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Van de redactie
Nummer vijftig

Het vijftigste nummer van "Uit Eijsdens Ver-
leden". Sedert 11 oktober 1977 de eerste uitga-
ve verscheen van de toen twee jaar oude Stich-
ting Eijsdens Verleden, is een reeks met meer
dan 1300 bladzijden over Eijsden, Breust, Oost,
Maarland, Mesch, Mariadorp, Hoog- en Laag-
Caestert verschenen. Onmiddellijk na het ver-
schijnen van het eerste nummer meende een
redactielid van een gerenommeerd tijdschrift
over de geschiedenis van de gehele provincie
Limburg dateen lokaal-historisch periodiek als
het onze geen levenskansen zou hebben. Het
tegendeel is intussen waar gebleken. Er werd
begonnen met een oplage van duizend exem-
plaren. Toen het nieuwtje er enigszins afwas,
bleek er een permanente basis te zijn voor
achthonderd exemplaren, gemiddeld elke drie
maanden weer.

Overigens is er sedert het begin steeds wat
veranderd. Zaten er in het eerste nummer nog
wat foutjes, geleidelijk aan werden inhoud en
opzet professioneler. Aanvankelijk was "Uit
Eijsdens Verleden" gestoken in een bruine,
enigszins nostalgische kaft, vanaf nummer 25
veranderde dat mede in het kader van een tota-
le herziening van de lay-out. De heer L. Jon-
kers, woonachtig te Heer, nam als vakman de
vormgeving van het tijdschrift op zich nadat hij
in het bijzondere dubbelnummer gewijd aan
Petrus Wolfs voor het eerst zijn kunnen had la-
ten zien. Na een vijftal jaren nam Josette Hen-
quet met ingang van nummer 45 het werk over,
aanvankelijk volledig in de geest van de vooraf-
gaande nummers, maar geleidelijk aan in een
meer eigen stijl.

Wat de inhoud betreft: de meest uiteenlo-
pende onderwerpen kwamen aan bod, dikwijls
in op uitgebreid bronnenonderzoek gebaseer-
de artikelen. Lokale en familiegeschiedenis,
archeologie, monumenten, volkskunst, folklo-
re, proza en poëzie in Eijsdens dialect en wat
niet al kwamen aan bod.

Stof is er nog voor honderden nummers. A|
in 1419 (l) voerden de plaatselijke overheden
hier een geregelde administratie in en daar is
uitzonderlijk veel van bewaard. Zo vormen al-
leen al de archieven een onuitputtelijke bron.
Toch kost het nog heel wat energie om elke drie
maanden een nummer persklaar te krijgen. Zo
lang de belangstelling blijft en zolang er kopij
binnenkomt blijft de redactie doorgaan...

Gemeentewapen
De heer B. van den Broek, Mussenhaag 10,

6228 ET Maastricht (tel. 043 -613672), heeft
ons verzocht u attent te maken op door hem te
leveren gemeentewapens van Eijsden: hand-

geschilderd in originele kleuren op formaat
9 bij 15 cm., ingelijst met zwart passe-partout in
een wissellijst op formaat 18 bij 24 cm. De kos-
ten zijn f. 22,50 per stuk. Voor de goede orde:
het gaat om een initiatief buiten verantwoorde-
lijkheid van de Stichting Eijsdens Verleden.
Overigens: in nummer 25 stond een uitgebreid
verhaal over de totstandkoming van het ge-
meentewapen.

Molenboek
Op 12 mei, nationale molendag, verscheen

"Watermolens in Eijsden” geschreven door de
heer M. Meerman en geredigeerd door onze
stichting. ln de pers is er uitgebreid aandacht
aan besteed. Een prachtig uitgevoerd boek
buiten onze gewone reeks met meer dan twee-
honderd bladzijden Eijsdense historie. Tijdens
een feestelijke bijeenkomst in het gemeente-
huis bood onze voorzitter onder veel lovende
woorden het eerste en tweede exemplaar aan,
aan respectievelijk de loco-burgemeester en
de auteur. Veel werk van de schrijver alsmede
van vele medewerkers van de stichting, onder-
steund door uitgebreide morele en financiële
steun van het gemeentebestuur, werd op die
dag bekroond. Er is nog net niet om het boek,
gedrukt in een oplage van duizend stuks, ge-
vochten, maar het was wel binnen enkele da-
gen uitverkocht. Heeft u achter het net gevist en
heeft u nog belangstelling, geeft u dan uw
naam en adres even schriftelijk door aan het
secretariaat (zie laatste bladzijde). We kunnen
dan bij voldoende reactie bezien of een her-
druk mogelijk is.

Eijsden, juni 1990.

De Heer M. Meerman
en René Hui/'nen
bewonderen het pas
verschenen boek
"Molens in Eijsden".
Foto :Jean Rethero,
12 mei 1990.



Enkele "bouwvergunningen” in de
vrijheid Eijsden Over rooilijn en naastingsrecht

We stellen ons een willekeurige Eijsdenaar
voor met bouwplannen. Laten we aannemen
dat hij zich een fraaie nieuwe woning voorstelt
ergens binnen het gebied globaal begrensd
door Maas, kasteel, Diepstraat, Schoolstraat,
Breusterstraat, Stiegel, Drekkesteeg alsmede
de aangrenzende bebouwing.

Het is verboden te bouwen zonder of in af-
wijking van een schriftelijke vergunning van
burgemeester en wethouders, houdt de wo-
ningwet 1962 onze enthousiaste Eijsdenaar
voor.1 Wanneer het bouwwerk niet voldoet aan
de bouwverordening, in strijd is met een be-
stemmingsplan of wanneer voor het bouwwerk
een vergunning ingevolge de monumentenwet
is vereist en deze niet is verleend, gaan de
bouwplannen niet door.2 ln deze en andere ge-
vallen weigeren burgemeester en wethouders
de bouwvergunnings. Het enthousiasme van
onze bouwlustige zal dooreen dergelijk besluit
niet groter worden. De vereisten dienen echter
om individuele en gemeenschappelijke belan-
gen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Zo bevat de op 2 november 1982 door de ge-
meenteraad van Eijsden na de gemeentelijke
herindeling van Zuid-Limburg perjanuari 1982
opnieuw vastgestelde bouwverordening voor-
schriften die te maken hebben met ruimtelijke
ordening, veiligheid, hygiëne, milieu en wel-
stand.4

Verder valt het gebied waarbinnen onze
Eijsdenaar zijn bouwproject tracht te verwe-
zenlijken voor een groot gedeelte binnen het
oppervlak dat ingevolge de monumentenwet
1961 is aangewezen als beschermd dorpsge-
zicht op 6 september 1971.5 Dat bracht noodza-
kelijkerwijs een bestemmingsplan oude kom
mee dat de gemeenteraad vaststelde op 30
maart 1978.6 Het is hier de zorg voor de ons
overgeleverde historische omgeving die een
bijzondere rol speelt. Bebouwing, erven, tui-
nen, straten, pleinen en Maaskade vertonen
nog heden ten dage een groot aantal elemen-
ten uit het verleden, voor een goed deel zelfs
nog afkomstig uit de middeleeuwen. Opdat ook
toekomstige generaties kunnen zien hoe dat
zo langzaam is gegroeid, is het bestemmings-
plan gebaseerd op het toelaten van vernieu-
wingen die een logische voortzetting vormen
van dit historische proces, De bouwaanvraag
van de Eijsdenaar dient hierin te passen: de
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bepalingen van de bouwverordening blijven
zelfs buiten toepassing in zoverre ze niet over-
eenstemmen met de voorschriften van het be-
stemmingsplan.7

Gaat het pad van een toekomstig bouwheer
vandaag de dag dus niet over rozen, hierna
proberen we aan te tonen dat er ook eeuwen
geleden al een soort bouwvergunningen wer-
den afgegeven. De invalshoek was vaak an-
ders. Enerzijds is aandacht voor historische

Overzicht Eijsden
omstreeks 1830.
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Pentekening van Gul-
pen ín 1683. Een "lou-
be” is op meerdere
plaatsen te zien. RAL,
Prentenco/lectie, inv.nr
43.

bebouwing bij de overheid toen bijvoorbeeld
niet te bewijzen, anderzijds bemoeide ze zich
vroeger met het, verderop uit te leggen, naas-
tingsrecht. Zorg voor de veiligheid, brandbe-
strijding en een rooilijn zijn voorbeelden van
overheidsbemoeienis die men evenzeer voor
honderden jaren als in de twintigste eeuw aan-
treft, zij het dan ook soms onder andere bena-
mingen.

Voor de komst van de Fransen in november
1794 oefende de toenmalige Eijsdense sche-
penbank taken uit die voor een belangrijk deel
liggen op het terrein waar tegenwoordig ge-
meentelijke overheid, kantongerecht en recht-
bank zich mee bezig houden.

Twee aspecten van de taakuitoefening van
de schepenbank leidend tot "bouwvergunnin-
gen" belichten we hier: enerzijds de zorg voor
de openbare weg in die zin dat bij het bouwen
aan de wegzijde een bepaalde lijn (rooilijn) niet
overschreden mag worden en anderzijds de
bemoeienis met het naastingsrecht. Het on-
derzoek ernaar is boeiend omdat het ons in-
zicht in bouwen en wonen te Eijsden in vroeger
dagen vergroot.

Rooilijn
Het omschreven gebied had reeds in de

middeleeuwen een aantal stedelijke kenmer-

ken waardoor het zich onderscheidde van het
omringende platteland. Men leefde er niet al-
leen van landbouw en veeteelt, maar ook van
nijverheid en handel waarbij de Maas een be-
langrijke rol speelde. Een nederzetting waarin
het agrarische karakter minder een rol speelt,
kent ook een andersoortige structuur. De be-
drijfsuitoefening eist minder plaats en staat
soms zelfs geheel los van de woonfunctie. Een
aanmerkelijk grotere bebouwingsdichtheid is
er het gevolg van. Zo was de bebouwingsdicht-
heid in de vrijheid Eijsden in 1619 ongeveer drie
keer zo groot als in de aangrenzende dorpen.8
Het terrein met de in de aanhef omschreven
omvang werd "vrijheid" genoemd en was naar
het platteland afgegrensd door een wal en
gracht genaamd "de vrijheidsgracht”. Het was
een soort dwergstadje.9 In een dergelijke sa-
menleving is het, net als tegenwoordig, on-
denkbaar dat een inwoner bouwplannen volle-
dig naar eigen inzicht uitvoerde. ln de late mid-
deleeuwen moeten we ons dat zo voorstellen
dat de toekomstige bouwheer de poorters van
Eijsden, dat waren degenen die binnen de vrij-
heid woonden en dagelijks vuur en vlam deden
opgaan, om toestemming vroeg wanneer ze in
vergadering bijeen waren.10 Dergelijke kwes-
ties kwamen op zijn minst aan de orde op de
driemaal jaarlijks te houden voogdgedingen.

Het vroegste gegeven voor Eijsden tot nog
toe opgespoord, dateert uit 1424. Tijdens het
voogdgeding aan het begin van dat jaar ver-
zoekt Flips “der scoutet" ten overstaan van de
schepenbank aan alle aanwezige ingezetenen
een "loube" voor zijn huiste mogen maken. Het
wordt hem gegund want erwas niemand bij "de
dat wedersprack van der gemeynden we-
gen".11 Flips die de functie van schout bekleedt,
mag dus een "loube" voor zijn huis laten ma-
ken. We moeten daarbij denken aan het ver-
wante woord luifel. Een luifel, afdak of uitbouw-
sel zal hij op het oog hebben gehad. Kennelijk
lag de woning van Flips ver genoeg van het
midden van de straat af om blijvend een vol-
doende wegbreedte te waarborgen en daar-
mee met zijn verbouwing het belang van de ge-
zamenlijke poorters niet te schaden.

Het zou bijzonder aardig zijn wanneer we
konden achterhalen welke constructie de
schout nu precies voor ogen heeft gehad. De
gebruikte formulering in het protocol, bijgehou-
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den door de secretaris, destijds nog klerk ge-
heten, van de Eijsdense schepenbank "dat sij
hoem wolden gonnen dat he mocht maken
1 loube vor sin huys up der straten", geeft geen
uitsluitsel. Het kan om een luifel of afdak gaan.
De Maastrichtse verordening uit 1665 dat al-
daar winkels "moeten hare leufkens, ofte uyt-
stekende dackjens hebben van gelijcke breed-
te” ligt in deze sfeer.12 Maar evengoed kan het
om een uitbouwsel gaan, bijvoorbeeld in de
vorm van een vooruitstekende verdieping op
palen. ln die richting wijst mogelijk ook het ge-
bruik van hetzelfde woord in de zeventiende
eeuw, eveneens in Maastricht, voor een boven-
zaal op de eerste verdieping aan de voorzijde
van het huis. Ook de gilden aldaar bezaten elk
een leube waarmee een dergelijke ruimte be-
doeld moet zijn. ln Keulen daarentegen worden
alle verdiepingen als “Leuffen” aangeduid.13
Een tekening van de plaats Gulpen uit 1683
waarop zowel een luifel als uitbouwsels op pa-
len goed zijn te zien, maakt duidelijk dat derge-
lijke constructies niet ongewoon waren in min
of meer vergelijkbare nederzettingen, ook al le-
ven we dan ruim twee en een halve eeuw later.14

Men kan zich afvragen of de bebouwing in
de Eijsdense vrijheid anno 1424 zulk een dicht-
heid had bereikt dat plannen voor het aanbren-
gen van een eenvoudig afdakje reeds een ver-
gunning van de schepenbank en alle aanwezi-
ge poorters noodzakelijk maakten. lets meer
substantieels lijkt voor de hand te liggen mede
gezien de door Flips toegezegde jaarlijkse
schenking. ln dat geval, maar te bewijzen valt
het natuurlijk niet, zou een constructie als dui-
delijk zichtbaar rechts op de prent uit Gulpen
zeer goed denkbaar zijn.

Zulke bouwkwesties die het gemeenschap-
pelijke belang raken, moeten regelmatig aan
de schepenbank respectievelijk de gezamen-
lijke poorters zijn voorgelegd. De voogdgedin-
gen die in Eijsden, althans in de vijftiende eeuw,
driemaal jaarlijks plaats vonden overeenkom-
stig Luikse gewoonte na Kerstmis of Driekonin-
gen, Pasen en St.-Remigius (1 oktober) waren
daartoe mede bedoeld.15 Van geval tot geval zal
zijn beslist volgens “alde usantie", naar oude
gewoonte. Hoewel de klerk van de Eijsdense
schepenbank zijn eerste protocol al in 1419
aanlegde en zijn optekeningen geleidelijk aan
uitvoeriger worden, treffen we dit soort gege-
vens bij het proces-verbaal van het voogdge-
ding helaas slechts sporadisch aan. Waar-
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schijnlijk is veel mondeling afgehandeld dan
wel in afzonderlijke, verloren geraakte, regis-
ters opgenomen.

