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Van de reductie

Het voor u liggende nummer van Uit Eijsdens
Verleden, gedateerd december 1994, verschijnt helaas
later dan de bedoeling was. De planning voor 1994
werd danig in de war gestuurd door een aantal tech-
nische problemen bij de Verwerking van de kopij.
Deze problemen zijn intussen opgelost.
Bovendien is er Vertraging ontstaan doordat de leden
Van de redactie, samen met anderen, in 1994 Veel tijd
en energie hebben gestoken in het overnemen van het
archief van de Zinkwit. Dit archief, dat na de overna-
me van het bedrijf door Union Minière Nederland
beschikbaar kwam en aan de Stichting Eijsdens
Verleden werd geschonken, moest eerst geïnventari-
seerd worden. Uit het geheel werden daarna de stuk-
ken geselecteerd die voor overname in aanmerking
kwamen. Vervolgens kwam de Verhuizing, waarna
alles in een nieuwe ordening gebracht moest worden.
Tenslotte werd elk document volgens de eisen van de
Archiefwet opgeborgen.
Het was een omvangrijk en tijdrovend karwei dat niet
uitgesteld kon worden, maar het was heel zeker de
moeite waard. Voor de stichting was het een buiten-
kans die we niet mochten laten schieten. We beschik-
ken nu over een uniek archief, dat ongeveer 15
meter(!) plankruimte beslaat en waarin veel inte-
ressante gegevens over Eijsden liggen opgeslagen. Het
is zeker de bedoeling u daarmee in de toekomst kennis
te laten maken in de Vorm Van publicaties in Uit
Eijsdens Verleden en misschien in de Vorm van een
expositie.

Het nieuwe nummer van Uit Eijsdens Verleden is weer
een uitgave geworden met een grote verscheidenheid
aan artikelen en rubrieken. Een blik op de inhoudsop-
gave maakt dat duidelijk. We hopen natuurlijk dat u
alle bijdragen met evenveel genoegen leest, maar Voor
twee artikelen willen we toch in het bijzonder uw aan-
dacht vragen.
Het ene is een gedeelte uit het oorlogsdagboek Van Jes
Deckers, dat een beeld oproept van angstige spanning,
van onrust en onzekerheid in Eijsden in september
1944 en Van de opluchting en de vreugde van de be-
vrijding daarna. Het artikel sluit aan bij de vijftigste
Verjaardag van de bevrijding van Eijsden in 1994.
Het andere artikel dat we hier apart willen Vermelden,
is een bijdrage van Stan Spauwen over de
Studentenvereniging Pius X. De jaren zestig waren
Voor velen en zeker voor studenten, een kleurrijke en
spannende tijd. Hoe dat voor Eijsdense studenten was,
leest u in het Verhaal Van Stan, in het Eijsdens!

Alles wat de Stichting Eijsdens Verleden doet, en dat is
veel meer dan alleen Uit Eijsdens Verleden uitgeven
en een archief beheren, kan alleen maar gedaan wor-
den dankzij uw belangstelling en uw steun. We kun-
nen niet zonder onze begunstigers. In dit nummer
vindt u een acceptgirokaart die al gedeeltelijk is
ingevuld. We vragen u daarmee uw donatie voor 1995
over te maken. Ook Voor 1995 geldt nog altijd het
minimumbedrag Van f 25,_ . Voor studenten is dat
f 12,50.
De Stichting Eijsdens Verleden dankt u Voor uw bij-
drage.

EUsDEN, DECEMBER 1994.



Withuis, 30 uugustus- 13 september 1944
Op 12 september j.l. was het 50 jaar geleden dat een deel van
Eijsden bevrijd werd van de Duitse bezetters. Het betrof de kernen
Mesch, Withuis, Mariadorp, Hoog-Caestert, Laag-Caestert, Eijsden
en Breust. De daaropvolgende dag werden Oost-Maarland,
Rijckholt en Gronsveld bevrijd. Uitvoerig werd de bevrijding van
Eijsden beschreven in het gedenkboek dat verscheen bij de 50-jari-
ge herdenking. In nummer 27/28 van Uit Eijsdens Verleden werd
de bevrijding van Eijsden beschreven door H.J.Warnier.

Van de laatste oorlogsdagen aan het Withuis maakte mevrouw Jes
Halmans-Deckers in haar notitieboekje aantekeningen. Vanaf 1937
woonde de toen 17-jarige Jes met haar ouders, broers, zus en
schoonzus aan het Withuis, nummer 8. Jes was naaister van
beroep. Met het vervaardigen van kleren voor de mensen uit de
omgeving zorgde zij mede voor het onderhoud van haar familie.
Aangezien haar klantenkring zich uitstrekte tot Visé, kreeg zij van
de Duitsers een speciale grenskaart om haar Belgische clientèle te
bezoeken.

ln het boekje waarin Jes de maten van haar klanten noteerde,
schreef ze ook op wat er zich in de laatste veertien oorlogsdagen
aan het Withuis afspeelde. Hierbeneden treft u haar weergave van
deze gebeurtenissen aan.

1)/amen/ay dll „Q/IWILMIJ '414
Grote colonnes Duitse auto's komen van
België, gaan richting Maastricht of Aken;
echter geen aaneengesloten colonne:
groepjes van 2 à 3 auto's of paardewagens,
SO of 100 meter van elkaar af. Na 10 uur
mag niemand zich meer in de openlucht
bevinden. Verder zijn die dag geen bijzon-
derheden.

gulden/(W -i/ .V/uym'ún ',/f/l
Vandaag is het een beetje drukker dan
gisteren. Auto's, karren, fietsers en
infanterie. Zelfde richting. Verder alles
rustig. De trein naar Maastricht loopt nog
en de autobus ook. 10 uur binnen.

7292/17 / Ile/m 'M
Zelfde als gisteren, alleen weer drukker.
Vijftig meter van onze woning vallen drie
Engelse vliegtuigen in scheervlucht op de
auto's aan. We dachten wat te zien te krij-
gen, doch ze stegen ook weer en verdwe-
nen in westelijke richting. Alles gaat nog
zijn gewone gang.

gkl/ø'ør/øI/r/ Z .yÉ/z/J '4/1
Vandaag is het af- en aanrijden van de
Belgische grens richting Maastricht en
omgekeerd. De trein rijdt nog, de bus
niet. Verder gaat alles zijn gewone gang.

gwn/ay J fyÉ'f/II. '44
Erg druk is het vandaag niet. Aan de
avond wordt het weer drukker. Het is
druk op de weg met mensen die naar de
voorbijtrekkende troepen komen kijken.
Nu en dan komen vliegers. Dan bespeurt
men geen mens meer op straat. Niemand
durft echter ver van huis te gaan. Verder
is alles rustig.

„f//mmr/fl/y 4/ ,72/16 '(14
Er gebeurt niets noemenswaardigs van-
daag. Ze hebben het echter op onze
fietsen gemunt. Daarom hebben we alle
boodschappen te voet gedaan. Bijna nie-
mand gaat werken naar Maastricht.
Vanmorgen waren drie personen in de
trein naar Maastricht.



(,
'.4
s

u

~„«_..
›»~›.»»v,«„~„

(final/ny .I f/í/Il. A44
l-let is weer druk van troepen op de weg;
af en aan. Ze vragen de weg naar
Maastricht, die naar België de weg naar
Aubel of Warsage. Er komt geen krant
meer. Zodoende weten we van niets. De
Engelsen moeten nog boven Luik zijn,
weten we van horen zeggen. We hopen
dat het zo is.

Warner/ny 6' f/É/fl. '-44
Vandaag is het vrij druk. Er zijn veel
Engelse jagers in de lucht. Hier vallen ze
gelukkig de colonnes niet aan. Wel zien
we ze duiken in de richting van Cadier en
Keer. Daar schijnt het erg druk te zijn op
de weg. We vernemen dan ook een poos
later dat er 6 auto's branden en een Vrouw
gedood is. Vandaag moeten we om 8 uur
binnen zijn en alles moet zijn gewone
gang gaan. Er is geen vervoer meer.

Unnr/mf/ny f ›W/I/. '44
Ze trekken nog altijd langs, ook des-
nachts. Onze vrienden zijn nog niet gear-
riveerd, hoewel we ze gisteren al verwacht
hadden. Het gerucht gaat dat ze achter
Maastricht zijn en in Breda. Men kan
echter niemand geloven. Het kanongebul-
der is duidelijk te horen van de Belgische
kant.

Voor Wirhuis 8, l94ó.
V.l.n.r.: Frans Deckers (vader van
les), Barbara Deckers-Berkers
(moeder), Annie Deckers (zus),
Jes, Bartje Deckers (neefje), Marie
Detkers-Warnier (sthaonzus), Jo
Alsema (buurvrouw), Annie ?
(nithr van Jo).

'lg/,hy ,v .Vr/u. 'M
Vandaag is het Mariadag. We zijn naar de
hoogmis geweest, hoewel het kanonge-
bulder steeds naderbij komt. Het is tame-
lijk rustig, maar in de late namiddag
wordt de rust vreselijk verstoord. Een Belg
die hier woont heeft in zijn dronkenschap
zijn Belgisch militair kolonelspak aange-
trokken, gaat hier voorbij naar de
Belgische grens. We lachen er nog mee.
Een halfuur later lachen we echter niet
meer. Opeens een paar mitrailleursalvo's.
Wat we vreesden is bewaarheid. Nadat hij'
de Belgische slagboom heeft neergelaten
en 2 Duitse soldaten heeft ontwapend, is
een overste gekomen die hem heeft neer-
geschoten. Zeven schoten in zijn hoofd.
Hij werd aangezien voor terrorist. De
Duitsers zijn gekomen met machine-
geweer in de hand; hebben zo de mensen
van de straat gejaagd. Drie gezinnen heb-
ben ze meegenomen, kinderen en een
oud mens, alles moest mee. Allen vrees-
den het ergste. Ze hebben hen meegeno-
men naar Visé, waar één onder hen flink
heeft gesproken en het de Duitsers heeft
uitgelegd hoe zij geheel zonder schuld
waren. Zo zijn ze dan naar huis kunnen
gaan. Zo is alles nog goed afgelopen voor
de bewoners van het Withuis. Deze nacht
slapen we voor het eerst in de kelder.



