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Van de redactie

Officiële overdracht
van het archief van de
Jonkheid van Caestert
aan de Stichting Eijs-
dens Verleden op
maandag 8 mei 1989.
Foto : Persburo Wid-
dershoven.

Vanwege enkele technische wijzigingen bij de
vervaardiging van Uit Eijsdens Verleden en
door vakanties hebben we besloten de num-
mers 46 en 47 te bundelen in een dubbelnum-
mer.

Jonkheid van Caestert
Het bestuur van de Jonkheid van Caestert
(1988-1989) Rob van der Cruijs, kapitein, Je-
roen Hochstenbach, luitenant en Guy Crousen,
vaandrig, heeft voor de bronk van ditjaar beslo-
ten om -in navolging van de Jonkheid van Eijs-
den - het archief van de Jonkheid in bruikleen
af te staan aan de Stichting Eijsdens Verleden.
Op maandag 8 mei 1989 vond de officiële over-
dracht plaats. Het archief bestaat uit kasboe-
ken, ledenlijsten, tekeningen van gevelversie-
ringen voor de priesterfeesten van de paters
Janssen en Theunissen en teksten van toe-
spraken die daarbij en bij gouden bruiloften
werden gehouden. Door de archiefstukken aan
de Stichting Eijsdens Verleden in bewaring te
geven hoopt het bestuur van de Jonkheid te
bereiken dat in de toekomst geen archiefmate-
riaal meer verloren gaat. ln 1986 heeft de Jonk-
heid van Eijsden ook reeds haar archief in
bruikleen afgestaan aan de stichting.

Jonge Boeren- en Tuindersbond
Ook het bestuur van de Jonge Boeren- en Tuin-
dersbond te Eijsden, te weten de heren Desire

Duijsens, voorzitter, Guy Piters, secretaris en
penningmeester Peter Smeets, besloot on-
langs twee schriften met de notulen van de ver-
eniging vanaf de oprichting in 1935 in bruikleen
af te staan aan de Stichting Eijsdens Verleden.
Ook deze vereniging heeft dit besluit genomen
om ervan verzekerd te zijn dat hun archief be-
waard blijft.

Watermolens in Eijsden
Zoals u wellicht reeds uit krantenpublikaties
heeft vernomen zal door de Stichting Eijsdens
Verleden nog dit jaar een boek worden uitge-
geven over de watermolens in Eijsden, ge-
schreven door de heer Meerman. De dona-
teurs van de stichting ontvangen hierover bin-
nenkort nadere informatie, met name over de
wijze waarop een boek gereserveerd kan wor-
den.

Expositie
Tot en met 5 oktober 1989 is er een expositie in
het Gouvernement te Maastricht, getiteld "De
vlag dekt de lading". De tentoonstelling wordt
gepresenteerd rond een collectie vaandels die
in het bezit van het Sociaal Historisch Centrum
is. Het Sociaal Historisch Centrum heeft de ten-
toonstelling georganiseerd bij gelegenheid
van haar veertigjarig jubileum. Zeer de moeite
waard om een bezoekje te brengen.

Eijsden, september 1989.
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Eèsjde en ze fruet ien de jaore fiefteg
Mie es darteg jaor geleje...

V'r sjrieve 1954.

De gemejnte Eèsjde besjtèèt daan behalve
oet 't kaerekduerep aon de Maos oet Oesj, Misj,
Breusj, Hoeg en Lieg Caesjtert, Mariaduerep
en 't Wiethoes. Bie-èèn woene dao daan get
miejer es 5000 luj tusse mie es 800 hectare
fruetweije. Doer gelierde luj van wijjeraon
woeërt ooze sjtrieëk "de kersentuin van Euro-
pa” geneump. 't Waor de begintied van de geor-
ganiseerde "bloesemtochten".

E jungske van aach jaor lupt tien daog vuur
de Piengsjte drij muerges aterèèn um zis oor
mit ien de kruusprecessie, te baeje vuur de
vruchte van 't laand. Vuurop drij missedeen-
ders, de middelsjte, dae mit dij sjnoetsnaos,
dreugt *t kruus. Daan de pesjtoer, de bonnet get
te wiet ater op z'nne kop, dae tusse 't vuurbaeje
doer nog tied vind um aon de missedeenerkes
't sjuuste precessie-tempo aon te gaeëve. Dao-
ater de vrolluj en gaans op 't lisjte de mansluj, dij
nonsjelaant en gaans op eng toen reagere op 't
vuurbaeje van de pesjtoer.

Hun gedéchtes en owe zien geriech op de
sjtaand van zaoëke ien de wejje. De duëne-
haoge zien kort gesjoere en de gesjnoejde
fruetbujm sjteun d'r verzurgd bie. De sjtiepe
sjteun bie-èèn ien sitiepehuiskes, wie vier dat
neumde. De mansluj zien 'td'ruëvereins datde
bleuj d'r sjoen bie hink diet jaor. Pa dujt miech
'ne menta ien m'n han, méh attendeert miech
waol d'r op dat iech daan waol neet te commu-
nie kin goeën. Zoekenterre op m”ne menta heb
iech dow nao boeëve geloord en Sjlivvenhier in
uwke gekniekd.

Tusse 't ge-onzevader en ge-weesgegroet
doer woerte de percele sjtuk vuur sjtuk doer
hoengderte owe beloord. E good kieëssejaor...
Al huurde iech 'ne geroutineerde fruetmaan,
oevaan iech miech de naom neet mie rappe-
leer, hae leep naeëve pa op, en iech wèèt zieë-
ker dat 'r 't jaor daovuur op broenkdaeënsjdig
bie m'n taant de noon zaot te aeëte mit haone-
knuëkskes ater z'n oere, gewiechtig zegke :
“M'r maog neet uëver de kieëse kalle, vuurdat
ze ien de komel liegke.” Pa kniekde begrie-
pend, laag miech oet dat 't nog koes goeën
haoëgele, bliekseme en raegene oedoer de
kieëse gonge riete en dujde miech nóg ”ne
menta ien m'n voesj.
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Eèsjde de jaore viefieg...
Mie es 800 hectare iruetwejje. Gelierde luj haw-
we oetgeraekend dat bie e gemiddelde van
2500-3000 kilo fruet per hectaar 'n jaor-op-
brings] van mie es e miljoen kilo gehaold koes
waeërde.
't len daen tied väöl gelaeëze tiedsjrif "Zuiden-
wind” sjrijft gruuts dat 400 hoeshawes laefde
van 't fruet. Saoëme mit de luj dij mit d'n handel
drumheen hun boetram verdeende, mit d'n
handel, ien febriekskes, ien de kuperi]I of ien de
sjroepfebriekskes, laefde mie es de hellef van
Eèsjde direk of indirek van lt fruet.

”t Trikke van fruet waor naeëve ”t bewaereke
van 't laand en ”t hawe van vie d'n drijde poet
van 't femiliebedrief. En dezelfde maan (dae
van die haoneknuëkskes ater z”n oere) ver-
zieëkerde me pa dat ”t fruet de sjlagroom van
ze gemingd bedrief waor. D'n daoëgeliksen
toemel van de verzurging van 't vie en de bewa-
erkeleke verbowwing van de krote en de vruch-
te woeërt op 'n appetieteleke meneer oengder-
broeëke doer de besonjes ien de fruettied :
sjoener wérek, miesjtal good waer en aander
volek, de plukkers, uëver de vloer. Vie waor vie,
krote waore krote, meh fruet waor fèèt. Of wie
de Waole zowwe zegge : la fruit, c'est la fête.
De jaorkrienk van 't fruet sjtart ien de wiengter
mit 't sjnoejje van de bujm. De tek, dij mit kleng
krom sjnoejzaegskes van de groete tek woerte
gezaegd, boengt m'r mit iezerdraod bie-èèn
ien bussele : de fagge. Dij deende es braand-
hööt vuur de kachele en de bakoeëves of woer-
te ien de wej op ,nen hoop gebrujd en ien
braand gesjtoeëke.

Fmäwïiißg.

Fruitveiling Eijsden.



De sjoenste tied op de boerderij waor de
pluktied. Daan waor 't mit ège luj neet mie te
verhapsjtukke en kaome de plukkers oet d'n
umtrik versjtérking bringe. Wat te zegge van
e gehuch es Moersel bie Sint Gietere oe ien de
pluktied de bevolking van 200 ziele mie es ver-
dubbeld woert ? Oet Belsj-Limburg kaome ze,
oet Maopertinge, Klenge en Groete Sjpawwe
en Veldwaezelt. Van maondeg tot zaoterdeg
oppe fiets nao oes contrijje. Dij Belsje sjlepe ien
de koosjtaal, dae gewiet waert zoe gaw es de
keu nao boete gonge. De keu droet en de Belzje
drien. len de piukwaeëke bepaolde ze mit 't
duerepsbeeld. len Eèsjde neumde ze ze gaen-
zejjers.

Van sjmuerges vreug tot saoves laoët is
joenk en aad aon de geng um 't fruet zoe gaw
mäögelek te verwaerke. Plukke, sortere en
transportere nao de vijling. De mansluj kledde-
re lèjers op en aof mit de komele, mit è bèèn
doer de sjproeëte van de lèjer um zoe de han
vrie te hebbe um te plukke. De iesjte transistor-
radioos huur iech kaeëke doer de wejje en de
plukkers volge mit al get meuj geziechte, van
hoeg oet de kup van de bujm de verriechtinge
van oos Limburgse jonges deij dao wied ien
Fraankriek d'n held oethange ien d'n Tour de
France. Zjif Lahaye waor zoene bekinde Lim-
burger. De Belzje plukkers hawwe, dat moot
gezaach, mit Rik van Steenbergen en Stan
Ockers baeëter iezers ien 't vuur.

Es iech doeër de sjtaegskes van 't Veldsje
tusse de kieëseplukkers doer oet sjaol hèvers
sjlenterde waor iech èèn mit de Belsje plukkers
es Stan Ockers gewonne haw. ljndelek 's ène
dae van väör hidde wie miech. Oppe gaanse
jongessjaol hidde niemes zoe. Vuur wat hebbe
ze miech neet gewoen Zjeng of Baer geneumd,
daach iech ekers kier weer es de mèèsjter
miech de zoeväölste kier weer Twan ien plaots
van Stan neumde. "Diech hits Stan nao Stanis-
lav Koska, 'ne Poolse biesjop en belijder", zaag
ma daan altied. Wat 'ne biesjop waor sjnapde
iech nog e bietsje, méh 'ne belijder dat gong
minge twelf-jaorege sjtoepelekop wied te
boeëve.

De plukkers zonge hoeg ien de bujm ôöch
leedsjes. Sjmartlappe en doer d'n oerlog oèch
verbasjterde lngelse en Amerikaanse leed-
sjes. len de Pacific sjneuvelde ien d'n oerlog de
9 breurkes Sullivan. Op de Missjerhej waor ien
de kieësetied oet väöl kaele 'n verbasjterde
versie van e soldaoteleed te hure dat op dij ver-
vierleke tragedie sjloog.

Gooj plukkers haolden op ènen daoëg waol
100 tot 125 kilo kieëse oet de bujm. len sjtérke
verhaole wurt geriept uëver 1000 kilo Cascog-
nes die doer veer maan op enen daoëg geplukt
woerte. Die wiette kieëse woerte ien tonne ge-
zwaoëveld en gonge daan gaans nao Fries-
land oe ze d'r pralines van makde. De Basjter-
diekke gonge vuur d'n oerlog nao lngelaand
mit 't sjieëp van oet Vlissinge. Dat waor sjijn-
baar nog get dat de graof ,ns haw geregeld.
Meh dat waor gedoeën, want wie de lngelse
vrolluj ziech lieppesjtief op ”t sjnuutske be-
goesse te sjmaere veel de lngelse basjterdiek-
kemért es e kaoërtehujske ienèèn. Basjterdiek-
ke-zaoëp en lieppesjtief versjtong ziech neet.

De plukkers woerte per waeëk betaold. Op
zaoterdegnoon. Daonao fietsde de Belzje luj
vaanoet 't kieëselaand nao Mesjtreech, nao
'nne kaffie ien de Wiekerbruksjtraot. Dao woert
ziech 'ne gooje pot beer gedroenke en sjège-
lenterre gong 't tieëge d'n aovend daan ge-
zaoëmelek nao Maopertinge.

De boereknéch en de maog waore op 't be-
drief neet te miesse. Zieëker es de ège kieng-
der nog neet mitwaerekde. De knèch waor zier
bedrieëve ien *t umziette van de lèjere : 'n
kuunsj op ziech lOoch moesse ziech mit 't vie
aon de geng hawe. De boer zellet haw ”t leefste
z'n han vrie vuur de fruetcommerce. De maog
helep ien 't hoeshawe en zurgde mit de boerin
vuur 't aeëte en drienke en vuur de kiengder. De
jeug woert iengezat bie 't verwaereke van 't
fruet. 't Plukke en raoëpe van de appele en pa-
ere, waor hun wérek, meh boch kertonge ren-
sjes ien de kiesjte doen en es 't sjpon oöch mit
sortere.

De fruetvijling laog aon de Langsjtraot en
besjtong oet de vijling zellef, twie loodse en 'n
sjeur, al bie-èèn oengevaer 'n hectaar. len 1955
haw de vijling 15 maan ien deensj oebie 'ne vij-
lingmèèsjter, ène vuur de kiesjte, 'ne sor-
teermèèsjter, käörmèèsjters, chefäörs, laojers
en lossers en einege sjrijvers op de buro.

len juni begoes 't sjpuël mit 't vijle van de
kieëse. Daonao kaome de prowme, de wieme-
re, de kroesele en es lisjte 't hél fruet :de appele
en de paere. Woert vuur d'n oerlog ,t fruet aon-
geveurd mit de haandkar, mit de hondskar of
mit kar en paeërd, ien de jaore viefteg woert 't
aongeveurd mit de platte waoëge op rubber
ben getrokke doer paeërdI meh boch doer d'n
tractor, dow nog e mesjien oe mit väöl respek
nao woert geloord.



Doer de käörmèèsjters woert 't fruit op kwa-
litèèt iengedéjld ien klasse. De minsjte kwa-
litèèt :de rabut gong nao de sjroep- en sjléjfe-
brieke of woert gewoen aon 't vie gevoord. Dat
de käörmèèsjters gewiechtige luj waore, oe
ekerèèn good bevrungd mit wow blieve zal
waol dudelek zien. Groete coengsjternaoëtie
ontsjtong daan ööch es de käörmèèsjter con-
sjtateerde dat boeëve ien e kiesjke iersjte klas
fruet te viengde waor, meh dat nao get graof- en
sjuddelwerrek oengder oet dat zelfde kiesjke
rabut of 'nen ienkele kier, zelfs ine metselbriek
nao boeëve kaom... De käörmèèsjter zaag al-
tied : "De fing boeëve en de gooj oengderien.”

Es 't fruet zoe good hong dat ”t mit ège luj
neet te verwaereke waor, dat waor miesjtal ien
de appele- en paeretied, leet me 't fruet sortere
op de veiling. Twienteg maan sjtonge aon de
twie sorteermesjiene dij ien 't hoegsezoen op
volle toere driejde. Mejnegèèn dae ien sjiechte
op de Zienkwiet waerekde makde aon 't sor-
teer-mesjien nog es aach oor debie, zoedat 'r
kaom aon zesjtien tot aachtien oor per daoëg.

Oóch de sorteermèèsjters woerte mit de
nudege takt behaandeld. Waor de kielopries
op de veiling hoeg, daan waor 't zaoëk um d`n
partij zoe gaw mäögelek gesorteerd en gevijld
te kriege. E runsje beer vuur de gaanse sor-
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teerploog sjaelde daan ienens e gaans dèèl.
len 't sezoen waor 't ien de kafie-vijling van de
weduwe Hardy van smuerges tot saoves e
koeëme en goeën van telers, koopluj en che-
fäörs. Dao waor altied waol ieme dae es 'n sjoeë-
tel beer doersjiekde nao de vijling.

Es jungske van twellef jaor waor à raison
van ène guele per oor lne sjoene zoengdes-
centte verdene bie 't sorteermesjien. Darteg tot
firteg oor per waeëk kertonge rensjes en buëem
ien de kiesjte doen waor geng oetzoengdering.
't Waor aanders gaans gewoen dat de jeug
woert iengezat bie de fruetverwaereking of dat
noe aon ”t hoes waor, op de vijling of ien de
sjroepfebriekskes. ”t Raoëpe van de rabut, 't
sortere, 't vulle van kertonge baeëkerkes mit
sjroep waor allemaol *t wérek van de jongste
ginneraoësie sjus wie mit kaeëtelmeziek de
maeëlies en de sjpriewe oet de wejje verjaoge.

Daonaeëve bleef vuur oes jonges tied uë-
ver um mit de R.K.V.V.F.E., de litters sjtonge vuur
Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Fruitvei-
ling Eijsden, op 't vijlingterrijn te voetballe tieë-
ge kluubs oet de aander buurte van Eèsjde.
Zoe es oet Breusj : E.R.D.A.L., dat betekende :
Elf Flappe Duivels Achter 't Leer, wat knap ge-
voengde waor, umtot 't dow ööch e merk wieks
haw dat zoe hidde.

...'t Fruet woert aonge-
veurd mit de haandkar,
mit de hondskar of mit
kar en paeërd...
Voor de woning Wilhel-
minastraat 22, naast de
fruitvei/ing, staan vl.n.r.
Baer Schroen, Henri
Warnier, Zjuul Hardy,
Pierre Liebens en
Zjeng Spauwen.



Kerstvei/ing 1951. Bur-
gemeester E. Dui/'sens
houdt een toespraak.

Kerstveiling 1951.

Oos kluub sjpäölde ien roej breukskes dij
dudelek op de greuj gemakt waore, bieèènge-
zuëmerd doer 't organisere van Fancy Fairs ien
de veilingkalders. De kalder waor trowwens ien
de jaore darteg bie gelaeëgenheid van de
E.M.H.|.T.O., de Eerste Eijsdense Handel en in-
dustrie Tentoonstelling, besjilderd mit tafferele

van brojn paoters die aon lang taofele mit groe-
te put beer vuur ziech zaote te lore nao sjoen
mèèdskes dij dij paoters aon 't bedene waore.

Op 't vijlingterrijn woerte van kiesjte echte
tribunes gebowd en doerdat miesjtal gène ge-
diplomeerde scheidsrechter te kriege waor,



koes zoe'ne derby gemaeëkelek oetlèpe op
zoeget wie 'nen drijde waereldoerlog. Haaf rot-
te appele en paere vloeëge es kuëgel doer de
loch. Bumkes haw vier ien daen tied nog neet.

De veiling haw groete aontrikkingskraach
op de duerrepsjeugd. Van de kiesjte, dij ien 't
wiengtersezoen doer 't veilingpersoneel woer-
te gerippareerd makde v'r groete forte. En daan
sjaggerneerde Theheux, dae uëver de kiesjte
ging, ziech roed en blow umtot 'r d'n tel kwiet
rakde doerdat de kiesjtebluk gaans waore
oengdergraove. Wat v'r ooch gan dege um de
jaore viefteg plezereg doer te koeëme, waor 't
oetpaeësse van rotte appele, 't bakke van kieë-
sekeuk - al gong 't oes mie um 't pulfere - of kae-
rekhufke sjpuële, oebie de musje dij v'r mit de
kattepuul hawwe kepot gesjoeëte ien segare-
kiesjkes woerte begraove.

Oöch moes v'r mithellepe mit 't oppoetse
van de appele en paere vuur de kieësvijling, de
groete apotheose es de gaanse vijling woert
verseerd en 't fruet op ze sjoenst woert geë-
taleerd. Dat waor vuur 't personeel en de telers
zoe roengd de kieësmis 't jaorleks hoegte-
puungt oebie de fles Els of Jonge Klaore van
haand tot haand gong. En eekerèèn waor ien ”t
zoengdes kesjtuumke. Want zoe woert ge-
zaag :Es ste nao Peries gèès dèèste toch öèch
de bisjte pekske aon.
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't Fruet hèèt jaore laank z'ne sjtempel ge-
laag op 't laeëve ien Eèsjde. *t ls frappaant dat
dao geng gewoentes of gebruke van uëverge-
blieëve zien. Meh wat wulste 7 Mesjien waor
dat öoch neet zoe nudeg. Eèsjde haw al z'n
Broenk, z'n mèèjkaermes ,z'n Augustuskaer-
mes en z'n vraetkaermes ien november. Eèsjde
haw z'n Roej en z'n Blow herremenie en väöl
aander verijneginge wie koere, toneelkluubs,
voetbalkluubs, joenkhèède, congregaties, de
Mau-Mau, de Zwarte Hand, de jong boere en
de broedersjappe.

Eèsjde, de jaore viefteg...
'nen Tied mit d'n aosem van d'n oerlog nog ien
de nak.'nen Tied van hél waereke en de iersjte
lngelse en Amerikaanse wäörd : party, fancy-
fair en derby.
'nen Sjoenen tied dae besjrieëve moot waeër-
de noe 't nog kint.