Overgeleverde informatie over een verzoek
als dat van Flips de schout is dus uitzonderlijk.
Wellicht hebben we de vermelding van Flips
bouwplannen uitsluitend te danken aan zijn
belofte (kennelijk naar aanleiding van de ver-
leende vergunning) dat hij ter ere van het Heilig
Sacrament met Pasen jaarlijks voortaan een
kwart wijn zal geven. Na een aantal jaren kon hij
immers wat dat betreft mogelijk eens vergeet-
achtig worden. Een vermelding in het Eijsden-
se protocol van deze belofte en wat eraan ten
grondslag lag kon in dat geval geen kwaad.

Overigens zijn over de normale breedte van
de wegen binnen de vrijheid geen exacte gege-
vens beschikbaar. Enig houvast biedt een
schouw van de wegen uitgevoerd door de
schepenbanken van Breust en Eijsden in bijzijn
van alle gemeentenaren in 1502 waaruit blijkt
dat een hoofdweg of heerstraat 2 roeden (32
St.-Lambrechtsvoet) breed diende te zijn en
een drijfweg en een voetpad respectievelijk 16
en 4 St.-Lambrechtsvoet. ln Breust en Eijsden
bestond dus een onderscheid in drie catego-
rieën. De corresponderende hedendaagse
maten zijn achtereenvolgens: 9,34 meter, 4,67
meter en 1,17 meter. De middelste categorie
komt overeen met de minimummaat die elders
aan een straat van dorp tot dorp als eis werd
gesteld.16

Een soortgelijk geval speelt ruim twee eeu-
wen later. Het is begin september 1625. Chris-
tiaen Lamberts, secretaris van de schepen-
bank van Eijsden, heeft enige tijd daarvoor een
huis en hof verworven dat aan Adam Gulpen
toebehoorde, liggend aan de Regtestraetfl, de
tegenwoordige Diepstraat, in het westen be-
grensd door het huis van Thyel Gerens en in het
oosten door de woonstee van Otho Dobbel-
steyn. Een deel van de aankoop grenzend aan
Dobbelsteyn is echter "eene soe oude bouwin-
ge” dat deze enkel nog maar overeind blijft met
behulp van ondersteunende “stypen”. Hij heeft
twee ”steenmetzers”, Jan en Houbert, in dienst
genomen met de opzet dat deze met hun
knechten nog voor de winter een nieuw stenen
gebouw optrekken, na eerst het oude huis van
boven tot onderen in zijn geheel te hebben af-
gebroken. Ruim zes weken later op 15 oktober
is de bouw reeds tot het dakwerk of al hoger
gevorderd. Die namiddag, het is vijf of zes uur,



komt notaris Peter Petermans namens de offi-
cier van de Eijsdense schepenbank de aan-
zegging doen niet verder te werken aan het
bouwwerk, teneinde het weer te doen afbreken,
en dat met het argument dat de naar de straat
gerichte voorkant van het huis ten opzichte van
andere huizen aan die straat te ver zou uitste-
ken.18

Het bericht moet niet bevorderlijk zijn ge-
weest voor het humeur van Lamberts, want
reeds een dag later behandelt de schepen-
bank een schriftelijk verzoek van hem. Hij be-
toogt daarin dat komende van bovenaf de
straat tot aan de Maas diverse huizen en huis-
plaatsen veel verder naar de straat uitsteken
dan dat van hem, hetgeen ieder met eigen
ogen kan zien. Bovendien is de straat recht te-
genover zijn huis meer dan twintig voet ( ruim
5,8 meter) breder dan elders. Verder heeft hij de
muur aan de straatzijde doen optrekken "op te
reynen ende palen van het voerss. out huys,
d'welck aldaer van tevorens heeft gestaen".
Ook hebben alle naburen de metselaars al die
tijd aan het werk kunnen zien en - Lambert kan
hier zijn ergenis maar nauwelijks onderdruk-
ken - de officier is het werk, toen het nog maar
juist begonnen was, toch diverse malen gepas-
seerd. Op grond van deze argumenten ver-
zoekt Christiaen dat de officier prompt de rede-
nen van zijn verbod zal geven en dat de sche-
penbank die binnen vierentwintig uren zal veri-
fiëren.Hijvraagttoestemming om wanneereen
en ander ongefundeerd mocht blijken, de bouw
te voltooien. Uiteraard heeft Christiaen haast,
iedere dag uitstel kost geld en bovendien wil hij
het werk voor de invallende winter gereed heb-
ben. Tussen de regels door proeft men een niet
al te beste verstandhouding tussen de twee
ambtsdragers.

Het verzoek heeft succes. De officier windt
er verder geen doekjes om: hij kan weliswaar
niet nalaten op te merken dat hij tot actie over-
gaat wanneer hem dat belieft, maar stemt toch
toe dat Lamberts zijn werklieden het werk laat
voortzetten omdat hij de loop van recht en wet
in Eijsden niet wil vertragen.

Als we nu trachten de gebeurtenissen nader
te interpreteren, dan is allereerst opvallend dat
binnen devrijheid al in 1625 eenwoonhuisin de
straat niet meer vanzelfsprekend in vakwerk
gebouwd werd. Algemeen zal de bouwwijze in
steen nog niet geweest zijn, want Christiaen
Lamberts behoorde immers, evenals de eer-

der vermelde schout Flips, tot een maatschap-
pelijke bovenlaag: hij was secretaris van de
Eijsdense schepenbank en had een licentiaat
ln de rechten behaald. Maar kennelijk was er
toch binnen de vrijheid een ontwikkeling naar
verstening aan de gang. We vinden dat ook te-
rug in de monumentenbeschrijving. Versteen-
de of in steen gebouwde huizen uit de zeven-
tiende eeuw zijn volgens deze beschrijving de
panden Bat 8, Diepstraat 75 en 77 die nog aan
de voormalige Trichterweg zijn gebouwd en de
schuur van St.-Christinastraat 6.19 Nauwkeuri-
ger gedateerd met tweede kwart zeventiende
eeuw zijn een deel van het pand Bat 3-4 en het
pand Spauwenstraat 4. Het pand Spriemen-
straat 8 heeft een jaartal bewaard: 1609.20 ln dit
verband is het interessant dat, naar wordt aan-
genomen, zelfs in een stad als Maastricht tot in
de zestiende eeuw veel in vakwerk werd ge-
bouwd en dat daar na een langdurige bouw-
malaise sedert de verovering door Parma in
1579, eerst in 1612 een kentering in kwam.21

Andere details worden uit het geschil van
1625 ook duidelijk: de metselaars bouwen,
overigens in een verbluffend korte tijd, een ge-
heel nieuw huis. Het was daarentegen elders
niet ongebruikelijk dat de muren opgetrokken
werden rond een bestaand vakwerkskelet. Dat
is bijvoorbeeld nog vandaag de dag te consta-
teren bij enkele panden in de Diepstraat bene-
den aan de Maas, de huisnummers 34 (J. Wij-
nands) en 75 (J. Schroen), die enkele jaren ge-
leden werden gerestaureerd.22 Op het Zuidlim-
burgse platteland nam overigens in de zeven-
tiende eeuw het aantal vakwerkboerderijen
met stenen voorgevels toe. Daar gingen de gro-
tere boeren in deze en de volgende eeuw op
natuursteen over. Veelal zal eveneens voor de
bestaande vakwerkgevel zijn gebouwd.23 Over
de gebruikte steensoort bij de nieuwbouw van
Lamberts aan de Diepstraat is slechts bekend
dat baksteen (uit veldovens), breuksteen, mer-
gel en wellicht Naamse hardsteen gebruikt
kunnen zijn. Aardig is dat ongeveer terzelfder
tijd elders in de vrijheid bij nieuwbouw mergel
in combinatie met baksteen werd toegepast
(Spriemenstraat 8: het jaartal 1609 staat in de
benedenste horizontale mergelband). Het lijkt
er op dat in het eerste kwart van de zeventien-
de eeuw een levendige bouwactiviteit in de
Eijsdense vrijheid heeft plaats gehad. De bouw
sedert 1612 van ovens, werkplaatsen en derge-
lijke voor de koperhof op de terreinen ten wes-



ten van de Kerkstraat en ten zuiden van de
Vroenhof en de kerk, moeten hierbij een hoog-
tepunt hebben betekend.24

Uit het totaal ontbreken in 1625 van elke ver-
wijzing naar (lokale) wetgeving die duidelijk-
heid zou kunnen verschaffen in het geschil tus-
sen de officier en Lamberts is af te leiden dat,
evenals dat in 1424 al het geval was, naar ge-
woonte gehandeld werd. Het gegeven dat de
officier zich bij de argumenten van de bouw-
heer neerlegt, geeft aan dat die gewoonte me-
de bepaald wordt door bezwaren van andere
inwoners (ook expliciet vermeld in 1424), de
bestaande breedte van de straat, de positie
van andere huizen ten opzichte van de straat
en de grenzen en grensmarkeringen ("reynen
ende palen”) van het grondoppervlak van het
afgebroken vakwerkhuis. Overigens is de
Diepstraat vermoedelijk al in de middeleeuwen
als markt in gebruik geweest, waartoe de straat
breder dan elders diende te zijn, zoals ook van-
daag nog te zien is.25

ln de lokale wetgeving van Eijsden vinden
we eerst in een ver gevorderde achttiende
eeuw een bepaling terug die met het boven-
staande in overeenstemming is en het be-
staande gewoonterecht bevestigt. Artikel 20
van het "formulier van voogtgedinge off regle-
menten politicque ordonnantie der vrijheid en
heerlijkheid Eijsden" bepaalt dan dat de huizen
en gebouwen zoveel doenlijk op een rechte lijn
gebracht moeten worden en dat het daarom
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verboden is "uyttimmeringen" aan de wegen
en straten te maken, alsmede ook bomen en
heggen te planten, behalve met gerechtelijke
voorkennis en goedkeuring. Er is in feite geen
sprake van wijziging van de bestaande ge-
woonte of het invoeren van een nieuwe rechts-
regel, maar de taak van de schepenbank wordt
hier wel uitdrukkelijk bevestigd. Na behoorlijke
bekendmaking en het luiden van de kerkklok
werd het formulier op 16juni 1778 gepubliceerd
waarop het in werking trad. Het formulier werd
daarna regelmatig voorgelezen en hernieuwd
op voogdgedingen, voor het laatst in 1794.26

Dat het om een vastgelegde gewoonte gaat
blijkt in datzelfde jaar. Zonder ook maar met
een letter te verwijzen naar het formulier stemt
de schepenbank op 13 februari 1794 toe in een
verzoek van Martin Piters die het beroep van
procureur uitoefent, om de voorgevel van zijn
huis, gelegen tussen de Vroenhof en de tegen-
woordige Vogelzang, vier tot vijf voet (een voet
is bijna 30 centimeter) naar de straat richting
Maas uit te bouwen "op de limite van naast ge-
leegene huysen" aan de Vogelzang. Het argu-
ment van de schepenen was dat niemand er
enige hinder van zou kunnen ondervinden. ln-
derdaad wordt de breedte van ” 's-Heerestraet”
ruimschoots gehandhaafd. Hiermee handelen
de schepenen volledig overeenkomstig het be-
staande gewoonterecht zonder dat ze het no-
dig achten aan de bevestiging ervan in 1778 te
refereren.

Het pand Diepstraat
75, waarvan de muren
opgetrokken werden
rond een bestaand
vakwerkske/et.
Foto .' collectie SEV, nr
1882



Stiegel 2 vóór de
aanleg van het
bestemmingsplan
"Noord". Achter de
bakstenen westgevel
compleet
vakwerkskelet (tot
verhoging dak). De
doorstekende oren van
drie van de vi/'f
moerbalken zi/n
duidelijk te zien. Foto :
collectie SEV, nr 1249.

Toch is er één opmerkelijk feit. Piters die er
zijn beroep van maakte procespartljen te verte-
genwoordigen, weet uitstekend voor zijn eigen
zaakjes op te komen. Hij stelt dat de beoogde
"uyttimmeringe” zou dienen "tot embellisse-
ment van die passagie”, tot verfraaiing van de
straat dus. Voor het eerst komt daarmee een
argument van welstand om de hoek kijken, zij
het dat de schepenen er zich verder niet over
uitlaten.27

Met hetgeen tot nu toe aan de orde was,
hebben we hoe fragmentarisch de gegevens
op zich ook zijn, toch een lijn kunnen bespeun-
ren waarin door de eeuwen heen de gemeente,
de gezamenlijke poorters en namens deze de
schepenbank, de zorg voor de openbare weg
op het punt van afbakening van de lijn die bij het
bouwen aan de wegzijde niet mag worden
overschreden op zich nemen. Gedurende eeu-
wen verloopt deze zorg langs gewoonterech-
telijke weg, waarna in 1778 tenslotte een lokale
verordening inzake de rooilijn tot stand komt
die echter geen wijziging van de bestaande ge-
woonte of invoering van een nieuwe rechtsre-
gel betekent.

Naastingsrecht
Een geheel andere taak van de schepen-

bank vloeit voort uit het naastingsrecht: "het
recht van vernaedering, beschud of retract",
zoals het in Eijsden genoemd werd. Dat houdt
in dat de kopervan een onroerend goed die als
gevolg van de opdracht voor het gerecht de ei-
gendom had verkregen tegen vergoeding van
de door hem betaalde koopprijs en eventueel
gemaakte kosten, het goed aan een bloedver-
want of ook wel naaste buur van de verkoper

die zich op het recht van beschud beriep, dien-
de over te dragen. Vereiste was wel dat die vor-
dering door de bloedverwant of naaste buur
binnen jaar en dag werd ingesteld. Het recht
van beschud bracht mee dat de positie van de
koper binnen jaar en dag uiterst gebrekkig
was.28 Om nu te voorkomen dat een koper die
een slecht onderhouden of zelfs bouwvallig
huis kocht in de feitelijke onmogelijkheid zou
verkeren het verworvene daadwerkelijk te ge-
bruiken, werd ten overstaan van de schepen-
bank een akte van visitatie opgemaakt waarbij
een deskundige (timmerman, metselaar,
schrijnwerker) aangaf wat er aan mankeerde
en wat de kosten van herstel zouden zijn. De
koper kon vervolgens aan de slag en zorgde ui-
teraard voor een nauwkeurige opgave van de
verrichte werkzaamheden en de bewijzen van

l betaling. Een bloedverwant van de verkoper
die zich op het recht van beschud wenste te be-
roepen, diende vervolgens naast de koopprijs
en overdrachtskosten, ook deze kosten van
verbetering te voldoen. Van deze akten van vi-
sitatie zijn er verscheidene bewaard gebleven.
Omdat ze een overzicht van de te verrichten
werkzaamheden geven alsmede een limiet
voor het te spenderen kapitaal, fungeren ze als
een soort bouwvergunning. Het naastings-
recht ls overigens in de Franse tijd definitief af-
geschaft.