Pagina uit het noiitíeboekje:
dinsdag 12 september 1944.

50/01/17 .9 .Tv/IL '44
Vandaag is het heel rustig. Een enkele
auto komt voorbij. Ze komen zeker
dichterbij. Het kanongebulder is niet zo
heel ver af.,Niemand durft meer van huis.
Er zijn ook veel vliegers. Aan de grens is
niemand meer. De ambtenaren doen geen
dienst meer.

gwn/(1,7 l!! 'yåylfl '/4
We durven vandaag nog naar de Mis te
gaan. Tot een uur of drie is het heel rustig.
Dan echter ontploffen hier vlakbij gra-
naten. Dat duurt zo een paar uur. Niet
aanhoudend, heel onverschillig wordt er
geschoten. Een Duitser die voorbij komt
zegt dat het de Tommys zijn die schieten,
dus zijn ze heel dichtbij, denkelijk aan de
overkant van de Maas, voor of achter de
berg. Het wachten valt ons lang. We had-
den zeker gedacht dat het de eerste vrije
zondag werd vandaag. Wisten we maar
eens zeker waar ze waren. Voor de eerste
keer eten we in de kelder.

.,/fflnnl/(I/y /l fie/IL 44
Vannacht is het heel rustig geweest. Ook
deze voormiddag. Bij 12 uur beginnen de
kanonnen weer. De granaten vallen hier
vlakbij. Aan de grens steeg rook op. Tegen
een uur of 5 ontploft er een vlakbij op de
hoek in de wei. We hoeven vandaag niet
meer uit de kelder te komen. De granaten
slaan hier overal vlakbij in.

QI'MM/(lfy /2 ,710/16 l44
Het is een onrustige nacht geweest met
kanongebulder. Aan de morgen is het een
paar uur rustig. De boeren kunnen gaan
melken. Gisteravond hebben ze dat niet
kunnen doen. Aan de middag wordt het
een schieten van belang. Ze schijnen voor
ons huis aan het vechten te zijn. De
machinepistolen knetteren. We horen ze
over het kelderrooster lopen. Het is net of
ze achter de grote stenen voor ons huis
zitten. Tegen half twee horen onze buren
Duitsers in de achterkeuken waar de deur
niet gesloten was. Ze verstaan duidelijk
dat er een zegt het huis in brand te steken.
Als ze weg zijn gaan ze direkt kijken. Er is
niks te zien. Moeder gaat eventjes in de
kelder van onze buren, die we doorgesla-
gen hebben. Tot haar grote schrik ziet ze
door het keldergat dat bij ons onder het
afdak alles in lichterlaaie staat. Ze hebben
de rogge en tarwe in brand gestoken. Het
vuur dreigt door het keldergat te komen.
Wat hebben we een half uurtje angst
gehad. Onze buren, vader en mijn broers
hebben kranig geblust. De konijnehokken
stonden in brand en niet één diertje is
verbrand. We hebben ze alle gered. Een
ogenblik dachten we dat ze het vuur niet
meester werden, maar gelukkig, na een
half uur was alles in orde. Hadden we het
vijf minuten later bemerkt dan waren we
verloren geweest. Het hele huizenblok was
dan een prooi der vlammen geweest.
Onze Lieve Vrouw heeft ons beschermd.
Dat zijn de laatste moffen geweest die wij
hebben gehoord. Tegen de avond bemerkt
mijn vader, die in de keuken gaat verdui-
steren, achter ons huis drie soldaten met
de pistolen in de hand. Ze zijn anders
gekleed dan de moffen. Hij is er echter
niet zeker van of het Amerikanen zijn.
Van nu af gaan we zo nu en dan boven
achter de gordijnen kijken naar onze
vrienden. Ons geduld wordt lang op de
proef gesteld.



Jes Deckers.
Foto: Jeun Rethero, l994.

Even bij half negen 's avonds bemerkt
mijn broer er twee tegenover ons in de
struiken. Ze zitten daar gehurkt. Een paar
meter verder zien we hun auto staan waar-
op we de Amerikaanse vlag zien. Nu zijn
we er zeker van. Het zullen wel de eerste
Amerikanen op Nederlands grondgebied
zijn. Dat hopen we tenminste. In de kel-
der gekomen houden we een vreugdedans
op onze bevrijding. We durven echter nog
niet buiten komen, want de moffen
schieten nog. We zullen wachten tot mor-
genvroeg om onze vrienden te begroeten.
Wat duurt deze nacht vreselijk lang.

Weena/ny /J ,yÉ/M '(14
Eindelijk is het dan zover. Het is net vijf
uur. Van achter onze ramen horen we de
Amerikanen spreken en een kwartier later
zien we de eerste tanks. Niemand durft
echter nog buiten. De schrik voor de
Moffrikanen zit ons nog in de benen.
Dan, als het een paar uur later, rond 7 uur,
nog rustig is, waagt het mijn broer om als
eerste van het Withuis de kelder uit te

De weiden achter ons huis liggen vol
soldaten, die sigaretten, chocolade en
koekjes uitdelen. Zoveel snoep hebben we
in vier jaren niet meer gehad. Ik heb geen
tijd meer om verder te schrijven, we
moeten onze bevrijders toch verwelko›
men.

WELCOME U.S.A. LIBERATORS.
GOOD LUCK.

[ES DECKERS

les Deckers op de Heíweg, 1945.

komen en de Amerikanen te gaan
begroeten. Nu stormen alle mensen naar
buiten. Ze komen van de tanks om ons de
hand te drukken. Onze vreugde kent geen
grenzen meer, nu we van dat
moffengespuis bevrijd zijn. Na een uur rij-
den de tanks door en komen er colonnes
zonder einde voorbij. Onze armen doen
pijn van het zwaaien. Honger krijgen we
niet. Het wordt 's middags 1 uur voordat
ik het eerste ga eten.



Sïudéntenverejneging Si.-Pius X, Eèside
Sjaolmèèsjter Jeukens, Mathieu van Pie, haw de zisde
klas. Op de twiede etaasj Van de jongessjaol aon de
Breusjtraot zaot V'r dao mit mie es virteg jonges
bieèèn-gedujd, ien de dartig zisdeklassers en nog e
paoër maan dij de zieëvende en aachsjte klas doërlepe,
Vuur ze nao de febriek gonge waerreke.
De mèèsjter haw z'n han Vool aon dij sjarsj jong
jonges dij moese waeërde Vuurberejd op de plechtege
kemunie, meh aoch op de “groete” sjaol, de
middelbaar sjaol.

Oengder sjpuëltied mochte de zisde klassers boeëve
sjpuële op de buëvesjte hellef van de sjpuëlplaots,
saoëme mit de Veerde en de Vijfde klassers. De resj, de
klenge, sjpäölde oengder: bare, hujbe, naolueperke of
hienke.
Meh dao waor vier al te groet vuur. Vier lepe mit e
maan of Veer, Vijf, de buëvesjte hellef van de
sjpuëlplaots op en neer en klassjeneerde uëver de
nowwe fiets mit trommelremme, dae v'r kraoge mit
oes plechtege kemunie, um nao Mesjtreech nao sjaol
te goeën nao de groete vekaansie.

Of uëver de besjtumming van 't sjaolrejske Van oos
lisjte jaor: netuurlek Väöl te kiengderéteg Vuur oes aw
jonges, dij Grotte Van Remouchamps. Gaar gene bang
mie ien d'n duusjter.
Of uëver zoengdegaovend, es V'r nao 't patronaat
mochte goe'en bieljarte, sjoelbakke, taofelvoetballe of
ping-ponge.
En denao bie Jean Piters aon de Maos 'n groete tuut
friette mit majjenaes en pikkelilie.

Ien 't patronaat aon de Breusjsjtraot naeëve 't
begijnekloesjter waor nog mie te doen. Op
zoengdegemuerrege waor de bibliotheek oeëpe en koes
v'r dao de beuk van Arendsoog en Witte Veder liene,
oevaan 't dèèl “Arendsoog en het geheim Van de
Mesquitovallei" de miesjten iendruk op miech gemak
haet.

. Jean Creuwels

. Martin Wolfs
Huub Voncken
Stan Spauwen
Fred Van lrsen

. Jean Meijs

. Henri Pachen

. Nico Miessen

. Sjors Van Maren

10. John Couzijn
1 1. Bert Theunissen
12. Michel Narinx
13. Huub Gilissen
14. Jean Schroen
15. Huub Schroen
16. Gerry Paquaij
17. Berti Wetzels
18. Huub Pinxt

19. Martin Huijnen
20. Jef Prickaerts
21. Rudy Henquet
22. Raph Kerff
23. Chretien Creuwels
24. Jean Dessart
25. Jef Waterval
26. Guy Wolfs
27. Fons Pinckaers

28. Nico Thijssen
29. Jef Kempener
30. Frans Duijsens
3 1. Matti Bisscheroux
32. Guille Wolfs
33. Pierre Brouwers
34. Theo Gulikers
35. Willy Simons



En dao hong aon de roet van 't patronaat ienens aoch
'n affiesje op van 'nen toneelaovend, georganiseerd
doer de I'Studentenvereniging St.-Pius X Eijsden".
Tusse Kieëssemes en Nowjaor woerte twie
Vuursjtellinge gegaeëve: eng ien 't patronaat en eng
ien Oesj, ien 't zäölke naeëve de kaffie van Jenny en
Colla Cerfontaine.