Eèsjde, de jaore viefteg...
E jungske mit *ne sjtoepelekop fietst doer Oesj
en Huëgem uëver *t Welke nao 't Veldeke (colle-
ge) ien Mesjtreech, aterop haet *r e kiesjke kie-
ëse, vuur de lieraar Grieks. Die 5 vuur Grieks
moot èvels 'n zis waeërde.

Stan Spauwen,
oktober 1987.

Kerstveiling 1951. Enke-
le medewerkers van de
veiling : v.l.n.r. Haike
Schroen, de heer Te-
heux, Henri Claessens,
Bas Koevoets en Bert
Brökling.



Inventarisatie archieven gemeente Eijsden voltooid
Op 17 april jongstleden heeft een voor de ge-
schiedenis van Eijsden uiterst belangrijke ge-
beurtenis plaats gevonden. Op die dag werden
namelijk door de provinciale inspecteur der ar-
chieven, drs. HR. van Ommeren, op feestelijke
wijze de eerste exemplaren van drie boekwer-
ken betreffende de Eijsdense archieven aan-
geboden aan het gemeentebestuur van Eijs-
den.

Men vindt in deze boekwerken zogenaam-
de archiefinventarissen, systematische toe-
gangen op de bestanddelen van archieven. Het
gaat om archieven die gevormd zijn door het
gemeentebestuur en de onder dat bestuur
werkzame functionarissen en hun voorgan-
gers in de periode 1794 tot en met 1933, deels
zelfs tot en met 1942. Alle opgemaakte en ont-
vangen stukken met betrekking tot de door hen
uitgeoefende aktiviteiten vindt men erin terug.
Dat is niet niets, want dat betekent dat hier de
belangrijkste bron voor anderhalve eeuw loka-
le Eijsdense geschiedenis op een uitstekende
wijze ontsloten is.

De totstandkoming van deze inventarisatie
heeft een lange voorgeschiedenis. De Archief-
wet 1962 draagt aan het college van burge-
meester en wethouders de zorg voor het ar-
chief op. Het Eijsdense college deed daarom in
1970 een voorstel aan de gemeenteraad om
een krediet ter beschikking te stellen om de in-
ventarisatie door de provinciale inspectie der
archieven te doen plaats vinden. De gemeen-
teraad weigerde dat echter in zijn vergadering
van 1 mei 1970. Het politieke klimaat was op dat
moment niet gunstig. De discussies over een
gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg
waren in die jaren volop gaande. ln die verga-
dering heette het dan ook dat Eijsden over vier
jaar toch bij Maastricht zou gaan behoren en
dat het daarom onverantwoord was "voor die
vier jaar f. 40000,- uit te geven. Laat Maastricht
het dan maar doen". Bijna acht jaar later lagen
de kaarten anders :de gemeenteraad had er in
zijn vergadering van 31 januari 1978 geen
moeite mee het benodigde krediet van toen
f.52000,- uit te trekken op voorstel van het col-
lege van burgemeester en wethouders daar-
toe. Een en ander was voortgevloeid uit in de
zomer van 1977 plaats gevonden hebbend
overleg met de provinciale inspectie der ar-
chieven op initiatief van de toenmalige burge-
meester, H.J.G. Wijnands. Nu de kogel door de

kerk was, kon het college van burgemeester en
wethouders op 8 maart 1978 de definitieve op-
dracht tot inventarisatie aan de provinciale in-
spectie verstrekken.

De werkzaamheden werden geschat op
anderhalf jaar voor een gespecialiseerde
kracht. Omdat door de provinciale inspectie in
Maastricht tal van archieven van Limburgse
gemeenten geïnventariseerd worden, vond de
feitelijke overbrenging van de archieven naar
Maastricht eerst plaats in oktober 1983 bij de
ingebruikneming van het nieuwe gemeente-
huis in het Ursulinencomplex aan de Breuster-
straat. En omdat ook sedertdien niet continu
aan “Eijsden” gewerkt kon worden, werden de
werkzaamheden eerst in 1988 afgesloten.

Om wat meer duidelijkheid te verkrijgen
over de inhoud van deze inventarissen moeten
we nu eerst een enkel woord wijden aan de be-
stuurlijke organisatie in de aangegeven perio-
de. Sedert de bezetting door de Franse troe-
pen in 1794 en vervolgens de inlijving bij de
Franse Republiek per 1 oktober 1795 rolde de
Franse revolutie ook over onze streken. ln be-
stuurlijk vlak bracht dat in 1795, voortvloeiend
uit de grondwet van de Franse Republiek van
22 augustus 1795, de oprichting van kantons
mee :alle plaatsen beneden de 5000 inwoners
werd het zelfstandig bestuur ontnomen. Zo
werd Eijsden de hoofdplaats van het kanton
Eijsden dat Eijsden, Breust, Oost, Rijckholt,
Gronsveld, Heugem, Cadier, Eckelrade, St.
Geertruid, Herkenrade, Mesch, Mheer, Noor-
beek en bijbehorende gehuchten omvatte. Dat
kanton Eijsden werd overigens reeds bij de wet
op de nieuwe staatsindeling van 17 februari
1800 opgeheven. Toen kwam er een bestuurlij-
ke indeling voorin de plaats die Eijsden, Breust,
Oost en Mesch elk hun eigen plaatselijk be-
stuur gaf : de vier gemeenten Eijsden, Breust,
Oost en Mesch, waarbij men dient te bedenken
dat Eijsden en Breust zich van de Maas in het
westen tot voorbij Bruisterbosch in het oosten
uitstrekten, zoals dat vóór de Franse tijd, reeds
sedert de veertiende eeuw, steeds het geval
was geweest. De vierdeling bleef gehandhaafd
ook na de aftocht van de Fransen en de vor-
ming van het koninkrijk der Nederlanden in
1814. Pas bij Koninklijk Besluitvan 6 maart 1828
no. 165 werden de gemeenten Breust, Eijsden
en Oost opgeheven en omgevormd tot twee
nieuwe gemeenten : Eijsden en St.Geertruid.
Aan de gemeenschappelijke buitengrenzen
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van Eijsden en Breust werd daarbij niet ge-
tornd, maar een nieuwe grens werd getrokken
langs de plateaurand zodat de dorpen in het
Maasdal enerzijds (Eijsden, Breust, Laag- en
Hoog-Caestert, Withuis, Maarland, alsmede de
voormalige gemeente Oost) en de dorpen op
de berg anderzijds (St.Geertruid, Herkenrade,
Moerslag, Libeek, Bruisterbosch en een ge-
deelte van Eckelrade) respectievelijk een dal-
gemeente genaamd Eijsden en een bergge-
meente genaamd St.Geertruid vormden. Daar-
mee kwam aan een situatie die eeuwen lang
had bestaan een resoluut einde : tot dat mo-
ment waren de territoria van Eijsden en Breust
nooit duidelijk gescheiden en waren er over en
weer tal van enclaves, zodat het geheel veel
van een dambord weg had. De twee nieuwe ge-
meenten Eijsden en St.Geertruid bleven tot in
recente tijd bestaan, namelijk tot 1 januari 1982,
maar dan zijn we het jaar 1933 waarmee de in-
ventarissen afsluiten, reeds lang gepasseerd.

Mesch tenslotte bleef ook na 1828 als zelf-
standige gemeente voortbestaan en werd
eerst met ingang van 1 januari 1943 opgehe-
ven en bij de gemeente Eijsden gevoegd.

Al deze bestuurlijke veranderingen vinden
we weerspiegeld in de archieven die nu on-
langs geïnventariseerd zijn. Het eerste boek-
werk begint met het archief van het kanton Eijs-
den over de periode 1795-1800, daarna volgen
de archieven van de gemeenten Breust, Eijs-
den en Oost over de periode 1800 - 1828. Het
tweede boek omvat het archief van de ge-
meente Eijsden na de herindeling van 1828 en
wel gedurende een tijdvak van ruim een eeuw.
Als einddatum is gekozen 31 december 1933.
Deze keuze heeft niets te maken met een be-
stuurlijke verandering, maar is puur archief-
technisch van aard :in 1934 ging de gemeente
over op een geheel andere wijze van archiefor-
dening. Het derde boek tenslotte behandelt het
archief van de gemeente Mesch vanaf 1800 tot
de opheffing in 1943. Daarnaastvindt men in de
drie boekwerken nog tal van kleinere archiefjes
opgesomd van gemeentelijke functionarissen,
commissies en bedrijfjes, alsmede van 'inwo-
nende instellingen'. ln de inleidingen wordt een
en ander nader toegelicht. Bovendien maken
uitvoerige indexen het zoeken gemakkelijk. Al
met al is hier een kleine drieendertig strekken-
de meter archief toegankelijk gemaakt: het
eerste boekwerk is van de hand van de heren
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J.G.A. Hendriks en W. van Mulken, de overige
twee werden door laatstgenoemde verzorgd.
Beide heren hebben op uiterst gedegen wijze
de beschreven archieven ten behoeve van de
huidige en toekomstige generaties voor onder-
zoek ontsloten. Zoals hierboven al bleek is het
ordenen en beschrijven van dergelijke archie-
ven een jarenlange moeizame gespecialiseer-
de arbeid.

Hebben U en ik nu ook profijt van deze on-
langs afgesloten inventarisatie ? Dat is inder-
daad het geval. Ingevolge de Archiefwet 1962
zijn alle zojuist besproken archieven openbaar.
leder die daar belangstelling voor heeft kan
datgene wat hem interesseert kosteloos inzien
en via de inventarissen heeft U snel wat U nodig
heeft : men behoeft slechts de benodigde in-
ventarisnummers op te geven. Een paar voor-
beelden van wat er zoal mogelijk is :

ln het eerste boek vinden we onder het
hoofdstukje : openbare zedelijkheid en ge-
zondheid een reglement op het baden in de
Maas uit 1819 (inv.nr. 247), maar ook een regis-
ter van kraamvrouwen bijgehouden van 1821
tot 1829 (inv.nr. 249), om maar een dwarsstraat
te noemen. Onder de kop landbouw en veeteelt
komt een reglement op het houden van kudden
schapen voor uit 1826 en staten van het aantal
trekpaarden, trekossen, wagens, karren en
vuilniskarren in 1819 en 1822 (invnrs. 257 en
263).

ln het tweede boek treffen we onder inv.nr.
687 een register aan van nieuw gebouwde hui-
zen en andere getimmerten uit 1838. Stukken
uit 1830 betreffende het verbod om te schieten
met het kleine kanon of andere voorwerpen
(inv.nr. 859) kunnen interessante gegevens op-
leveren over het gebruik van het schieten van
kamers destijds. lnv.nr. 1257 betreft het houden
van hanengevechten in Eijsden 1n 1863. Een
negentiende eeuws voorbeeld van milieuzorg
levert inv.nr. 1307 op : het bevat een verzoek-
schrift uit 1864 van bewoners van de Dorps-
traat (een eeuw later omgedoopt in Diepstraat)
om Coopman, eigenaar van de leerlooierij in de
Dorpstraat te verbieden het vuile en stinkende
water van zijn looierij langs de straat te laten lo-
pen. Honderden hinderwetvergunningen tref-
fen we aan onder de inv.nrs. 1313-1574. Daaruit
blijkt dat de leerlooierij van Coopman veertig
jaar later ook nog werd uitgebreid !(inv.nr.1393)



Cécile Fri/'ns Warnaar
en Luc van de Boorn in
de gemeentelijke ar-
chiefbewaarplaats.
Foto: Guill Wolfs, juni
1989.

Aan de Vroenhof werden hinderwetvergunnin-
gen afgegeven voor smederijen aan G. en M.
Jeukens respectievelijk in 1891 en 1912, alsme-
de voor een siroopstokerij aan A. Beijers in 1913
en voor een lakkokerij aan A. Werson eveneens
in 1913.(inv.nrs. 1412, 1414, 1418 en 1419) Voor
degenen die iets willen weten over het onder-
wijs aan onze grootouders lijken de uittreksels
uit leerplannen van de scholen in Eijsden uit
1918 en 1919 (inv.nr. 2635) de moeite van het
raadplegen waard en wat te denken van de
jaarverslagen van de commissie tot wering van
het schoolverzuim uit de twintiger en dertiger
jaren ? (inv.nrs. 2676-2679) Bijzonder aardig
lijkt ook een verzoekschrift van de wielrijders-
vereniging "St. Pierre” te Oost om subsidie voor
de organisatie van een groot wielrijdersfeest
uit 1910, om weer een totaal ander onderwerp
te noemen.

We eindigen met een inventarisnummer uit
het archief van de gemeente Mesch in het der-
de boekwerk : De heren J. Massart en Ph. Mor-
nard blijken in 1839, 1840 een concessieaan-
vraag voor het ontginnen van kolenmijnen te
Mesch te hebben gedaan. (inv.nr. 973).

Natuurlijk gaat het hier om een minieme,
bovendien volledig willekeurige, selectie uit
duizenden inventarisnummers. Bovendien
bieden de inventarissen niet meer dan, zoals
gezegd, een toegang op de bestanddelen van
de archieven. ln de archiefstukken zelf vindt
men de feitelijke uitgebreide informatie.

Al met al is het beslist de moeite waard
eens een kleiner of groter onderzoek in te stel-
len. De openbaarheid van de archieven brengt
mee dat U er zo op het gemeentehuis voor te-
recht kunt, alwaar U de inventarissen ook kunt
inzien en eventueel kopen. (gezamenlijke prijs
f.50,-) De archieven zijn op de benedenste ver-
dieping in de gemeentelijke archiefbewaar-
plaats, die aan allerlei specifieke eisen o.a op
het gebied van brandveiligheid voldoet, zorg-
vuldig geborgen. Maakt U wel eerst even een
afspraak met de heer Th. Bruynen of mevr. C.
Frijns-Warnaar, waar U ook met Uw vragen te-
recht kunt. Hier wordt er voor gewaakt dat de nu
beschreven en geordende archieven in goede
staat blijven. Evenzeer besteedt men hier alle
aandacht aan het 'moderne archief', het ge-
deelte na 1933 dus, allereerst omdat het bewijs
van rechten en plichten van het gemeentebe-
stuur en de burgers erin ligt opgeslagen en te-
vens omdat het geheugen van de gemeente
hierin ligt geborgen ; daarnaast komt het be-
lang voor het historisch onderzoek, een met de
tijd steeds belangrijker wordende en uiteinde-
lijk als enige overblijvende functie van alle ar-
chieven !

Wie weet leidt een door U begonnen onder-
zoek wel tot een artikel voor "Uit Eijsdens Verle-
den". De heer Van Mulken ging ons in elk geval
al voor. Bij de inventarisatie trof hij zulk interes-
sant materiaal aan dat hij besloot er enkele
aspecten van uit te werken en te belichten tij-
dens de feestelijke aanbieding van de inventa-
rissen op 17 april jongstleden. Gelukkig bleef
het daar niet bij :in de vorm van een drietal arti-
kelen treft U het destijds gebodene in dit num-
mer aan.

Hans van Hall

Noot
De gegevens voor het bovenstaande werden ontleend
aan de notulen van de desbetreffende gemeenteraads-
vergaderingen en uiteraard aan de drie beschreven inven-
tarissen` waarvan hier volledigheidshalve de complete ti-
tels volgen.
- J.G.A. Hendriks en W van Mulken, Gebundelde inventa-
rissen der archieven van het kanton Eijsden 1795-1800, de
gemeente Breust 1800-1828, de gemeente Eijsden 1800-
1828, de gemeente Oost 1800-1828, de gemeente-ont-
vanger van Breust, Eijsden en Oost 1812-1828, Maastricht
1988.
- W van Mulken, Inventaris van de archieven der gemeente
Eijsden 1828-1933(1938), Maastricht 1988.
-W van Mulken, Inventaris van de archieven der gemeente
Mesch 1772-1942, Maastricht 1988.
De drie inventarissen zijn uitgegeven door de provinciale
inspectie der archieven in Limburg, in samenwerking met
het gemeente bestuur van Eijsden.
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Onlusten te Eijsden in 1848
Op 12 mei 1848 braken er onlusten uit te

Eijsden naar aanleiding van de verkiezing van
vier kiezers voor Eijsden, die op hun beurt zou-
den deelnemen aan de op 16 mei 1848 te Val-
kenburg te houden vergadering van de kiezers
der Zuidlimburgse gemeenten om op die ver-
gadering de twee Limburgse afgevaardigden
voor de Nationale Duitse Vergadering te Frank-
fort aan de Main, het Frankforter parlement, te
verkiezen. Voor de kiezers van de Noordlim-
burgse gemeenten had die verkiezingsverga-
dering plaats op 12 mei te Roermond.

Vooraleer op deze onlusten en de gevolgen
er van in te gaan, wil ik eerst in het kort een uit-
eenzetting geven van de verhouding van Lim-
burg tot de Duitse Bond.1 Op het Wener con-
gres van 1814, na de val van Napoleon, werd het
vroegere Duitse rijk (het in 1806 ten gronde ge-
gane zogenaamde Heilige Roomse Rijk der
Duitse natie) niet hersteld, maar in de plaats
daarvan werd op het Congres bij bondsakte
van 8juni 1815 een statenbond, de Duitse Bond,
opgericht onder voorzitterschap van Oosten-
rijk. De gebeurtenissen van 1814 hadden uitein-
delijk ook het ontstaan van het Koninkrijk der
Nederlanden tot gevolg. Willem l had hier op ei-
gen gelegenheid voor gezorgd en het Wener
Congres schonk hem achteraf zijn zegen.

Maar er viel met Willem nog een andere
kwestie te regelen. Als vorst van Nassau bezat
hij namelijk ook de heerlijkheden Dillenburg,
Dietz, Siegen en Hadamar. Daar het niet aan-
ging deze midden in Duitsland gelegen vor-
stendommetjes met Nederland te verenigen
werden ze, met wederzijds goedvinden, inge-
ruild tegen het Groothertogdom Luxemburg,
dat direct aan het Koninkrijk der Nederlanden
grensde, het tegenwoordige België maakte
destijds namelijk ook deel uit van ons Konink-
rijk. Daar Willem l als vorst van genoemde Nas-
sause heerlijkheden tot de Duitse Bond zou
hebben behoord werd het niet meer dan billijk
geacht dat hij dit ook deed als Groothertog van
Luxemburg. En zo begon de verhouding van
Nederland, of juister uitgedrukt van de Koning
der Nederlanden in zijn hoedanigheid van
Groothertog van Luxemburg, tot de Duitse
bond.

Bij de Belgische opstand in 1830 en de de-
finitieve scheiding in 1839 werd ook bijna de
helft van Luxemburg afgescheurd om als pro-
vincie bij hetjonge Belgische Koninkrijk te wor-
den gevoegd. De Duitse Bond verlangde voor
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dit verlies compensatie in de vorm van een an-
der gedeelte van het onder heerschappij van
Willem l staande grondgebied, waarop de
rechten en verplichtingen tegenover de Bond
dan zouden overgaan. En hiermee werd de
verhouding van Limburg tot de Duitse Bond ge-
boren, Limburg vormde namelijk de verlangde
compensatie. Niet geheel Limburg trad toe tot
de Bond, uitgezonderd bleven de vestingen
Maastricht en Venlo met de daarbij behorende
militaire rayons.

De aansluiting bij de Duitse Bond bracht
voor Limburg uiteraard verplichtingen met zich
mee, zo moest een bepaald contingent militai-
ren worden geleverd en moest worden bijge-
dragen in de algemene Bondskosten. Daarbij
kwam nog dat de Duitse Bondswetten golden
naast de Nederlandse wetten, ja zelfs preva-
leerden. En de Bondswetten waren in menig
opzicht strenger dan de Nederlandse, was bij-
voorbeeld elders in het land de drukpersvrij-
heid gewaarborgd, de Limburger moest de
zeer strenge censuurvan de Bond dulden. Ook
het recht van vereniging en vergadering was
sterk beperkt. Tegenover deze nadelen stond
eigenlijk slechts één, vrij problematisch voor-
deel :de Bond zou, zo nodig, zorg dragen voor
de handhaving van Limburgs veiligheid tegen
aanvallen van derden.

De Duitse Bond leidde een sukkelend be-
staan tot 1848, toen hij op onzachte wijze werd
gestoord in zijn rust. ln het voorjaar van 1848
laaide plotseling de revolutie op in bijna geheel
Europa. Duitse democraten wilden de Duitse
Statenbond vervangen door één Duitse staat.
Hiervoor werd op 5 maart te Heidelberg een
commissie benoemd, die een zogenaamd
vóór-parlement bijeenriep. Dit vóór-parlement
besloot een parlement in het leven te roepen
bestaande uit 605 afgevaardigden uit de 38 tot
de Duitse Bond behorende staten, gekozen
volgens algemeen, éénmaal getrapt kiesrecht.
De Bondsraad voelde zich machteloos en wist
niet beter te doen dan dit besluit maar te be-
krachtigen.

Daarop volgden de verkiezingen voor het
parlement. Ook in Limburg, dat twee leden zou
mogen afvaardigen, moesten dus verkiezin-
gen plaats vinden. En dit werd een bron van
heel wat onlusten. De meest bewogen periode
van het tijdperk, waarin Limburg lid van de Duit-
se Bond is geweest, volgde, een periode waa-
rin Limburg bijna van Nederland werd afge-
scheurd.