Enkele van deze gerechtelijke visitaties be-
kijken we nu iets nader.29 Op 5 juli 1605 bege-
ven vier schepenen, Hendrick Oest, Niclaes
Spauwen, Matthijs Walpots en Hendrick
Schrouyn, zich naar het huis van Gelis Thijs-
sen, gelegen binnen de vrijheid "op der Mae-
sen". We kunnen veronderstellen dat dit bij-
voorbeeld aan het Bat geweest zal zijn. Leen
Pachen heeft dit huis als een van de erfgena-
men van Gyet Reyners bewoond en er aan-
zienlijke werkzaamheden aan verricht. De
schepenen constateren dat Pachen heeft doen
"repareren ende maecken eynen stalle aen het
huys voerss. met noch twee stucken moers met
eynder porten met daeckweerck gedeckt met
leyden daertussen hangende beslijtende den
geheelen mesthoff tot bewarenis ende vrijheyt
des geheelen gebous". Dat betekent dat dus
zowel het huis als de (door Pachen gerepareer-
de) stal evenwijdig aan elkaar met hun korte zij-
de naar de straat toegekeerd hebben gestaan.
De mesthof lag op de binnenplaats daar tus-
senin. Uit de omstandige omschrijving van de
twee stukken muur en de poort ter afsluiting
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valt af te leiden dat deze een nieuwe toevoe-
ging waren van Pachen. Pachen heeft daarbij
ook nog een schop gebouwd "om alle dingen
aldaer onder het droecht te leggen". Ook heb-
ben de schepenen geconstateerd dat hij een
"seeckeren secrete plaets” gebouwd heeft. Bij
het huis stond nog een schuur, waaraan repa-
raties waren verricht. Dat gold ook voor de kel-
der onder het huis zelf dat behalve de begane
grond een eerste verdieping kende ("unner-
sten solder”) waar Pachen een muur tot balk-
hoogte ("onderslach")30 had gemaakt, en een
tweede verdieping (”oversten solder”) waar re-
paraties aan planken, deur en ”treven" (kinder-
balkjes)31 waren verricht. Verder zijn er wan-
den, glasvensters, ijzeren staven (vermoedelijk
voor de vensters), dakwerk en nog enkele ove-
rige zaken hersteld. Geheel nieuw is ook nog
een portaal voor de huisdeur "overdeckt met t

leyden".
Uit deze tamelijk gedetailleerde opsom-

ming volgt dat we hier met een boerderij te
doen hebben die zich van een hoefijzervormi-
ge aanleg met losse onderdelen (huis, schuur,
schop, stal) aan weerskanten van en achter de
mesthof ontwikkeld heeft tot een gesloten
vorm, waarbij een poortvleugel de kopgevels
van woning en stal verbond. Deze ontwikkeling
is overigens in geheel Zuid-Limburg en het
aangrenzende buitenland voor de vruchtbare
en dus meer welvarende streken karakteris-
tiek. Volgens de moderne opvatting heeft deze
ontwikkeling een in hoofdzaak economische
achtergrond. Een gebouw met de kopgevel
naar de straat gericht wordt bij noodzakelijke
uitbreiding in verband met groeiende welvaart
niet als maar in de lengte uitgebreid (de een-
beukige constructiewijze stond een uitbreiding
in de breedte sowieso niet toe), maar haaks
daarop in L-vorm en zo verder, waardoor uitein-
delijk via een U-vorm de zo kenmerkende ge-
sloten hoeve ontstaat.32 Gelukkig zijn er nog
heel wat van bewaard, ook in de gemeente Eijs-
den en zelfs nog enkele binnen de vrijheid.
Vaak ook bleef de ontwikkeling steken in een
bepaald stadium, bijvoorbeeld een L-vorm. Een
goed voorbeeld was de oude boerderij van Ti-
nus Jeukens aan de Stiegel.33 Verder ontwik-
keld in aanlegvorm zijn boerderijen als Kerk-
straat 13, Vroenhof 5 en Raadhuisstraat 3. ln
het onderhavige geval is de ontwikkeling al
vroeg, namelijk in 1605, voltooid. Gesloten hoe-
ves in het normale straatbeeld in de streek zijn
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tot nog toe uit slechts één oudere bron bekend,
namelijk uit een opname van oorlogsschade in
1585 in Vlijtingen in het tegenwoordige Bel-
gisch Limburg. Meestal werd het eindstadium
op zijn vroegst in de tweede helft van de zeven-
tiende eeuw bereikt.34

De theorie van de ontwikkeling naar de ge-
sloten hoevevorm uit praktische, economische
motieven heeft verschillende voorgangers ge-
kend, waarvan de taaiste en meest sprekende
was dat de Zuidlimburgse boerderij van de Fto-
meinse villa rustica zou afstammen.35 De idee
van de hoeve als een soort vesting was een an-
dere. Het gaat om achterhaalde principes,
maar de laatste theorie, zo blijkt hier, speelt wel
secundair een rol. Beslotenheid, bescherming
en veiligheid waren in de Eijsdense vrijheid an-
no 1605 het motief om de poortvleugel aan te
brengen "tot bewarenisse ende vrijheyt des ge-
heelen gebous".36

Een andere verrassende ontdekking is dat
bij de verbouwing leien als dakbedekking wor-
den gebruikt boven de poort en boven het por-
taal bij de voordeur. Het wordt nergens met zo-
veel woorden vermeld, maar men krijgtsterk de
indruk dat dat overeenkomstig de bestaande
dakbedekking van het huis en wellicht ook van
(een deel van) de andere gebouwen was. Lei-
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Raadhuisstraat vanaf
de Vroenhof, Bronk
1899. Links ommuurd
plaats/e, daarachter de
drie huisjes, en latere
stenen uitbouw naar
de straat. ln het
verlengde van de
straat: Stiegel 2.
Foto: collectie SE\4 nr
1663.

dekking moet in die tijd in de vrijheid niet onge-
bruikelijk zijn geweest. Zo werden, ongetwijfeld
over de Maas aangevoerde, leien ook gebruikt
voor het dak van het oorspronkelijk zestiende
eeuwse vakwerkhuis op de hoek van de Diep-
straat met de oude Trichterweg (huisnummer
75).37

We veranderen van plaats en tijd. Na de rij-
kere boerderij uit 1605 met zijn gesloten vorm,
volledige verdieping in het woonhuis en leidek-
king, verleggen we onze aandacht naar een
drietal woninkjes zonder agrarische bestem-
ming in het gedeelte van de vrijheid dat we te-
genwoordig de Raadhuisstraat noemen. Aan
de westkant hiervan, aan de Maaszijde dus en
vrijwel op de hoek van de Vroenhof gelegen,
verwierf Joannes Georgius Plumleyn van de
heer Joannes Baptist Ferrier uit Maastricht op
16 februari 1759 tegen een kale koopsom van
700 gulden een "middelhuys", met hierbij een
"huysje ten noorden” en een "huysje ten zuy-
den”. Een bakoven behoorde er ook toe. Plum-
leyn werkte als knecht bij de heer van Eijsden.
Deze, Hubert M.F. graaf De Geloes, was bereid
aan Plumleyn 500 gulden te lenen om de aan-
koop mogelijk te maken. De huizen waren na-
gelaten door wijlen juffrouw Mechtel Nijst aan
Maria Catharina Nijst met wie Ferrier gehuwd

was.38 Het ging om drie afzonderlijke woningen
waarvan de opzet blijkt uit de visitatie in op-
dracht van de koper op 2 maart 1759 verricht
door Theodorus van der Woud (Wood), Jan
Fredericus Nolens en Paulus Tuyth, respectie-
velijk vice-schout en schepenen van de Eijs-
dense schepenbank, in bijzijn van de Eijsdense
meestertimmerman, tevens schrijnwerker
Jeacq. Clouson. Voor de visitatie toucheerden
de overheidsdienaren maar liefst 25 gulden39
terwijl Clouson het met 15 stuivers (f. 0,75)
moest stellen. Het middelste huis dat iets groter
moet zijn geweest dan beide andere moest o.a.
voorzien worden van een nieuwe nokbalk
("kapboom”) "weyl het heele dack dreygt in te
vallen", terwijl het bij het noordelijke huisje al
zover gekomen was. Daar moest de gebarsten
schoorsteen van de grond af voor het grootste
gedeelte opnieuw opgemetseld worden, terwijl
dat in het eerste huis bovendaks noodzakelijk
was. Van gebreken aan de schoorsteen in het
zuidelijke huisje wordt niet gerept, maar ook
hier moest het dak gerepareerd worden. Ver-
der mankeert er nog van alles aan de wonin-
gen.40

Omdat men de indruk krijgt dat er nauwe-
lijks nog een woongedeelte in echt goede staat
was, vermoed ik dat er buiten de in het visitatie-
verslag vermelde vertrekken geen andere aan-
wezig waren. Wanneer we nu deze vertrekken
nagaan, dan komen we bij elk van de drie huis-
jes slechts de keuken op de begane grond te-
gen. Slechts het middelste, iets grotere, huis
beschikte ook nog over een portaal dat in 1759
overigens werd weggebroken. Wel beschikte
dit huis over een afhang achter de keuken, dat
wil zeggen dat het dak aan een zijde over de
muurplaat van de wand (hier de achterwand)
was doorgetrokken. Daarmee ontstond achter
de keuken nog een ruimte. De keuken was toe-
gankelijk door een voordeur (ter plaatse van
het portaal) en door een achterdeur. Via een
deur in de afhang kwam men in de wei. Uit deze
gegevens maak ik op dat het dakvlak en dus de
druipkant evenwijdig aan de straat lag. Er was
een gemeenschappelijke scheidingswand met
het huisje ten noorden van het middelste huis41
zodat de situering van dit huisje ten opzichte
van de straat dezelfde geweest moet zijn. We
hebben dus tenminste met twee langsgevels te
doen. Dat lijkt ook het geval met het zuidelijke
huisje, aangezien ook dit huis een afhang had.

De gegevens uit de visitatie zien we beves-
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tigd in enkele foto's uit 1938, genomen vanaf de
bovenverdieping van het voormalige gemeen-
tehuis. Buiten schoenmakerij Simons, het huis
met het schilddak precies op de hoek van de
Vroenhof met de Raadhuisstraat, daterend uit
192842 (rond de eeuwwisseling was hier nog
een plaatsje, aan de straatzijde ommuurd), is
de situatie rondom dan nog precies als hon-
derd jaar tevoren. Het witte pand op de afge-
beelde foto geeft aan de rechterzijde minstens
twee, waarschijnlijk zelfs alle drie'*3 de huisjes
uit 1759 te zien, waarbij we op de foto tegen de
noordgevel aankijken. Ook de afhangen aan de
westzijde, te herkennen aan het gevelvlak
waarin zich de twee meest rechtse raam- of
luikopeningen bevinden, zijn goed te zien. De
aanbouw links met topgevel naar de straat als-
mede het pand aan de Vroenhof44 dat flink uit-
steekt in het verlengde van en boven het dak
van de drie vakwerkhuizen, dateren uit de ne-
gentiende eeuw Het minuutplan getekend te-
gen 1830, geeft het gehele complex al aan. Het
laatste pand vertoont in de noordgevel nog
vandaag de dag de versteende westgevel
(mergel)45 van de drie huisjes.

Het meest opvallende aan de beschrijving
door de visitatoren is wel dat de hoofdvorm van
elk van de drie huisjes zeer primitief aandoet.
Terwijl de oudste gespaard gebleven, zestien-
de eeuwse , huizen toch op zijn minst een oor-
spronkelijke tweedeling in keuken en kamer te
zien geven, is hier telkens de hoofdruimte niet
gedeeld. ln één ruimte, keuken of ook wel huis
genaamd, gebeurde alles: koken, eten, wonen
en slapen. De haard bevond zich er en de al-
koof, een ingebouwde gesloten bedstee. Voor
het middelste huis vinden we de “alkoeff” uit-
drukkelijk vermeld omdat de deur of sluiting
gerepareerd diende te worden.46 De benaming
huis voor zowel het gehele woonhuis als de
keuken in later tijd wijst er trouwens op dat de
ongedeelde binnenruimte heel vroeger de ge-
wone vorm moet zijn geweest.47 Hoewel de drie
huisjes elk al wel een afgescheiden zolder be-
zaten, doet de woonvorm in 1759 volkomen
achterhaald aan. Plumleyn verwerft ze dan ook
alle drie met de bedoeling er één woonstalhuis
van te maken, want hij omschrijft zijn bezit als:
"huys, stal en weyde'i. De in vakwerk opgetrok-
ken en met stro gedekte48 huisjes kunnen ge-
zien de bij de aankoop in 1759 aangetroffen
bouwkundige toestand een al wat hogere ou-
derdom gehad hebben. Maar representatief
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voor de gemiddelde woonsituatie gedurende
de achttiende, zeventiende of zelfs zestiende
eeuw was deze eencellige woonvorm aller-
minst. Vermoedelijk waren het daglonershuis-
jes bestemd voor mensen die het hoe dan ook
wat minder breed hadden. Zo is bekend dat tot
in 1714 veel koperknechten, vaak huurlingen
van elders afkomstig, op de dichtbij gelegen
koperhof werkzaam waren. Het is overigens
heel goed mogelijk dat de drie huisjes oor-
spronkelijk wel als één woon(stal)huis zijn op-
gezet. ln dat verband is het ook opmerkelijk dat
het doorschemerende vakwerk op de foto's

' van 1938 wegens de forse maatvoering aller-
minst een armelijke indruk maakt.49

Een toevallige passant vanaf de tegenwoor-
dige Spriemenstraat i'n 1759 omhoog komend
langs de noordzijde van de Vroenhof-zag aan
zijn linkerhand voordat hij de hoek omging rich-
ting Breuster'straat de' hoeve genaamd "De
Poor-m” van Willem Wijers. Door een andere vi-
sitatie weten we hoe "De Poorte” er ongeveer
uitzag. Het huis kende op de begane grond in
elk geval een voorste kamer (met schouw) en
de keuken (die ook een schouw moet hebben
gehad), op de eerste verdieping een bovenka-
mer en kleine kamertjes, waarvan op zijn minst
de eerste van glazen vensters was voorzien en
tenslotte een zolder waar ook vensters waren.
Er bevonden zich een paardestal en een
koeiestal gescheiden door een onderslag met
elk een krib voor de beesten. De stallen hadden
deuren en poorten. Verder waren er een
schuur, eveneens met poort en een brouwerij
(panhuis) met schouw Alle bouwwerken tot en
met het "hoenderplaetsje op den mesthoff”
hadden een houtskelet. Achter waren nog een
koolhof en een weitje te vinden, beide om-
haagd.50

Eenmaal de hoek om viel het oog van de
voorbijganger links op drie huisjes in vakwerk
ofwel houtskeletbouw waarvan er minstens
twee met de langsgevel naar de straat gekeerd
stonden. De constatering tijdens de visitatie
"aen alle drie de huysien den voorgevel te plac-
ken en te witten", maakt het beeld compleet.