Ze vrooge wae wow mit doen ien “t now sjtuk:
"Mieren", dat gong uëver ln femilie dij op 'ne
hacienda woende en dao uëvervalle woert doer e
gaans laeëger groete roe]` haoëmzêke. Ze kaome ekeren
aovend oet de tropische bosse en daan hawwe ze op
d'n hacienda get aon de haand.
Barrières woerte opgegoejd, grachte um 't gebouw en

Iech moch ien Eèsjde goeën loore. Vuur 'ne guele op
de iesjte rij. Oender regie van Paoter de Man, 'ne
miessie-paoter oet 't kluusjterke van Marianhill ien
Breusj. 't Sjtuk hidde: "Baas Best en St.-Antonius", mit
ien de glansrol Jean Peerboom -van de kwaffäör oet de
Kèreksjtraot- es Zippe.
Pius X waor opgeriech doer Baer Hartman, van de
kesjtielshoeëf ien Oesj, dae op 't Simmenarie zaot,
saoëme mit get aander awwer sjtudente oet Eèsjde, wie
de gebreurs Harry, Koos en Frans Vaes oet de Prins
Hendriksjtraot en Sjif Jacobs oet Oesi.
Ze organiseerde mit groete règelmaot speciaal
bieéjnkomsjte ien 't patronaat, meh aoch excursies en
netuurlek lt jaorleks kaamp: mit de fiets 10 daog nao 't
Braobantse De Rips, nao Doetinchem of nao
Rollersbroich ien de Eifel.
En um dat allemaol te bekusjtege woert dus toneel
gesjpäöld.
Nao 't zien van “Baas Best en St.-Antonius", aoch al 's
opgeveurd ien de boeteloch, um zjuus te zien op de
tennisbaon ien lt kesjtielspark, woert iech spontaan lid
Van Pius X, want iech zaot ientusse op de groete sjaol
ien Mesjtreech.

"De huistirun", 1961
John Philippens (l), Stun Spuuwen (r).

de sjtel gegraove, jao dao kaom zelfs vuur en rook aon
te pas.
En netuurlek woert Slivvenhier bekaans oet d'n
hiemel gebaejd. Mit 'ne paoter van Marianhill es
regisseur koes dat al neet aanders.
Oengder lejjing van de pa, lukde It de oengelukkige
femilie dao wied eweg ien dat wérem laand, mer sjuus
op 't nieperke um dij Vervierleke kragge vuurgood oet
te sjakele.
Iech moch ien: "Mieren" nog neet mit doen. Te joenk,
m'n sjtum waor nog neet gebroeëke en Baer Hartman
Voengd tot iech nog e jaor moes doergreuje.
Waol moch iech al nao de rippetiesies koeëme en daan
zaog iech Paoter de Man ien 'ne sjtool ziette, mit vuur
z'n Veuj 'n elektries kechelke en uëver z'n bejn ln
wolle dikke gesjlaoëge. En mer aonwijzinge gaeëve
aon Jean Peerboom, dae besjowd moch wae'erde es de
gengmaeëker van de kluub.



Sjpuële koes Jean es de bisjte en zyn improvisaoësies
waore Van e hoeg gehalte. Dao moes Jean lt aoch van
hebbe, want aon teksjte liere haw 'r e breurke doed.
De zin: l'Even brandhout halen Voor de kachel" wies
Jean op de première-aovend zoe-ien-d'r-gawwe te
verbasjtere tot : “ Even get fagge halen voor de sjtaof.”
't Jaor denao waor 't allaeëves pries. Iech kraog 'n rol:
Meneer Wittebol ien 't sjtuk "De huistiran" van
Godfried Bomans. Wittebol waor lne verzieëkerings-
agent, dae perbeerde aon te pappe mit de dochter van
d'n tiran.

D'n aovend wie bekind woert dat iech de rol haw
kraege, been iech nao de vergadering ienens op heem
aon gevaegd. Geng tuut friette mie bie Jean Piters aon
de Maos, gèè glaeske doenker beer mie aon 't buffit en
neet mie sjtiekum boete nog gaw 'n Golden Fiction
sigrit roke.
Dat good nows moes pa en ma oet de iesjte haand
hure. Iech Vloeëg de kuëke ien oe ma sjuus now koeële
op de kwiezenière waor aon 't sjudde.

Pa zaot aon de taofel 't sjtripverhaol oet de gezit te
sjnieje. Dat deech e ekeren daoëg um 't kniepsel denao
op te plakke ien e sjoen geboengde book. Mit
Sinterklaos waor daan zoe Vuur ène van de kiengder e

kompleet Suske-en-Wiske-Verhaol es surpries Vuur V
han.
Iech blieëk miech flienk vergies te hebbe ien m'n ège
enthousiasme en ien dat van de aw luj. Toneel
sjpuële? Jamaisi

Baer Hartman moes nog op 't tableau Versjijne
sanderendaogs um ma en pa uëver te hoeële. Baer koes
moile wie z'ne sjpraekwoerdeleke collega~gèèsjteleke
Brugman en de waeëk d'rop gong iech nao de iesjte
laeësrippetiese, di]I gehawe woert ien de

"De huistirnn", i96i
v.|.n.r. Mien Vaes, Wim Schwnnen,
John Philippens, Kny Jacobs.

sjoonmaeëkerij van Pa Vaes ien de Prins
Hendriksjtraot. Koos, dae de lejjing haw uëver de
laeësrippetiesies, haw zelf de koffie gemak umtot ze
ma, 'n wijsvrow, sjuus waor weggerope nao Caesjtert
oe e kinneke "gehaold'I moes waeërde.
De waeëke vloeëge um en m'n rol haw iech knatsj Van
boete geliefd: “Dag heer, mijn naam is Wittebol, A.J.H.
Wittebol van de firma A.J.H. Wittebol aan de
Binnenweg. De firma bestaat trouwens al 25 jaar. Kan
ik iets Voor U betekenen?"



Ekeren daoëg opnow op de fiets van Eèsjde nao
Mesjtreech en van Mesjtreech truk nao Eèsjde: “Mijn
naam is Wittebol, A.J.H...”
Dat waor m'n iesjte zin. “De firma bestaat trouwens al
25 jaar." Dij zin moes oetgesjproeëke waeërde doer e
jungske van koelek 14 jaor. Paoter de Man -de
regissäör waor ien daen tied aoch grimäör- haw
bekaans drij keteer nudeg um van mie mèlekmujlke
'ne Wittebol van wied ien de virteg te maoëke.
Dat sjmienke waor aordeg geluk, meh 't castrate-
sjtumke wat oet dat Wittebulke kaom, waerrekde good
op de laachsjpiere van 't pebliek. Iesj daach iech nog
tot Bomans zoe'ne humoristiese teksj vuur miech haw
gesjrieëve -de maan waor toch nationaal es humoriesj
erkind ientusse- meh nao de twiede vuursjtelling dij
v'r bie Jenny en Colla ien Oesj hawwe gesjpeuld kaom
d'n aoëp oet de mow.
Wie 't applaus versjtomp waor en v'r ien de
zietkaoëmer, dij deensj deech es klejkaoëmer, zaote bie
te koeëme mit 'nen ingelender dae Colla makde van
7-up mit get beersjoem, mingde Jenny -mit wieneg
geveul vuur ming puberaal situaoësie- te mote
opmaerreke: “Good gedoeën jonge, alleng dae van
Nulke Sjpawwe haw te zier 'n hoeg sjtumke ien daen
awwe kop vaan 'm ziette."
Iech haw 't mins kinne vermaore. Iech voeëlt dat m'n
gaanse toneelcarrière doer dij eng zin van dij “Truut
oet Oesj" op 't sjpuël waor koeëme te sjtoeën.
Sjnaachs wie v'r truk fietsde nao Eèsjde, hèèt Marjo
van Sjirke Pertongs, dat bie miech aterop zaot, flienk
op miech mote ienkalle um miech vuur 't
duerrepstheater te behawe.
Op Jenny heb iech miech op m'n ège meneer
gerevaosjeerd.
Wie 'ns op sjaol 't lisjte oor waor oetgevalle, been iech
nao Oesj gefiets um bie Jenny op de flieper te goën
sjpuële. Este vijf balle op 'n rij kraogs geflieperd
hawste pries: get mie es ln tiensje. En dat woert direk
oetbetaold. Wie Sjenny effe nao ater moes en iech effe
eleng ien de kaffie waor, heb iech de fliepper 'n
héndsje geholepe doer van opzij 'ns good de tieëgen
aon te boenke. Dao waor v'r ientusse waol bedrieëve
ien. Sjuus neet hél genog um de kraom op tilt te
sjtoekke, meh waol e kleng dujke, sjuus genog um de
balle ien de gooj loeëker te dirregere.