1) De gegevens voor de-
ze uiteenzetting zijn
ontleend aan : E. Fran-
quinet, Limburg en zijn
verhouding tot den
Duitschen Bond. Publi-
cations tome LXlX
(1933), 87-94.



De Withuishof aan de
Bergerstraat te Amby
(sinds 1970 gemeente
Maastricht), een tot bui-
tenp/aats uitgebouwde
herenhoeve, van 1792
tot 1925 eigendom van
en bewoond door de fa-
milie Schoenmaeckers.
Hier werd Alexander
Schoenmaeckers in
1814 geboren. Hij over-
leed erin 1856.
Foto :Jean Rethero,
1989.

De stemming in Limburg was aanvang
1848 in mineur. Naast de ook elders levende
ontevredenheid met de bestaande regerings-
stelsels kwam nog de typisch Limburgse grief
van stelselmatige achterstelling bij alle moge-
lijke benoemingen. Daarenboven was de eco-
nomische toestand erg slecht : misgewas en
aardappelziekten in de jaren 1845 en 1846 gin-
gen gepaard met buitensporig hoge belastin-
gen voor de allereerste levensbehoeften. Er
heerste kortom een soort wanhoopsstemming
waarin elke verandering als een verbetering
werd begroet. Vooral de Zuidlimburger voelde
zich van alle kanten beklemd en meende die
beklemming alleen te kunnen verbreken door
een nauwere aansluiting bij hetzij de Ooster-,
hetzij de Westerbuur.

Voor een bekwaam agitator was het onder
deze omstandigheden niet moeilijk aanhan-
gers te vinden voor de leus : ”Los van Neder-
land". Jan Theodoor Antoine Libuinus baron
van Scherpenzeel-Heusch was zo'n bekwaam
agitator. ln woord en geschrift pleitte hij vurig
voor de algehele aansluiting van Limburg bij
Duitsland en afscheiding van Nederland, waar-
mee hoogstens een administratieve band kon
blijven bestaan. Hij organiseerde onder meer
een grote bijeenkomst in de gemeente Neer.
De burgemeester van die plaats voelde zich

hierdoor in een lastige situatie geplaatst. Om
moeilijkheden te voorkomen schreef hij dan
ook op 7 april 1848 zowel aan de districtscom-
missaris als aan de officier van justitie en de
gouverneur : ”Volgens eene circulaire van den
Hr. Baron van Scherpenzeel-Heusch bij mij op
heden ontvangen worden de Heeren Burge-
meesters uitgenodigd om zich op den 11 e de-
zer ten 3 uren namiddag binnen deze gemeen-
te te begeven, ten einde over politieke aangele-
genheden namelijk over de afscheiding van het
Hertogdom Limburg met Nederland te raad-
plegen. UwG. hiervan onderrigtende meen ik
Hoog denzelve gelijktijdig te moeten informe-
ren dat het houden van de voormelde vergade-
ring geheel buiten mijn voorkennis geschied".
Op 12 april bracht de burgemeester van Neer
verslag uit van die bijeenkomst aan de officier
van justitie. ln de middag van 11 april had "aan
den grooten weg eene volksvergadering"
plaats gehad, waaraan naar schatting 400
à 500 personen hadden deelgenomen, waar-
onder een klein aantal burgemeesters. De heer
Van Scherpenzeel had een openbare redevoe-
ring gehouden waarin hij de positie van Lim-
burg had uiteengezet en getracht had aan te
duiden welke voordelen er zouden voortvloei-
en uiteen afscheiding van het hertogdom Lim-
burg van Nederland, waarmee wel de admini-
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stratieve band behouden zou blijven. Hij had
zijn gehoor aangespoord “om te dien einde te
petitioneren", zonder dit echter uitdrukkelijk te
vragen. Er werden geen besluiten genomen en
er vond ook geen aparte onderhandeling
plaats tussen Van Scherpenzeel en de aanwe-
zige burgemeesters. De bijeenkomst was ove-
rigens rustig verlopen.2

Uit de grote belangstelling voor deze bij-
eenkomst te Neer valt al af te leiden dat zulke
acties niet zonder gevolgen konden blijven. En
dat bleven ze ook niet, overal in de provincie
gistte het en op diverse plaatsen braken er on-
geregeldheden uit. Dit was onder meer het ge-
val in Roermond, Thorn, Sittard, Heerlen,
Gronsveld, Gulpen en Eijsden. Overigens niet
in Neer.

Op de onlusten te Eijsden wil ik hier nu na-
der ingaan.

Op 7 mei 1848 maakten burgemeester en
schepenen van de gemeente Eijsden bekend
dat op vrijdag 12 mei 's morgens om 10 uur ten
raadhuize door de daartoe stemgerechtigden,
aan wie werd aanbevolen hiertoe te verschij-
nen, de verkiezing zou plaats hebben van vier
kiezers uit de gemeente. Deze zouden op hun
beurt deel nemen aan de verkiezing van twee
Limburgse afgevaardigden voor de Nationale
Duitse Vergadering, die op 18 mei te Frankfort
aan de Main bijeen zou komen.3

Dezelfde dag werd ook bekend gemaakt
dat de uitvoer van paarden naar een land, dat
niet tot de Duitse Bond behoorde, in Limburg
verboden werd.4

De 12e mei werden dokter J.J. Schous, apo-
theker G. Piters, koopman A. Bovy en landbou-
wer A. Spauwen tot de kiezers voor Eijsden ge-
kozen. De burgemeester feliciteerde hen met
het feit “den blijk van vertrouwen [van] Uw Ed.
medeburgers bij deze gelegenheid te hebben
weggedragen” en verzocht hen zich de 16e
mei naar het raadhuis te Valkenburg te bege-
ven om daar 11 uur voormiddags deel te nemen
aan de verkiezing van de twee Limburgse af-
gevaardigden voor de Nationale Duitse Verga-
dering.5

Een brief van een dag later, 13 mei, gericht
aan de gouverneur, maakt ons duidelijk dat de
verkiezingsdag bepaald niet rustig verlopen
was in Eijsden. De burgemeester schreef de
gouverneur dat hij had vernomen dat de Duitse
Bondsvlag op de verkiezingsdag zou worden
uitgestoken. Hij had zich daarom naar de briga-
dier der marechaussee begeven om hem te
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verzoeken zijn manschappen niet uit de ge-
meente te laten gaan en hem zijn orders uit
Maastricht mee te delen. De brigadier had hem
verteld dat het vaandel gerust kon worden uit-
gestoken en zij waren overeengekomen niets
te verbieden zolang de rust niet verstoord
werd. De verkiezing zelf was rustig verlopen.
Op een verzoek om de vlag op de kerktoren of
het gemeentehuis te mogen plaatsen was de
burgemeester niet ingegaan, wel had men zijn
suggestie opgevolgd het vaandel op het huis
van een der stemgerechtigden kiezers te
plaatsen.

Het bleef rustig tot 4 uur 's namiddags. Toen
arriveerden twee marechaussees uit Maas-
tricht, die zeiden dat het op bevel van de procu-
reur-generaal verboden was het vaandel over
de straat te dragen. Men nam dit verbod onmid-
dellijk in acht en hing de vlag aan een boom op
de grote plaats (de Vroenhof). Wachtmeester
Stegermans van de marechaussee van Maas-
tricht wilde de vlag echter verwijderen "onder
voorwendzel dat de kleuren niet goed ge-
plaatst” waren. De burgemeester maakte dok-
ter Schous, één der vier gekozen kiezers, hier
attent op en deze liet de vlag goed hangen. De
burgemeester verzocht de wachtmeester ver-
volgens het hierbij te laten : "alles stil te laten
zoo lang als zich geene oneenigheden opde-
den?

Omstreeks 7 uur 's avonds verscheen de
wachtmeester bij de burgemeester met de
vraag of deze hem al dan niet opdroeg te ver-
bieden met het vaandel over de straat te trek-
ken. De burgemeester had daarop geantwoord
dat hem die orders niet aangingen, dat ze in
strijd waren met die van de brigadier en dat hij
weigerde hierop in te gaan zolang hem dit niet
schriftelijk werd bevolen. Hij verzocht de
wachtmeester voor het laatst "alles in rust te la-
ten, maar de hand te houden inval de rust ge-
stoort wordt".

Toen de jonkheid 's avonds om 9 à 10 uur
nog steeds met de vlag over straat trok, "zoo als
op de dagen der processiën”, maakte de mare-
chaussee zich op bevel van de procureur-ge-
neraal en in opdracht van wachtmeester Ste-
germans met geweld meester van de vlag. De
jonkheid begaf zich daarop onverwijld naar de
marechausseekazerne om het vaandel terug
te eisen, maar werd gewapenderhand terugge-
dreven : "door de Marechaussee met de wa-
pens in de hand terug gestoten". Er zouden on-
getwijfeld ongelukken zijn gebeurd als niet

2) W van Mulken` Inventa-
ris van de archieven
der gemeente Neer
1627-1937 (1963).
Maastricht 1989,
nr.250, brieven no`s125
en 126.

3) W. van Mulken, Inventa-
ris van de archieven
der gemeente Eijsden
1828-1933 (1938).
Maastricht 1988, nr.60,
na brief no.373.

4) |nv.nr. 60, vóór brief no.
374.

5) |nv.nr. 60, brief no. 377.



6) |nv.nr. 60, brief no. 378.
7) |nv.nr. 861.
8) |nv.nr. 60, brief no. 379.

Baron J.L. van Scher-
penzee/-Heusch.

enige van de voornaamste ingezetenen het
volk hadden verzocht zijn eis een dag uit te
stellen.

En nu kwam men dan voor het vaandel en
de burgemeester vroeg daarom aan de gou-
verneur hoe te handelen. Hij besloot zijn brief
letterlijk met de volgende klacht :”Het spijt mij
grootelijks Uwe Ex. te moeten bekend maken,
dat het door de contradictoire orders van den
Heer Procureur-Generaal is, welke te laat en op
ongepaste tijd zijn ontvangen, de oorzaak is
dat de rust hier is gestoort en oneenigheden
binnen deze Gemeente ontstaan zijn, welke
bevelen zeer waarschijnlijk op valsche en over-
drevene rapporten zijn worden uitgevaardigt".6

Op 14e mei, werden allerlei maatregelen
genomen om verdere onrust te voorkomen.
Burgemeester en schepenen besloten een
burgerwacht in te stellen daar “ter gelegenheid
van het uitsteken der Duitsche Bondsvlag de
rust en goede orde zoude kunnen gestoort
worden”. Deze burgerwacht bestond uit 25
manschappen, waarvan het commando werd
toevertrouwd aan gemeenteraadslid J. Jans-
sen. leder lid werd voorzien van een kaart die
zijn naam bevatte en bovendien de tekst “Lid
der Burgerwacht van Eijsden, 14 mei 1848". De
wacht werd belast "met de handhaving der rust
en goede orde en zal voorts zorg dragen, dat

geen ongeregeldheeden, kreeten van appro-
batie of soortgelijke roepen plaats hebben". Te-
gen overtreders zou door de burgerautoriteit
proces-verbaal worden opgemaakt.7

Hadden burgemeester en schepenen ge-
meend met dit besluit maatregelen van hoger-
hand te kunnen voorkomen dan kwamen zij
bedrogen uit. Dezelfde dag namelijk schreef de
gouverneur aan de burgemeester dat hij van
de luitenant-arrondissementscommandant
der Koninklijke marechaussee had vernomen
dat de openbare rust te Eijsden gevaar liep en
dat hij daarom een compagnie infanterie en
een peleton kavalerie naar de gemeente zou
sturen. De burgemeester kreeg opdracht te
zorgen voor voeding en inkwartiering.7 De sol-
daten arriveerden nog dezelfde dag te Eijsden
blijkens de volgende brief van de luitenant-ge-
neraal, buitengewoon adjudant des Konings,
opperbevelhebber der vesting Maastricht en
der troepen in het hertogdom Limburg, van 14
mei :”lk heb de eer Mijn Heer de Burgemeester
U te informeren, dat tengevolge de requisitie
van Zijne Excellentie den Heer Gouverneur
van het Hertogdom, op heden in uwe gemeen-
te zal aankomen een Detachement sterk 3 offi-
cieren, ruim 100 lnfanteristen en 14 Kavalleris-
ten. lk noodig Uw Ed. achtb. voor de huisvesterij
en voeding dier troepen zorg te dragen".7

De volgende dag al, 15 mei, verzocht de
burgemeester de gouverneur de troepen terug
te trekken, omdat de reden van hun aanwezig-
heid inmiddels vervallen was.8 De gouverneur
antwoordde 16 mei dat dit verzoek nog niet offi-
cieel beantwoord kon worden, maar wel wilde
hij officieus meedelen dat het vanzelf zou wor-
den ingewilligd zodra de rust te Eijsden geheel
zou zijn hersteld.7

ln een andere brief van dezelfde 16e mei
reageerde de gouverneur op de hierboven be-
handelde brief van de burgemeester van 13
mei, waarin deze de ongeregeldheden van 12
mei had uiteengezet en bezwaar had aangete-
kend tegen de tegenstrijdige bevelen van de
procureur-generaal. De gouverneur schreef:
”dat de daarbij medegedeelde bezwaren over
tweeduidige bevelen opzigtens de Bondsvlag
ongegrond zijn en alzoo geene bijzondere
overweging vorderen. Welke uitlegging nu ook
door den Brigadier Severijns te Eijsden aan de
bij hem ontvangen bevelen zijn gegeven, zoo
zal men wel niet kunnen tegenspreken, dat de
ingezetenen zich weigerachtig hebben ge-
toond te gehoorzamen aan de bevelen, welke
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Wijnen A. 'id.
Stassen J. A. id.

5 Beegden Gil 127 1 Verheggen J. P. brouwer.
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N°. 6.

De Hertoglijk Limburgsche Commissaris

rom' de Duitsche Bonds-.raken ,

Hung: bij deze ter kennis \an de Plaatselijke Besturen in het Ilertogdom.

dat naar aanleiding der bepalingen \san artikel 3 van het besluit dd. 3 Mei,

cmoriaal voor de Duitsche Boiidszakcn Ti* :Z „ ile op den \nlgcntle staal voorV

komende personen, in de verschillende gemeente tot Meters, voor de ken/e

\nn twee afgetanrtligden voor de Nationale Duitsche Vergadering te [FrankfurtV

aan den-.tlein , zijn benoemd.

Naamlijst van kiezers
ten behoeve van de
keuze van twee afge-
vaardigden.
Uit :Memoriaal voor de
Duitsche Bondszaken,
no. 6 (Bibliotheek
RAL., 41A 51).
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door den Wachtmeester Stegermans, uit naam
van den Heer Procureur-Generaal zijn gege-
ven, en dat dit, opgevolgd door beleediging en
aanranding der Maréchaussées, aanleiding
heeft moeten geven tot het zenden van troepen
om het wettig gezag te handhaven en te doen
eerbiedigen'ï7

Op 18 mei berichtte de burgemeester aan
de gouverneur dat hem uit rapporten van luite-
nant Kröller der marechaussee wel gebleken
zou zijn “dat de tijdelijke ontrusting waarin de-
ze Gtg kan verkeerd hebben door het afnemen
der Duitsche Bondsvlag, welke door eenige in-
gezetenen meer door onwetenheid als door
opzet of met kwade inzigten is worden uitge-
stoken, thans niet meer bestaan". Het zou wen-
selijk zijn geweest als de opstellers der rappor-
ten en processen-verbaal contact hadden ge-
zocht met het gemeentebestuur, omdat hun
dan duidelijk had kunnen worden gemaakt dat
alles lang niet zo erg was als werd voorgesteld.
Vervolgens gaat de burgemeester in op de in-
stelling van de burgerwacht om zijn brief aldus
te beëindigen :'*Deze wacht bestaat nog en zal
niet ontbonden worden zoo lang als er vermoe-
den van onrust bestaan ; losse gesprekken
van onbezonne personen zullen door alle mo-
gelijke middelen tekeer gegaan worden. Dit zo
zijnde, kom ik Uw Exc. verzoeken de noodige
beveelen te willen geven om de zich binnen de-
ze Gt_e bevindende troepen onverwijld terug te
trekken".9

Het is eigenlijk merkwaardig dat burge-
meester en schepenen pas, na een opdracht
van de gouverneur daartoe, op 20 mei in de ge-
meente zelf officieel bekend maken een bur-
gerwacht te hebben ingesteld "ter handhaving
van rust en goede orde, welke sinds eenige
dagen derzelver goede loop niet meer heeft
gehad en waar voor nu de gemeente door mili-
taire inkwartiering belast is". Na te hebben
meegedeeld dat deze burgerwacht uitgebrei-
de machtiging heeft verkregen om buitenspo-
righeden met wettige maatregelen tegen te
gaan, vervolgt de bekendmaking aldus :"Het is
slechts uit voorzorg voor onrusting, die ons de-
ze maatregelen hebben doen beramen ; de
Eijsder ingezetenen zijn anders toch nooit bij
geregtshoven bekend zich aan correctioneele
noch minder aan crimineele straffen blootge-
steld te hebben ; deze eer blijve hen dan ook
steeds bij, en zullen ter dezer gelegenheid, zich

nog meer beijveren om aan de omliggende ge-
meenten voorbeelden van rust en kalm te ge-
ven. Inwooners ! eer, rust, eendragt en vrede
moet ons opbeuren en zal voortdurend onze
leus wezen ; mocht het toch onverhoopt ge-
beuren dat door onbezonnen gesprekken, ver-
keerde uitleggingen, woorden of gebaarden,
hetzij tegen de alhier geinkwartierde troepen,
maréchaussée, linie of andere ambtenaren
van 's rijks belastingen, kreten van verwijdering
uitgesproken of gepleegd worden, dan zal in dit
geval tegen de daders al de gestrengheid der
wetten door behoorlijke processen verbaal
worden ingeroepen”.10

Deze bekendmaking vond zaterdag 20 mei
om 1 uur 's namiddags plaats en eveneens op
zondag 21 mei na afloop van de H. Missen aan
de kerken van Breust en Eijsden en zou verder
in de gehuchten van de gemeente worden ver-
spreid."