Men neemt aan dat het witten met kalk in
Zuid-Limburg pas in de tweede helft van de
achttiende eeuw een gewoonte werd. Het is
aardig om te zien dat in 1759 in Eijsden het wit-
ten van de voorgevels kennelijk al zo ingebur-
gerd was, dat dit behoorde tot de normale her-
stelwerkzaamheden waarvan de koper tegen-



De drie huisjes,
waarschijnlijk nog
compleet, in 1938 (het
witte gedeelte
ongeveer rechts van
de electriciteitspaal).
Foto: collectie SE\4 nr
1664.

over een beschudder de kosten in rekening kon
brengen wanneer hij van zijn naastingsrecht
gebruik maakte. Dat zou erop kunnen wijzen
dat het gebruik hier al iets eerder bestond.
Plumleyn heeft in een bewaard gebleven lijst
gedetailleerd aantekening gehouden van de
door hem gedane uitgaven. We noemden er al
enkele bedragen uit. Er staat ook in dat hij aan
kalk en lakmoes 10 stuivers uitgaf. Lakmoes is
een hoogblauwe verf die uit het sap van een
zekere plant, meestal de wortels van de wouw
of wede, met kalk en urine bereid werd.51 Ze
werd op haar beurt door de kalk gemengd ter
verkrijging van een helder blauwwitte kleur. Be-
halve de voorgevels werd ook het interieur al-
dus gewit.52

Hoe en waarom witte men in Zuid-Limburg
eigenlijk vakwerkhuizen ? Oorspronkelijk wer-
den (eike)hout en leem in hun natuurlijke kleur
gelaten. Ook voor Eijsden is dat aangetoond.53
Het doorbrekende besef dat witkalk een be-
schermende, water afstotende laag vormt,

heeft zeker een belangrijke rol gespeeld bij de
zich veranderende gewoonte. ln ons specifieke
geval heeft dat echter een ondergeschikte rol
gespeeld: de drie straatgevels waren oostge-
vels en die hebben nu juist het minst van
weersinvloeden te lijden. Verder oogt het onge-
sausde leempleisterwerk bovendien al snel
minder door de frequent noodzakelijke repara-
ties aan de afbrokkelende leem. Vaak werden
de gevels in hun geheel gewit, dus ook het
houtwerk van hetskelet. Mogelijk gebeurde dat
om zachtere houtsoorten tegen inwerking van
het weer te beschermen of om het uiterlijk van
een stenen huis te imiteren,54 mogelijk ook om
sporen van verbouwingen te camoufleren (met
name raampartijen werden nogal eens gewij-
zigd),55 of eenvoudigweg omdat men de extra
moeite om het hout een andere behandeling te
geven er niet voor over had.56

Soms werden de balken gezwart met roet
(of een andere zwarte kleurstof) en ondermelk,
maar het is niet zeker of dat in combinatie ge-
beurde met leemkleurige of wit gekalkte vak-
ken. Die tegenstelling van donker houtwerk en
witte vlakken kwam in het huidige buitenland in
elk geval wel veelvuldig voor en is tegenwoor-
dig ook hier populair: de hiervoor veelal ge-
bruikte teer is echter, wegens de verstikking
van het hout, funest.57 Of bij onze drie huisjes in
Eijsden de gehele voorgevels, zoals op de fo-
to's uit 1938, of alleen de vakken gewit zijn en
het houtwerk apart werd behandeld, moet in
het midden blijven. Weliswaar nam Plumleyn
geen post voor verven van het houtwerk op,
maar gezien de te verwaarlozen kosten van de
ingrediënten geeft dat geen uitsluitsel.

Een belangrijk nog niet genoemd motief
voor het met kalk sausen van de gevels was on-
getwijfeld de uitstraling van properheid. Een
behoorlijk (vakwerk)huis diende, in elk geval
aan de kant die in het zicht lag, aan de straatzij-
de dus, netjes wit te zijn. Dat werd, blijkens de
visitatie, zelfs zo normaal gevonden dat het tot
de noodzakelijke werkzaamheden werd gere-
kend om een huis weer bewoonbaar te maken.
Het witten werd tot een jaarlijks terugkerend ri-
tueel in het voorjaar, net zo goed overigens als
bij verweerde stenen huizen. En nog steeds,
want met de bronkprocessie willen de Eijsde-
naren zich van hun netste, en mooiste, kant la-
ten zien.58

Aan de door Plumleyn bijgehouden lijst van
uitgaven ontlenen we tenslotte nog enkele
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werkzaamheden rondom het huis verricht. Hij
schrijft dat drie man "met ons” een halve dag in
de wei hebben gewerkt orn alles schoon te ma-
ken, en nog eens zeven een hele dag met gra-
ven en bomen uitkappen :een grote oude holle
noteboom met zware takken werd gekapt en
daarbij in de hof nog eens enkele oude bomen.
ln de moeshof kwam een nieuwe “crosselheg-
ge" (kruisbessen) en aan twee kanten een
"doorrehegge" (meidoorn). Een dag arbeid le-
verde iemand een gulden op, een halve dag
tien stuivers. De kosten van de heggen waren
toch ook nog altijd anderhalve gulden.59 Inte-
ressant is al met al dat een volle dag hoveniers-
arbeid, schilderen of schoonmaken het hono-
rarium voor de drie overheidsdienaren die de
visitatie verrichtten, slechts voor 1/25e deel
dekt.

Plumleyn en zijn mensen hebben zoals we
zagen heel wat werk verricht. Er was echter
nog geen week om of de jobstijding kwam. Wil-
lem Wijers, de zuidwestelijke buurman op de
hoek met de Vroenhof vernaderde de drie huis-

jes met wat er bij behoorde op 9 maart, precies
een week na de visitatie, naar later blijkt ten be-
hoeve van zijn zoon Joannes. Plumleyn had
voor niets de handen uit de mouwen gestoken,
zij het dan dat hij naast de koopprijs van 700
gulden, 111 gulden 12 stuiver en twee oort ver-
goed kreeg vanwege de gemaakte kosten. De-
ze voor Plumleyn uiterst ongelukkige gang van
zaken heeft ons echter wel een groot aantal
bouwkundige gegevens opgeleverd !60

We behandelden in het bovenstaande twee
akten van visitatie met bijbehorende stukken
van respectievelijk een rijkere hoeve en drie
meer eenvoudige eenkamerwoningen. Samen
met wat in het eerste deel is gezegd over de
rooilijn, geven ze aan dat in een ver verleden
wel degelijk een soort bouwvergunningen be-
stonden. Tevens bleek dat het in verband daar-
mee geproduceerde archiefmateriaal bij gron-
dige bestudering heel wat gegevens prijs geeft
over bouwen en wonen in vroeger dagen.

Hans van Hall
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NOTEN

1. Woningwet 1962, art. 47. Voorganger was de Woningwet
1901.
2. Het belangrijkste deel van het tegenwoordige juridisch
instrumentarium: Wet op de Ruimtelijke Ordening (5 juli
1962, Stb. 286), Besluit op de Ruimtelijke Ordening (5 de-
cember 1985, Stb. 627), Woningwet (12 juli 1962, Stb. 287),
Monumentenwet (23 december 1988, Stb. 638).
3. Woningwet 1962, art. 48.
4. Woningwet 1962, art. 2 lid 1 en art. 3.
5. Bij gezamenlijk besluit van de bewindslieden van cul-
tuur, recreatie en maatschappelijk werk en van volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening : Monumentenwet 1961, art.
20.
6. Wet op de Ruimtelijke Ordening 1965, art. 37 lid 5. Met
dank aan Mevr. C. Frijns-Warnaar van de gemeente Eijs-
den voor het opsporen van de desbetreffende raadsbe-
sluiten.
7. Woningwet 1962, art. 2 lid 2. Zie ook : R van Dun, Inventa-
risatie, aanwijzing en bestemmingsplan, in: Dorp en stad
in Limburg, Zutphen 1981, blz. 113-121.
8. J. Hartmann, Van Domein tot heerlijkheid, doctoraal-
scriptie middeleeuwse geschiedenis, Nijmegen 1979 (on-
gepubliceerd), blz. 47-48.
9. H.van Hall, Eijsden een vrijheid 7, hoofdscriptie voor het
doctoraal examen vrije studierichting rechten, 1986, pas-
sim (ongepubliceerd).
10. H. van Hall, a.w., blz. 52.
11. Rijksarchief (RAL), Landen van Overmaas (LVO),
inv.nr.5316, folio 5 (losse bladen voorin).
12. J.F. van Agt, Het architectonisch karakter van dorp en
stad, in: Dorp en stad in Limburg, Zutphen 1981, 78. Overi-
gens worden begin achttiende eeuw "nieuwe luyven oft af-
daecken” in Maastricht aan een maximale breedte van 14
of 15 duim gebonden.

13. R. Meischke, Het Maastrichtse burgerhuis van de vijf-
tiende tot de achttiende eeuw, in :Bulletin van de Koninklij-
ke Nederlandse Oudheidkundige Bond 72 (1973), blz. 87.
Ook het pad onder het overstekende dak van een huis, of
dat nu een afzonderlijk afdakje is of niet, wordt "leut" ge-
noemd. Zie: R.C. Hekker, De ontwikkeling van het boeren-
huis in Limburg, in : Publications de la société historique et
archeologique dans le Limbourg (PSHAL) 78-82
(1942-1946), blz. 48, 53 en 77. Verg. B.F. Wubbels m.m.v. B.
Ockers, Het onvoltooide verleden van de Zuidlimburgse
boerderij in het Nederlands Openluchtmuseum, in : Bijdra-
gen en mededelingen van het rijksmuseum voor volks-
kunde "Het Nederlands Openluchtmuseum" 49 (1986),
nr.2, blz. 54 en R. Meischke, Het laat-middeleeuwse bur-
gerhuis in het Noorden en Oosten van Nederland, in:
Thuis in de late middeleeuwen, Zwolle 1980, blz. 12.
14. Gezicht te Gulpen. Originele pentekening uit het jaar
1683. RAL, Prentencollectie, inv.nr. 43.
15. RAL, LVO, inv.nrs. 5192 en 5316. Zie voor het verschijn-
sel voogdgeding : J. Behets, De oorsprong van de jaar- en
voogdgedingen en van de wijsdommen, voornamelijk in
de Zuidelijke Nederlanden, in: Tijdschrift voor rechtsge-
schiedenis 39 (1971 ), blz. 400.
16. RAL, LVO, inv.nr. 5565. De St.-Lambrechtsvoet meet
0,291796 meter. Zie verder ook voor andere categorieën
voetpaden en wegen :Th W Harmsen, De landmeetkunde
in het gebied van de tegenwoordige Nederlandse provin-
cie Limburg voor 1794, in: PSHAL 94-95 (1958-1959), blz.
385 e.v.
17. ln 1642 zo genoemd: RAL, Archief De Geloes, inv.nrs.
455-456.
18. RAL, LVO, inv.nr. 5261 : "d'aensicht van den voerss.
huyse staende naer de straete soude ten regarde van an-
deren huyssen op te selve straete geleegen te veere uuyt-
steecken".
19. Uiteraard zijn aan woningen kelders, voetmuren en