Wie Jenny truuk nao väör kaom, heb iech m'nen
ingelender betaold, m'n winsj opgetrokke en been
fluetend riechting Eèsjde gefiets. Zo, iech waor uëver
m'n frustraoësies heen geflieperd.
De Sjtudénteveréjneging St.-Pius X haet neet zoe hiel
lang besjtaande. Baer Hartman woert preesjter gewijd
en vertrok vuurgood oet Eèsjde. De Toneelvereniging
Eendracht van de Roej gong now, jong lede werreve
en dat deech de Blow zusjterveréjneging aoch.
Jean Peerboom gong nao de Blow, vier mit e paoër
maan nao de Roej.
Begin jaore sjesjteg waor 't gedoe'en mit 't Patronaat,
lt sjoele en 't pingponge. En mit Pius X. Ien de plaots
kaome de Jongerekèrek en de Manege.

'l'l

De kaampleedsjes I'Hij was een smokkelaar” en
“Humba humba wassa, humba hee wa hee wa ho"
makde plaots vuur "Twist en shout” van The Beatles
of "Rainy day woman” van Bob Dylan.
De haore lede v'r laank greuje en op 't mèlekmujlke
versjaene de iesjte doengshäörkes, dij v'r vuurziechtig
lete verwaeërde tot e sjnurke en e baeërdsje.
Um zoe e reurig now decennium ien te vlege...

STAN SPA UVVEN
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Eijsden, 22 April.
Paaschmaandag hield het casinobestuur
alhier vergadering ter benoeming van het
bestuur der botermijn. Tot eere-voorzitter
werd gekozen de hooggeb. heer graaf de
Geloes, tot bestuursleden de heeren
Dubois, Quadvlieg en Ramakers, burge-
meesters te Eijsden, St. Geertruide en
Mesch, tot penningmeester de heer H.
Theunissen en tot secretaris de heer J.
Wolfs jr.
De eerste botermijn zal gehouden worden
Maandag 30 Mei
's avonds half acht en verder elken
Maandag.
Van de bijzondere normaalschool, ver-
bonden aan het klooster der religieuzen
Ursulinen alhier, namen deel aan het exa-
men voor onderwijzeres 6 dames, welke
allen slaagden, zijnde: M. Keller, B.
Nücten, A. Wörtman, M. de Cleijn Brem
(van alhier), A. Defresme en M. Maas.
Is deze uitslag op zich zelf reeds buiten-
gewoon gunstig, niet weinig wordt dit
succes nog verhoogd door de volgende
omstandigheden: 1e de geheele leiding is
slechts aan één persoon opgedragen t.w.
de eerw. zuster Mère Thérèse;
2e deze zuster is eene Duitsche en 3e vier
der geslaagden zijn insgelijks Duitsche
dames. Er behoort waarlijk moed toe, om
zulke zware taak op zich te nemen, doch
ook wilskracht en volharding om van zijn
werk zulke schoone vruchten te oogsten.
Wij wenschen der ijverige en talentvolle
zuster van harte geluk met dezen uitslag
en hopen, dat zij met haar cursus voor de
hoofdacte - want zij leidt ook geheel
alleen de onderwijzeressen op voor de
hoofdacte - evenveel eer moge behalen.

(L.C. zaterdag 23 april 1892)

Eijsden, 27 April. Door de rijksambtena-
ren E. en F. werd gisteren in het veld
buiten Hoog Caestert een varken in beslag
genomen, dat heel bedaard uit België de
grenzen over kwam gewandeld. Het
schijnt dat hier geene fraude in het spel
is, doch dat het beest onder de gemeente
Mouland op de boerderij van de heer C. is
ontloopen. Bij den verboden invoer van
varkens uit België, zal het echter heel wat
voeten in de aarde hebben, om den
vluchteling terug te krijgen.
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Ons landbouw-casino, dat steeds met
onvermoeden ijver de belangen van land-
bouw en veeteelt behartigt, heeft het plan
opgevat tot oprichting eener coöperatieve
boterbereiding. Vier leden van het
bestuur hebben zich te dien einde
Zaterdag naar Dalhem begeven, om de
"école de laiterie" aldaar te bezichtigen.

(L.C. donderdag 28 april 1892)

Eijsden, 20 Mei. Dank zij den ijver van
onzen zeereerw. heer pastoor, is men
reeds begonnen met de herstelling van
den toren onzer parochiekerk. Naar wij
vernemen zal het geheel 49 meter hoog
worden. Bij de afbraak is het gebleken,
dat de kerk ongeveer 550 jaar oud is; men
heeft nl. een ingemetselden steen gevon-
den met het jaartal 1345.
Wekenlang hebben onze landbouwers in
de onzekerheid Verkeerd, of er kersen zou-
den komen, ja dan neen. Eerst gaf men
alle hoop verloren, en dacht men dat er
niets van terecht zou komen, tengevolge
der strenge nachtvorsten en Van den lang-
durigen noordenwind. Thans echter is het
zoo goed als zeker, dat, hoewel er nog vele
achterblijvers zullen afvallen, men een
matigen oogst zal kunnen verwachten.

(L.C. zaterdag 21 mei 1892)

Bericht
Te beginnen met Maandag, 30 mei, om 7
uur 's avonds, zal elken Maandag, ten
huize van Arnold Spauwen, aan het
station te Eijsden, eene Botermijn gehou-
den worden waar boter publiek bij afbod
zal verkocht worden.
Door de medewerking der landbouwers
van Eijsden, Mesch, St.Geertruid en
omliggende plaatsen, zullen daar honder-
den kilogrammen uitmuntende boter
aangevoerd worden. De mijn wordt
gehouden onder toezicht eener com-
missie, samengesteld uit den voorzitter
van het landbouwcasino van Eijsden en
uit de heeren burgemeesters van Eijsden,
Mesch en St.Geertruid, zonder nevenkos-
ten voor de koopers. Ook zullen er eieren
aangevoerd worden en zal gelegenheid tot
het verkoopen van dit artikel zijn.
Er komt een trein van Maastricht aan om
6 uur 9 min. 's Avonds van Luik om 4 uur
16, terwijl de laatste trein naar Maastricht



vertrekt om 7 uur 57, naar Luik om 9 uur
31, zodat het koopen en expedi'eren den
koopers slechts weinig tijdverlies zullen
kosten. De mijn biedt landbouwers een
kooplieden groot gemak en voordeel,
waarom van beide zijden eene algemeene
deelneming verwacht wordt.
De commissie.

(L.C. zaterdag 21 mei 1892)

Eijsden, 23 Mei. Gisteren in den vroegen
ochtend gebeurde onder deze gemeente
een ernstig ongeluk. Terwijl eenige perso-
nen uit Meerssen bezig waren in de nabij-
heid van Maarland kraaien uit te halen,
viel een hunner uit een hoogen canadas;
zwaar gewond werd hij opgeraapt en naar
eene nabijgelegen woning gedragen. ln
den voormiddag werd hij per hondenkar
vervoerd naar M.
De ongelukkige is verder naar 't gesticht
Calvarieberg te Maastricht overgebracht.

(L.C. Woensdag 25 mei 1892)

Eijsden, 30 Mei. ln de gemeente St.
Geertruid en omstreken hebben de jagers
dit voorjaar geducht huisgehouden onder
de jongen kraaien. Zoo werden door den
heer graaf de Geloes tot den 25 Mei niet
minder dan 1085 dezer schadelijke dieren
in zijne bosschen geschoten.
Jl. Woensdag was ons dorp getuigen van
eene indrukwekkende plechtigheid, nl. de
begrafenis van den heerJ. Henquet, die
Maandag, na eene kortstondige ziekte, in
den ouderdom van 46 jaar, aan de liefde
van zijne gade en zeven jeugdige kinde-
ren door den dood ontrukt werd. Van
heinde en verre waren honderden opge-
komen, om den overledene, die zich in
aller achting en genegenheid mocht ver-
heugen, de laatste eer te bewijzen.
De lijkbaar, voorafgegaan door de Oude
Harmonie, werd gedragen door de
bestuursleden dier harmonie, en door die
van de plaatselijke spaarbank, van welke
lichamen beide hij insgelijks bestuurslid
was. Aan de geopende groeve werd een
woord van afscheid gesproken door de
heeren W. en B. commissarissen van
bovengenoemde harmonie. Hij ruste in
Vrede!

(L.C. dinsdag 31 mei 1892)

Eijsden, 1 juni. Zondag-avond ontstond
er tusschen de gebroeders C. te Oost een
twist, die zoo hoog liep, dat de een met
een revolver een schot op zijn broeder
loste, waarop deze een schapeschaar nam
en den eerste verscheidene wonden toe-
bracht. Beiden zijn ernstig gewond. De
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zaak is reeds in handen der justitie.
Onder toeloop van eene groote massa
belangstellenden en nieuwsgierigen werd
jl. Maandag de eerste botermijn gehou-
den. De prijzen waren zeer hoog, en
zoowel wat den aanvoer van boter als de
opkomst der kooplieden betreft, kon het
bestuur ten volle tevreden zijn.
Tengevolge van eenige voorbereidende
werkzaamheden, kon niet op het bepaal-
de uur (7 uur) begonnen worden, zoodat
de mijn niet afgeloopen was, toen de
koopers met den laatsten trein moesten
vertrekken. Daarom heeft het bestuur
vastgesteld, dat de mijn in het vervolg
reeds om 6 uur zal aanvangen. Boter, die
van elders aangevoerd wordt, kan reeds
's morgens of in den voormiddag aange-
bracht en in de ruime kelders van het ver-
kooplokaal ter bewaring worden gegeven.