Dezelfde dag dat de instelling van de bur-
gerwacht aan de Eijsder inwoners voor het
eerst officieel bekend gemaakt wordt, ant-
woordt de gouverneur op de brief van 18 mei,
waarin de burgemeester onder meer de terug-
trekking van de troepen vroeg. Hij schrijft met
genoegen vernomen te hebben dat de rust in
Eijsden geheel en al hersteld is en dat, indien
deze rust gehandhaafd blijft, aan het verzoek
om de troepen, althans de infanterie, te doen
inrukken zal worden voldaan.7

Uit "quitanties voor huisvesting met voe-
ding” blijkt dat hetdetachementvan het 2e regi-
ment infanterie, dat op 14, 15 en 16 mei in Eijs-
den ingekwartierd was, bestond uit 1 sergeant-
majoor, 5 sergeanten en fourier, 5 korporaals,
4 hoornblazers, 92 soldaten en 1 wasvrouw, in
totaal 108 personen en dat deze zich "aller-
best” hadden gedragen. Van 17 t/ rn 22 mei wa-
ren aan infanteristen ingekwartierd 1 sergeant-
majoor, 7 sergeanten en fourier, 7 korporaals,
4 hoornblazers, 108 soldaten en 1 wasvrouw,
totaal 128 manschappen, die zich “voortdurend
allerbest” gedroegen.7 Voor inkwartiering en
voeding van deze soldaten ontving de ge-
meente 35 cent per dag per manschap. Over
de periode 14 t/m 16 mei werd f.113,40 uitge-
keerd, over de periode 17 t/m 22 mei f.268,80.
Deze gelden waren bestemd voor de gezinnen
waar soldaten werden ingekwartierd. In de pe-
riode 14 t/m 22 mei werden 63 gezinnen te Eijs-
den, 18 te Breust, 15 te Maarland, 14 te Oost, 14
te Caestert en 6 te Withuis, totaal 130 gezinnen,
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belast met de inkwartiering van één of meerde-
re soldaten van de infanterie. Dokter Schous
werd het zwaarst belast, van 14 t/m 16 mei wer-
den 2 soldaten bij hem ingekwartierd, van 18
t/m 22 mei 4, terwijl bovendien op 22 mei ook
nog een dragonder bij hem werd onderge-
bracht.7

De dag dat de infanterie uit Eijsden vertrok,
23 mei, schreef de gouverneur aan de burge-
meester dat met die terugtrekking aan diens
wens was voldaan. Hij ging vervolgens letterlijk
verder : "Ik voed het vertrouwen dat de rust en
orde, welke thans te Eijsden worden waargeno-
men, er zullen blijven heerschen, iets waar aan
ik niet mag twijfelen, gezien de goede en doel-
matige zorgen zoo door U Edel Achtb. als ove-
rige plaatselijke autoriteiten aangewend, orn,
zoo wel vóór, als tijdens het aanzijn der troepen,
wanorde en rustverstoring te voorkomen. Voor
de aanwending dier goede zorgen kan ik niet
afzijn bij deze mijnen dank te betuigen”.7 De in-
fanteristen waren nu vertrokken, doch het deta-
chement dragonders, bestaande uit 14 man-
schappen, bleef nog in Eijsden achter, uiter-
aard tegen de zin van de burgemeester, die de
gouverneur 26 mei verzocht "aan de zich alhier
nog gedetacheerd vindende troep Dragonders
de orders te verstrekken om als nu onverwijld
de Gemeente te verlaten”.12 De gouverneur
antwoordde 31 mei dat hij die dag de luitenant-
generaal, opperbevelhebber der troepen in het
hertogdom, had verzocht het nog in de ge-
meente aanwezige detachement kavalerie te
doen inrukken.7

Op 1 juni verlieten de dragonders Eijsden.
Voor hen werd over de periode 16 mei t/m 1 juni
f.92,40 aan inkwartieringskosten betaald.7

Met het vertrek van de laatste ingekwartier-
de soldaten uit de gemeente kwam een einde
aan een bewogen meimaand in de historie van
Eijsden. Op 3 juni 1848 kon de burgemeester
aan de officier van justitie te Maastricht berich-
ten “dat de gemeente wederom in haren nor-
malen kalm teruggekeert is".13

Ook elders in de provincie Limburg keerde
de rust geleidelijk aan terug, ook al omdat van
regeringswege enkele toezeggingen werden
gedaan. Gedeputeerde Staten hadden zich 19
mei 1848 tot de regering gewend om tegemoet-
koming te verlangen aan verschillende bezwa-
ren van de kant van het hertogdom. De raad van
ministers zei daarop toe "dat de belangen van
geheel Limburg, steeds met de meeste zorg
zullen worden behartigd, dat de Regering er op
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uit is, om niettegen-staande den drang der om-
standigheden en de behoeften der schatkist de
lasten der mindere volksklassen te verminde-
ren, dat intusschen die lasten op de meer ge-
goeden moeten worden overgebracht en te-
vens regelmatig in de dienst tot behoud van
rust en orde moet worden voorzien". De rege-
ring, "bedacht om in alles regtvaardig te zijn",
zou ook de wensen van vele Limburgers op het
gebied van vrijheid van godsdienstoefeningen,
vrijheid van onderwijs en vereniging niet uit het
oog verliezen. "Zij zal ook in de voordragten
voor bedieningen geene billijke aanspraken uit
het oog verliezen” en nodigt Gedeputeerde
Staten en andere autoriteiten in Limburg uit
daarbij te helpen en “bij vacaturen in het Her-
togdom, bij voorkeur daartoe Limburgers aan
te wijzen, die door kunde en braafheid de ach-
ting hunner medeburgers hebben weten te
verdienen'ï Tenslotte zouden de geadmodi-
eerde accijnsen aanzienlijk worden verlaagd
"zoodra de middelen tot vervanging van het
verlies, hierdoor aan de schatkist toe te bren-
gen, zullen zijn vastgesteld”. Limburg zou zich
"met geheel Nederland eene onvergankelijke
eerzuil oprigten, indien het naar verbetering
strevende, inmiddels de wetten eerbiedigt".
Gedeputeerde Staten lieten dit antwoord van
regeringswege op hun wensen in een circulai-
re van 26 mei daar op volgend toekomen aan
alle Limburgse colleges van burgemeester en
schepenen en verzochten aan die circulaire
"de meeste openbaarheid te geven".14 Gede-
puteerde Staten werden bovendien soepeler in
het verlenen van toestemming voor het uitste-
ken van de Duitse Bondsvlag. Gemeenten die
daartoe tot hen een verzoek richtten kregen
toestemming, dit was onder meer het geval te
Nieuwstadt15 en Valkenburg.16

Met het Frankforter parlement, waarin voor
Limburg J.L.Th.A.L. baron van Scherpenzeel-
Heusch uit Baarlo (gemeente Maasbree) en
Alexander Schoenmaekers uit Amby werden
gekozen, ging het uiteindelijk mis, het werd in
1849 ontbonden en de oude Duitse Bond werd
weer, zij het in vrijwel krachteloze vorm, her-
steld. Met het einde van de oorlog tussen de
beide concurrerende grootmachten in de
Bond, Pruisen en Oostenrijk, in 1866, kwam ook
een einde aan de Bond. Bij tractaat van 11 mei
1867 werd de band tussen Limburg en de nala-
tenschap van de Duitse Bond definitief verbro-
ken.

W van Mulken

12) lnv.nr. 60, brief no.384.
13) lnv.nr. 60, brief no. 388.
14) W. van Mulken, Inven-

taris van de archieven
der gemeente ltter-
voort 1798-1942.
Maastricht 1987, nr. 65.

15) W. van Mulken, lnven-
taris van de archieven
der gemeente Nieuw-
stadt 1800-1941.
Maastricht 1980, nr.
1176.

16) W van Mulken, lnven-
taris van de archieven
der gemeente Valken-
burg 1800-1940.
Maastricht 1973, nr.
5773.



Een Mescher dwarsligger

Meschermo/en.

Op 11 november 1826 bericht de burge-
meester van Mesch aan de districtscommissa-
ris te Maastricht dat de nachtwacht te Mesch
met ingang van 8 november tevoren is inge-
steld.1 De instelling van de nachtwacht was ge-
baseerd op het besluit van de gouverneur der
provincie Limburg van 4 november 1815 “om-
trent de organisatie der nagt-wagten".2

Omdat de nachtwachten in het verleden
"van de voordeeligste gevolgen geweest zyn,
door het verdryven der benden kwaaddoen-
ders” en omdat "de lange winternagten, dewel-
ke meer gelegenheid tot het bedryven der mis-
daden aanbieden, de herstelling van eenen
zoo gewigtigen dienst vereischen, om de vei-
ligheid der eigendommen en de rust der in-
woonders te verzekeren” werd in genoemd be-
sluit bepaald dat elkjaar in de periode van 1 no-
vember tot 1 maart in iedere Limburgse ge-
meente door de "zorg der Maires” nachtwach-
ten moesten worden ingesteld. Wanneer drin-
gende omstandigheden dit vereisten konden
zulke wachten ook buiten genoemde periode
in dienst worden gesteld door de provisionele
onder-intendanten.

De maires, burgemeesters, waren van
rechtswege de hoofdmannen der nachtwach-
ten. Het was hun toegestaan iemand anders
met het toezicht en bestuur ervan te belasten.

Naar mate de plaatselijke omstandigheden dit
vorderden moesten zoveel mogelijk in ieder
gehucht één of meerdere opzichters worden
benoemd, die zich wat de dienst betrof met de
maires behoorden te verstaan. De maires of
hun adjunkten moesten er zich van overtuigen
dat de dienst regelmatig werd uitgevoerd, o.m.
door het vaak bezoeken van wachtplaatsen.
De marechaussee werd er mee belast een
waakzaam oog in het zeil te houden.

De dienst mocht niet langer dan 8 à 10 uur
duren, alleen in gevallen van nood kon de
dienst tot 24 uur worden uitgebreid.
Nachtwachtplichtig was ieder inwoner in de
leeftijd van 18 tot 60 jaar, met uitzondering van
hen die rechtens hiervan waren vrijgesteld. Of-
schoon dit niet in het besluit uitdrukkelijk ver-
meld staat beperkte de wachtplicht zich tot de
mannelijke inwoners van die leeftijd, zoals blijkt
uit de lijsten der nachtwachtplichtigen.3

Het was iedere inwoner toegestaan de
nachtwachtdienst te laten waarnemen door
een plaatsvervanger, mits deze door de burge-
meester of de wachtopziener werd geaccep-
teerd.
Normaal gesproken werd de dienstplichtige 48
uur vóór aanvang van de dienst opgeroepen.
Indien iemand gegronde redenen had om zijn
dienst niet te vervullen en die redenen 24 uur
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van tevoren aan de maire had medegedeeld,
werd in zijn plaats een andere inwoner opge-
roepen. Zodra die redenen echter vervallen
waren moest hij zijn dienst inhalen. Hij mocht
echter niet opgeroepen worden dan “op tyden
die noch aan zyn werk, noch aan zyne rust hin-
derlyk kunnen zyn".

Wie zich zonder wettige reden aan de
dienst onttrok, niet tijdig verscheen of zonder
een plaatsvervanger aan te wijzen niet kwam
opdagen verviel in een boete van zes tot tien
francs. Wie ten tweede male in overtreding was
kreeg een boete van twaalf tot twintig francs of
een gevangenisstraf van drie tot vijf dagen. De
maires moesten alle veertien dagen een staat
van overtredingen opmaken. De boeten waren
op de eerste plaats bestemd voor de betaling
van de plaatsvervangers, die door de wachtop-
ziener waren opgeroepen. Het restant werd be-
steed voor de aanschaf van nieuwe wapens en
het onderhoud van de wachtplaatsen.

Degene van wie bekend was dat hij geen
boete kon betalen moest dubbele nachtwacht-
dienst lopen, echter nooit twee nachten achter
elkaar. Weigerde hij dit dan zou hij tot een ge-
vangenisstraf van vijf dagen worden veroor-
deeld.
Tot zover het besluit van de Limburgse gouver-
neur van 4 november 1815 over de organisatie
van de nachtwachten.

Op 28 november 1826 schreef de burge-
meester van Mesch (A. Onclin) aan de districts-
commissaris te Maastricht "dat den dienst der
nachtwachten, tot op 26 dezes maands, regel-
matig is gehouden worde, en op welken dag ik
de heer notaris Straet inwooner dezer ge-
meente in overtreeding gevonden" (heb).4
En hiermee is meteen de Mescher dwarsligger
genoemd, Willem Straet, van 1817 tot aan zijn
overlijden op 4 november 1832 notaris ter
standplaats Mesch, nadat hij van 1806 tot 1817
notaris ter standplaats Breust was geweest.

W Straet krijgt al spoedig twee navolgers in
de personen van Lina Michels, knecht van
M.Debeij, (burgemeestervan Mesch in 1836 en
schoonzoon van WStraet) en Hendrik Cras-
born, knecht van J.Th.van Hoven (burgemees-
ter van Mesch 1819-1825).5
De burgemeester geeft de overtredingen op de
voorgeschreven wijze door. Als hij op 3 februari
1827 hierop nog niets heeft vernomen klimt hij
in de pen en schrijft aan de districtscommissa-
ris, dat hij de overtredingen heeft doorgegeven
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maar dat hieraan ,voor zover hem bekend, nog
geen gevolg is gegeven. Hij besluit zijn brief
met het volgende dreigement : "zoo mijnheer
kommissaris, geen gevolg daaraan gegeven
zal worden, tegen de weederstreevers aan den
dienst der nachtwachte, door mij aan uwelEde-
legestrenge volgens instructie over gegeven,
en tot het bekomen der betalinge door mij aan
de plaats vervangers gedaan, zal ik mij verpligt
vinde nae dit jaar de minste wacht meer te
kommanderen".6

Op 14 februari 1827 worden de drie zaken
behandeld door het vredegerecht van het kan-
ton Maastricht-Noord. Ofschoon in het archief
van dit vredegerecht geen uitspraak op die da-
tum te vinden is zal uit het vervolg blijken dat
Michels en Crasborn veroordeeld werden tot
een boete, doch dat notaris W Straet voorlopig
werd vrijgesproken.

Op 31 maart 1827 wendt burgemeester
Onclin zich mondeling tot de griffier van het
vredegerecht om een kopie van het vonnis ten
voordele van W Straet te mogen ontvangen.
Ondanks de belofte van de griffier een kopie te
sturen is de kopie van het vonnis "uitgesproken
op 14 der maand februari jongsleden ten voor-
dele van W Straet nopens den dienst der nacht
wachte” er op 2 mei 1827 nog niet, vandaar dat
de burgemeester aan de griffier opnieuw
vraagt om een kopie, nu schriftelijk. ln dezelfde
brief drukt de burgemeester de wens uit dat Mi-
chels en Crasborn, als zij hun boeten niet beta-
len, gevangen worden gezet "tot een voorbeeld
der inwooners onzer gemeente".7

Anderhalve maand later is de gevraagde
kopie er nog niet en zijn evenmin de boeten be-
taald. De burgemeester deelt dit 14 juli schrifte-
lijk mee aan de districtscommissaris, hij schrijft
ondermeer tot tweemaal toe een kopie van het
vonnis ten voordele van Straet te hebben ge-
vraagd aan griffier Paulissen daar hij het onno-
dig acht ”overtreders aan de resolutie van zijn
Excellentie de heer Staatsraad gouverneur de-
zer provincie over te geven, zoo dezelve inge-
volge de gezegde resolutie door den kompen-
tenten regter niet worden gestra Aan het slot
van zijn brief dreigt burgemeester Onclin weer
om voortaan geen wacht meer bijeen te roepen
als er geen maatregelen worden genomen te-
gen de overtreders : "zoo mijnheer de Kom-
missaris tegen de door mij overgegevene we-
derstreevers geen gevolg zal gegeven worden
door den daar toe kompeteerende regter alzoo



zal ik (mij) verpligt vinden (mij) aan den inhoud
van mijn brief van 3 februari jongstleden te ge-
dragen".8

Blijkens een brief van de burgemeester aan
de ontvanger der domeinen en registratie te
Maastricht van 20 juli 1827 werden de boeten
betaald.9

Intussen breekt het nieuwe nachtwachtsei-
zoen aan en blijkt meteen dat de burgemeester
zijn dreigementen om geen nachtwacht meer
te organiseren niet ten uitvoer brengt. Hij
schrijft op 2 november 1827 aan de districts-
commissaris dat de nachtwacht met ingang
van 30 oktober tevoren van start is gegaan en
dat er al weer direct moeilijkheden zijn met
Straet: “Verders kom ik uweEdele gestr. ter
kennis brengen, dat volgens rapport door den
veldwachter aan mij gedaan de heer notaris
Straet zig heeft geweigerd op den eersten de-
zes maand het wachtvuur aan zijn huis gelijk
alle inwooners onzer gemeente te houden, je-
der op zijnen tour, alzoo wenschde ik wel te we-
ten, op wat manier ik mij zal hebben hier overte
dragen. Dus kom ik mijnheer de Kommissaris
bidden van mij hier over met de eerste gele-
genheid te informeren hoe en op wanier ik met
zulken inwoonder zal moeten handelen no-
pens het houden van het wachtvuur, hetwelk
over de acht jaren jeder in onze gemeente
heeft gehouden".10

Op de plaats van “inwoonder” in deze brief
heeft waarschijnlijk een voor Straet minder
vleiend woord gestaan, doch dit woord is na-
derhand zeer nadrukkelijk zwart gemaakt en
vervangen door ”inwoonder".

De burgemeester voorzag weer proble-
men voor 10 november, hij riep vijf dagen er
voor de hulp in van twee marechaussees om
die nacht te visiteren en eventuele ongeregel-
heden in zijn gemeente te voorkomen, daar de
wacht die nacht bestond uit "twaardrijvers ten
opzigte van den dienst".11 De bewuste nacht
verliep rustig, we vernemen althans niets van
problemen.

inmiddels heeft burgemeester Onclin nog
steeds geen kopie van het vonnis tot vrijspraak
van Straet ontvangen ofschoon dat vonnis al
van bijna negen maanden geleden dateert.
Teneinde raad wendt hij zich 5 novembertot de
Limburgse provincie-gouverneur. Hij zet de he-
le zaak nog eens uiteen en dringt tenslotte aan
op veroordeling van Straet door het tribunaal
van politie "want zoo ik in mijne wettige rappor-

ten gedaan (heb) en door de kompetente reg-
ters niet gehandhaafd en zal worde, is (het) ook
niet nodig proces verbalen of waare raporten
op te maken tegen de twaasdrijvers van onze
gemeente, waar in dezelve tot heden blijven
continueeren".12

ln december blijken de burgemeester en
de districtscommissaris eindelijk te beschik-
ken over een kopie van de rechterlijke uit-
spraak. De districtscommissaris vraagt naar
aanleiding van het vonnis waarom de plaats-
vervanger, die de heer Straet had aangeboden
voor zijn nachtwachtdienst, was geweigerd. De
burgemeester antwoordt 15 december 1827
dat die plaatsvervanger, Philippe Ftenders, zich
op die bewuste 26e november 1826 's avonds
om 7 uur bij hem had gemeld om de wacht van
Straet als officier waar te nemen. Hij had Ren-
ders echter vriendelijk te verstaan gegeven dat
deze niet op de lijst van nachtwachtplichtigen
voorkwam, aangezien hij niet in staat was de
dienst waar te nemen vanwege zijn "geziekt en
andere lichaamsgebreeken". Hij had Renders
verzocht dit aan Straet mee te delen en hem te
verzoeken tijdig voor een bekwame plaatsver-
vanger te zorgen, wat Straet echter niet had ge-
daan. De burgemeester was dan ook van me-
ning dat Straet strafbaar was en niet kon wor-
den vrijgesproken.

Dat de nachtwachtdienst te Mesch nu niet
bepaald optimaal geregeld was blijkt uit het
vervolg van de brief : "Wat aangaat de vorige
diensten der nachtwachte en kan ik geene
waare rekening geven nopens de plaatsver-
vangers, maar ik kan wel zegge, dat met der
dienst der nachtwachte en politie bevorens niet
dan gespot is geworden en nimmer ingevolge
de instructie en goede intentie te werk is ge-
gaan en dat meergemelde RRenders altoos tot
die nachtwachte heeft gediend, en waarover
aan den toezienden der nachtwachte klagten
zijn ingekomen".

Toch is burgemeester Onclin van mening
dat de weigering van de plaatsvervanger niet
de reden is van Straet's voorlopige vrijspraak.
Er was 14 februari 1827 geen definitieve uit-
spraak gedaan, die was uitgesteld om eerst de
plaatsvervanger te horen, wat echter nog
steeds niet geschied was.
Tenslotte wijst de burgemeester de in het von-
nis geuite beschuldiging van machtsmisbruik
van de hand, hij had het recht de plaatsvervan-
ger te weigeren wegens diens lichaamsgebre-
ken. Hij had de aangeklaagde Straet weliswaar
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niet 48 uur van te voren hiervan in kennis ge-

steld, zoals voorgeschreven, maar hij kon dat
ook onmogelijk omdat Renders zich pas twee

uur voor de aanvang van de dienst bij hem had

gepresenteerd.13
Met deze verontwaardigde brief van de

burgemeester aan de districtscommissaris
wordt de discussie gesloten, we treffen niets
meer aan in het gemeente-archief van Mesch

over deze kwestie, die uiteindelijk dus afliep

met een sisser.
ls dit alles nu voldoende om Willem Straet tot

een Mescher dwarsligger te bestempelen ?

Dit conflict alleen misschien niet, doch
Straet lag vaker met de gemeente in de clinch

en de gemeenteraad noemde hem in een

raadsbesluit van 31 mei 1827 zelfs boosaardig,
een “malicieusen Heer". ln dat raadsbesluit
wordt een beslissing genomen “nopens een

rekwest, ingediend door de Heer Willem Straet,

den welken zig beklaagt over zijn aandeel aan-

geslagen in de plaatselijke belasting over het

jaar 1827”. Allereerst wordt opgemerkt dat het

“rekwest niet en bestaat dan in ongegronde on-
waarheden en dwaarsdrijverijen”. Vervolgens
stelt men : "Den grondslag der belasting van

den rekwestrant is maar omtrent op de helfte

genomen om de geduurige twisten van den re-

kwestrant voor te komen, maar vruchteloos”.
Niet opgenomen in de grondslag zijn zijn ren-

ten, zijn notariaat, zijn brouwerij en zijn wissels.

Als basis is alleen genomen "den wettelijken
grondslag aan het gemeentebestuur zeer wel
bekend". En als "dien malicieusen Heer zijne

gekogde eijgendommen op zijnen naam liet

stellen” dan zou zijn aanslag ongetwijfeld nog

veel hoger uitvallen. Opmerkingen van hem op
aanslagen van enkele andere inwoners van

Mesch worden hierna weerlegd en tenslotte
wordt ingegaan op zijn klacht dat hij te weinig

geld zou hebben ontvangen voor inkwartierin-
gen in 1815 :"wat aangaat de gelderen nopens
logementen van 1815, hadde den rekwestrant
niet behoeren deel te hebben van gezegde

gelderen, aangezien hij in 1815 de minste mobi-

laire noch personele belasting in onze ge-

meente heeft betaald en waar op de verdeeling
heeft plaats gehadt, maar door consideratie en
om eene goede eenigheid met dien heer te be-

komen, heeft het gemeentebestuur aan ge-

zegde Heer toegestaan de som van f. 7,27, het

welk directelijk aan de heer Straet bekend ge-
maakt is geworden, hetwelk hij heeft geweijgert
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te ontvangen, en noch voor hem disponibel is".
Dit alles doet de gemeenteraad besluiten geen
verandering te brengen in de aan Straet opge-

legde aanslag in de plaatselijke belasting over

1827 en hem reeds in het vooruitzicht te stellen

dat zijn aanslag in 1828 zal worden verhoogd.14
Helaas zijn de kohieren van de plaatselijke be-

lastingen over die jaren niet bewaard gebleven
zodat we niet kunnen nagaan of die verhoging
in 1828 ook werkelijk plaats heeft gehad.