dergelijke al veel vroeger in steen opgetrokken geweest.
Dat geldt ook voor andersoortige bouwwerken als kaden.
Aan dat laatste kan wellicht gedacht worden bij de twee
parallel gelegen ca.1 meter brede muren uit de 14e eeuw
(een wellicht met een lengte van ca. 20 meter) die in 1986
en eerder werden aangetroffen onder de panden Diep-
straat 69 (L. Haenen) en 71 (N. Miessen). Zie : Archeologi-
sche kroniek van Limburg over 1986, in: PSHAL 123
(1987), blz. 204.
20. W Marres en J.J.F.W van Agt, De Nederlandse monu-
menten van geschiedenis en kunst, deel V, de provincie
Limburg, 3e stuk: Zuid-Limburg uitgezonderd Maastricht,
eerste afl., 's-Gravenhage 1962, blz. 110-112.
21. R.Meischke, a.w., blz. 88.
22. Met dank aan Coen Eggen, Kelmond. Overigens ken-
de ook Stiegel 2, ter plaatse van de moderne achterbouw
van het voormalige gemeentehuis, recht tegenover de
Drekkesteeg, voor de afbraak achter de stenen voorgevel
(straatkant=westzijde) een compleet vakwerkskelet. He-
laas afgebroken op grond van het besluit van de gemeen-
teraad van 16 september 1975. Het vakwerk is gered door
de Vereniging Ambachshoes en na eerdere plannen tot
herbouw in Eijsden en Mechelen gereconstrueerd Berg-
straat 16 te Banholt. Zie: Uit Eijsdens Verleden 1 (1977),
blz. 6-11 en C. Eggen, Vakwerkbouw in Limburg, Weert
1989, blz. to. 25, 44 en 115.
23. J.J. Voskuil, Van vlechtwerk tot baksteen, Zutphen
1979, blz. 46 en 110. J.F. van Agt, Het architectonisch karak-
ter van dorp en stad, in: Dorp en stad in Limburg, Zutphen
1981, blz. 77.
24. H. van Hall, Enkele bijzonderheden over de koperfa-
bricage te Eijsden in de jaren 1612-1714, in: Uit Eijsdens
Verleden 17 (april 1982), blz. 17-19.
25. H. van Hall, Vrijheid, blz.59.
26. RAL, LVO, inv. nr. 5157.
27. RAL, LVO, inv.nr. 5307, rekest van 30januari1754.Piters
eigendom, omvattend o.a. huis, schuur en stallen, was af-
komstig uit de nalatenschap van zijn ouders. Martin Piters,
gedoopt te Breust op 17 november 1746, was op 6 septem-
ber 1784 te Breust getrouwd met Maria Anna Rutten. Op 14
juni 1786 werd hun zoon Jan Egidius geboren. ln de oor-
spronkelijke aanwijzende tafel uit 1840 staat hij met het
beroep van assessor (van 1825 tot 1836 de officiële naam
van de functie die sinds 1851 wethouder genoemd wordt)
en koopman als eigenaar vermeld, sectie D, 3e blad, nrs.
930 (huis) en 929 (tuin). De naast gelegen huizen zijn (in
1754) van Willem Bours en de weduwe Jan Piters-Pauli.
Voor wat betreft J.E. Piters zij nog verwezen naar H.J.L.M.
Boersma, Raadsleden wethouders en burgemeesters
van Eijsden die hun ambt uitoefenden tussen 1800 en
1900, in : Uit Eijsdens verleden 19 (oktober 1982), blz. 8 en
15.
28. A.F|. Gehlen, Notariële akten uit de 17e en 18e eeuw,
Zutphen 1986, blz. 62-65. H. de Groot, Inleiding tot de Hol-
landsche rechtsgeleerdheid, Middelburg 1767, llle boek,
deel 16. A. de Blécourt en H. Fischer, Kort begrip van het
oud-vaderlands burgerlijk recht, Groningen 1969 (7e
druk), blz. 102.
29. RAL, LVO, inv.nr. 5307.
30. RC. Hekker, Ontwikkeling boerenhuis, blz. 78.
31. Algemene betekenis: balken, in het bijzonder echter
tussenbalken van grote balken op zolder, zie : H.J.E. Ende-
pols, Woordenboek of diksjenaer van yt Mestreechs,
Maastricht 1955.
32. RC. Hekker, Ontwikkeling boerenhuis, blz. 46. Idem,
De ontwikkeling van de boerderijvormen in Nederland, in:

Duizend jaar bouwen in Nederland, deel ll, Amsterdam
1957, blz. 284-288.
33. Stiegel 2, zie eerdere noot.
34. Over Vlijtingen, zie: RC. Hekker, De dorpen, in: Dorp
en stad in Limburg, Zutphen 1981, blz. 28. Dezelfde meent
in: Fachwerkbau in Südlimburg, in: Arbeitskreis für Deut-
sche Hausforschung e.v., Bericht über die Tagung in Aa-
chen vom 30.8 bis 2.9.1961,Münster/Westfalen 1962, blz.
52, dat het eindstadium op de vruchtbare lössvlakte tus-
sen Sittard, Maastricht en Heerlen in de tweede helft van
de 17e eeuw bereikt werd. Meer naar het zuidoosten ge-
beurde dat, en dan nog bij uitzondering, in de loop van de
18e eeuw.
35. De theorie is afkomstig van J.H. Gallée, Het boeren-
huis in Nederland en zijn bewoners, Utrecht 1907. Zie hier-
over:R.C.Hekker,0ntwikkeling boerenhuis,blz.30,44-45.
36. Over de Zuidlimburgse boerderij als vestingwerk bij-
voorbeeld: E. Franquinet, Boerderij-typen in Limburg,
Maastricht 1931, blz. 9-10. Verg. RC. Hekker, Ontwikkeling
boerenhuis, blz. 46 en 52.
37. C. Eggen, a.w., blz. 53. A.J.M. Beijer, Een oude weg
langs de Maas, in : Uit Eijsdens Verleden 19 (oktober 1982),
blz. 17 -22.
38. “geleegen ontrent den Vroenhoff reygenoten ter son-
nenopganck de Bruesterstraet, sonnenmiddag ende on-
derganck Willem Wijers'l, "ten noorden d'erffgenamen
Pieter Sijmons'l. Zie voor de overdracht (notariële akte en
akte van realisatie beide op 16 februari 1759) RAL, LVO,
inv.nr. 5340, folio 178 dorso. Plumleyn was getrouwd met
Beatrix Slenter, ook geschreven Slender (dochter van Wil-
lem Slender en Beatrix Ligeois). Het geld werd geleend bij
notariële akte van 17 febr. 1759 tegen 4% met als onder-
pand de huizen, zie BAL, Notariële archieven, inv.nr. 207.
Overal waar guldens zijn vermeld in de tekst, hier en el-
ders, zijn dat guldens Brabants Maastrichter koers.P|um-
leyn als knecht: RAL, LVO, inv.nr. 5341, folio 12 (notariële
akte 6 oktober 1764) en folio 207 en 207 dorso (notariële
akte 12 november 1770).
39. De specificatie bij de notariële akte van beschud ge-
voegd, komt zelfs op 26 gulden 5 stuiver: RAL, Notariële
archieven, inv.nr. 207.
40. Naast de hier elders in de tekst vermelde, levert de vi-
sitatie o.a. nog de volgende noodzakelijke reparaties en
vernieuwingen op. Middenhuis: "keukendeur en gespan",
“pavée in de keuke". Noordelijk huisje: noordgevel "gevits
en geplackt". Zuidelijk huisje: in de keuken “twee nieuwe
glasevenstersll, in de afhang "een nieuwe wormmel", in de
kelder “eene oude onderslag weg te ruyme'n”. De huizen
zullen overigens wel alle drie een kelder hebben gehad.
41. "de separatie tussen het huysje ten noorden te plac-
ken'i.
42. Met dank aan de heer J. Simons. Het schoenmakers-
bedrijf werd tot 1928 uitgeoefend "in den gouden laars”
onmiddellijk westelijk ernaast aan de Vroenhof (waar eer-
der, sedert 1778, een smidse was).
43. De in 1938 nog bestaande lengte is volgens het mi-
nuutplan bijna 14 meter.
44. Zie noot 42.
45. Ook een raamopening op zolder en de afhang (blau-
we binnenwand l) zijn duidelijk waar te nemen.
46. J. Weyns, Volkshuisraad in Vlaanderen, Beerzel 1974,
blz. 347.
47. G. Eitzen, Das Bauernhaus im Kreise Euskirchen, Eus-
kirchen 1960, blz. 16. RC. Hekker, Ontwikkeling Neder-
land, blz. 216.
48. De strodekking is af te leiden uit de volgende frase:
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"datdaer eenen grooten nootboom met sijne taken te naer
bij het daeck wast en met deselve ende de vochticheyt
hetselve daeck vervuylt ende verrot".
49. H. van Hall, Enkele bijzonderheden over de koperfa-

bricage te Eijsden in de jaren 1612-1714, in: Uit Eijsdens
verleden 18 (juni 1982), blz. 7 en 10. Zie over het splitsen

van woningen ook: R.C. Hekker, De museumboerderij uit
Geleen-Krawinkel, in'. Bijdragen en mededelingen open-
luchtmuseum 51 (1988), nr. 1, blz. 35. Vooral nokstijl (ko-

ning) en nokstijlschoren zijn op de fotos goed te zien.
50. RAL, LVO, inv.nr. 5340, folio 220 dorso e.v., notariële ak-
te en akte van realisatie resp. 29 en 30 mei 1760. Willem

Wijers was toen weduwnaar van Gertruidis Morrees. RAL,
LVO, inv.nr. 5407, akte van visitatie van 18 mei 1780 door de
schepenen F.W. Nolens en O.W. Ross in bijzijn van timmer-
man Jean Allemand. Voor het begrip poort in de betekenis

van huis met oprijpoort, respectievelijk voorname (stenen)

woning, zie: H. Banens, Maastrichtse familie- en huisna-
men, in: De Limburgse Leeuw 3 (1954-1955), blz. 81-84.
M.G.M.A. van Heyst, De poort van Beusdael te Wyck-Maa-

stricht, in: Campus Liber, Maastricht 1982, blz. 260.
51. RWeiland, Nederduitsch letterkundig woordenboek,
Antwerpen 1844-1845. Verg. ook: J. Linssen, Sporen van

wedehandel in Roermond, in: De Maasgouw 78 (1959),

kolom 65 - 74. ln plaats van de wouw of wede kon in princi-
pe ook het uitheemse, dus dure, indigo worden gebruikt.
Met dank aan Mevr. T. Boersma-De Vrede, Noorbeek.
52. "Ytem met 4 man eenen halven dagh daerin gearbeyt
met alles te suyveren en te witten ider 10 stuivers samen
2 gulden". Tevoren hadden reeds twee mannen en een
vrouw een halve dag op de zolder gewerkt om alles

schoon te maken tegen een loon van 10 stuivers elk. J.F
van Agt, Dorp en stad, vermeldt dat in het witsel aanvanke-

lijk veel blauw, later soms gele oker verwerkt was. ln de ak-
te van visitatie van “De Poorte" (RAL, LVO, inv.nr. 5307, 18

mei 1780) wordt ook melding gemaakt van het witten van
het interieur: "in de kaemer eenen gebrooken treef te re-
pareeren en deselve kaemer te meugen plakken en witten

alwaer noodig".
53. De “ingepakte” voor- en achtergevel van het 17e (of

mogelijk zelfs eind 16e) eeuwse vakwerkhuis in het voor-

malige pand Stiegel 2 waren nooitgewitofgeteerd, zie : Uit
Eijsdens Verleden 1 (oktober 1977), blz. 10.

54. R.C. Hekker, Limburgse vakwerkbouw, in: Limburg
vandaag 6, nr. 24 (1975), 37-38.
55. C. Eggen, a.w., blz. 110.
56. J. Voskuil, a.w., blz. 76.
57. R.C. Hekker, in: Limburg vandaag, 37-38. J. Voskuil,
a.w., blz. 74. C. Eggen, a.w., blz. 110-112. Hekker en Voskuil
menen dat de gevels in Zuid-Limburg altijd in hun geheel
gewit werden. Eggen denkt dat soms ook alleen de vakken
gewit werden.
58. J. Voskuil, a.w., blz. 117-118.
59. Alsmede 6 stuivers "voor wissen daeraen gedaen".
60. RAL, Notariële archieven, inv.nr. 207. Voor de exacte
plaatsbepaling van de drie huisjes is een overbrugging

van 1759 naar 1830 noodzakelijk, omdat kort voor dit laat-

ste jaar het minuutplan van het kadaster gereed kwam

waarop alle bebouwde eigendommen exact ingetekend

staan. ln de tekst is dat wat te veel van het goede, daarom
hier de gegevens. Willem Wijers verkoopt de drie huisjes
op 29 mei 1760 (notariële akte, akte van realisatie op 30

mei, zie RAL, LVO, inv.nr. 5340, folio 220 dorso e.v.) aan

zoon Joannes voor 750 gulden (een "familieprijs"). Uit de

legger van 1775 (RAL, LVO 5407, alle eigendommen zijn
hierin geregistreerd) is af te leiden dat Joannes van zijn

vader spoedig de zuidwestelijk aan de Vroenhof gelegen
“De Poorte" erft. Op 17 februari 1778 wordt in het kader van
de verdeling van de erfenis van Jan Wijers van dit geheel
de "drie kleene huysjens en hoffjens daerbij gelegen”
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weer afgesplitst en voor 400 gulden aan Paul Piters,

meesterhoefsmid, op 4 september 1768 te Breust ge-

trouwd met Marij Gertruyd Wijers (dochter van Jans over-

leden broer Willem) overgedragen. "De Poorte" komt aan

Elisabeth Wijers, "bejaarde jongedochter" en zus van de
vrijgezel Joannes, en haar neef Willem Wijers, maar ten
zuiden van de drie huisjes wordt nog een plaats afge-

splitst ten behoeve van Paul Piters om daar een smidse te
bouwen, en dat voor 15 gulden. Een aardige voorwaarde is
dat Elisabeth Wijers haar leven lang in de oven, staande bij

de drie huisjes, zal mogen bakken. (RAL, Notariële archie-

ven, inv.nr. 211, testament van 23 september 1777, koopak-

te van 17 februari 1778). ln 1799 verkoopt Paul Piters die
dan als dagloner te boek staat, maar drie jaar eerder, 49
jaar oud, nog als hoefsmid (bevolkingslijst 21 april 1796:
RAL, Frans archief, inv.nr. 1037), aan Jan Lucassen ge-
trouwd met Anne Barbe Custers voor 800 franc de drie
huisjes die dan echter niet meer afzonderlijk aangeduid

worden (RAL, Hypotheekregisters, inv.nr. 448, notariële
koopakte 30 januari 1799, geregistreerd 5 februari 1799).
De smederij zal ook voor Jan Lucassen die het beroep van
wagenmaker uitoefende, zijn nut hebben bewezen. Hun
zoon Bernard, in 1787 geboren en later getrouwd met Ma-
ria Hoss, is degene die op het minuutplan (tegen 1830) als

eigenaar vermeld staat (RAL, DTB, Oorspronkelijke aan-
wijzende tafel 1840, sectie D, 3e blad, nrs. 867 (huis) en
868 (tuin). Het geheel is 8 are en 65 centiare groot, het-

geen in de buurt komt van 2 grote roede en 5 kleine roede
(9 are en 32 centiare), de aangegeven omvang op 17 fe-
bruari1778."De Poorte" is dan al lang verdwenen, noch op
de overzichtskaart van 1804 (Archief gemeente Eijsden
1800-1828, inv.nr. 113), noch op het minuutplan (RAL) komt

ze voor. Blijkens de visitatie van 18 mei 1780 (RAL, LVO,
inv.nr. 5407) was het geheel in zeer slechte staat en op dat

moment onbewoonbaar. Meer dan de de hoogst noodza-
kelijke werkzaamheden zullen toen niet verricht zijn. in de
oorspronkelijke aanwijzende tafel is het desbetreffende
perceel, sectie D, 3e blad, nr. 897 aangeduid als tuin. Eige-
naar is dan Gerard Delbouelle, bakker. Het was in die fami-
lie gekomen door aankoop op 17 mei 1780 van Paul Piters

door Henry Delbouille (zo werd de naam ook geschreven),
getrouwd met Nanette Collin. De koopsom van 2100 gul-
den kwam ten goede aan Elisabeth Wijers en haar neef
Willem Wijers, ieder voor de helft. De schulden die op het

huis stonden waren exact even hoog Had Willem Wijers
soms ruzie gekregen met medeeigenaar Elisabeth Wij-
ers? Erflater Jan Wijers was er kennelijk bang voor gezien
de bepaling in zijn testament van 23 september 1777 dat
Willem zijn tante Elisabeth gehoorzaam diende te zijn. "De

Poorte" was namelijk op 6 maart 1780 openbaar verkocht
met als hoogste bieder Willem Wijers.Willem had op de 9e

"De Poorte" weer doorverkocht aan neef Joannes Jaco-
bus Cruyen, schepen te Mesch, van wie tenslotte Paul Pi-

ters het geheel vernaderde op 12 april 1780 (Gemeentelij-

ke archiefdienst Maastricht, inv.nr. 2193, notariële akte 17

mei 1780).Een dergelijke keten naar het minuutplan, en

daarmee het eerste complete kadaster, zoals hierboven

weergegeven, is in principe bij elk willekeurig pand moge-

lijk, ook bij de andere genoemde "bouwvergunningen". Bij
het pand Van M. Piters was dat eenvoudig. Meestal echter,
zoals bij de drie huisjes, is het een moeizaam karwei. Bij de
andere in de tekst voorkomende huizen hebben we ervan
af gezien wegens de bijzonder lange te overbruggen pe-
riode en daarmee verbonden risico van een niet sluitend
resultaat (registratie is niet altijd volledig, bijv. bij verervin-
gen zonder dat de erflater een testament heeft opge-

maakt).