(L.C. donderdag 2 juni 1892)

Eijsden, 7 Juni. Gisteren vierde de
schutterij van Oost en met haar geheel
Oost feest. Gisteren was het twee jaar
gelegen, dat de hooggeb. heer graaf de
Geloes het geluk had, den vogel af te
schieten en voor twee jaar koning van
genoemde schutterij te worden. Gisteren
zou een nieuwe wedstrijd over de vacante
plaats beslissen. Tegen vijf uur arriveerde
de heer graaf de Geloes aan de grenzen
van Oost, waar hij door de plaatselijke
schutterij en de harmonie “St. Cecile" van
Eijsden opgewacht werd.
De secretaris der schutterij heette haren
koning hartelijk welkom, waarvoor deze
met eenige welgemeende woorden
dankzegde en der schutterij, als geschenk,
een prachtig nieuw vaandel overreikte.
Onder het spelen der muziek en het
nieuwe vaandel voorop, zette de stoet
zich nu in beweging, om zich naar de
kampplaats te begeven. Na een heeten
strijd van ruim een uur, werd de overwin-
ning behaald door een der hooge gasten
van 't grafelijk huis, nl. de jonge markies
de la Boessiere-Thienne, die nu voor twee
jaar koning der schutterij van Oost is.
Alsnu gaf genoemde heer zijne tevreden-
heid te kennen over de onverwachte
onderscheiding, hem te beurt gevallen,
door milde giften aan schutterij en aan
harmonie beide, die den verderen avond
allergenoegelijkst doorbrachten. Lang leve
de nieuwe koning der schutterij van Oost.

(L.C. Woensdag 8 juni 1892)

Eijsden, 10 Juni. Door den landbouwer J.
te Oost werd ons gisteren een biggetje - of
beter gezegd twee biggetjes - vertoond.



Kop en hals dezer diertjes waren vrij,
doch de rompen waren nagenoeg aan
elkaar gegroeid en maakten slechts een
geheel uit. Ten bewijze, dat we hier niet te
doen hadden met slechts één abnormaal
diertje diene, dat het ding 2 koppen, 8
pooten en 2 staarten had.

(L.C. zaterdag 11 juni 1892)

Eijsden, 17 juni. Sedert de sluiting der
Belgische grenzen worden hier dagelijks
aan het Withuis een groot aantal schapen
geslacht en vervolgens naar België
ingevoerd, de drie laatste dagen alleen
reeds meer dan honderd. De afval - hart,
long, lever e.a. - wordt tegen een kwartje
per schaap ter plaatse verkocht.
Dezen morgen traden 4 personen het café
van den heer ].Th. aan het station binnen
en bestelden een glas bier. Terwijl het
dienstmeisje het gevraagde ging halen,
openden zij de geldlade, namen het daar-
in aanwezige geld er uit en kozen toen
het hazenpad. Aan de in allerijl
gewaarschuwde politie mocht het geluk-
ken, drie der dieven te Gronsveld in te
halen en gevangen te nemen.

(L.C. zaterdag 18 juni 1892)

Eijsden, 21 Juni. Alhier heeft de mare-
Chaussée, op grond van de wet op het dra-
gen van schietwapenen, proces-verbaal
opgemaakt tegen en zijn in beslag geno-
men de geweren van begeleiders der
Zondag jl. gehouden processie.

(L.C. woensdag 22 juni 1892)

Eijsden, 22 Juni. Ons bericht in het voor-
gaande nummer dezer courant moeten
wij in zooverre wijzigen en aanvullen, dat
niet op Zondag, dan dag der processie,
maar op Maandag, geweren der schutterij
van Oost-Eijsden in beslag zijn genomen
en proces-verbaal tegen de dragers
daarvan is opgemaakt. Dit geschiedde,
toen genoemde schutterij volgens de
oude gewoonte in optocht naar het kas-
teel trok, om daar met de jonkheid van
Oost de jaarlijksche huldebetuiging aan
de grafelijke familie te brengen.
Hoewel de optocht met behoorlijke
machtiging van den burgemeester gehou-
den was, scheen de brigadier der mare-
chaussées toch, naar men verneemt op
last van den heer officier van justitie,
eene machtiging van den commissaris der
koningin daarvoor noodzakelijk te achten
en derhalve tot in-beslag-name en proces-
verbaal te kunnen overgaan. In den
namiddag kwam echter telegraphisch
bevel van den officier van justitie om de
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geweren op een na terug te geven en ver-
dere optochten voorloopig met rust te
laten. Naar wij vernemen, zal de zaak bin-
nen kort voor de rechtbank gebracht en
alsdan over de geldigheid der bewuste
machtiging uitspraak gedaan worden.
Hoewel dit incident een oogenblik eene
lichte schaduw geworpen had over de
feestvreugde van dien dag, werd toch,
Vooral na het bekend worden van het
bevel tot teruggave der geweren, nog zeer
vroolijk feestgevierd en met
onvermoeiden ijver de bekende cramig-
non gedanst. Vooral de kermis-Dinsdag
zal in dit opzicht nog lang in herinnering
blijven.

(L.C. zaterdag 25 juni 1892)

Eijsden, 27 Juni. Vrijdag 24 Juni overleed
te Jetts-St. Pierre, bij Brussel, de heerJ.F.A.
de Mare, gewezen hoofd der school alhier.
De overledene had, toen hij den 28 Juni
1882 op pensioen gesteld werd, ruim 40
dienstjaren en bereikte den hoogen
ouderdom van 79 jaar.

(L.C. donderdag 30 juni 1892)

Onder begunstiging van het heerlijkste
weder hadden gisteren te Oost de feesten
plaats bij gelegenheid van de installatie
van den nieuwen koning der schutterij,
graaf de 1a Boessiere-Thienne. Ofschoon
de morgen niet veel goeds te wachten gaf,
klaarde de lucht tegen den middag op, en
van het schoone weder des namiddags
hebben duizenden van heinde en verre
gebruik gemaakt, om van het grootsche
feest der installatie getuige te zijn. Om
half vijf verliet de stoet, bestaande uit: de
harmonie HSt. Cecile", de Schutterij, den
nieuwen koning, de grafelijke familie,
eenige hooge gasten, de leden van den
gemeenteraad, die eene speciale uitnoodi-
ging hadden ontvangen, benevens eene
groote schare belangstellenden, het kas-
teel te Eijsden, om zich naar Oost te
begeven. Hier hadden de inwoners zich
niet onbetuigd gelaten. Geen enkel huis,
of er wapperde de nationale driekleur;
langs den geheelen weg waren eerebogen
geplant, prijkende ieder met een fraai
opschrift. Bij den eersten eereboog werd
de nieuwe koning door den secretaris der
schutterij welkom geheeten, en op de
pachthoeve van den heer Janssen werd
hem bij monde van eene der jonge
dochters van Oost een prachtig en kost-
baar vide-poches als geschenk aangebo-
den, op welke beide toespraken de jonge
graaf met eenige hartelijke en welgemeen-
de woorden dank zegde. Hier wachtte alle



ingezetenen van Oost, oud en jong, een
gul en gastvrij onthaal, en het zij in het
voorbijgaan gezegd, tafel en glas werd alle
eer aangedaan. Na afloop hiervan werd in
de weide van den heer Janssen en daarna
langs de straten van Oost de cramignon
gedanst. Nu steeg de feestvreugde tot uit-
bundige vroolijkheid. Voorop de grafelij-
ke familie en hare hooge gasten, de nota-
belen van Eijsden, en daarachter eenen
onafzienbare rij ingezetenen en vreem-
den, te zamen meer dan 200 paren, dat
alles leverde een ongelooflijk schouwspel
op. Onder de pauze hield de heer graaf de
Geloes eene toespraak tot de schutterij,
waarin hij haar bedankte voor al hetgeen
zij voor deze ontvangst gedaan had; de
heer Van Ysselstein richtte het woord tot
de ingezetenen van Eijsden, en sprak hun
een woord van lof toe voor hunne verk-
nochtheid aan de grafelijke familie de
Geloes. Op dat oogenblik heerschte een
onbeschrijfelijk enthousiasme, aan het
hoerageroep scheen geen einde te zullen
komen, en vreemd en eigen was een in
bewondering over de plechtige installatie
van den nieuwen koning der schutterij.
RS. Geen enkelen wanklank werd verno-
men, ook werden door de marechaussées
geene geweren der schutterij meer in
beslag genomen.

(L.C. donderdag 30 juni 1892)

Eijsden, 1 Juli. De heer Duijsens-Debeije
te Maarland had Donderdag, in het "Café
des bons amis” aldaar, het genoegen bij
een partijtje whist met de drie hoogste
harten en vijf en de drie hoogste klaveren
en de tien en de acht l'slam" te spelen.
De heer M. Jeukens heeft met gunstig
gevolg aan de universiteit te Amsterdam
het eerste wis- en natuurkundig examen
afgelegd.

(L.C. zaterdagZ juli 1892)

Eijsden, 18 Juli. Naar wij met bijzonder
genoegen vernemen, legde de heer ].H.
Frijns jl. Zaterdag te Arnhem met gunstig
gevolg 't examen als hoofdonderwijzer af.

(L.C. dinsdag 19 juli 1892)

Eijsden, 24 Juli. De hooggeb. heer graaf de
Geloes, die er steeds op uit is, iets in het
belang van den landbouw te doen, heeft
den heer H. Leesens uitgenoodigd a.s.
Zondag 31 Juli, te 4 uur, eene voordracht
over bijenteelt in het schoollokaal te hou-
den.
De spreker zal handelen over het nut der
bijen, in betrekking tot land- en tuin-
bouw, en over de bijenwoningen met ver-
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plaatsbare raten, waartoe 4 verschillende
stelsels ter plaatse zullen zijn.