We gaan nu een paar jaar verder in de ge-

schiedenis van Mesch en belanden in 1830, in
welk jaar tot tweemaal toe proces-verbaal
wordt opgemaakt tegen W Straet, beide keren
omdat hij zijn verplichtingen t.a.v. de hand- en
spandiensten niet nakwam. De hand- en span-

diensten vormden een belasting, omgeslagen
over de hoofden van de huisgezinnen. Deze
moesten een aantal dagen per jaar werkzaam-
heden, bestaande in handenarbeid of diensten
met kar en paard, verrichten voor het onder-

houd der wegen.
Straet was in 1830 voor veertig dagen

handenarbeid op de belastingrol gebracht.15
Het eerste proces-verbaal tegen Straet dateert

van 24 juli 1830 en wordt opgemaakt omdat hij

op 4 en 8 maart van dat jaar had geweigerd de
voorgeschreven werkzaamheden te verrich-

ten :"Burgemeester der gemeente Mesch,
Distrikt Maastricht, provincie Limburg, gelet op

het rapport hem gedaan door de heer Paulus
Kruijt, assessor, belast met het toezicht over de

werkzaamheden ter herstelling der Buurtwe-
gen, volgens welke de heer Willem Straet, No-

taris, wonende binnen voorschreven Gemeen-
te, nalatig is gebleven op den 4e en 8ste maart

1830 ter herstelling der Buurtwegen, door de
overstroming van het water beschadigd, op te
komen of bekwame werkmannen in zijne

plaats te zenden, nietttegenstaande hij daartoe
behoorlijk is beroepen en hij geene redenen
van verhindering aan het Gemeente Bestuur
heeft kenbaar gemaakt, zoo dat in zijne plaats

is worden aangesteld Aussems Stephanus,
welken op den eersten dag, en den zelven met

zijn zoon Pieter op den laatsten dag voor hem

hebben gewerkt".16
Straet's tweede overtreding dateerde van 21 ju-

li en hiervan werd 26 juli proces-verbaal opge-

maakt. Hij was die 21 ejuli weer niet verschenen
"ter herstelling der buurtwegen", had geen
plaatsvervanger gestuurd en had weer even-

min een reden van verhindering opgegeven.



Jan Straat en Gilis Gilissen hadden deze keer
ieder een halve dag voor hem gewerkt.16
Deze processen-verbaal hebben zeer waar-
schijnlijk geen gevolgen gehad voor Straet, in
het register bestemd voor het aantekenen van
alle gepleegde en beproefde misdaden uit de
periode 1823-1844 staat in ieder geval geen
veroordeling vermeld.17

Tot een veroordeling zal het wel niet geko-
men zijn vanwege de Belgische opstand korte
tijd later, waarbij geheel Limburg, met uitzon-
dering van Maastricht, zich aansloot.
Deze Belgische opstand had ook andere, be-
langrijke gevolgen voor onze Mescher dwars-
ligger, hij werd nl. tot burgemeester van Mesch
gekozen.
ingevolge het besluit van het Belgische gou-
vernement provisoire van 8 oktober 183018
moesten de notabelen (zij die een bepaalde
som in de belasting betaalden en zij die een vrij
beroep uitoefenden) een burgemeester, as-
sessoren en raadsleden kiezen.

Te Mesch vond de verkiezing plaats op 26
oktober 1830, waarbij slechts 16 van de 25 kies-
gerechtigden kwamen opdagen. Voor de bur-
gemeesterspost verwierf notaris Willem Straet
negen van de zestien stemmen. Zijn grote
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tegenstrever uit de voorafgaande jaren, aftre-
dend burgemeester Arnold Onclin, kreeg er
slechts tweelg.

Het zal wel duidelijk zijn dat de conflicten
tussen Straet en de gemeente nu afgelopen
waren. Willem Straet zou niet lang burgemees-
ter van Mesch blijven, hij stierf namelijk twee
jaar later, op 4 november 1832, op het landgoed
“De Meschermolen” in Mesch in de leeftijd van
56 jaar.20 Opgemerkt zij nog dat WStraet tij-
dens zijn notariaat te Breust (1806-1817) van
december 1810 tot januari 1814 ook burge-
meester der gemeente Breust is geweest.

ln 1836 werd Willem's zoon Mathijs Hubert
Straet even burgemeester21 om het in de perio-
de 1838-1844 opnieuw te worden22 ln 1844
moest hij echter noodgedwongen het veld rui-
men vanwege een dienstweigering, hij weiger-
de namelijk een provinciale bekendmaking
van 19 maart 1844 inzake een belasting op de
bezittingen te publiceren op de voorgeschre-
ven datum.23
En toen begon de geschiedenis zich te herha-
len, Mathijs Hubert Straet weigerde nacht-
wachtdienst te doen,24 weigerde sneeuw te rui-
men in de holle wegen,25 maar dat is een ander
( ?) verhaal.

W. van Mulken.

Noten
1) W van Mulken, Inventaris van de archieven der ge-

meente Mesch 1772-1942. Maastricht 1988, nr. 26,
brief no. 50.

2) Memorial administatif de Limbourg 1815-1816, blz.
8-19.

3) lnv. nr. 748.
4) lnv. nr. 26, brief no. 51. 5) lnv. nr. 26, brieven nrs. 55 en

80.
6) lnv. nr. 26, brief no. 60.
7) lnv. nr. 26, brief no. 69.
8) lnv. nr. 26, brief no. 80.
9) lnv. nr. 26, brief no. 81.

10) lnv. nr. 26, brief no. 84.
11) lnv. nr. 26, brief no. 85.
12) lnv. nr. 26, brief no. 86.
13) lnv. nr. 26, brief no. 90.
14) lnv. nr. 16.
15) lnv. nr. 612.
16) lnv. nr. 1625.
17) lnv. nr. 1621.
18) Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgi-

que, nr. 7, blz. 3-5.
19) lnv. nr. 429.
20) lnv. nr. 1698.
21) lnv. nrs. 18 en 429.
22) lnv. nrs. 1698 en 1699.
23) E.M.Th.W. Nuyens, Inventaris der archieven van het

Provinciaal Bestuur van Limburg 1814-1913. Maas-
tricht 1982, nr. 651.

24) W. van Mulken, a.w., nr. 28, o.m. brieven no's 84, 87, 93
en 100.

25) lnv. nr. 28, brief no. 102.

23



Ketelmuziek te Caestert in 1867

Vóór 1859 bestond nog in tamelijk veel Lim-
burgse gemeenten het gebruik om bij gelegen-
heid van een tweede huwelijk van een weduwe
of weduwnaar ketelmuziek te maken, meestal
met het doel drinkgeld te krijgen. Zodra dit
drinkgeld werd gegeven stopte de muziek.

Op 4 december 1858 deed de commissaris
des konings in het hertogdom Limburg een
"Aanschrijving ter wering van het misbruik van
ketelmuzijk” uitgaan. |n deze circulaire werden
de burgemeesters van gemeenten, waar nog
overblijfselen van dat misbruik bestonden drin-
gend verzocht al hun invloed aan te wenden
om hun ingezetenen hiervan de weerhouden.
"Het zal wel niet noodig zijn te doen opmerken,
dat dergelijk vermaak, zoo als men het wel
eens noemt, inderdaad een misbruik is, waar-
door aan rustige ingezetenen aanstoot wordt
gegeven, en waarin immer aanleiding tot on-
eenigheden en stoornis der openbare orde en
rust of zelfs geweld schuilt. Het is daarenboven

\\
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niet zelden eene afzetterij, die aan misbruik
van drank wordt dienstbaar gemaakt en, in elk
geval, een bij de wet gestraft misbruik”, aldus
de Limburgse commissaris.1

Deze circulaire had niet tot gevolg dat dit
misbruik nu tot het verleden behoorde, zelfs in
de tweede helft van deze eeuw kwamen nog
ketelconcerten voor in Limburg.2 Te Eijsden
speelde zich 25 januari 1867 een dergelijk con-
cert af. De commissaris des konings schreef
naar aanleiding hiervan op 5 februari d.a.v. aan
de burgemeester : "Mij is mededeeling ge-
daan, dat in den avond van den 25 der vorige
maand in het gehucht Caestert onder uwe ge-
meente door een twintigtal personen zoo-
genaamd ketelmuziek is gemaakt ter gelegen-
heid dat een uwer ingezetenen een tweede hu-
welijk heeft aangegaan en deze geweigerd
heeft aan hen de som van fr 150 ter hand te stel-
len". De commissaris wijst vervolgens op zijn
circulaire van 4 december 1858 en merkt op

Tekening :
Tonnie Boersma.



dat de burgemeester hieraan geen gevolg
schijnt te hebben gegeven. Hem is verder be-
richt dat de in de gemeente gestationeerde
marechaussee de assistentie van de burge-
meester had ingeroepen om rustverstoring te-
gen te gaan. De burgemeester zou daarop
slechts hebben gereageerd met op te merken,
dat bedoeld feit weliswaar niet mocht voorko-
men doch dat tegen dit oude gebruik weinig
kon worden gedaan, onder toevoeging van de
woorden : "Wij allen zagen met plesier dat van
Hove wat moest geven". Ook zou door de bur-
gemeester daags hierna aan een herbergier-
ster, bij wie 's avonds een groot aantal van de
betrokken muziekmakers aanwezig was in ge-
zelschap van hemzelf, schriftelijk vergunning
zijn verleend om de herberg een uur langer dan
gewoonlijk open te houden. De burgemeester
wordt tenslotte verzocht "omtrent deze zaak
omstandig te dienen van berigt".3

De burgemeester voldeed drie dagen later,
8 februari 1867, aan dit verzoek. Allereerst geeft
hij toe dat de 25e januari 's avonds inderdaad
ketelmuziek is gemaakt bij gelegenheid van
het aangaan van een tweede huwelijk door een
weduwnaar. Vervolgens schrijft hij letterlijk :'*Bij
die gelegenheid werden hoegenaamd geen
buitensporigheden gepleegd. Mogelijk is de
som van frs 150 door eenige jongelieden tot af-
making aan dien man worden gevraagd, dit is
mij echter onbekend, maar ik ben stellig over-
tuigd, dat het gevraagde met een drinkpenning
of om niet zich wel degelijk had afgedaan. Da-
delijk werden door de Maréchaussées zonder
mijne kennis, onnoodige maatregelen in het
werk gesteld, niet alleen (door) de Brigadier
met zijne manschappen, maar de twee vol-
gende dagen werd ook nog een bijmacht van
eenige mannen uit Maastricht hier waards tot
bedoeld einde gerequireerd. De volgende dag
heb ik mij ter voorkoming van rustverstooring
's avonds tedier plaatse begeven en de jonge-
lieden aldaar vereenigd zijnde hebben zich in
eene tapperij vervoegd, alwaar ik mij ook be-
vond ; dien avond rustig omgebragt hebbende,
zeiden die jongelieden mij, wij hebben U ge-
hoorzaamd Burgemeester, dus verhoopen wij
ook van U verlof te mogen verkrijgen om een
uur na bezetten tijd alhier te mogen verblijven,
aan welk verzoek ik dan ook zonder bezwaar
heb ingewilligd. Dit is HEstr. Heer het onnoe-
menswaardig misbruik, dat Ued. zoo ernstig en

voor rustverstooring is worden aangebragt".
De burgemeester vervolgt zijn schrijven met op
te merken dat bij zijn weten nooit een brigadier
van de marechaussee in de gemeente gesta-
tioneerd is geweest "die de inwoners meer be-
moeijelijkt door opmaking van processen ver-
baal wegens onbeduidende feiten, waardoor
hij wel verdiende minachting der ingezetenen
tot zich trekt". Hij vindt ook dat de marechaus-
see in politiezaken te veel macht naar zich toe-
trekt en buiten hem om handelt. Bovendien is
"met zachtheid” veel meer te bereiken dan
"met brutaliteiten". Tot slot zegt de burgemees-
ter dat het in hetonderhavige geval lang niet zo
ver zou zijn gekomen als de marechaussee
met hem hierover tijdig contact had opgeno-
men.4

Met deze brief van de burgemeester komt
er meteen een einde aan deze kwestie. We tref-
fen er niets meer over aan in het gemeente-ar-
chief van Eijsden.

W. van Mulken

Noten :
1) Provinciaal blad voor Limburg 1858, no. 149.
2) G.C.J.J. van den Bergh e.a., Staphorst en zijn gerichten.

Meppel/Amsterdam, 1980, blz. 16.
3) W van Mulken, Inventaris van de Archieven der ge-

meente Eijsden 1828-1933 (1938). Maastricht 1988, nr.
872.

4) lnv.nr. 76, brief no. 206.
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(L.C. juli 1876)

Maastricht, 1 Aug. Het festival te Lanaken ge-
houden, werd door vele Muziekgezelschap-
pen en door een overgroot getal vreemdelin-
gen bijgewoond.
De meeste stukken werden goed uitgevoerd
en heeft zich vooral de Harmonie van Eysden
gunstig onderscheiden.
Dit laatste Gezelschap heeft ook in passant
hier ter stede eenige stukken ten gehoore ge-
bragt.

(L.C. woensdag 2 augustus 1876)

De Courrier de la Meuse brengt een berigt uit
Eysden, dat, ter gelegenheid van een pelgrims-
togt eener processie van Eysden naar Scher-
penheuvel, eene jonge dochter eensklaps van
hare sedertjaren gehad hebbende lamheid to-
taal genezen is.

(L.C. zaterdag 14 oktober 1876)

Eysden, 23 Febr. Dat er alhier voor de kiezing
van een lid voor den Gemeenteraad een stem-
ming op leven en dood al heeft plaats gehad,
bewijst de volgende uitkomst :
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Van de 122 stemgerechtigde kiezers waren er
114 opgekomen. Slechts 1 blanco briefje werd
van onwaarde verklaard, terwijl overigens de
stemmen uitgebragt waren als volgt :
Op den heer Jan Peusens te Oost-Eysden 61
stemmen, en op den heer Jozef Wolfs 52 stem-
men, zoodat de eerste als raadslid gekozen is.

(L.C. zaterdag 24 februari 1877)

Eysden. De heer D. Sakkers, oud-wachtmees-
ter der marechaussée, thans veldwachter de-
zer gemeente, die tot dusverre Protestant was,
heeft het Katholieke Geloof omhelsd.

(L.C. zaterdag 17 maart 1877)

Eysden, 19 Maart. Zondag namiddag heeft al-
hier een vrij stoute diefstal, gepaard met over-
en inklimming, plaats gehad en wel terwijl de
bewoners des huizes afwezig waren.
Het gelukte echter onzen wakkeren brigade-
commandant, den heer J. Klinger, den jeug-
digen dader, zijnde H.P., 12 jaren oud, alsmede
de gestolen voorwerpen, namelijk een gouden
halsketting met dito medaillon en een gouden
broche in handen te krijgen en hem tot beken-
tenis te brengen. Zonder voorweten zijner
moeder had de jonge deugniet de voorwerpen
in een aan zijne woning gelegen bergplaats
tusschen de balken van het dak verborgen,
waar de ijverige wachtmeester ze terugvond.
De jongen beloofde werkelijk veel voor de toe-
komst, daar hij Zondag voormiddag door het
venster had afgezien, waar men dat goud borg
en toen reeds hetfplan beraamde den door
hem gepleegden diefstal uit te voeren. Tevens
moet hij reeds op 6jarigen ouderdom uit een af-
gesloten hok konijnen ontvreemd hebben.

(LC. woensdag 21 maart 1877)

Eysden. Den 17 dezer werd alhier uit de rivier
de Maas opgevischt het lijk van den schipper A.
Wanders, geboren te 't Loo bij Westervoort, en
in den avond van 17 Febr. te Hoey bij Luik, over
boord van zijn schip gevallen.

(LC. woensdag 21 maart 1877)



Eysden. Voor eenigen tijd werd de heer J. Peu-
sens te Oost gekozen tot raadslid. De tegen-
partij meende echter grieven tegen die kiezing
te hebben en diende deswege een bezwaar-
schrift in bij Gedeputeerde Staten. Dit werd
echter als ongegrond verworpen en de kiezing
van den heer J. Peusens goedgekeurd.

(L.C. woensdag 4 april 1877)

Eysden. Door de Marechaussee van Eysden is
de genaamde Lamb. Noël, hotelhouder te Luik,
gearresteerd en naar Maastricht overgebragt.
De gearresteerde, verleden jaar door het Hof te
Luik veroordeeld tot 3 jaren gevangenisstraf
wegens aanranding der zeden, wist zich door
de vlugt aan deze straf te onttrekken, doch zal
nu eerlang wel op de door België gedane aan-
vraag uitgeleverd worden.
De arrestatie was uiterst moeijelijk, daar de Bri-
gadier der marechaussées zich alleen bevond
tegenover den boosdoener en twee zijner
handlangers, weshalve met alle regt lof mag
toegezwaaid worden aan den wakkeren briga-
de-commandant.

(L.C. zaterdag 21 april 1877)

Eijsden, 19 April. Dat in den laatsten tijd de rivier
de Maas in haar vernielend element vele men-
schenlevens heeft opgenomen, kan onder an-
deren blijken uit de omstandigheid, dat te Eijs-
den van uit die rivier, binnen drie weken tijds,
drie drenkelingen zijn aangespoeld ; gelukkig
evenwel zijn alle door hunne familie herkend en
heeft men ten deze geen misdaad te betreuren.

(L.C. zaterdag 21 april 1877)

Voor eenige dagen werd door de politie te Eijs-
den in hechtenis genomen een landloper uitde
gemeente Wittem, die de goede lieden wijs
maakte, dat hij een stijven arm had en niet kon-
de werken. Evenwel bleek zijn voorgeven leu-
genachtig te zijn, en was zijn arm niet alleen
spoedig hersteld, maar erkende men in hem
een oud bekende der politie, die, na wegens
diefstal drie jaren in de militaire gevangenis te
Leiden te hebben doorgebragt en liefderijk bij
zijne ouders te zijn opgenomen, zijne dank-
baarheid toonde, door het stelen van eene koe
van deze, terwijl hij later nog meerdere diefstal-
len pleegde waarover hij zich nog te verant-
woorden had.

(L.C. zaterdag 21 april 1877)

Eysden. Het groot Festival, hetwelk het Harmo-
nie-gezelschap in onze gemeente, bij gele-
genheid der 59 verjaring van H.M. onze Konin-
gin op den 17 Juni a.s. zal houden, belooft deze
jonge Societeit, die nog geen 3 jaren bestaan
heeft, den grootsten lof te zullen toebrengen.
Reeds meer dan 30 muziekvereenigingen
hebben hunne deelneming aangezegd ; dank
den onvermoeiden ijver en de gehechtheid der
Commissie belooft dit feest dat in 1875 gehou-
den, hetwelk bij ons een zoo aangename herin-
nering achtergelaten heeft, te zullen overtref-
fen. De schoonheid van dit dorp, de aangena-
me plaats der uitvoering op het groot kasteel,
de gemakkelijkheid der communicatiën, dit
moge al bijdrage om de vreemdelingen aan te
moedigen dit eerste groot muziekfeest, het-
welk onze aanzienlijke gemeente zeker be-
gunstigen zal, bij te wonen.

(L.C. zaterdag 5 mei 1877)

Eysden. Met het grootste genoegen vernemen
wij, dat meer dan 40 Muziek-vereenigingen
hunnen deelneming beloofd hebben aan het
op den 17 Junij as. te houden festival, en dat de
admistratie van de Spoorwegsocieteit Luik-
Maastricht op dien dag 2 speciale treinen heeft
vastgesteld, die van Maastricht naar Eysden
zullen vertrekken 11,15 's voormiddags en 2,36
's namiddags.

(L.C. zaterdag 26 mei 1877)

(L.C. zaterdag 9 juni 1877)
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DEN, regtcr Maasoevcr, vraagt

tegen 1 Ju'iij e. k. een
Huipondemvijzer.

Het salaris bedraagt 11.625.
Išosthaisxs tegen een mengen prijs

te bekomen Ero bestaat geiegenhcid
om zich in vreemde taien 11:1 he-
kwamen

(L.C. zaterdag 16 juni 1877)

Eysden, 17 Junij. Gisteren arriveerde alhier de
Officier van Justitie der Arrondissements-
Ftegtbank te Maastricht, bijgestaan door den
Griffier en twee geneesheeren, ten einde in lo-
co een onderzoek in te stellen omtrent het
bloedig tweegevecht, dat alhier heeft plaats
gehad. De genaamden Jeukens en Van Hoven
namelijk kregen om eene nietigheid twist,
waarbij de eerste den laatste twee slagen met
een schoppesteel toebragt. Vervolgens nam
deze de schop en gaf Jeukens met den
scherpkant een slag op het hoofd. Alhoewel de
wonde zeer erg is, bestaat er toch geen levens-
gevaar.