Mei 1940

De Duitse brug over de
Maas, 1940.
Foto : SEV nr 1042

Op 10 mei 1940 valt Duitsland zijn westelijke
buurlanden binnen. ln anderhalve maand wor-
den Nederland, België, Luxemburg en een
groot gedeelte van Frankrijk onder de voet ge-
lopen. Nederland, een neutrale staat die zon-
der oorlogsverklaring overvallen wordt, moet
op 15 mei 1940 capituleren. Bekend uit de Ne-
derlandse verdediging zijn de gevechten aan
de Grebbeberg, op de Afsluitdijk en in de om-
geving van Den Haag. Minder bekend zijn de
gebeurtenissen die zich in Zuid-Limburg af-
speelden. Zo is er slechts weinig geschreven
over de toch niet onbelangrijke gevechten rond
de sluis te Born, de brug te Roosteren en de
stellingen rond Maastricht. Nog minder bekend
zijn de gevechten die in en rond Eijsden werden
geleverd op 10 en 11 mei 1940. Als jongeman
heb ik deze oorlogsdagen in en rond Eijsden
meebeleefd. lk heb het leed gezien, de angst,
de ontreddering.

Om een goed begrip te krijgen van de situa-
tie in Eijsden moet ik teruggrijpen naar de voor-
oorlogsejaren. Bij het begin van de jaren dertig
was het in Eijsden goed toeven. We merkten
niets van het gejaagde van de wereld. Deze
raasde via Rijksweg of spoor aan ons voorbij.
Van de omliggende dorpen hadden we geen
last. Eijsden leefde zowel met de over de grens
liggende gemeenten als met andere op zeer
vriendschappelijke voet.

ln de zomer maakte men uitstapjes met het
gezin in de omgeving. Men ging eens een keer
naar Visé, naar de Loretter-markt zo rond 15
augustus, naar "Kubbus” bij Heugem of naar
Slavante bij Maastricht. Maar het mooiste was
het toch alsje naar Ternaaien mee mocht. Dan
werd immers de Maasberg beklommen. Van

daar had je dan een prachtig uitzicht over Eijs-
den en naaste omgeving. Bij terugkomst werd
dan op een der veerlieden, Harie van Mèès (H.
Schroen), Père (Jules Warnier) of De Visser
(Martens), gewacht in een van de cafés ge-
naamd Chez Dominique, later werd dit Orval,
en Louise van Charpentier. Deze waren aan de
Maas te Ternaaien gelegen. De veerdienst was
aan de Nederlandse zijde van de Maas geves-
tigd. Zo kon het gebeuren dat het wachten een
tijdje duurde.

Heel oude Eijsdenaren, die lang vóór de
Eerste Wereldoorlog per bootje van de over-
kant naar huis wilden, riepen: "A laiwe l” Dat is
in het dialect van Ternaaien "A l'eau", "Op het
water." Dat hoorde de veerman die op het Bat
woonde of beneden in de Diepstraat. Na de
oorlog van '14-'18 stond aan de overkant voor
café Chez Dominique een paal met een grote
bel eraan. Wie over wilde, luidde de bel.

Het uitstapje naar Ternaaien en omgeving
werd midden jaren dertig van het programma
geschrapt. Men mocht de Maasberg niet meer
via de oude route betreden in verband met
werkzaamheden. De Belgen waren bezig met
het verbreden en uitdiepen van het bestaande
kanaal Luik-Maastricht en met de doorgraving
van de Maasberg ten behoeve van de aanleg
van het Albertkanaal. Het kanaal Luik-Maas-
tricht werd in de jaren 1846-1850 door de Bel-
gische Staat aangelegd om een bevaarbare
waterweg te krijgen tussen Luik en de Zuid-Wil-
lemsvaart in Maastricht. ln de jaren zestig van
onze eeuw werd dit kanaal weer gedempt. Het
was overbodig geworden door de kanalisatie
van de Maas en de aanleg van het Albertka-
naal.

Voor de werkzaamheden aan het Albertka-
naal kwamen er hoe langer hoe meer buiten-
landse arbeiders, onder wie veel Polen, naar
Ternaaien en omgeving. Deze mensen zoch-
ten hun vertier vooral in de bestaande cafés.
Geen wonder dat door de toeloop steeds meer
cafés verrezen. Door de lage koers van de Bel-
gische frank - een frank was f 0,05 - zochten
ook veel Eijsdense jongeren hun vertier in
Ternaaien en de andere Belgische grensdor-
pen. Het contact met de overkant van de Maas
bleef dus intact door de jongelui. Het was door
dit contact dat Eijsden vernam, dat men in Bel-
gië bezig was met het bouwen van een verde-
digingslinie tegen een eventuele Duitse aanval.
Er bestonden reeds forten rond Luik. Nu bouw-
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de men nog enkele nieuwe. ln onze contreien
waren dat het fort van Battice, dat van Aubin-
Neufchateau en het fort Eben-Emael. Zet men
in dit rijtje nog het bestaande fort van Pontisse,
dan ziet men dat Eijsden in de vuurlinie van vier
forten kwam te liggen. Geen prettig vooruitzicht
voor Eijsden en omgeving wanneer de Duit-
sers uit hun grenzen zouden breken.

De internationale politieke toestand werd
intussen meer en meer gespannen. Op 28 sep-
tember 1938 werd zelfs door de Nederlandse
Staat “de toestand van oorlogsgevaar” afge-
kondigd. ln België daarentegen maakte men
zich op voor de viering van de officiële opening
van het nieuwe Albertkanaal. Bij de feestelijk-
heden te Luik werd een grote internationale
tentoonstelling georganiseerd. De tentoonstel-
ling vond plaats op een terrein, net buiten Luik,
nabij de Pont de l'Atlas V. Dat is op de plek waar
het Albertkanaal begint. Begin zomer 1939
werd deze tentoonstelling geopend. Daar wer-
den dus de bloemetjes buiten gezet. Menig
Eijsdenaar is er een kijkje gaan nemen.

De Nederlandse Staat was ook op deze ten-
toonstelling vertegenwoordigd met diverse
produkten, maar ze bleef toch nuchter de poli-
tiek volgen. Op 28 augustus 1939 werd hier de
algemene mobilisatie afgekondigd. De span-
ning in Eijsden steeg natuurlijk direct. Neder-
land had besloten, net als in de oorlog '14-'18,
afzijdig te blijven. Dit maakte het noodzakelijk
dat de grenzen nauwgezet bewaakt werden.
Hiertoe werden militairen in Zuid-Limburg ge-
legerd, maar zij zouden bij een krachtige aan-
val voor een onmogelijke opgave staan. lm-
mers, de afwezigheid van natuurlijke hinder-
nissen en de geringe breedte van Limburg van
oost naar west maakte het bijna onverdedig-
baan

ln het kader van de Nederlandse neutrali-
teitspolitiek, moest ook de zuidgrens van onze
provincie bewaakt worden. Men zag nu hier en
daar in de buurt van de grens wegver-
sperringen verrijzen. Voor de vele militairen die
in Eijsden terecht kwamen waren onderko-
mens nodig. ln Eijsden werd het pand van de fa-
milie Jeukens aan de Vroenhof, thans nummer
6, tot kleine kazerne verheven. Een en ander
zorgde natuurlijk voor onrust onder de bevol-
king. Spoedig kwamen dan ook de oorlogsver-
halen van '14-'18 weer op de proppen. De Eijs-
denaren van middelbare leeftijd hadden im-
mers de Duitse inval in België in augustus 1914
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zelf meegemaakt. Zij vertelden aan wie het
maar horen wilde, hoe hun vrienden van over
de grens werden opgepakt en gefusilleerd
door de Duitsers. Ook had men met eigen ogen
gezien dat gijzelaars door de Duitse soldaten
aan de bomen op de weg van Withuis naar Ber-
neau werden opgehangen. Van het platbran-
den van Visé gingen diverse verhalen rond.
Men vertelde hoe de Belgen in grote aantallen
de grens over vluchtten. Dit alles deed de rust
van de Eijsdense bevolking natuurlijk geen
goed. Men wachtte angstig af.

Op 1 september 1939 's ochtends om kwart
voor zes trokken de Duitse legers, zonder voor-
afgaande oorlogsverklaring de Poolse gren-
zen over. Frankrijk mobiliseerde onmiddellijk
en op 3 september verklaarden zowel Frankrijk
als Engeland de oorlog aan de Duitse agressor.
Heel Europa werd nu bedreigd door de Duitse

Kri/gsgevangenen trek-
ken over de Maas naar
Eijsden, 1940.
Foto:SEVnr 1051.



De gaarkeuken voor de
krijgsgevangenen op
het voetbalveld, 1940.
Foto: SEV nr 1056.

Duitse soldaten
monsteren de
uitrustingsstukken die
de krijgsgevangenen
moesten afleggen. Op
de achtergrond de
gevangenen achter de
prikkeldraadomheining.
(Foto uit: Jan van
Lieshout, Het
Hannibalspiel; Bussum
1980, nr 41)

waanzin. Hals over kop werd in Luik de tentoon-
stelling gesloten. Het was uit met feesten.

ln oktober werd door de Nederlandse rege-
ring de distributie van levensmiddelen en an-
dere verbruiksartikelen ingesteld. Suiker was
het eerste produkt dat op de bon ging. Dat was
op 16 oktober 1939. Nochtans waren velen opti-
mistisch. Hitler had nog op 6 oktober verzekerd
de Nederlandse neutraliteit te zullen eerbiedi-
gen. De Fransen verschansten zich achter hun
Maginotlinie, de Belgen achter Maas en Al-
bertkanaal en achter de in der haast opgetrok-
ken Dyle-Bredalinie. Verder gebeurde niets. Af
en toe zag men boven Eijsden enige vliegtui-
gen. ”Die vliegen op Engeland.” zeiden de
mensen. "Die doen ons niets.”

Op een heldere voormiddag in januari 1940
werd Eijsden weer eens aan het oorlogsgevaar
herinnerd. Er begonnen plots enige kanonnen
van fort Eben-Emael te bulderen. Toen men in
de lucht keek, zag men, dat er op een paar
vliegtuigen werd geschoten die hoog boven
het fort cirkelden. Dat er met scherp geschoten
werd kon men zien aan de wolkjes die de gra-

naten na de ontploffing in de lucht achterlieten.
Ook vielen er af en toe ijzeren scherven uit de
lucht. Het schieten hield op toen de vliegtuigen
verdwenen. Naar later vernomen werd, zou er
bij Mechelen aan de Maas een Duits vliegtuig
een noodlanding hebben gemaakt. Een gevolg
van het schieten van fort Eben-Emael ?

De Duitsers voerden niets goeds in hun
schild. We hadden hun aktiviteiten in de lucht
gezien. Men had in het vliegtuig dat te Meche-
len aan de Maas een noodlanding maakte, do-
cumenten gevonden waaruit bleek, dat er
reeds een aanvalsplan tegen het westen klaar
lag. Thans kunnen we in diverse oorlogslitera-
tuur lezen wat er in het geheim in Duitsland ge-
beurde. Zo was men reeds op 28 augustus
1939 begonnen met het mobiliseren van de
269e infanteriedivisie. Deze divisie werd “voor
een oefening" opgeroepen en gelegerd in de
omgeving van Bremen, Hamburg en Lübeck.
Op zeven en acht september ging deze divisie
op transport naar de Duitse westgrens. Daar
werd ze in Aken en omgeving gelegerd. Hier
werden de soldaten hard getraind. Ze werden
gespecialiseerd in het bevechten van verster-
kingen, forten, enz. Het snel slaan van bruggen
was een onderdeel van de training. Op 10 mei
1940 stond deze goed uitgeruste en getrainde
divisie, naast vier andere divisies, van Vaals tot
Sittard klaar om Nederlands Limburg te over-
vallen en om door te stoten naar België.

Daarbij had men in Duitsland een aanval op
fort Eben-Emael voorbereid. Het fort moest
lam gelegd worden door van buitenaf de
schiet- en observatiekoepels buiten werking te
stellen. Dit zou gebeuren door een aanval met
zweefvliegtuigen. Deze zouden, elk bemand
met acht tot tien soldaten, van Keulen uit opge-
trokken worden en boven Aken op een hoogte
van 2500 meter worden losgekoppeld. Vanuit
deze positie zou men dan in een zweefvlucht
naar Eben-Emael dalen om daar op het pla-
teau boven het fort te landen en wel zo, dat elk
zweefvliegtuig bij een koepel terecht zou ko-
men. ln totaal zouden er elf zweefvliegtuigen
meedoen en ongeveer 90 Duitsers. Na de lan-
ding moesten de soldaten zo snel mogelijk een
nieuw soort bom, een “hollading”, op koepels,
bunkers en kazematten plaatsen en deze tot
ontploffing brengen.

De landing op het plateau moest vijf minu-
ten voor de Duitse legers de grenzen van Bel-
gië en Nederland zouden overschrijden, plaats
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vinden. Soortgelijke aanvallen werden ook be-
raamd op de bruggen over het Albertkanaal te
Kanne, Vroenhoven en Veldwezelt. Gezien de
sterke Belgische verdediging van fort en brug-
gen zouden de Duitse legers nooit slagen met
de orthodoxe methodes van oorlog voeren. De
aanvallen op fort en bruggen zouden bij ver-
rassing moeten gebeuren. Die verrassing
kwam.