(L.C. dinsdag 26 juli 1892)

Eijsden, 26 Juli. De kersenhandel, hier een
hoofdgewin, spoedt ten einde. De oogst
van deze vrucht bleef beneden het mid-
delmatige en bedroeg, enkele weiden uit-
gezonderd, niet de helft van een gewonen
oogst. Hierbij kwam nog, dat de regen der
vorige week de vrucht deed scheuren,
waardoor deze in waarde verminderde. De
prijzen wisselden af tusschen f. 11,50 en
f. 21.50 per 100 KG.

(L.C. donderdag 28 juli 1892)

Eijsden, 1 Aug. Voor een talrijk auditori-
um gaf gisteren de heer Leessens van
Bemelen in It ruime schoollokaal zijne
aangekondigde voordracht over bijen en
bijenteelt. Op duidelijke en bevattelijke
wijze zette spreker achtereenvolgens het
onmiddellijk en het middellijk nut der
bijen uiteen. Door teekeningen op het
bord toonde spreker aan, op welke wijzen
de bijen grooten dienst bewijzen bij de
bevruchting der bloemen. Nadat hij nog
in het breede hierover uitgeweid en
verschillende bewijzen tot staving van het
behandelde bij gebracht had, kwam spre-
ker aan het tweede, meer practische
gedeelte: de honingbereiding. Met dit
doel had de heer Leessens een drietal
korven met verplaatsbare raten ter
beschikking der vergadering gesteld. Deze
korven, van verschillende bouw, werden
nu bezichtigd en van ieder afzonderlijk
het voor en tegen aangewezen. Met
belangstelling werd de vergadering door
alle aanwezigen gevolgd, en vooral was
het een waar genoegen onze bijenhouders
gade te slaan: dezen waren geheel oog en
oor en lieten niets ontsnappen.

(L.C. dinsdag 2 augustus 1892)

NICO DUIIKERS



Kroniek Eijsden 1984

l lyfiíg' jaar
Dar/ei' Eijsden
EIJSDEN - Machinejobriek Dar>
ley BV Eijsden werde liet i'zjfrzg
jarig bestunnsfeest. Personeel en
directie maakten van de gelegen-
heid gebruik om gezamenlijk dn
feest te meren. Het personeel
schonk de directie een nzurrneren
plaquette die een herinnering is
aan het gouden beslnunsfeesr. De
plaquette die aan de hou/dingung
is bevestigd. werd onthuld door al-
gemeen directeur Pt J. van Monr-
foort. Bi] de onthulling u'ns ook
mevrouw Darley-Sampermans.
weduwe van de oprichter Mu.:-
Darley. aanwezig lzlefozm,

3 februari
Viering van het vijftigjarig bestaansfeest
van de Machinefabriek Darley, opgericht
in 1934 in de Voormalige gemeente Heer
en in 1971 overgeplaats naar het nieuwe
fabrieksgebouw in Eijsden aan de
Emmastraat.

18 februari
Tijdens een galazitting van de
Carnavalsvereniging “De Kleeflep" in het
Verenigingsgebouw van de Koninklijke
Oude Harmonie van Eijsden wordt de TV-
presentator Frits Bom geïnstalleerd als de
(negentiende) Ridder in de "Orde van de
Gouwe Cramignon".

13 t/m 18 mei
In deze schoolweek organiseert de afde-
ling Eijsden-Gronsveld van het IVN
(Instituut voor
Natuurbeschermingseducatie) een milieu-
week voor de leerlingen van de basisscho-
len in Eijsden (dorp), Oost-Maarland en
Mesch. In het kader daarvan wordt in die
scholen o.m. de film “Net niet te laat"
vertoond, terwijl de leerlingen - onder lei-
ding van IVN-leden en gewapend met
prikstokken en plastic handschoenen -
vervuilde gebieden in de omgeving van
hun scholen van hun vervuiling hebben
ontdaan.
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15 juni
Openstelling van het Ursulinencomplex,
gepaard gaande met:
1.de aanbieding van het eerste exem
plaar van het boek “Ursulinencomplex
Eijsden” door de burgemeester van
Eijsden aan zuster Angèle O.S.U.l provin-
ciaal overste van de Orde der Ursulinen
van de Romeinse Unie in Nederland, en

2.de openstelling van de in dat Complex
gehuisveste I'Openbare Bibliotheek
Eijsden". Hierbij wordt door de voorzitter
van de “Stichting Openbare Bibliotheek
Eijsden" het eerste exemplaar van het
boek “nne Koëmel vóol" aangeboden aan
de burgemeester van Eijsden.



27 december 1984:
de 105 meter hoge schoorsteen von Zinkwit Nederland B.V.
wordt gesloopt.

Foto: Puul Rutten.
Collectie Eiisdens Verleden.
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Stichting Eijsdens Verleden



16 en 17 juni
Diverse festiviteiten in en rond het
Ursulinencomplex bij gelegenheid van
bedoelde openstelling.

16 juni
Overlijden te Maastricht van rector
M.].M. Oomes, in 1899 te Maastricht
geboren. Hij was van 1 mei 1940 tot 1
april 1948 rector van het rectoraat Eijsden
(Vroenhof). Zijn opvolger als zodanig,
rector F.].l. Debets, werd op 1 augustus
1948 pastoor van de nieuwgevormde
parochie Breust-Eijsden, welke nieuwvor-
ming gepaard ging rnet de opheffing
zowel van het rectoraat Eijsden als van de
parochie Breust.

22 juni u
Prinses Margriet der Nederland verricht
de officiële opening van het
Ursulinencomplex Eijsden.

17 t/m 26 augustus
Viering van het honderdtienjarig
bestaansfeest van de Konklijke Oude
Harmonie van Eijsden in het
Tenniscentrum Eijsden aan de
Parrallelweg.

17
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12 september
Van gemeentewege is ingevolge het
gemeenteraadsbesluit van 21 augustus
tevoren, op initiatief van de “Stichting
Eijsdens Verleden", Vóór het gebouw van
de openbare basisschool in Mesch - op de
hoek van de Grijzegraaf en de Onderste
Bernauerweg - een gedenkteken geplaats
met de volgende tekst:
“Wereldoorlog 1940-1945
Hier - in Mesch (gem. Eijsden) - begon de
bevrijding van Nederland door de
Geallieerden.
Manschappen van de 30ste Amerikaanse
Infanterie-Divisie, bijgenaamd de Old
Hickory, overschrijden nabij dit gedenkte
ken op 12 september 1944 om 10.00 uur
v.m. de Nederlands-Belgische grens.
Zij zijn daardoor de eerste Geallieerden,
die voet zetten op Nederlandse bodem.”
De onthulling van dat gedenkteken heeft
plaats - o.m. opgeluisterd door de
Koninklijke Harmonie “Ste Cécile" en de
Schutterij “Sint Sebastianus” van Oost-
Maarland - in de avonduren door burge-
meester Bouwens en de heer].Ch. Warnier,
toenmaals hoofd van voornoemde school.

29 september
Overlijden van mejuffrouw Jeanne
Theunissen. Zij was van 1 november 1943
tot 1 juli 1973 onderwijzeres aan de open-
bare lagere school van Mesch. Zij was
mede-oprichter en ere-bestuurslid van de
"Stichting Eijsdens Verleden". Van haar
hand verschenen verscheidene gedichten
in Eijsdens dialect.

27 december
De 105 meter lange - in 1967 gebouwde en
sinds 1975 niet meer in gebruik zijnde -
schoorsteen van Zinkwit Nederland B.V.
aan de Ir. Rocourstraat wordt gesloopt door
het tot ontploffing brengen van een aange-
brachte springstoflading.

H.[.G. WIINANDS



Kint g'r oes vertelle...
Einde vorig jaar is de Stichting Eijsdens Verleden in
het bezit gekomen van twee unieke foto's, die op 13
september 1944 gemaakt zijn voor de St.-Jozefschool
in Oost-Maarland. De foto's zijn gemaakt door een sol-
daat van de 113e Cavalary Group van het
Amerikaanse leger. Deze cavaleristen, bijgenaamd Red
Horse, behoren tot de directe bevrijders van Eijsden.
Beide foto's zijn afkomstig uit de archieven van de
113e Cavalerie Group.

Op bijgaande foto ziet u Chaplain Ben L. Rose,
staande achter een meisje uit Oost-Maarland. Het
kruisje op de helm vertelt ons dat we met een geeste-
lijk verzorger te doen hebben. Meestal worden geeste-
lijk verzorgers ingedeeld bij de geneeskundige troepen
om vervolgens gedetacheerd te worden bij de diverse
legeronderdelen. Vandaar de armband met het Rode
Kruis.

Ben L. Rose
meteen nog onbekend

meisje, 13 september
1944.

Foto: S.E.V.
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Na de oorlog is Chaplain Rose werkzaam geweest bij
het Union Theological Seminar in Virginia, U.S.A.

Omtrent de identiteit van het meisje op de foto zijn
we, ondanks verwoede pogingen daartoe, niets te
weten gekomen. Het enige wat bekend is, is dat het
ongeveer tienjarig meisje uit Oost of Maarland
afkomstig is. Wij vragen u, lezer, lezeres, of g'r oes kint
vertelle wie het meisje is.

Indien u Voor ons nuttige informatie heeft, verzoeken
wij u contact op te nemen met Pierre Jeukens,
Kerkplein 26e te Mesch, telefoon 1206. Door uw infor-
matie wordt deze foto Voor ons allen veel waardevol-
ler.