(LC. woensdag 20 juni 1877)

ROND TE KOOP;
Een,zeer selioene Dassen-11111111,

111111111 (tog,
2112 13:11, guirøebeent

en trouw , j-
Adtcs ltanco den Item RAEBEL

te Wtfhma, 111i _.y S: 11311

(L.C. zaterdag 23 juni 1877)

Festival te Eijsden.
De trein, welke ten 1 u. 28 m. te AKEN vertrekt,
zal den 8 Julij aan het station WYLFtE stil hou-
den ten 1 u. 55 m. en verder correspondeeren
met den expres-trein van MAASTRICHT, die
ten 2 u. 30 m. naar EYSDEN vertrekt.

(L.C. zaterdag 7 juli 1877)
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(L.C. zaterdag 23 juni 1877)

Breust-Eysden, 18 Julij. Bij het gisteren namid-
dag over deze gemeente gewoed hebbende
onweder trof de bliksem den toren der kerk en
veroorzaakte een begin van brand, welke ech-
ter spoedig door de ingezetenen gebluscht
werd.

(L.C. zaterdag 21 juli 1877)

RARMRME van EYSDEN
Tex* geiegeršheid van het feest

van ZONDAG den 26 dezer maand,
van 5 tot '7 are,

GrootCancer
met weiwšliende medewerking van
meerdere andere Gevelsdaap11111..`

De Bommissíe

(L.C. zaterdag 18 augustus 1877)

Eysden. Men verheugt er zich hier algemeen
om, dat de Graaf R. van Geloes eigenaar is ge-
worden van het kasteel alhier.

(L.C. woensdag 26 december 1877)

Mesch. Hoewel het dorp Mesch, nog geen 250
zielen tellende, zeer zeker wel tot eene der
kleinste gemeenten van Nederland kan gere-
kend worden, hadden er in het laatste tijdvak
vele, ja zelfs zeer treffende sterfgevallen
plaats.



Thans kan als eene bijzonderheid worden ver-
meld, dat gedurende den nacht van Zaterdag
op Zondag jl. in die gemeente, nagenoeg op
hetzelfde uur, drie gezinnen hun huishouden
met een spruit vermeerderd zagen.
Men ziet hieruit, dat ook eene kleine gemeente
op ”s werelds tooneel ruimschoots haar lief en
leed kan bijdragen, en men, bij de algemeene
toename der bevolking, ook daar niet ten ach-
teren blijft.

(L.C. woensdag 30 januari 1878)

Eysden, 11 Maart. Heden vierde de heer Mozes
Stern alhier, in het volle genot der gezondheid,
zijn negentigste geboortefeest en mocht hij het
genoegen smaken zoowel van bekenden als
van familie, de hartelijkste gelukwenschen en
geschenken te ontvangen.
Sedert Maart 1819, dus 59 jaren, was hij inwo-
ner dezer gemeente en wist hij door zijn orde-
lijk gedrag in zijn slagers affaire en in de sa-
menleving zich de achting van velen waardig te
maken. Het was een lust om te zien hoe die
waardige grijsaard gedurende den vorigen
winter, trotsch hagel en sneeuwjacht, beladen
met een groote mand vol vleesch, nog rustig en
flink daarheen stapte, en zoo menig jong
mensch, die huiverig den hoek des haards
zocht, beschaamd maakte.
Dat de Almachtige dien geachten grijsaard nog
eene reeks van jaren het leven en de gezond-
heid schenke, is zeker een wensch, die nie-
mand hem zal willen onthouden.

(L.C. zaterdag 16 maart 1878)

Eysden, 4 April. Naar de weergesteldheid kan
als eene zeldzaamheid worden opgemerkt,
dat alhier langs een muur van den heer L. Pa-
chen een 't Station een wassende abrikoos ter
dikte van 1 1/2 cm. middellijn te aanschouwen
is.

(L.C. zaterdag 6 april 1878)

Eysden. Alhier verheugt men zich dit jaar over
een algemeen gunstigen kersenoogst. Gemid-
deld worden dagelijks 10
à 12 wagons verladen, welke eene waarde van
10 à 12000 frank representeeren. Deze kersen
worden in Eysden verladen, van daar over
Maastricht per spoor naar Antwerpen vervoerd
en verder per schip naar Engeland. de plaats
hunner bestemming.

Ook het overige fruit, zoo als appels, peren,
enz. belooft dit jaar een rijke opbrengst.

(L.C. woensdag 17 juli 1878)

KERMIS te EYSDEN.

FEESTCONGERT
op Zondag, ,Ei Augustus 1878,

namiddags 4 um'.
lt: 5:1:a :tour ile HAMME van EYSBEN met medewerking;
mn nmenfcm Mumkgezelsclmppcn.

Leden vrij. Vreemdelingen V., frank mtrše.

(L.C. woensdag 21 augustus 1878)

Eysden. De heer Eugène Dubois van alhier,
student in de medicijnen aan de Universiteit te
Amsterdam, heeft met onderscheiding het
candidaats-examen in de natuurkunde afge-
legd.

(L.C. zaterdag 12 oktober 1878)

(10

(L.C. zaterdag 16 november 1878)

Op Allerheiligendag deed Mathias Klingels,
schoenmaker te Eysden, die naar men zegt,
een groot jachtliefhebber was, zonder ooit een
jachtverlof bezeten te hebben, eene ronde met
zijn geweer. Teneinde zijn misdrijf te verbergen,
had hij zijn ganzenroer door eene heg gesto-
ken ;vervolgens ging hij aan de andere zijde en
vatte de loop van het geweer. ln zijn haast was
hij niet voorzichtig genoeg geweest ; het schot
ging af en het lood doorboorde zijne rechter-
hand. Woensdag 's nachts is de ongelukkige
aan de gevolgen zijner bekomen wonden be-
zweken. Hij laat eene weduwe en vijf kleine kin-
deren achter.

(L.C. zaterdag 23 november 1878)
Nico Duykers
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Lucassenis van Libeek naar Eijsden
1. Inleiding

Speuren naar je voorouders in het gebied
van Eijsden, St. Geertruid, Mheer en Mesch le-
vert net zo als elders nogal wat problemen op.
Een deel van de kerkregisters (met dopen, hu-
welijken en overlijden) is verloren gegaan door
brand of anderszins, de pastoors waren niet al-
tijd even zorgvuldig bij het noteren van gege-
vens, en het bijhouden van dergelijke registers
startte ook niet overal in dezelfde tijdsperiode.

Maar in Zuid-Limburg zijn er relatief gunsti-
ge omstandigheden voor voorouder-onder-
zoek. Kenmerkend is bijvoorbeeld de opdeling
van dit gebied in een veelheid van kleine zelf-
standige gebiedjes, waar onder de heerlijkhe-
den Breust en Eijsden, waarvan de dorpjes
Breust en Eijsden de kernen waren, elk met ei-
gen bestuur en rechtspraak. Dit leverde juist
door die opdeling een veelheid aan archief-
stukken op over het reilen en zeilen in de perio-
de 1500-1800. Ook is- al klinkt het wat eige-
naardig- gunstig, dat er veel gevochten is in dit
gebied en dat het regelmatig van “eigenaar”
wisselde. Want ook dit leidde tot een grote hoe-
veelheid op schrift vastgelegd materiaal.

Tellen we daarbij nog de grote mate van
medewerking en enthousiasme van het perso-
neel van het rijksarchief (in Limburg) te Maast-
richt, dan slaat de balans van problemen en
mogelijkheden duidelijk door naar de positieve
kant.

De heerlijkheden Breust en Eijsden, waar
het nu volgende relaas zich afspeelt, hadden in
de zestiende eeuw een gezamelijke buiten-
grens en een zeer ingewikkelde interne grens.
De kernen Herkenrade, Eckelrade, Bruister-
bosch, Libeek, Moerslag en St. Geertruid vielen
binnen die buitengrens. Stukken land vallende
onder Eijsden wisselden af met land onder
Breust zonder een bepaald vast patroon. Het
gebied "op den Berg” was dus, evenals het ge-
bied in het Maasdal, toen nogal ingewikkeld
verdeeld over de heerlijkheden Eijsden en
Breust. Eijsden hoorde bij de Landen van Over-
maas (en was dus ook daaraan schatplichtig),
Breust was dat niet, hetgeen leidde tot proble-
men en ruzies.

2. Een grafsteen in St. Geertruid
Op het kerhof van de kerk van St. Geertruid

staan nog een paar heel oude grafstenen. Eén
ervan, een kalkstenen kruis, staat als een soort
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siersteen aan de koormuur. Op de steen is nog
duidelijk te lezen :"hier is begraven den eersa-
men en ...rmen Johan Lukassen van Lybick der
welcke in den Heer verstorven den 31 Meerst
A° 1639. Bidt Godt voor zijn syel".

De schrijver van dit artikel is een rechts-
treekse afstammeling van deze Jan Lukas-
sen ; hij was de negende voorvader in de rij van
"mijn" Lucassens. Waarom over hem en ande-
ren schrijven in "Uit Eijsdens Verleden” ? Om-
dat Libeek vroeger bij Breust/Eijsden hoorde
maar vooral, omdat mijn vader (in zijn jeugd),
mijn grootvader en overgrootvader echte Eijs-
denaren waren. Grootvader Renier Lucassen,
getrouwd met Maria Elisabeth Theelen, woon-
de in de Wilhelminastraat. Een zoon Jozef en
twee dochters bleven daar wonen ;Jozef dreef
de bakkerij. Later is deze bakkerij overgedaan
aan Guillaume Jeukens.

Wat weten we over de Jan Lukassen van
het grafkruis '? Heel veel, en dat komt allemaal
uit die oude archiefstukken, die- interessant
detail-vaak vast bij kaarslicht en zeker steeds
met een ganzeveer geschreven moesten wor-
den. Jan Lukassen woonde in Libeek, een ge-
hucht met in 1619 niet meer dan 15 huizen. Hij
was een boer in goede doen, met veel land. Zijn
vrouw was Margaretha (Margriet) Cremers. Het
gezin had tenminste vier kinderen : Michiel,
Jan, Barbara en een (nog) onbekende naam.1
Over Jan's landbezit en over zijn vrouw dadelijk
meer, maar eerst iets over die kinderen. Enkele
bleven in Libeek ; Giel verhuisde (enkele kilo-
meters l) naar Moerslag, trouwde met Cathari-
na Spina en erfde althans een groot deel van
het bezit van zijn ouders. Giel is, evenals Jan,

1) RAL, Schepenbank
Breust, protocol 17/1/
1617. LVO, inv.nr. 5215,
22/1/1636.

Renier Lucassen
(grootouder van de
schrijver) met vijf van
zijn kinderen, alsmede
twee zwagers en hun
kinderen. (Vader van de
schrijver ontbreekt.)



2) RAL, LVO, inv.nr. 5690.
3) RAL, LVO, inv.nr. 5204,

90 verso.
4) RAL, LVO, inv.nrs. 5215,

17/5/1636 e.v., 5263.
5) RAL, Schepenbank

Breust, protocollen 29/
12/1600 en 2/4/1601,
aanbrengregister 1619.

6) ARA, 1.01.19, inv.nr. 2171
ll akte 78/79. RAL, LVO,
inv.nrs. 5168 (jr. 1627),
5690 (jr. 1666).

Louis Hubert Lucassen
(Amsterdam, juli 1921).

mijn rechtstreekse voorvader (zie bijgevoegd
schema) en overleed tussen 7/2/ 1667 en 7/3/
1668.2

Terug nu naar Giel's vader Jan. ln decem-
ber 1602 wordt hij vermeld als kerkmomber van
de kerk in St. Geertruid.3 ln 1635, dus vier jaar
voor zijn overlijden, ontstond er een hevige ru-
zie met de schepen Symen Dusinck van de
heerlijkheid Eijsden, of liever gezegd met diens
vrouw Neel. Die had namelijk rondgebazuind,
dat Jan's vrouw Margaretha aan de "zwarte
kunst" deed. Dat was in die tijd, toen mensen
nog erg bijgelovig en gauw angstig waren, een
zeer ernstig te nemen beschuldiging. Je kon
ermee op de brandstapel terecht komen als
een heks. (Zie "Uit Eijsdens Verleden", dec.
1978, 2e jrg. no.3.) Jan nam dit dan ook hoog op
en bracht de zaak voor de schouten schepe-
nen (de rechtbank). Hij eiste, dat de beschuldi-
ging tegen zijn vrouw werd ingetrokken. Dat ge-
beurde echter niet. Integendeel, er werden al-
lerlei zogenaamde bewijzen ten tonele ge-
voerd om aan te tonen dat Margaretha wel de-
gelijk aan zwarte kunst deed. Kortom, er ont-
stond een langdurig proces. De stukken uit dat
proces zijn teruggevonden in het Rijksarchief
te Maastricht. Ze leverden een goed beeld van
het leven in zo'n kleine dorpsgemeenschap.
Allerlei getuigen werden gehoord en de advo-
caten van de betrokkenen - voor Jan een

schoonzoon van hem : Michiel Peerbooms,
schepen te Mheer - trokken de laden van juridi-
sche spitsvondigheden open. Eind van het
liedje was, een jaar later, dat beide partijen offi-
cieel verklaarden het gestelde terug te nemen,
en uitspraken elkaar hoog te achten en niet de
bedoeling te hebben gehad elkaar te schaden.
Een stuk land ging van de beledigende partij
naar de beledigde partij over, een ander stuk
land ging de andere kant op. Jan Lukassen had
veel land in Libeek en Moerslag en - zoals later
nog bleek - in Mheer. Het was allemaal akker-
land.4

Over Jan's ouders weten we nog maar wei-
nig met zekerheid. Zijn moeder heette Barbara
Lucas(sen). Deze trouwde - waarschijnlijk als
tweede huwelijk -tussen 1598 en 2/4/ 1601 met
Coen Kalrejans uit Libeek en overleed na 23/7/
1614. Uit haar eerste huwelijk was er behalve
zoon Jan in ieder geval nog een dochter Griet.
Eind 1600, begin 1601 droegen én Barbara Lu-
cassen én Coen Kalrejans hun bezittingen
over aan hun (eigen) kinderen, de laatste op
conditie dat hij ze wel mocht blijven gebruiken.
Waar de naam Kalrejans vandaan komt ? Er
schijnt in die tijd een hoeve Kalrejans in dit ge-
bied geweest te zijn.5

3. Lucassens in Moerslag
Zoon Giel leefde met z'n gezin in Moerslag.

ln 1666 (hij moet toen ongeveer 63 jaar ge-
weest zijn) was hij belast met het regelen en in-
nen van schattingen, dat zijn belastingen.6
Schattingen werden regelmatig aan de dorps-
bevolking in hetgebied opgelegd. Dit gebeurde
door doortrekkende of in garnizoen liggende
troepen. De bevolking had daar veel onder te
lijden. En weerstand bieden of weigeren kon
betekenen dat je dorp geplunderd werd. Dit
was overigens niet het enige waar de bevolking
onder leed. ln 1598 en 1633 woedde de pest in
Limburg. En dan was er het steeds wisselend
bewind in de Tachtigjarige oorlog, dan weer
Staats en dan weer Spaans met alle onrust en
problemen die daarvan het gevolg waren.

Giel was één van de dorpsbewoners die in
een verklaring (1663) bevestigde, dat het Kapit-
tel van St. Maarten te Luik als grondheer van
Breust van alle soorten granen en vruchten de
z.g. tiende ontving, en ook, dat zij altijd heeft ge-
zorgd voor de goede gang van zaken op de
pastorie van St. Geertruid en dat in die kerk al-
tijd is gedoopt ; en verder, dat de pastoor daar
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gewoond heeft en dat het Kapittel van St. Maar-
ten de kerk heeft onderhouden.7

ln een ander stuk doet Giel verslag van
werkzaamheden in opdracht van St. Geertruid
en hij verhaalt daarin dat de Prins van Nassau
begin 1666 op het in 1632 gebouwde kasteel
van Eijsden logeerde. Giel kon overigens, zoals
zovelen in die tijd, niet schrijven, zodat een an-
der voor hem het verslag (met de ganzeveer !)
moet hebben geschreven.8

Giel Lucassen en zijn vrouw Catharina Spi-
na hadden (tenminste) drie kinderen : Jan,
Cornelis en Maria.

Cornelis, de volgende voorvader, woonde
ook in Moerslag. Hij was getrouwd met Johan-
na Waelpot(s). Er is een verslag uit 1675 be-
waard over zijn tochten naar o.a. Eijsden,
Maastricht, Berneau in opdracht van St. Geer-
truid.9 ln datzelfde jaar deelde Michel Dumon-
ceau, intendant pour la Majesté à Maastricht, in
een naar alle dorpen verspreid pamflet de in-
woners mee, dat ze voor het garnizoen in
Maastricht graan en andere produkten moes-
ten leveren. Dat moest binnen 14 dagen ge-
schieden en ze moesten het zelf komen bren-
gen.10 Uit 1677 vond ik een zelfde soort pamflet
gericht aan de burgers van Eijsden)1 En dit zijn
maar enkele voorbeelden uit een veelheid van
dergelijke eisen, die aan de over het algemeen
arme dorpsbewoners werden gesteld.

4. Familieruzies
Cornelis Lucassen had zeven kinderen, waar-
onder mijn voorvader Hendrik. De verhoudin-
gen tussen Hendrik en zijn broers, zusters en
aangetrouwde familieleden waren niet altijd zo
geweldig. Dat kwam vooral door Hendrik's
tweede huwelijk. Hij had uit zijn eerste huwelijk
( 1702) al twee dochters en die kinderen werden
na dat tweede huwelijk, ongeveer zes jaar later,
opgevoed door zijn zwager Lambert Lous-
bergh, griffier te Mheer, en diens vrouw De
tweede vrouw van Hendrik was volgens de Lu-
cassen-familie een kwaadaardige stiefmoe-
der, die de twee kinderen van de eerste vrouw
niet wilde opvoeden. Toen er later vrij wat geld
voor deze twee kinderen vrij kwam door het
overlijden van familie van de eerste vrouw, zat
de hele Lucassen-familie op het vinketouw om
daar wat van in handen te krijgen.

Tot in 1722 duurde deze ruzie, met als
hoofdfiguren de twee kinderen en Lambert
Lousbergh met zijn vrouw Catharina.12
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Er waren meer familie-ruzies. Zo bestaat er
een stuk uit 1709, waarin Hendrik's broer Giel
(die in Mheer was gaan wonen) een bezoek
aan zijn vader beschrijft. Het was, schrijft hij, op
beloken Pasen en er ontstond in Moerslag in en
bij het huis van zijn vader ruzie over de verkoop
van een stuk land.

Hij had het aan de ene zwager toegzegd,
maar de andere zwager had het ook willen
hebben. De eerste zwager wilde overigens op
die dag niet de koop regelen, omdat het een
feestdag was. Als detail wordt nog vermeld, dat
de vrouw van zwager één, een nieuwe hoed op
had ; waarschijnlijk vanwege de feestdag aan-
geschaft l13

5. Naar Eijsden

Het volgende geslacht Lucassen, weer een
Hendrik, vertrok naar Gulpen, na eerst een tijd
in St. Geertruid gewoond te hebben. ln de
Moerslag periode, in 1751, was hij een van de
ondertekenaars van een protest tegen door
Breust aan de bewoners van St. Geertruid ge-
vorderde belasting.14 Later, in Gulpen, tekende
hij in 1776 protest aan tegen een tegen zijn
zoon Jan ingebrachte beschuldiging wegens

7) ARA, 1.01.19, inv.nr.
2171 ll.

8) RAL, LVO, inv.nr. 5690,
2/2/1666.

9) RAL, LVO, inv.nr. 5671.
10) RAL, LVO, inv.nr. 5690.
11) RAL, LVO, inv.nr. 5546.
12) RAL, LVO, inv.nrs.

3275, 3206, 11/11/
1733.

13) RAL, LVO, inv.nr. 3272.
14) RAL, LVO, inv.nr. 5647,

5/5/1751.