Na Kerstmis 1939 werd Eijsden overrom-
peld door een strenge winter met hevige kou-
de. Men bleef binnen en de oorlogsverhalen
verstomden weer. En dan werd het, zeer laat,
weer voorjaar. Terwijl de bomen en struiken
weer groen werden, kwamen ook de geruchten
los. Zou het oorlogsgeweld gaan losbreken?
Zouden België en Nederland gespaard blij-
ven? Niemand wist met zekerheid een ant-
woord hierop te geven. De temperatuur werd
hoger en langzaam kreeg men reeds zomerse
dagen. Zo werd het mei 1940. Bij de aanvang
van deze mei werd het werkelijk zomer. Zeer
warme dagen en nachten volgden elkaar op.
's Avonds zat men in de Diepstraat, zoals dat
vanouds gebruikelijk was, tot zeer laat op stoe-
len en banken buiten. Er werd druk gekeuveld.

Zo ook op de avond van 9 mei. Weer was
een mooie dag voorbij en het leek buiten goed
rusten. Maar van rusten kwam niet veel. Van al-
le zijden hoorde men gezoem in de lucht. Van
Ternaaien kwam veel herrie. Ook werd er ge-
schreeuwd. Overal was het onrustig. Ongerust
ging men die avond laat naar bed. Doch niet
voor lang.

Eijsden werd wakker door het geronk van
vliegtuigen die overvlogen. Gingen deze weer
naar Engeland? Thans weten we dat het Duitse
vliegtuigen waren die in de richting van Den
Haag en Schiphol vlogen om daar hun vernieti-
gend werk te beginnen.

Plotseling werd iedereen door een geweldi-
ge ontploffing opgeschrikt. De brug over hetAl-
bertkanaal te Ternaaien was opgeblazen. Hier-
bij gingen in Eijsden veel ruiten aan diggelen.
Dit gebeurde omstreeks half vier in de vroege
ochtend van de 10e mei. iedereen vloog nu de
straat op, de meesten in nachtkleding. Het was
nog half donker. ln het schemerlicht zagen ver-
schillende mensen vliegtuigen “zonder motor”
overvliegen. Ze cirkelden heel even en “vielen”
dan ergens neer in de buurt van het fort. Dan
begon het van alle kanten te ratelen. "Machi-
negeweren,” zeiden mensen die het weten kon-
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den. Kanongebulder begon ook al spoedig. ln-
tussen was het dag geworden. Niemand wist
meer van uur of tijd. En dan kwam plotseling het
bericht via de radio dat de Duitse troepen onze
grenzen waren gepasseerd. Bij Arnhem en bij
het vliegveld van Den Haag zou zwaar gevoch-
ten worden.

Het lang gevreesde was nu waarheid ge-
worden. We waren bij een oorlog betrokken.
Wat ging er nu van Eijsden worden? Niemand
wist wat de toekomst zou brengen. Men kende
de gruwelverhalen van 1914. De Eijsdense be-
volking leefde als het ware in bedwelming.
Typerend waren de woorden die ik op straat
hoorde van een man nadat de radio had be-
kend gemaakt dat we in oorlog waren : "Dan ga
ik me maar omkleden, dan wordt er vandaag
toch niet gewerkt.”

Nu hoorden we links en rechts ontploffingen
en geweervuur. Tegen half zes werd het vuren
intensiever. Achteraf werd vernomen dat Ne-
derlandse soldaten in de buurt van Fteijmer-
stok in gevecht waren met de oprukkende Duit-
sers. Plotseling doken nu van alle kanten Ne-
derlandse soldaten te voet en per fiets op. Er
was geen tijd om vragen te stellen. Alle solda-
ten spoedden zich naar de Maas toe. Toen ver-
namen we dat hun commandant, kapitein Van
den Boomen, hun opdracht had gegeven terug
te trekken op Eijsden en zich daar aan de Maas
te verzamelen. Het betrof hier de compagnie
ter beveiliging van de zuidgrens tussen Slena-
ken en Eijsden. Hierbij waren diverse jongens
van Eijsden en omgeving.

De kom van de gemeente Eijsden werd nu
spoedig overspoeld door Nederlandse solda-
ten. Een groep kwam zelfs met een pantseraf-

Het Albertkanaal in
1940, gezien vanaf de
Maasberg. De
vernielde brug bij
Ternaaien is duidelijk te
zien, met rechts
ernaast twee
pontonbruggen. Op de
achtergrond Eijsden
met links in de verte de
kerk aan de Vroenhof.
De noodbrug over de
Maas is op deze foto
niet te onderscheiden.
Foto: beschikbaar
gesteld door R.
Vliegen.



Geëvacueerd in Mesch, 11 mei 7940. We herkennen (vlnr) Trees Henquet, Jeanne Henquet, Anna Gil/ssen,
Lène Henquet, Jean Claessens, Mariette Henquet, Nol Gilíssen, Willy Theunissen, Jef Henquet sr, Nel/y Hauf-
mann. Zittend vlnr Louise Henquet, Rika Henquet, Nel/y Henquet, Jef Henquetjr, Twanneke Haufmann, Zfeng
Haufmann.
Foto: SEV nr 1045.

weergeschut met bediening onder leiding van
een officier. Door kapitein Van den Boomen, die
inmiddels ook gearriveerd was, werd dit stuk
met enkele mitrailleurs in stelling gebracht om
de overtocht van de Nederlandse soldaten
over de Maas te beveiligen. De overtocht was
reeds begonnen met twee roeiboten, de een
bemand door uitsluitend soldaten en de ander,
onder hevig protest van zijn echtgenote, ook
door veerman Père Warnier. Toen Père met zijn
vracht de overkant bereikte, stond daar zijn
dochter Charlotte, die toen verder de tweede
boot als veerman hanteerde. Zo hebben vader
en dochter ongeveer 70 soldaten naar België
overgebracht, soms onder hevig vuur van de
Duitsers. Bij de laatste overtocht moesten de
twee bootjes echter terugkeren omdat zij te he-
vig onder vuur werden genomen.

Bij de beveiliging van de overtocht sneuvel-
de soldaat Debie van het pantserafweerkanon.
Twee andere manschappen werden gewond.

Men zegt dat kapitein Van den Boomen aan de
Belgen heeft voorgesteld dat de overgezette
Nederlandse soldaten samen met hen zouden
trachten de overtocht van de Duitsers te belet-
ten. Alle Nederlandse militairen werden echter
ge'interneerd, omdat men dacht dat het Duit-
sers waren in Nederlandse uniformen.

De zon was intussen weer gaan schijnen en
het beloofde een stralende voorjaarsdag te
worden, maar er was niemand van de bevol-
king, die hier oog voor had. De Eijsdenaren
hadden intussen de gevechten gezien, ge-
hoord of meegemaakt, die tussen de Duitse
voorhoede en de terugtrekkende Nederlandse
soldaten hadden plaats gevonden. De Duitse
voorhoede had nu de Maasoever in handen.
Voor hen was het nu wachten op de rest van
hun leger. Majoor Schiche van het gedeelte van
de Duitse divisie dat zich in de omgeving van
Reijmerstok bevond, kreeg nu bevel om "rück-
sichtslos” met zijn groep naar Eijsden door
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te stoten en daar een bruggehoofd over Maas
en Albertkanaal te forceren. Eerst liet hij nu zijn
artillerie in stelling gaan. Dit gebeurde bij Sint
Geertruid op de vlakte achter de bosrand, van-
uit Eijsden gezien, op de Mescherheide en na-
bij 's-Gravenvoeren. Hierna rukte hij op in de
richting van Breust. Hij probeerde zo om buiten
het zicht van de Belgische forten te blijven. De
Duitsers hadden geluk. Ze waren tot nu toe bij-
na niet beschoten door de Belgische artillerie,
alleen even bij het passeren van Slenaken
waar het fort van Aubin-Neufchateau hen on-
der vuur genomen had. Het fort Eben-Emael
reageerde niet. Waarom niet?

Door de aanval met zweefvliegtuigen waren
de Belgen in Eben-Emael verrast. Van de elf
opgestegen zweefvliegtuigen bereikten er ne-
gen het plateau boven het fort. Het lukte de
overvallers om de luchtafweer, de observatie-
klokken en de mitrailleurbunkers van het fort
grotendeels binnen 60 minuten buiten gevecht
te stellen. Van het fort bleven slechts twee bun-
kers in werking. Een schoot hoofdzakelijk op
Eijsden en heeft er liefst 4000 granaten op af-
gevuurd. De tweede bunker schoot op Eijsden
en Ternaaien. Later kwam hier nog het vuur van
de forten Barchon en Pontisse bij. Het vuur
werd geleid door "Observatieklok Eben 1" van
het fort en later bleek dat er in de kerktoren van
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In de herfst van 1940 werd de Duitse brug over de Maas door het hoge water ver-
nie/d. Foto: SEV nr 1048.

Duitse troepen in de Kerkstraat, 1940. Op de daken is men bezig de schade van de
beschietingen te herstel/en.
Foto: Jef Príckaerts, SEV nr 1043.

Ternaaien een observatiepost was met radio-
verbinding. Van "Observatieklok Eben 1” had
men alleen uitzicht op Eijsden en een gedeelte
van het Maasdal, zodat de Duitsers in de om-
geving van Sint Geertruid en op de Mescher-
heide buiten schot bleven.

Majoor Schiche was intussen met zijn troe-
pen te Breust aangekomen. Daar wachtte hij op
de aanvoer van materiaal om een brug over de
Maas te kunnen slaan. Er was nu min of meer
een gevechtspauze. Alleen in de buurt van de
Maas en de Trichterweg vielen nog enkele gra-
naten.

Waar waren de inwoners van Eijsden nu?
De meesten waren in hun kelders gevlucht, ve-
len ook in de kelders van het Ursulinenklooster.
Anderen waren met hun gezin naar elders ver-
trokken. Zelfs onze burgemeester was ner-
gens meer te zien. Op straat zag men niemand
meer. Links en en rechts werd een Duitse sol-
daat gesignaleerd, gebukt rondsluipend.

intussen werd de heer Maassen, toenmalig
chef van de bewakingsdienst van de Zinkwit en
commandant van de vrijwillige brandweer en
van de luchtbeschermingsdienst van de ge-
meente Eijsden, door de Duitsers "verzocht"
om als waarnemend burgemeester van Eijs-
den op te treden. Zijn eerste taak was om de
bevolking ten westen van de spoorlijn te evacue-



De familie Henquet-
Duijsens keert terug
van haar vlucht naar
Mheer V/.n Guillaume
Henquet, Martin Wolfs,
Marie Henquet-
Dui/sens, Jeanne
Henquet.
Foto: SEV nr 1042.

ren. Hij heeft dit gedaan door huis aan huis de
mensen, voor zover nog aanwezig, te somme-
ren naar elders te vertrekken. Het was voor-
waar geen aangename taak. Maar spoedig had
hij de evacues in beweging. Hele huishoudens
zag men gepakt en gezakt op weg gaan. Na-
tuurlijk waren er ook die hun huis of veestapel
niet wilden of konden verlaten. Doch verzet
mocht niet baten: men moest weg.

Nauwelijk waren de vluchtelingen op weg of
de granaten vielen weer op Eijsden. De vlucht
werd voor de meesten een angstige belevenis.
Hoorde men het gebulder van de kanonnen,
dan ging men liggen. Werd het stil, dan trok men
weer snel verder. Er speelden zich vreemde ta-
ferelen af. Zo zagen wij op onze vlucht een be-
jaarde boerin uit Mesch, met een korf vol boter
en eieren, zich naar de winkel van de weduwe
Spekkens in Eijsden spoeden om daar haar
waren ten verkoop aan te bieden. Op hetzelfde
moment waren de Duitsers bij de winkel van
Treeske Theunissen aan het Stationsplein de
blikken trommels met koffiebonen aan het in-
pikken. Dit was dus werkelijk een voorbeeld
van aan- en afvoer van levensmiddelen. De
meeste vluchtelingen sleepten kleding en le-
vensmiddelen mee. Maar ook zag men soms
dat men wel de huisdieren had meegenomen,
maar niet had gedacht aan eetgerei en dergelij-
ke. Het was een wanordelijke vlucht. Enkele
Eijsdenaren van aan de Maas waren in de kerk
aan de Vroenhof gevlucht, maar konden daar
natuurlijk niet blijven. Later zijn ze naar de Zink-
witfabriek en elders gebracht.

De inwoners van Eijsden ten westen van de
spoorlijn waren intussen over een groot ge-
deelte van zuidelijk Zuid-Limburg verspreid.

De meeste zusters Ursulinen waren naar hun
klooster te Kerkrade getogen. Ook waren er
kloosterzusters ondergebracht in Bruister-
bosch. De meeste vluchtelingen uit de kelders
van het klooster waren met hun spullen op
handkarren, in kruiwagens en kinderwagens,
naar Sint Geertruid, Bruisterbosch en omge-
ving getrokken. Men kon Eijsdenaren vinden in
de dorpen rond Eijsden tot Valkenburg en Gul-
pen toe.

Zo was bijvoorbeeld Mesch, toen nog een
zelfstandige gemeente, binnen een paar uren
uitgegroeid tot drie à vier maal zijn eigen inwo-
nertal. Het was dus behelpen. Er waren huizen
waar men onderdak had verleend aan twintig
tot dertig vluchtelingen. Men kan zich voorstel-
len dat een en ander, vooral wat de rust betrof,
voor problemen zorgde. ln een van dergelijke
huizen had de familie van slagerij Henquet uit
de Wilhelminastraat onderdak gevonden. Toen
kennissen van hen, de familie Aarts die toen
aan het Withuis nr. 2 woonde, dit vernamen, bo-
den zij aan om de drie jongste kinderen bij hen
onder te brengen, want zij hadden nog wel
plaats. Op woensdag 15 mei werden deze kin-
deren naar Withuis gebracht. Het noodlot wilde
dat, toen de brengers van de kinderen 's
avonds weer naar Mesch terugkeerden en zij
ter hoogte van de Meschermolen waren geko-
men, het geschut weer begon te bulderen.
Withuis werd onder vuur genomen door een
van de nog werkende forten van België. De kin-
deren Henquet, die hun vertrekkende familiele-
den nog stonden na te wuiven vanuit de ramen
van hun nieuwe onderkomen, doken weg. Maar
hetwas al te laat. Hun vijftienjarige zusje Louise
was door een granaatscherf verwond. Op weg
naar het ziekenhuis te Maastricht is zij overle-
den. Zij was het eerste oorlogsslachtofter on-
der de burgers van Eijsden.