PIERRE IEUKENS



De synogoge von Eijsden ten huize von
Abrohom Coopmon (1783-1820)
Inleiding
Van 1783 tot en met
1820 beschikte de
joodse gemeenschap
van Eijsden over een
synagoge ten huize van
Abraham Coopman. In
dit artikel is beschreven
waar dit huis met syna-
goge was gesitueerd in
Eijsden, en wordt een
beeld geschetst van de
omstandigheden waar-
onder de synagoge
functioneerde.

Verwervingen
Abraham Coopman
deed achtereenvolgens
drie onroerendgoed
aankopen die voor ons
van belang zijn. Ten
eerste kocht hij op 31
maart 1780 voor 140
gulden Brabants
Maastrichter koers van
de erfgenamen van

(iii-J\_\l
Vroenhof Kattestraat

Kerkstraat `

(i
Dorpstraat )

Elisabeth Erkens een
perceel grond van 18
kleine roeden aan de Dorpsstraat in
Eijsden, bestaande uit 'zeker vervalle
huijsie en annexe hoffs' met de 'geregtig-
heijd op de put over den messhoff van 't
naastgelegen huijs' (op het kaartje ingete-
kend bij l).1 Dit perceel was afgesplitst
van een groter perceel van twee grote en
twee kleine roeden.2 Het ander gedeelte
was op 2 januari 1778 voor 1000 gulden
Brabants Maastrichter koers verkocht aan
de Gemeente van Eijsden die de bedoe-
ling had er een lhuijs wooning en school-
huijs voor den schoolmeester' Van de
Gemeente in te vestigen. De aankoop van
de Gemeente werd omschreven als 'huijs
hoff en agter caemer bestaende dus in
drie plaetsen ter aerden en een bovencae-
mer solder met de geregtigheijt op een
putte'.3 Ten tweede kocht Abraham
Coopman, 'jood en coopmanf, op 4 okto-
ber 1780 van Hendrik Nolens voor 4100
gulden Brabants Maastrichter koers 'huijs
en hoff gelegen in de Dorpstraat' van
Eijsden ter grootte van twee grote roeden

(op het kaartje ingetekend bij 2). Nolens
had een en ander op 19 januari 1778
verworven van de Gemeente van Eijsden
Voor 260 gulden Brabants Maastrichter
koers. De Gemeente van Eijsden was oor-
spronkelijk van plan om juist in dat pand
leen wooning en schoolhuijs voor den
gereformeerde schoolmeester' in te
richten. Dat was niet doorgegaan omdat
bij 'naedere examinatie' gebleken was dat
dit 'grootere reparatien te vereijschen, als
wel gedagt was'.5 Die reparaties werden
overigens wel uitgevoerd door Nolens,
hetgeen tevens de verklaring is voor het
aanzienlijke verschil tussen aan- en ver-
koopprijs van het goed. De derde koop
van Abraham Coopman betreft 'seekere
hofplaetsje geleegen ten eijnde van de
Dorpstraetl te Eijsden ter grootte van zes
kleine roeden en grenzende aan de eerst
genoemde verwerving van Coopman. Dit
kocht hij op 25 maart 1789 voor 110 gul-
den Brabants Maastrichter koers van
Willem Cerfonteijn.6
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Gedeelte van Eijsden, getekend
noor het kodostrole minuutplon
von 1840 (Eijsden, sectie D,
derde blad). ln zwort de situe-
ring von de onroerend goed gon-
kopen von Abrohom Coopman.
Bij (i) het vervullen huisje met
tuin (gekocht in moort i780 en
moort i789), bij (2) het huis
woorin de synogoge wos
gevestigd (gekocht in oktober
1780), thons Diepstroot 53.
(tek. outeur)



Eerder werd betoogd als zou in genoemd
klein huisje de synagoge zijn ingericht.7
Dat is niet Correct gebleken. Het kleine
huisje op zijn eerste verwerving werd
namelijk afgebroken en het perceel werd
samengevoegd met het hiervoor genoem-
de perceel en tot tuin bewerkt (op het
kaartje ingetekend bij 1).8 De huissynago-
ge werd vervolgens ingericht in het door
Coopman van Nolens gekochte huis
(tweede Verwerving).
Naar verluidt kon Abraham Coopman de
hiervoor omschreven goederen kopen (de
naakte totaalsom bedroeg 4470 gulden
Brabants Maastrichter koers) omdat hij
een prijs in de loterij gewonnen had.9

Het inrichten van de huissynagoge
Alleen een joodse gemeenschap (kille) die
tenminste 10 volwassen mannen omvatte
(minjan), was gerechtigd gebedsbijeen-
komsten te organiseren. In Eijsden was
dat "omslagpunt" zeker reeds in 1764
bereikt. In dat jaar namelijk schonk
Zippora Selichmann, weduwe van
Alexander Abraham Cahin, aan haar zoon
Salmoon Alexander Abraham Cahin o.a.
de “vijff boecken Moses (=Pentateuch,
ofwel thora; dit is de Hebreeuwse naam
voor het boek waarin de Mozaïsche Wet
staat), als oock alle ornamenten en
gereedschappen, van wat naam of con-
ditie die soude moogen weesen en welcke
bij de synagoge behooren".10 Op naam-
kundige basis is aangetoond dat Abraham
CahinI de grootvader van Salmoon, een
belangrijke kerkelijke functie vervulde.All
Het is dus niet onwaarschijnlijk dat er een
synagoge ten huize van de Cahins was
ingericht. Waar dat was is nog een open
vraag. Dàt er een synagoge was, blijkt ook
uit de vermelding in een krakeel uit eind
1779 tussen gevestigde Joden en nieuwko-
mers in Eijsden, waarbij de nieuwkomers
de secretaris van de schepenbank verzoe-
ken een mededeling op schrift te stellen
ter verduidelijking van hun goede naam
en faam en op te hangen “in de synagoge
der Haebreen alhier".12 Ook was zeker
sedert 1773 Joseph Cahn uit Beek in
Eijsden woonachtig en als joods school-
meester actief.13 Hiervoor is aangegeven
dat Abraham Coopman het pand, waarin
de huissynagoge uiteindelijk werd inge-
richt, op 4 oktober 1780 in zijn bezit
kreeg. Het jaar waarin de huissynagoge bij
Coopman werd ingericht kan bepaald
worden op ca. 1783. In 1778 en in 1783
overleden namelijk achtereenvolgens de
broers Salomon Alexander Cahin (eige-
naar Van de thora rollen en de andere
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synagogale goederen) en Zeligman
Alexander Cahin, terwijl hun enige dan
nog levende broer Heijman Alexander
Cahin, zich reeds geruime tijd daarvoor in
Valkenburg had gevestigd. Aldus was de
rol van de oude familie Cahin uitges-
peeld, terwijl de jongste takken nog niet
in aanzien waren. Het lijkt logisch dat
Abraham Coopman toen op de voorgrond
trad met het aanbod te zijnen huize de
joodse gebedsruimte in te richten.
Vooreerst was dat een als zodanig inge-
richte ruimte, die waarschijnlijk door de
joodse gemeenschap werd gehuurd Van
Coopman. Het is mogelijk en voor de
hand liggend dat de benodigde attributen
afkomstig waren van de familie Cahin en
dat die, zoals we later zullen zien,
gedeeltelijk in bezit zijn gekomen van
Coopman. De gezamenlijke leden van de
joodse gemeenschap verkregen op 26
september 1793, voor het zeer aanzienlij-
ke bedrag van 2000 gulden Brabants
Maastrichter koers, de volledige eigen-
domsrechten van de 'bidkaemer, trap, en
de duer waar meede men de trap opgaat',
zoals gesitueerd in het woonhuis van
Coopman, in handen.14 De benodigde
gelden waren bijeengebracht door de
leden van de joodse gemeenschap die als
tegenprestatie mede-eigenaar werden én
één of meerdere rechten op zitplaatsen in
de synagoge verkregen. Er werd tevens
precies vastgelegd wat er met die eigen-
domsrechten en zitplaatsrechten diende
te gebeuren indien de eigenaar zou over-
lijden of uit de gemeenschap zou vertrek-
ken. Er werden 14 zitplaatsen voor de
mannen uitgegeven en 12 voor de
vrouwen. Eerder waren de zitplaatsen in
huur uitgegeven voor 2 gulden per jaar
per zitplaats, waarmee werd aangevangen
in 1783. Ook dit gegeven kan een
aanwijzing zijn dat 1783 het jaar is waar-
in de synagoge bij Coopman werd inge-
richt. Eén van de leden, Isac Croijangs,
bleek overigens een aanzienlijke huur-
achterstand te hebben, waarvan hij een
gedeelte voldaan had door betaling met
leene silvere hand met eene mehonie
houwte handsvat' (=jad; een aanwijsstok-
je, leeswijzer, waarop een hand met een
uitgestrekte wijsvinger. Hiermee leest de
voorzanger uit de thora) met een waarde
van 8 gulden.