Ren/er Lucassen
(grootvader van de
schrijver) in de boom-
gaard achter het huis
(bakkerij) Wilhelmina-
straat.
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vechten.15 Deze zoon Jan, in St. Geertruid ge-
boren, kwam met zijn vrouw Anna Barbara
Custers kort na zijn huwelijk in 1778 naar Eijs-
den. Het feit, dat de pastoor bij zijn huwelijk
aantekende, dat de bruidegom gedoopt was in
de parochie van Mheer heeft lange tijd tot ver-
keerde gevolgtrekkingen geleid omtrent zijn
afstamming. Er zijn echter overtuigende bewij-
zen gevonden om te kunnen vaststellen, dat dit
een foutieve inschrijving is geweest.16 Jan
kwam uit St. Geertruid en is daar gedoopt. De
Lucassen's bleven daarna in Eijsden. Jan en
zijn zoon Renier (ook genaamd Jan Ftenier)
waren er rademaker. Renier woonde aan de
Stiegel. Eijsden was in die periode nog klein. ln
1826 waren er 113 huizen in Eijsden, 45 in
Breust, 57 in Oost, 44 in Maarland, 50 in Caes-
tert. Zoon Jan Hendrik van Renier (Jan Renier)
Lucassen leefde van 1819 tot 1872 ; hij was ook
rademaker. Zijn zoon Renier - mijn grootvader
- was er bakker. Hij overleed in 1931, had 7 kin-
deren, waarvan Louis Hubert, mijn vader de
jongste was. Deze studeerde klassieke talen
aan de universiteit van Luik en werd daarna le-
raar aan het gymnasium achtereenvolgens in
Winschoten, Zutphen en Amsterdam. ln Win-
schoten trouwde hij met Maria Riedel. Zij kre-
gen drie kinderen, waarvan de schrijver van dit
artikel de jongste is. (Johannes Philippus, ge-
boren in Amsterdam 15/9/1923). En om het
verhaal te completeren :ondergetekende werd
opgeleid tot civiel ingenieur TH Delft, werkte
dertien jaren in het buitenland en daarna in
Holland, en kreeg drie kinderen. Mijn enige
zoon, Robert Jan, werd geboren op 29 novem-
ber 1956. En zo kwamen de Lucassen's van Li-
beek naar Eijsden en verdwenen daar weer l

J.Ph. Lucassen

15) RAL, Notarissen, inv.nr. 455, 17/7/ 1776.
16) Zie: overlijdensakte echtgenote, volkstelling 1829,

vernoeming kinderen, huwelijksakte van zijn zoon
(Jan) Renier 11 / 11 / 1815, bevolkingsregister 22/3/ 1826.
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Onthullingen in een trouwregister :Jan Nolens
een bruidegom tegen wil en dank in Eijsden

Toevallig trof ik al bladerend in een trouwre-
gister van de gereformeerde gemeente te Eijs-
den een aantekening van de ondertrouw van
Anna Mertens, weduwe van wijlen Willem Weij-
ers, met Jan Nolens Govertzoon. ln de linker-
marge staat de daarbij behorende datum :
2 maart 1766.1 De mededeling zelfwijkt al af van
het gebruikelijke patroon, omdat in de regel de
naam van de man het eerst genoemd wordt. Er
is echter meer dat opvalt. ln de rechtermarge
staat meestal de datum waarop het betreffende
paar in het het huwelijk trad. Die datum ont-
breekt hier. ln plaats daarvan volgen in extenso
enkele documenten die men niet verwacht aan
te treffen in een trouwregister. Eerst na enkele
bladzijden gaat de normale reeks aantekenin-
gen weer verder.2 Mijn nieuwsgierigheid was
gewekt. De documenten, zo bleek al gauw, bie-
den een verklaring voor het ontbreken van de
trouwdatum. Zij onthullen enkele details om-
trent een bewogen amoureuze geschiedenis
tussen de twee genoemden die jaren eerder
begonnen was, met op de achtergrond de tot in
de uiterste consequenties gehanteerde more-
le normen die in een permissieve maatschap-
pij als de onze totaal ondenkbaar zouden zijn.
lk besloot dit spoor te gaan volgen en viel van
de ene verbazing in de andere. Het hier volgen-
de verhaal is het resultaat van het speurwerk in
bij tijden weerbarstig, maar altijd boeiend ar-
chiefmateriaal.

Een nadere kennismaking met de twee
partners lijkt om te beginnen gewenst. De brui-
degom Jan Nolens stamde uit de Eijsdense tak
van de familie Nolens3 die in de samenleving
aldaar generaties lang een vooraanstaande
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plaats heeft ingenomen. Zij behoorde van huis
uit tot de gereformeerde gemeente, maar tal-
rijke telgen uit dit geslacht geven in een bonte
mengeling praktisch alle patronen te zien die
denkbaar zijn in de verhouding van katholieken
en protestanten in een kleine plattelandsge-
meenschap. We vinden ze al samengebald in
de levensloop van Godefridus (Geurt) Nolens
die als stamvader van deze tak van de familie
kan doorgaan.4 Hij was in eerste echt verenigd
met Maria Terffs uit een gereformeerde familie
metwie hij omstreeks 1647 in het huwelijk moet
zijn getreden. De twee echtelieden wisten aan
hun kinderen - er kwamen er zes in successie
- op het gebied van de confessie een grote ma-
te van vrijheid mee te geven. Drie er van huw-
den met een roomse man of vrouw en in twee
van deze gezinnen werden alle kinderen door
de pastoor gedoopt. Na de dood van zijn vrouw
huwde Geert Nolens op 27 juli 1677 voor de
tweede maal, nu met de roomse Maria Aus-
sems.5 ln zijn eigen kerkelijke kring werd hem
dit nauwelijks euvel geduld, want we vinden
hem jaren achtereen als ouderling of diaken in
de kerkeraad. Op zijn sterfbed verraste hij
nochtans iedereen door openlijk met zijn kerk
te breken en rooms te worden. Hij stierf op 25
januari 1694.6

Een van zijn zoons Petrus (Peter) Nolens
vermeldden we al impliciet in het voorgaande.
Hij was een van de drie kinderen die met een
roomse partner was getrouwd. Er was nogal
wat opschudding aan voorafgegaan, toen er
nog voor hun trouwen een kind kwam dat op 21
september 1687 onder de naam Maria als filia
illegitima door de pastoor was gedoopt.7 De

Een overzicht van de
dorpen Eijsden en
Breust. Detail van een
kadastrale kaart uit
1804. De oude lands-
grenzen zijn niet meer
aangegeven.
Foto :H.L. Mordang.



ondertrouw van Peter Nolens met Jenneken
Cousen staat op 3 juli 1688 als volgt geregi-
streerd in het boek van ondertrouw van de ge-
reformeerde gemeente Eijsden :"Peter Nolens
met Jenneken Cousen beijde van Eijsden zijn
deselve den 26 Julij in de kercke totWilre in den
Vroenhove getrout volgens ontfangene attes-
tatie meldende insgelijkenv van haar dogtergen
Mariaß”

Het paar was kennelijk naar de predikant
van Wilre bij Maastricht uitgeweken wegens
het opzien dat in hun geboortedorp gewekt
was door de geboorte van het eerste dochtertje
uit deze verbintenis. Het was rooms-katholiek
gedoopt volgens de wens van de moeder. De
echtelieden moeten voor hun huwelijk over-
eengekomen zijn dat jongetjes gedoopt zou-
den worden in de kerk van de vader en de meis-
jes in die van de moeder. ln overeenstemming
met die afspraak, die in die tijd tot een regelma-
tig voorkomend verschijnsel behoorde, werd
een tweede dochtertje Christina rooms-katho-
liek gedoopt? De enige zoon echter die volgde
werd gereformeerd gedoopt. Dat gebeurde op
11 oktober 1690.10 Het kind kreeg de naam van
zijn grootvader Godefridus en werd Govert ge-
noemd.

Deze gang van zaken bleef ook de levens-
loop van deze Godefridus bepalen. Hij ging op
9 januari 1717 in ondertrouw met een roomse
jongedochter uit Eijsden Catrijn Corvers11 en
trad met haar op 20 januari 1717 in het huwelijk
voor de pastoor van Breust.12 De verbintenis
werd op 24 januari voor de predikant in Eijsden
bevestigd.13 De aantekening in het trouwregis-
ter van Breust vermeldt het volgende : "Anno
Domini 1717 die 20 januarii contraxerunt cum
invicem matrimonium per verba de presenti vel
que coram me Andrea van Hovel ut pastore in
Breust praeviis proclamationibus per mini-
strum in Eijsden et praevio exacto examine et
nullo detecto canonico impedimento clara luce
tempore aperto in facie Ecclesiae etc. Gerar-
dus Nolens juvenis circiter 26 annorum et Cat-
harina Ceurvers puella circiter 26 annorum
ambo ex Eijsden ; testes fuerent Joannes
Ceurvers et Barbara Fonsaerts ex Eijsden.”

Met geen woord wordt melding gemaakt
van de godsdienstige overtuiging van de beide
echtelieden en het vermoeden rijst dat de brui-
degom het voorbeeld van zijn grootvader was
gevolgd en rooms was geworden. ln ieder geval
werden de kinderen uit dit huwelijk zonder

uitzondering rooms gedoopt. Het waren er
achtereenvolgens zeven. lk zet ze hier op een
rij :

13 december 1717 Petrus
27 april 1720 Barbara
25 november 1722 Joanna
26 april 1725 Joannes
2 september 1728 Maria
22 maart 1731 Petrus
26 september 1734 Catharina 14

Een uit dit rijtje is Jan Nolens Govertzoon
die een van de hoofdpersonen zal zijn in het
vervolg van dit verhaal.

Met de tweede hoofdpersoon, Anna Mer-
tens, zullen we ook wat nader kennis moeten
maken. Zij werd geboren op 2 mei 1720 uit het
ouderpaar Jacobus Mertens of Meertens en
Martha Pietermans. Haar vader was rooms-
katholiek en haar moeder gereformeerd. Bij
hun huwelijk op 30 december 1714 waren zij
een soortgelijke overeenkomst als hierboven
vermeld aangegaan met betrekking tot de
doop van hun kinderen.15 De jongetjes zouden
rooms worden gedoopt, de meisjes gerefor-
meerd. De vader had echter bij het nakomen
van deze overeenkomst al de grootste moeite
gehad bij de doop van zijn eerste kind. Het was
een meisje en dat werd volgens afspraak op 26
maart 1715 door de predikant gedoopt.16 Enkele
dagen later liet de vader het echter in Breust
nog een keer dopen door de kapelaan.17 Hij was
bij een daarop volgende zwangerschap van
zijn vrouw in ernstig conflict gekomen met de
kerkeraad van de gereformeerde gemeente,
want toen er een tweeling werd geboren en het
twee meisjes bleken te zijn had hij ze zelf in het
holst van de nacht naar Breust gedragen om ze
daar te laten dopen.18 Geen wonder dat zijn
vrouw bij de nieuwe zwangerschap in 1720
nauwkeurig in de gaten werd gehouden en on-
der druk werd geplaatst om voor het geval het
weer een meisje zou zijn het kind gerefor-
meerd te laten dopen. Dat gebeurde echter
niet. Na de geboorte van al weer een meisje
werd het kind opnieuw door de vader naar
Breust gebracht voor de doop in zijn kerk. De
doop werd ook deze keer door de kapelaan
verricht. Deze noteerde er ter verklaring bij in
het doopregister: "Baptismum instantissime
petente patre prolis ; qui ipse attulit filiam pre-
dictam prolem ex Eijsden in templum de
BreustJQ”

Als volwassen vrouw zou Anna Mertens
eenzelfde vechtersmentaliteit aan de dag
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leggen als haar vader. Toen zij op 3 juni 1747
met een roomse man Willem Weijers voor de
ondertrouw bij de predikant verscheen20 was
zij net als haar moeder bij die gelegenheid al in
verwachting. Na het huwelijk voor de predikant
dat op 19juni 1747 werd gesloten21 kwam enke-
le weken later het eerste kind ter wereld. Het
werd op 17 september in Breust gedoopt onder
de naam Maria Gertrudis.22 Dat gebeurde in
Breust, want beide echtelieden waren goed
rooms. Zij brachten dit ook tot uitdrukking door
als tweede naam van hun dochtertje de pa-
troonheilige van Eijsden te kiezen. Het moet
echter de pastoor geweest zijn die er hen op-
merkzaam op maakte dat hun huwelijk nog
door hem genormaliseerd diende te worden,
want op 30 november verschenen zij opnieuw
voor hem in Breust, nu om hun huwelijk alsnog
te laten inzegenen.23

Er kwamen nog drie kinderen : Lambertus,
die op 18 januari 1753 ongeveer drie jaar oud
overleed,24 Gulielmus, die op 29 april 1751 en
Marie Elisabeth, die op 2 juli 1753 werden ge-
doopt.25 Nog geen jaar later stierf de vader,
nauwelijks 36 jaar oud,26 een vrouw achterla-
tend met twee jonge kinderen. Deze tempera-
mentvolle vrouw was toen nog lang niet uitge-
blust. Zij ving een verhouding aan met de al ge-
noemde Jan Nolens. Zodra zij van hem in ver-
wachting raakte slaagde zij er in hem een
trouwbelofte op papier te ontfutselen. Toen
echter het kind kwam dat bij de doop op 28 no-
vember 1758 nog wel naar hem genoemd
werd,27 was hij toch niet genegen het als hetzij-
ne te erkennen. Hij was evenmin bereid de door
hem gedane trouwbelofte na te komen en ont-
kende zelfs dat hij die ooit gedaan zou hebben.

Anna Mertens opende daarop een proces
voor de schepenbank in Eijsden om hem met
dat briefje als bewijsstuk te dwingen met haar
te trouwen en zo ook het kind te legitimeren.
Het proces werd geopend op 4 maart 1759 en
zou nog vele jaren blijven voortslepen.28 Jam-
mer genoeg zijn de meeste documenten die
tijdens dit proces over en weer werden gepro-
duceerd naar alle waarschijnlijkheid verloren
gegaan. Daardoor zijn we voor het verloop er-
van aangewezen op de weliswaar talrijke, maar
summiere aantekeningen in de schepenrollen
en op de toevallig in het trouwregister bewaard
gebleven stukken.
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De eerste fase van het proces verliep ge-
heel volgens de wens van de aanklaagster. Op
22 december 1761 werd vonnis gewezen waar-
bij Jan Nolens veroordeeld werd met Anna
Mertens in het huwelijk te treden.29 Zijn trouw-
belofte moet zo'n overtuigend materiaal heb-
ben gevormd dat er niet aan te tornen viel. Wel-
iswaar bleef hij bij hoog en laag volhouden dat
hem het vaderschap niet kon worden toege-
schreven, omdat hij zich sinds de zomer van
1756 niet meer bij haar had opgehouden, maar
de bruid beweerde de bewijzen op tafel te kun-
nen leggen dat hij ook daarna nog vele malen
bij haar geweest was. Van welke aard die bewij-
zen waren, is jammer genoeg niet te achterha-
len. Net zo min is het mogelijk de rechtsgron-
den die daaraan ontleend werden te reconstru-
eren. Voor de schepenbank waren zij in ieder
geval voldoende. De schepenen hadden hun
oordeel onder andere gebaseerd op het advies
dat enkele rechtsgeleerden hen zouden heb-
ben verstrekt. Jan Nolens werd veroordeeld, zo
luidde het vonnis :”omme de aenleggere in fa-
cie Ecclesiae nae kerckenordre deser landen
te trouwen en deselve verders te houden en te
tracteeren als het een man sijne wettige huijs-
vrouw betaamt, mits de aenleggerse alvorens
onder solemneelen eede in judicio te praes-
teeren verclaert dat sij sedert haren weduwelij-
ken staat noijt met iemand anders vleeschelijk
geconverseert heeft als met den gedaegde en
dat denselven is den eenigen en waren vader
van haar geprocreerde kind.”30

De plechtige eed, die Maria Mertens voor
het gerecht had af te leggen, zou het sluitstuk
moeten gaan vormen van het proces. Die
vormde de voonNaarde, voordat de verdere
procedure in werking zou treden. Zover kwam
het echter voorlopig nog niet, want toen op de
zitting van 11 maart 1762 dit vonnis openbaar
gemaakt werd, verklaarde de veroordeelde er
tegen in beroep te zullen gaan bij een hogere
rechtbank. Het proces dat daarop ruim veer-
tien dagen later voor de schepenbank van Val-
kenburg werd geopend, werd op 19 januari
1763 afgesloten met een bevestiging van het
vonnis van Eijsden.31 Door beide rechtbanken
werd Jan Nolens tevens veroordeeld tot de
kosten van de processen die inmiddels tot aan-
zienlijke bedragen waren opgelopen. Voor het
hof van Eijsden werd een totaal van 93 gulden
in rekening gebracht, het hof van Valkenburg
kwam met een vordering van ruim 148 gulden.



Vreemd is dat de zaak daarna voor ruime
tijd in een impasse raakte. Er gebeurde niets
dat ook maar enigszins leek op een tenuitvoer-
legging van het vonnis. Men mag vermoeden
dat de bruid geprobeerd heeft haar vroegere
minnaar te bewegen zijn verzet op te geven en
met haar in het huwelijk te treden. De redenen
die haar er toe bewogen hebben de aan hen
beiden in twee instanties opgelegde verbinte-
nis met veel geduld en grote vasthoudendheid
te blijven nastreven blijven in volslagen duister-
nis gehuld. Zij zag zich tenslotte genoodzaakt
opnieuw de schepenbank van Eijsden in te
schakelen om haar doel te bereiken. Op 14
september 1765 werd Jan Nolens gesom-
meerd eindelijk zijn verzet te staken en het von-
nis van 11 december 1761 na te komen.32 Nog
twee maal volgde een nieuwe sommering en
op 28 november 1765 de beslissing dat de ster-
ke arm zou worden ingeschakeld om het be-
oogde doel te bereiken.33 De ongelukkige min-
naar moet daarvan lucht gekregen hebben,
want toen men tot uitvoering van deze beslis-
sing wilde overgaan bleek hij voortvluchtig te
zijn. Niet lang daarna werd bekend dat hij bui-
ten het land en wel in Breust verbleef. Daar be-
vond hij zich buiten dejurisdictie niet alleen van
de Eijsdense overheid maar van iedere andere
gerechtelijke instantie van de Republiek der
Verenigde Nederlanden.

Daarmee werd de slotfase van het drama
ingeluid. Op 12 december 1765 werd op uit-
drukkelijk verzoek van Anna Mertens, die ken-
nelijk niet van plan was haar pogingen op te ge-
ven, een zogenaamde citatiebrief uitgevaar-
digd, waarmee Jan Nolens opgeroepen werd
binnen vier weken tijd na openbaarmaking van
deze brief te verschijnen om aan het vonnis van
11 december 1761 te komen voldoen.34 De
sanctie die in werking zou gaan treden, wan-
neer aan de eis niet zou worden voldaan, werd
als volgt in het bewuste plakaat omschreven :
"Word van wegens de heeren Schouten Sche-
penen der Vrijheid ende Heerlijckheijd Eijsden
en ter instantie van Anna Mertens, weduwe wij-
len Willem Wijers, triumphante bij desen ad val-
vas geciteert en gedagvaert den persoon van
Jan Nolens Govertzoon succumbent om in-
wendig den tijd van vier weecken nae affixie
deses aen ons vonnis van den 11 December
1761 te komen voldoen en de triumphante te
trouwen op poene dat den voors.tijd verstreec-
ken zijnde de triumphante eventueel volgens

de wetten van den Lande sal werden getrouwt
en gestelt in de possessie van des succum-
bents goederen dienende dese citatie eens en
vooral.

Actum in judicio den 12 December 1765.”

Deze beslissing van de schepenbank werd
binnen het gebied van de heerlijkheid Eijsden
bij openbare afkondiging op de daartoe gebrui-
kelijke plaatsen bekend gemaakt. Er zullen on-
getwijfeld ook stappen ondernomen zijn om
dat ook in Breust te doen plaats vinden. Hoe
dan ook is de inhoud ervan aan Jan Nolens niet
onbekend gebleven. Hij heeft er geen gehoor
aan gegeven. De termijn van vier weken was
ruimschoots overschreden, toen de schepen-
bank op 27 februari 1766 opnieuw in gewone
zitting bijeenkwam om dit vast te stellen.35 Op
die zitting werd aan Anna Mertens volgens het
verslag door de gerichtsbode Bartholomeus
Weijers36 de vraag gesteld of zij bereid was om
"den eedt bij UEdel Agtbaare vonnis aen haar
opgeleijt uijttesweeren” en zo het vonnis zelf in
werking te doen treden. Vanzelfsprekend werd
aan deze voorwaarde voldaan. Toen kon een
begin worden gemaakt met de procedure die
door het gerecht voorzien was. Nog op dezelf-
de dag ging een schrijven uit naar de kerkeraad
van de gereformeerde gemeente Eijsden met
het verzoek de nodige voorzieningen te gaan
treffen om Anna Mertens "door de weth met de
handschoen te trouwen op dat sij en haar kind
daerdoor gelegitimeert mag worden.”

Dit schrijven vormt een van de stukken die
in het doopregister van de gemeente bewaard
zijn gebleven.37 Ik laat de tekst er van hier vol-
gen :”Visis actis en geleth op ons vonnis van
den 11 December 1761 en geconfirmeert bij
scheepenen der stad en vreijheijd Valkenborg
den 19 Januarij 1763 waarbij den gedaegde is
worden gecondemneerd om de aaleggerse in
facie ecclesiae te trouwen, en deselve verders
te houden als het een man zijne wettige huijs-
vrouwe betaemd, waaraan egter de gedaegde
tot dato deeses in gebreeke zeijnde gebleeven
te voldoen, onaengezien denselven gedaeg-
den om desselfs voortvlugtigheijd bij onse cita-
tiebrieven van 12 December 1765 behoorlijk ad
valvas is worden geciteerd, en gedagvaart om
inwendig vier weecken nae affixie derselve aan
ons boovengemelt vonnis te koomen voldoen
op poene dat den voors.tijd verstreeken zeijn-
de de aenleggerse eventwel volgens de wetten
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van den Lande zal werden getrouwd, zoo is 't
dat scheepenen der vreijheijd ende heerlijk-
heijd Eijsden ter manisse van d'Heer vice-
schout requireeren mits deesen de Eerw.ker-
kenraed der Gereformeerde Gemeente alhier,
en de voors.aanleggerse met den gedaagden
in ondertrouw te neemen en deselven weeg-
ens de voortvlugtigheijd van den gedaagden
observatis observandis met de hantschoen te
trouwen.