Eijsden lijkt nu uitgestorven. Alleen Duitsers
sluipen er nog rond. Op 10 mei 1940, om half elf
begint de eerste Duitse troep de Maas over te
steken met rubberbootjes. De soldaten berei-
ken onder geringe weerstand, slechts enkele
geweersalvo's, de overkant. Rond elf uur staan
de Duitsers aan het Albertkanaal. Hier blijkt de
brug te zijn opgeblazen. De tot verdediging ge-
wapende Belgen zitten langs het kanaal ver-
schanst in bunkers en dergelijke. Zij blijken zich
niet meer te laten verrassen.

Ook het over de Maas zetten van Duitse
troepen verloopt nu niet meer volgens plan. De
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Belgen zijn zeer attent. Zij hebben tot nu toe af-
gewacht welke taktiek de Duitsers zouden ont-
wikkelen. Nu begint echter het fort van Pontisse
te blaffen. Vielen de eerste granaten nog in de
Maas, de daarop volgende zijn raak. De eerste
grote verliezen treffen nu de aanvallers. De ver-
liezen bij de Duitsers worden in de loop van de
middag steeds groter. Toch kunnen de Belgen
niet verhinderen dat de Duitsers een aantal
Panzerjäger en pioniers de Maas overzetten.
Rond 14.30 uur moeten de Duitsers hiermee
helemaal stoppen omdat het Belgisch vuur
voor hen te riskant wordt. Het was hoofdzakelijk
fort Pontisse bij Herstal, dat het artillerievuur op
beide Maasoevers gericht hield. De Eijsdense
maaskant vanaf de Trichterweg tot de omge-
ving van het Ursulinenklooster had het zwaarte
verduren.

De eerste Duitse gesneuvelden kwamen al
spoedig in Breust binnen. Zij werden in een
weiland nabij het huis van de familie Huls-Hou-
biers aan de Emmastraat begraven. Bij de be-
grafenis was pastoor Prevoo aanwezig, op ver-
zoek van de Duitsers.

Bij de eerste stoottroepen die Eijsden be-
reikten waren wel soldaten van de geneeskun-
dige troepen aanwezig, maar geen artsen. ln
het hiervoor reeds genoemd huis Huls aan de
Emmastraat, nu nummer 16, werd een noodla-
zaret ingericht. Later in de namiddag kwamen
Duitse legerambulances de gewonde soldaten
ophalen om ze naar een groter lazaret nabij Eu-

verem, gemeente Gulpen, te brengen. Vandaar
werden ze weer verder vervoerd naar Aken
waar aan vier tafels door artsen werd geope-
reerd. ln de avonduren werd te Banholt nog een
hoofdverbandplaats ingericht voor de opvang
van de in de vroege morgen van 11 mei te ver-
wachten stroom van gewonden,

ln de voormiddag waren de Duitsers reeds
begonnen tegenover de Diepstraat een houten
brug over de Maas te slaan. Door het aanhou-
dend schieten door de Belgische verdedigers
werd het werk steeds weer vernield. Om-
streeks vijf uur werd wederom een poging on-
dernomen om troepen over de Maas te krijgen.
Ook dit werd tijdig door de Belgische artillerie
ontdekt en het mislukte dus weer. ln de stafwa-
gen van de divisie, die ten noorden van Sint
Geertruid was geplaatst, broedden de Duitsers
nu een aanvalsplan voor 11 mei uit. De plannen
waren nog niet helemaal uitgewerkt toen ook
deze plek door de Belgen onder vuur werd ge-
nomen.

10 Mei ging ten einde, maar het geschut,
hoewel veel minder, bleef aanhouden. Onder
de dekking van de duisternis bleven de aanval-
lers die nacht troepen aanvoeren en overzet-
ten. Ook de kapot geschoten brugdelen wer-
den weer hersteld. Door de Duitsers werd de
balans van de eerste oorlogsdag opgemaakt.
Voor hen was de sprong van Duitsland naar de
Maas gelukt. Eijsden ging midden in de frontlijn
de nacht van 10 op 11 mei in. Van slapen was
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Duitse troepen trekken
over de brug België
binnen. Achter de
ruiters rijden twee
soldaten op fietsen met
een wit
achterspatbord. De foto
werd beschikbaar
gesteld door de heer J.
Wetsels. De redactie
heeft de (verdere)
herkomst van de foto
niet kunnen
achterhalen.



Charles Warnier, zoon
van "Pèrel', en Louis
Martens, zoon van "De
Visser", in de boot van
Martens. Op de
achtergrond de brug.
1940.
Foto: SEV nr 1050.

geen sprake. Men hoorde van alle zijden nog
schieten en kanongebulder.

De Duitsers wilden op 11 mei zo snel moge-
lijk over het Albertkanaal komen om daar de
Belgische troepen te splitsen of te omsingelen.
Men moest hiervoor echter het zich nog steeds
verwerende gedeelte van fort Eben-Emael bui-
ten werking zien te krijgen. Dan waren er ook
nog de vele kleinere en grotere schuttersput-
ten en bunkers die in de berg- en kanaalwand
waren aangebracht. Deze putten en bunkers
waren zeer goed verscholen, bijna niet te ont-
dekken. Hierbij kwam nog het voortdurend
schieten van fort Pontisse, waarvan de insla-
gen de Maasvallei van Visé tot voorbij Eijsden
teisterden. Eijsden bleef dus nog wel een tijdje
"frontstad".

Bij uitzondering kregen enkele geëvacueer-
de inwoners toestemming van de Duitsers om
naar hun huizen terug te keren om daar hun
achtergebleven vee en huisdieren te verzor-
gen. Toen deze mensen weerterugkwamen uit
het dorp, stonden de andere vluchtelingen hen
op te wachten om te vernemen hoe de toestand
in Eijsden was. Zij wisten echter niets anders te
zeggen dan dat het verschikkelijk was en dat
ze niet meer zouden teruggaan. Het hele dorp
was kapot, zo was de indruk van weer anderen.
Er waren veel granaatinslagen, zowel in huizen
als in de straten. Ook wisten deze moedigen te
vertellen dat het spervuur regelmatig over Eijs-
den lag. Ze hadden doodsangsten uitgestaan.
Geen wonderwant hun tocht naar en in Eijsden
had plaats gevonden in de voormiddag van 11
mei. Dat was de tijd, dat de gevechten rond het
Albertkanaal en de Maasovertocht op hun felst
waren.

De Duitsers waren in de ochtendschemer
van die 11 e mei de aanval op de Maasberg met
het fort begonnen. Dit gebeurde in eerste in-
stantie onder dekking van machinege-
weervuur. Ze trachtten met rubberbootjes al
schietend de overkant van het Albertkanaal te
bereiken. Dit mislukte. Ook de tweede aanvals-
golf onder dekking van de eigen artillerie werd
afgeslagen. De Belgen hielden hun stellingen.
De Duitsers hadden grote verliezen. Om onge-
veer half tien werd weer een nieuwe aanval on-
dernomen, nu met inzet van alle wapens. Zelfs
door pantserafweer en luchtdoelgeschut werd
deel genomen om de Belgische stellingen
murw te beuken. Slechts enkele Duitse pio-
niers en infanteristen wisten de overkant te be-
reiken. Voor de Duitsers werd het nu kritiek.
Men besloot nog een laatste aanval te onder-
nemen, maar nu met inzet van de Duitse
luchtmacht.

Deze aanval begon omstreeks elf uur en
werd ingezet door duikbommenwerpers, Stu-
ka's. Deze verschenen boven Eijsden en Ter-
naaien en lieten zich van hoog uit de lucht met
een enorm gegier en gebrul op de stellingen
aan het kanaal vallen. Als dan het gegier op zijn
hoogst was trokken de toestellen onder het ge-
lijktijdig laten vallen van hun bommen weer op.
Het leek nu of Eijsden en Ternaaien van de
aardbodem werden weggevaagd. Het waren
duizenden onweders die boven deze omge-
ving losbarstten. Van alle zijden hoorde men
kanongebulder, bominslagen, mitrailleurgeblaf
en dan daarover heen het gegier en gebrul van
de Stuka”s met telkens weer de geweldige
dreunen van de ontploffende bommen. Het
was zo een lawaai dat het pijn deed aan de
oren. En dan was het plotseling stil. Niets meer,
geen geluid. Zo bleef het enkele tellen en dan
hoorde men weer hier en daar machinege-
weervuur.

ln de middag ging onder de Eijsdenaren als
een lopend vuur het bericht, dat ook het laatste
deel van fort Eben-Emael was ingenomen. Wat
we thans nog hoorden was het schieten van fort
Pontisse en van de bunkers langs de weg van
Eben-Emael naar Halembaye. De Duitse troe-
pen die de Maas overgingen hadden toch nog
veel last van dit geschut. Toen de Duitsers ech-
ter de uitkijkpost in de kerktoren van Ternaaien
hadden uitgeschakeld, hield vanaf acht uur het
grootste gedeelte van dit geschut op. Pas later,
na de inname van Luik, hield ook het geschut
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van fort Pontisse op. De strijd woedde nu in de
omgeving van Wonck en Bassenge/Roclenge.
De Duitse hoofdverbandplaats werd van Ban-
holt naar Mesch verplaatst. De tweede oor-
logsnacht daalde over Eijsden.

Het was rustiger geworden. Morgen zou het
Pinksteren zijn, maar Eijsden was leeg. Nog
mochten de geëvacueerden niet naar hun hui-
zen terugkeren. Vreemde soldaten mar-
cheerden door het dorp, op weg naar hun oor-
log. Het Duitse legerjournaal, dat melding
maakt van terugkeer van de gevluchte bevol-
king, is in tegenstelling met de bekendmaking
van Duitse hand, die op 12 mei, dus eerste Pink-
sterdag, verscheen en overal werd opgehan-
gen. De tekst daarvan, vertaald uit het Duits,
was als volgt:
Aan de bevolking van Eijsden
1. Het is verboden de spoorlijn naar het westen

te overschrijden.
2. De burgemeester laat op 12 mei 1940 vanaf

14 uur tien mensen in gijzeling nemen, onder
wie de pastoor van de parochie Breust-Eijs-
den.

3. Voor elke overval door een scherpschutter
wordt een gijzelaar doodgeschoten.

4. Voor elke soldaat die door een scherpschut-
ter wordt gewond of gedood, worden vijf gij-
zelaars doodgeschoten.
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5. Voor elke inwoner die in Duits uniform wordt
herkend, worden twintig inwoners doodge-
schoten.

Dit bevel moet onmiddellijk door de burge-
meester aan de inwoners van Eijsden bekend
gemaakt worden.
Eijsden, 12 mei 1940
De burgemeester
van Eijsden, De eerste luitenant,
P.L. Maassen Ostmann

Op eerste Pinksterdag zaten de kelders van
de Zinkwitfabriek nog vol vluchtelingen. Hier
werd toen door kapelaan Louis van den Dun-
gen de H.Mis opgedragen. ln een der vertrek-
ken had zelfs de geboorte plaats van een kind
van de familie Warnier-Schroen. Dit kind kreeg
bij het H.Doopsel de naam Gerda.

Op die Pinksterdag werden tien mensen,
onder wie pastoor Prevoo, in gijzeling geno-
men. De gijzeling duurde gelukkig slechts kort.
Na drie uren kregen ze de mededeling dat ze
weer vrij waren. Ook hadden zich die dag enige
mensen in het dorp gewaagd. Ze werden door
de Duitsers opgepikt en van 's morgens tot 's
avonds opgesloten en bewaakt in de kerk aan
de Vroenhof.

Voor de evacués verliep de tijd in angstige
afwachting tot maandag 20 mei. Toen ver-
scheen de mededeling dat men weer mochtte-

Mei 1940. Beschadigde
huizen hoek
Kerkstraat/Prinses
Beatrixplein.
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ruggaan naar zijn woning. Verschrikkelijk was
de aanblik die Eijsden bood bij de terugkomst
van zijn bewoners. ln de Diepstraat waren di-
verse huizen beschadigd. Ook waren er veel
takken van de bomen gerukt. Het geheel gaf
een droeve aanblik. Soldaten marcheerden
door de straten, richting de brug over de Maas.
Ze zongen liederen, Duitse...

Eijsden had zwaar geleden. Dat het nog er-
ger had kunnen zijn vertelden de tientallen ga-
pende granaattrechters die in de straten en
boomgaarden te zien waren. Zwaar werd aan

<1 Het pand Trichterweg 20 na de beschietingen vanaf de overkant van de Maas
in de nacht van 10 mei 1940.
Foto: M.J.E. Smeets-van de Wall.

Vernield Duits Iegervoertuig in Eijsden, 10 mei 1940.
(Foto uit: E.H. Brongers, Een dag oor/og in Zuid-Limburg; Baarn, 1973, t.o. pag.
64)
V

de Maas gestreden. Stomme getuigen vonden
we bij onze terugkomst in de vorm van uitge-
brande gevechtswagens en stukgeschoten
huizen. Het oorlogsgeweld was verder getrok-
ken. Duitse bezetters waren gebleven. De eer-
ste krijgsgevangenen trokken al over de brug
richting Duitsland. Er werden Eijsdenaren door
de Duitsers opgepakt omdat ze deze krijgsge-
vangenen een stuk brood hadden toegesto-
ken. Zo begon Eijsden aan 52 maanden van
Duitse bezetting.

H.P.J. Warnier
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Vierde, vijfde en zesde klas van de RK. Meis-
jesschool Sint Jozef te Oost-Maarland in 1949.

1. Fien Schillings 17. Rosa Deliège
2. Agnes Dupont 18. Leonie Haenen
3. Nelli Janssen 19. Ninet van Proumeren
4. Lène Rutten 20. Lisa Henssen
5. Maria van Proumeren 21. Lène Vranken
6. Alice Janssen 22. Marie Janssen
7. Jeanne Henssen 23. Juliette Schrijnemaekers
8. Annie Stijns 24. Jenny Dohmen
9. Marie Huijnen 25. Tiny Janssen

10. Marieke Spits 26. Lies Janssen
11. Mien Piters 27. Bertha Janssen
12. Mea Janssen 28. Nie Pinckaers
13. Mariette Tossings 29. Marie Huls
14. Lène Jacobs 30. Tonny Schroeten
15. Gerda Mannens 31. Agnes Snijders
16. Anneke Dupont 32. Tiny Meertens
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