Actum in judicio binnen Eijsden den 27 fe-
bruarij 1766 (onder stond : per copiam Hubert
Nolens, aan de zijde :gecoll en geauth. binnen
Maestricht den 1 Mart 1766).”

De laatste aantekening op dit stuk wijst op
de bemoeienis van de classis die op 1 maart
1766 in Maastricht op verzoek van de kerke-
raad van Eijsden in buitengewone vergadering
bijeenkwam.38 Men kan zich gemakkelijk voor-
stellen dat deze er behoefte aan had om van de
classis te vernemen of en hoe zij aan de op-
dracht van het college van schouten schepe-
nen moest voldoen. Jammer genoeg werden
er in het verslag van de bewuste vergadering
niet de daar geopperde overwegingen opge-
nomen, maar duidelijk is wel dat de vergade-
ring van mening was dat aan de opdracht
moest worden voldaan. De kerkeraad ging
daarop met voortvarendheid te werk. Al op
2 maart werd met verwijzing naar het vonnis
van de Eijsdense schepenbank en de bevesti-
ging ervan door het gerechtshof van Valken-
burg registratie gedaan van de ondertrouw van
Anna Mertens, weduwe van wijlen Willem Weij-
ers junior, met Jan Nolens Govertzoon. Op 16
maart had de door de gerechtelijke instanties
voorgeschreven solemnisatie van het huwelijk
volgens de wetten van het land plaats.ag Dat ge-
beurde met gebruikmaking van een formulier
waarvan we de tekst wegens zijn uniek karakter
hier in zijn geheel laten volgen :
“Formulier van solmneele trouw den 16 Mart
1766 Bartholomaeus Weijers, geregtsboode
deeser vryheijd en heerlijkheijd Eijsden, ver-
claert gij hier voor deese Christelijke gemeen-
te, dat gij van weegens de Edele Agtbaare
Heeren Vice Schout en Scheepenen der ge-
melde heerlijkheijd uijt cragte van de afgelees-
ene vonnissen en daarop gevolgde requisitie
last en order hebt om Anna Mertens, Weduwe
Willem Weijers, bij procuratie en met de hant-
schoen te egten en te trouwen, vervangende
de plaetze van den ontweekenen Jan Nolens
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Govertzoon gecondemneerde tot den trouw ?
Wat antwoord gij ? Ja, Eerwaerde Heer.
Geefd dan met de hantschoen de regterhand
aan Anna Mertens, weduwe Willem Weijers, in
plaetz en naem van Jan Nolens Govertzoon.
Gij, Anna Mertens, weduwe Willem Weijers, be-
loofd gij hier voor God en deese Christelijke
vergaederinge dat, indien het den Almagtigen
God mogte behaegen door Zijn Geest en ge-
naede uwen ontweekenen en voortvlugtende
bruijdegom Jan Nolens voormelt tot berouw en
inkeer te brengen, dusdaanig hij bereijdwillig
bevonden wier om met uw als een Christelijke
en wettig man te leeven ; dat gij alsdan vergeet-
ende en vergeevende alle offensien en weed-
erweerdigheden die tusschen uw beijde in
deese haetelijke proceduuren gepasseert zijn
met hem als een Christelijke en Godvreezende
huijsvrouwe betaemd zult leeven, trouw en ge-
loove in alle dingen houden uijtwijsens het Heij-
lig Evangelium ? Wat antwoord gij ? Anna Mer-
tens
De genaedige God en heemelsche Vader
geeve uw en hem hiertoe Zijne genaede en
geest, en vergeeve uw uwe zonde en ongereg-
tigheeden om de verdiensten van onsen Heere
Jezus Christus. Amen.”40

Het antwoord op deze langademige formu-
le, waarin men de inbreng van de genoemde
classisvergadering kan veronderstellen, staat
in tegenstelling tot het volmondig ja van de ge-
richtsbode niet geregistreerd. Natuurlijk moet
men aannemen dat het hoe dan ook positief is
uitgevallen. Het hele gebeuren vormde de min-
stens voorlopige afsluiting van het hele proces
waarvoor Anna Mertens zich met zoveel vol-
hardende ijver jarenlang had ingezet.

Dat betekende echter niet dat het de in-
stemming had gekregen van de voortvluchtige
bruidegom. Deze bevond zich nog steeds in
Breust en daarmee buiten bereik van de ge-
rechtsdienaars van de heerlijkheid Eijsden. De
gerichtsbode zal zich wel hebben ingespan-
nen om hem op de een of andere manier op de
hoogte te brengen van het gebeurde. Verder
reikten zijn mogelijkheden nauwelijks. De bruid
zelf heeft nog een poging gedaan om beslag te
doen leggen op de goederen die haar echtge-
noot in Eijsden kon hebben achtergelaten. De-
ze was immers in twee instanties veroordeeld
om de proceskosten te dragen en daaraan was
nog steeds niet voldaan. De nieuwe bemoeie-
nis van het gerecht in Eijsden zal wel nieuwe



Het dorp Eijsden in
1740. Detail van een te-
kening in kleur van Jan
de Bei/er. Particulier be-
zit.
Foto : Rijksarchief in
Limburg, H.L. Mordang.

kosten hebben meegebracht en ook daarvoor
zal zij naar compensatie gezocht hebben. Op
12 februari 1767 maakte zij een nieuw proces
aanhangig tegen de vader van haar man, Go-
vert Nolens, waarbij deze aansprakelijk werd
gesteld voor het gedrag van zijn zoon, die tot
dan toe ongrijpbaar voor de Eijsdense justitie
was gebleven.41 Op 10 april 1767 diende deze
echter van repliek met een zo sluitend pleidooi
dat men er duidelijk de hulp van een goede
raadgever in kan terugvinden. Hij excuseerde
zich daarin omstandig met een beroep op zijn
hoge leeftijd en de daarmee gepaard gaande
lichamelijke ongemakken voor het feit dat hij
niet zelf voor de rechter was verschenen. Hij
wijdde verder uit over de zorgelijke omstandig-
heden waarin hij en zijn vrouw verkeerden en
die hen volledig afhankelijk maakten van de
zorg en de ondersteuning van hun nog overge-
bleven kinderen. Hij zette tenslotte een aantal
vragen bij de rechtsgronden van het hele ge-
ding, want, zo betoogde hij, zijn zoon Jan No-
lens was reeds lang meerderjarig en dus zelf
ten volle verantwoordelijk voor zijn daden. Als
goed ambachtsman moest hij de beschikking
hebben over voldoende middelen om ook aan
zijn materiële verplichtingen te voldoen. Daar-
voor behoefde men beslist geen verhaal te

zoeken bij zijn ouders. Bij het rechtsgeding dat
door Anna Mertens tegen hem was aange-
spannen had hij tenslotte de fundamentele
vraag, waar zij daartoe het recht vandaan haal-
de ”sonder autoriteijt van haeren man, omdat
toch de vrouw zich bevond onder de voogdije
van de man en niet de man onder de voogdije
van de vrouw” Evenmin waren de kinderen be-
voegd om hun ouders in recht te betrekken. -

Dit geharnaste pleidooi moet zo'n indruk
hebben gemaakt dat Anna Mertens van verde-
re rechtsvervolging van Govert Nolens heeft af-
gezien.42 Haar al dan niet vermeende echtge-
noot bleef veilig en wel in Breust. Vele jaren la-
ter werd hij daar nog geconfronteerd met het
huwelijk van de door hem verwekte zoon. Deze
ging op 14 februari 1778 in ondertrouw met An-
na Winriks en trouwde met haar voor de predi-
kant op 1 maart 1778 en een dag later voor de
pastoor in breust. Het huwelijk werd in het gere-
formeerde trouwregister als volgt opgeno-
men : "14 Februarij 1778 Johannes Mertens
met Anna Westrik beijde wonende alhier ; ge-
trouwd 1 maart 1778.”43 Daaraan correspon-
deerde in het rooms-katholieke trouwregister
van Breust onder datering van 2 maart 1778 :
"factis tribus proclamationibus coram ministro
acatholico in Eijsden servatisque de more ser-
vandis contraxerunt cum invicem Joannes
Mertens et Anna Wijnrik, testes Petrus Jeu-
ckens, Paulus Comans, Beatrix Rousoph et alii
ex Eijsden."“"4

De vader zal zich bij deze gebeurtenis in
Breust wel niet hebben laten zien. Het is overi-
gens opvallend dat de bruidegom in beide re-
gisters onder de naam van zijn moeder staat
vermeld. Het afgedwongen huwelijk tussen
Anna Mertens en zijn al dan niet vermeende
vader had hem kennelijk niet tot wettig kind ge-
maakt of minstens geen naamsverandering te-
weeg gebracht. Ook de predikant had zich al-
lang neergelegd bij de mislukking van de hele
manoeuvre om de weduwe van Willem Weijers
van een nieuwe echtgenoot te voorzien.

Uit dit huwelijk kwamen de volgende kinde-
ren voort die alle in het rooms-katholieke doop-
register van Breust te vinden zijn :

21 augustus 1778 Maria Elisabeth
17 april 1780 Anna
21 september 1782 Beatrix
15 maart 1785 Anna
20 april 1786 Wilhelmus
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25 maart 1789 Joannes
20 oktober 1791 Jacobus
17 oktober 1794 Maria Catharina
15 juni 1798 Wilhelmus45

Anna Mertens smaakte als grootmoeder
nog de voldoening dat zij als doopborg aanwe-
zig was bij de doop van het naar haar genoem-
de tweede kindje. Het overleed bijna 15 maan-
den oud op 17 september 178146. Een van de
daarna volgende dochtertjes werd opnieuw
onder de naam Anna gedoopt op 17 maart
1785. Het overleed tien dagen later'". Dit ver-
driet bleef de grootmoeder bespaard, want zij
was zelf op 22 januari 1783 overleden. De pas-
toor van Breust registreerde haar overlijden al-
dus : "Anna Mertens vidua Wilhelmi Weijers ;
mulier erat 60 circiter annorum.”48 Hij had ken-
nelijk geen boodschap aan haar tweede huwe-
lijk met Jan Nolens. Voor hem bleef zij de we-
duwe van Willem Weijers. Ook uit de registratie
van het overlijden van Jan Nolens zelf blijkt dat
hij van diens huwelijk geen melding wenste te
maken. Zijn overlijden kwam als volgt in het re-
gisterterecht :"Joannes Nolensjuveniserat63
circiter annorum.'”*9 Dat was op 20 juli 1789.
Zonder het te weten legde hij in deze tekst de
dramatiek vast van deze bruidegom tegen wil
en dank.

WA.J. Munier

Het artikel "Onthullingen in een trouwregister :Jan Nolens
een bruidegom tegen wil en dank in Eijsden” werd reeds
eerder gepubliceerd in De Maasgouw, tijdschrift voor Lim-
burgse geschiedenis en oudheidkunde, jaargang 106,
1987, nummer 4, pag.161-175. De redactie van Uit Eijsdens
Verleden dankt het Limburgs Geschied- en Oudheidkun-
dig Genootschap voor de toestemming het artikel hier te
publiceren.
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Noten :

1) Een copie van het bewuste trouwregister is te vinden
onder nr. 36.4 in de afdeling Doop-, Huwelijks-, en
Overlijdensregisters in het Rijksarchief in Limburg (in
het vervolg afgekort tot RAL, DHO nr.) ;zie als toegang
op deze serie copieën de bekende inventaris van
R.J.L. Goossens en A.M.S. van Hees. De ondertrouw
van het hier genoemde paar is geregistreerd t.a.p. blz.
47.

2) T.a.p. blz. 47-51.
3) ln een herdenkingsnummer bij gelegenheid van de

honderdste geboortedag van de bekende politicus
mgr. W Nolens wijdde J. Verzijl een bijdrage aan de
voorouders van deze prelaat in : De Limburgse
Leeuw, 8 (1960), 118-136.

4) Verzijl noemt hem zo verschillende malen in het be-
wuste artikel en brengt daarin de voornaamste gege-
vens over de van hem stammende tak van de familie
bij elkaar ; zie blz. 121-123.

5) Enkele bijzonderheden over deze verbintenis heb ik
beschreven in :De protestantse aanwezigheid in een
Limburgs dorp. Kanttekeningen bij enkele zeventien-
de-eeuwse lidmatenlijsten van de gereformeerde ge-
meente van Eijsden (1656-1700), in : Munsters in de
Maasgouw. Archeologie en Kerkgeschiedenis in Lim-
burg (Werken uitg. door het LGOG, nr.9), Maastricht
1986, 255-257.

6) Het overlijdensregister van de parochie Breust-Eijs-
den vermeldt dat hij op 26 januari 1694 in de kerk van
Eijsden werd begraven ; RAL, DHO 21.9, blz. 7.

7) RAL, DHO 21.9, blz. 181 ; de pastoor was volledig op
de hoogte, want hij vermeldde dat zij de dochter was
van Petrus Nolens en M. Johanna Causen.

8) RAL, DHO 36.2, blz. 120 ; in het trouwregister van de-
ze gemeente is het paar niet te vinden. Het huwelijk is
ook niet geregistreerd in het trouwregister van de pa-
rochie Breust-Eijsden.

9) RAL, DHO 21.9, blz. 171 onder dagtekening 5 januari
1694.

10) RAL, DHO 36.1, blz. 18.
11) RAL, DHO 36.1, blz. 31.
12) RAL, DHO 21.6, blz. 210.
13) RAL, DHO 36.2, blz. 74.
14) RAL, DHO 21.6, resp. blz. 52, 72, 94, 246, 269, en 21.8,

blz. 101, 141.
15) RAL, DHO 36.2, blz. 71 ; de inzegening door de pas-

toor vond plaats op Sjanuari 1715 ;DHO 21.6, blz. 206.
16) RAL, DHO 36.1, blz. 71.
17) RAL, DHO 21.6, blz. 33 ; meer bijzonderheden over

deze doop en de hierna beschreven gebeurtenissen
zijn te vinden in mijn artikel : Aantekeningen bij de
doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van Breust-
Eijsden in de Staatse tijd (1656-1795), in :PSHAL, 120
(1984), 245-283, vooral blz. 272-278.

18) RAL, DHO 21.6, blz. 43.
19) RAL, DHO 21.6, blz. 72-73.
20) RAL, DHO 36.3, blz. 110.
21) ln de marge van de vorige aantekening.
22) RAL, DHO 21.10, blz. 27.
23) RAL, DHO 21.10, blz. 89.
24) RAL, DHO 21.10, blz. 86 ; ik heb de naam alleen in het

overlijdensregister kunnen vinden.
25) RAL, DHO 21.10, resp. blz. 42 en 52.
26) RAL, DHO 21.10, blz.89 ; hij overleed op 10 april 1754.



27) RAL, DHO 21.10, blz. 173 ;deformule luidde hier :bap-
tisatus est a me G. Dupuist pastore in Breust et Eijs-
den Joannes filius illigitimus Annae Mertens patrinis
Nicolao Hallers et Maria Agnete Hechtermans.

28) De meeste van de hier volgende gegevens zijn ont-
leend aan de z.g. Rollen der civiel processen aan de
schepenbank van de heerlijkheid Eijsden in het ar-
chief van de Landen van Overmaas (afgekort RAL,
LvO) onder de inv. nrs. 5237 (1751-1760) en 5238
(1760-1768). Met behulp van de aantekeningen in de-
ze rollen zijn de voornaamste etappes van de daar
gevoerde processen gemakkelijk vast te stellen.

29) RAL, LvO 5238.
30) De volledige tekst van het vonnis is te vinden onder 11

maart 1762, de dag waarop het openbaar werd ge-
maakt ; ook in RAL, DHO 36.4, blz. 48 met de aanteke-
ning dat de tekst ter beschikking kwam op 11 decem-
ber 1765 door bemiddeling van notaris Hubert Nolens
te Maastricht.

31) Volgens een schepenrol van Valkenburg werd dit von-
nis op 25 januari 1763 openbaar gemaakt ; zie RAL,
LvO 8214 (1752-1764) op aangegeven datum ; zie
ook RAL, DHO 36.4, blz. 49 met aantekening van nota-
ris Hubert Nolens op 28 februari 1766.

32) Zie RAL, LvO 5238.
33) Het is niet duidelijk wat men zich daarbij voorstelde,

vooral ook gezien het feit dat Jan Nolens zich toen al
buiten het land bevond. Hij moet zich in Breust als
schoenmaker gevestigd hebben. Een merkwaardige
bijzonderheid is dat zijn 'schoonvader` daar ook het
vak van meester-schoonmaker had beoefend.

34) Ook deze bijzonderheden zijn ontleend aan sche-
penrol nr. 5238 ; daar is ook de tekst te vinden van het
hierna volgend plakaat van 12 december.

35) Tap. onder genoemde datum.
36) lk heb geen familierelatie kunnen vaststellen tussen

deze gerichtsbode en de eerste echtgenoot van An-
na Mertens. De naam Weijers of Wijers komt zowel
onder rooms-katholieken als protestanten in Eijsden
veelvuldig voor. Ook in Breust waren er te vinden.

37) RAL, DHO 36.4 blz.49-50, met de aantekening dat het
stuk op 1 maart 1766 uit handen kwam van notaris Hu-
bert Nolens.

38) Acta classis V (1739-1774) onder aangegeven da-
tum ; het archief van de classis Maastricht en de
Landen van Overmaze bevindt zich tegenwoordig in
het RAL ; de genoemde Acta onder inv. nr. 249.

39) RAL, DHO 36.4, blz. 50-51 ; de gebruikelijke huwe-
lijksaankondigingen moeten tussen 2 en 16 maart
hebben plaats gehad.

40) Het formulier is duidelijk aangepast aan de bijzonde-
re omstandigheden waaronder deze verbintenis
plaats vond. Bepaalde passages moeten voor de
bruid pijnlijk zijn geweest.

41) Zie daarvoor enkele aantekeningen in de al eerder
geciteerde gerichtsrol onder nr. 5238.

42) Op de dag waarop het werd ingebracht werd vastge-
steld dat het ruimschoots voldeed aan de eisen van
een z.g. repliek, en dat het dus de aanklaagster was
die op haar beurt in een z.g. dupliek de ingebrachte
overwegingen en argumenten moest beantwoorden.
Daar is het waarschijnlijk niet meer van gekomen. Na
10 april is er in rol 5238 en de daarop volgende 5239
(1768-1779) geen aantekening van later datum meer
te vinden.

43) RAL, DHO 36.4, blz.
44) RAL, DHO 21.11, blz.147.
45) RAL, DHO 21.12, resp. blz. 18, 25, 34, 44, 48, 59, 67 ;

21.13, blz. 15 en 21.14, blz. 168.
46) RAL, DHO 21.12, blz. 89.
47) RAL, DHO 21.12, blz. 99.
48) RAL, DHO 21.12, blz. 94.
49) RAL, DHO 21.12, blz. 107 ; ook Verzijl in het eerder ge-

citeerde artikel vermeldt hem daar als ongehuwd. Dat
is tegelijk juist en niet juist.
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Kent U ze nog ?

Schoolreisje van de vierde klas van de meis-
jesschool van de zusters Ursulinen naar
Maastricht. De foto werd door klassezuster
Mère Julie gemaakt op Slavante, Sint-Pieter, ju-
|i 1933.

1. Mariette Manderveld
2. Bertha Berner
3. Marieke Partouns
4. Bertha Wijnands
5. Nellie Simmeling
6. Lieske Brepoels
7. Jeanne Haenen
8. Amelie Theunissen
9. Anneke Claessens

10. Philomène Puts
11. Laura Partouns
12. Mia Warnier
13. Zus Mertens
14. Tiny Sabel
15. Lieske Vliegen
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16.
17.
18.
19
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Fieny Reintjens
Hélène Houbiers
Roos Wolfs
Hélène Janssen
Annie Rethero
Jeanne Geurten
Jeanne Martens
Maria Lebon
Marie Schroen
Mia Slenter
Betsy Ramakers
Bertha Lenaerts
Fieneke Wolfs

Lucie Didden



De foto werd gemaakt in 1914 door een Engelse
fotograaf die in een woonwagen woonde die
stond in de tuin van café ”Au Coq Wallon", nu
Trichterweg 10. Het café werd geexploiteerd
door moeder en dochter Maquai. Voor het ma-
ken van de foto werd plaatsgenomen in de tuin
van het café, waarbij tevens een glaasje donker
bier werd geserveerd.

1. Guillaume Paquaij
2. Lambert Pinckaers
3. Gerard Pinckaers
4. Marie Pinckaers
5. Catharine Pinckaers
6. Therese Schroen, echtgenote van 3
7. Cornelia Pinckaers
8. Guillaume Pinckaers, petekind van 9
9. Lisa Balmakers, echtgenote van 1

10. Jules Pinckaers
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