Openbare verkoop van huis en huisraad van
Abraham Coopman15
Abraham Coopman (ook na naamsaanne-
ming in 1808, Eijsden: Abraham
Coopman) werd geboren te Furth,



Diepsfraai 53,
gezien vanuit hei
noorden.
De ruimte waarin
zich de huissynaga-
ge bevond is van
buitenaf herken-
baar aan de uii-
bouw op de eerste
verdieping, hei-
geen aangeeft
waar de ark was
geplaatsi.
Fora: Jean Reihera,
febr. 1989. Collectie
Eiisdens Verleden (nr.
4l 73).
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gemeente Susteren in ca. 1745 als zoon
van Kauffman lsaacs en Helena N.N..
Volgens eigen opgave woonde hij sedert
ca. 1757 in Eijsden. Hij huwde in ca. 1768
met de op 7 juli 1748 te Vaals geboren
Hendela Abraham (Hindela Aartog) (na
naamsaanneming in 1808, Eijsden:
Helenna Broch), een dochter van
Abraham N. en Johanna N.. Coopman
voorzag in zijn onderhoud als slager en
koopman in vlees en wol. Uit de over-
drachtsregisters van de schepenbank Van
Eijsden blijkt dat hij als eerste jood onroe-
rend goed in Eijsden wist te verwerven.
Ook maakte hij deel uit van het bestuur
van de joodse gemeente in Eijsden. Zoals
bekend was in zijn huis sedert 1783 de
synagoge ingericht. Coopman had
minstens acht kinderen van wie er twee
bij de geboorte dezelfde voornamen kre-
gen; beiden heetten Jacob Abraham
Coopman. Bij de naamsaanneming in
1808 koos de oudste voor Jacop en de
jongste voor Abraham Jacop, hoewel hij
zich zelf steeds Jacob Abraham bleef noe-
men. De jongste is in dit kader verder van
belang.
Op 30 december 181916 ging Abraham
ertoe over een gedeelte van zijn onroeren-
de goederen, waaronder zijn woonhuis in
de Dorpstraat waarin de synagoge was
gevestigd (ingetekend bij 2 op het kaartje)
en de tuin aan het begin van de
Dorpsstraat (ingetekend bij 1 op het
kaartje), te verkopen. Het huis had hij in
ca. 1810 nog aanzienlijk verbouwd en
verbeterd en het behoorde daardoor tot
de meest aanzienlijke huizen van
Eijsden.17 Om een maximale opbrengst te
verkrijgen gebeurde de verkoop openbaar
bij opbod. Het te verkopen huis wordt
omschreven als 'huis, steenweg, stallin-
gen en tuin' met een totale oppervlakte
van 8 aren en 29 centiaren. Uiteraard
maakte de 'boven kamer uitzigt hebbende
op den steenweg en tuin, dienende tot de
joodsche Kerke, welke boven kamer toe-
behoort aan de joodsche gemeente' geen
deel uit van de verkoop. De tuin had een
oppervlakte van 5 aren en 28 centiaren.
Na de gebruikelijke procedure blijkt alles
in handen van zijn zoon Jacob Abraham
Coopman te zijn gekomen. Hij betaalde
er, buiten de lasten die er nog op rustten,
2100 Luikse guldens (overeenkomend
met 1176 Nederlandse guldens) voor. Hij
kon pas per 1 januari 1821 over de goede-
ren beschikken, maar diende wel binnen
drie dagen na de toewijzing het verschul-
digde bedrag te voldoen. Abraham
behield zich het recht voor om tot laatst-
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genoemde dag in het huis te blijven
wonen. Dat deed hij overigens ook na die
datum, want hij ging inwonen bij zijn
zoon. Zowel Abraham als zijn echtgenote
overleden in dat huis, respectievelijk op
30 januari 1825 en 17 april 1827. Kort
voor de daadwerkelijke overdracht vond
nog een interessante openbare verkoop
plaats. Abraham wilde blijkbaar schoon
schip maken en verkocht op 28 november
1820 een groot gedeelte, wellicht zelfs
alles, van zijn inboedel. Ook dat gebeurde
op een openbare veiling.18 In 100 loten
krijgen we een beeld van de boedel van
een gegoed inwoner van Eijsden aan het
begin van de negentiende eeuw (zie bijla-
ge). Enige opmerkelijke posten die moge-
lijk en soms zeker met de synagoge te
doen hebben, betreffen de volgende
zaken (tussen haakjes steeds het lotnum-
mer): drie keer 'zes matte stoelen deffet'
(=defect) (1, 2 en 3), 'zes houte stoelen'
(4), 'een lessenaar deffet' (5), 'een houte
bank' (6), 'eene joodsche godslamp' (92),
'een lessenaar' (95), 'vijf boeken genaamt
boeken Moises' (96) en 'twee boeken in
parkement, dienende tot den joodschen
godsdienst' (97). Wat opvalt is dat een
aantal belangrijke synagogale goederen,
zoals de Vijf boeken met de Wetten van
Mozes, blijkbaar niet in eigendom waren
bij de joodse gemeenschap maar bij
particulieren. Dat zou zo blijven want de
kopers vertegenwoordigden niet de joodse
gemeenschap, maar maakten daar wel
deel van uit. De 18 matten stoelen ( 1, 2
en 3) en de houten bank (6), mogelijk die-
nende tot zitplaatsen in de synagoge, wer-
den gekocht door de in Eijsden woon-
achtige en werkzame rabbijn, bakker
Seligman Gouldstuk. De godslamp (92),
een lessenaar (95), de vijf boeken van
Mozes (96) en de twee boeken in perka-
ment (97) werden gekocht door Jacob
Abraham Coopman, die zoals bekend,
ook al het huis had gekocht waarin de
synagoge was ondergebracht. Met de
effectuering van beide openbare verkopen
was een nieuwe situatie ontstaan in de
verhouding tussen de leden van de joodse
gemeenschap in Eijsden, maar dat is een
ander verhaal.
De opbrengst van de boedelverkoop
bedroeg 318 gulden en 26 centen, een
aardig kapitaaltje voor de oude dag van
Abraham Coopman en zijn echtgenote
Helenna Broch, en daar was het
allemaal om begonnen.



SumenvuttingTen tijde van de tumultueuze
verwikkelingen rond het verkrijgen van ver-
blijfs- en vestigingsvergunningen door
joden in Eijsden; ca. 1778-179019, wist
Abraham Coopman als eerste jood enige
onroerende goederen in Eijsden te
verwerven. De betrokken gronden en
huizen waren gelegen in de Dorpstraat (de
huidige Diepstraat). In een van de panden
werd in 1783 een kamer ingericht als syna-
goge ten behoeve van de joodse
gemeenschap ter plaatse, nadat eerder op
een niet nader bekende plaats elders in
Eijsden (waarschijnlijk ten huize van de
familie Cahin) een synagoge had bestaan.
In 1793 verkreeg diezelfde gemeenschap het
eigendomsrecht van de huissynagoge. Per 1
januari 1821 verkocht Abraham het pand
aan zijn zoon Jacob Abraham Coopman,
met het voorbehoud dat in de bestaande
rechten verbonden aan de synagoge geen
verandering optrad. Opmerkelijk is verder
dat een aantal attributen, onder meer de
thora en enige andere geschriften, noodza-
kelijk voor de gebedsdiensten, in particulie-
re handen waren.

HENK BOERSMA

Noten:

1. RAL, Notariële Archieven, inv. nr. 211, notaris
Th.van der Wood te Eijsden. Koop door
Abraham Kauffman, jode; hij tekent met
Coopman.

2. RAL, LvO, inv. nr. 5407, fol. 480, Legger
Eijsden 1775.

3. RAL, Notariële Archieven, inv. nr. 211, notaris
Th. van der Wood te Eijsden. Op de minuut:
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Bijlage:

Inboedelgoederen van Abraham Coopman
zoals geveild op 28-11-1820 (Het lotnummer
Wordt gevolgd door de omschrijving van het
lot, de naam van de koper en de opbrengst ín
Nederlands geld.)

1. zes matte stoelen defiet, Seligman
Gouldstuk, 98 centen
zes dito, Seligman Gouldstuk, 95 centen

3. zes dito, Selígman Gouldstuk, 1 gulden
en 82 centen

4. zes houte stoelen, Joannes Theelen,
5 gulden en 32 centen

5. een lessenaar deffet, Henricus Scafif,
50 centen

6. een houte bank, Seligman Gouldstuk,
79 centen

7. een bedstee, Selígman Gouldstuk, 3 gul-
den en 50 centen

8. een dito met gordijnen, Jakob Abraham
Coopman, 5 gulden en 60 centen

9. een verre bed, hoofdpulwe, twee kussens,
twee onder bedden, een dekbed en
stroozak, Jakob Abraham Coopman,
33 gulden en 60 centen

10. een verre bed, hoofpulwe en twee
kussens, Jakob Abraham Coopman,
22 gulden en 40 centen

1 1. een wolle deken, aan Jakob Abraham
Coopman, 2 gulden en 80 centen

12. zes paar oude bedlakens, Jakob
Abraham Coopman, 10 gulden en
8 centen

13. een oude tafel, de weduwe Lefevre,
31 centen

14. een kolenbak, Seligman Gouldstuk,
1 gulden en 12 centen

15. een haspel en spinrat, Henricus Scaffi
42 centen

16. een zedelaar, Seligman Gouldstuk,
34 centen

17. een kacheltje zonder pijpen, Seligman
Gouldstuk, 2 gulden en 94 centen

18. eene koekepan, Seligman Gouldstuk,
1 gulden en 12 centen

19. een waschkuijptie deficet, Jakob Isaac,
22 centen

20. een dito, Pieter Piters, 1 gulden en
32 centen

21. een lantaarn defcet, Theodoor van
Haeren, 75 centen

22. een herk en tang, Seliman Gouldstuk,
1 gulden en 6 centen 23. twee emmers,
Seligman Gouldstuk, 62 centen

24. een strijkijzer', Pieter Hermans, 1 gulden
25. een ijzeren roester, Theodoor van

Haeren, 28 centen
26. een vaagborstel, Jan van Gulpen,

31 centen
27. een houte rek, Selígman Gouldstuk,

N
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28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

47.
48.

49.
73
50.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

1 gulden en 26 centen
een nachtstallingsken, Jakob Isaac,
90 centen
een íjzere ketel, Josephus Lambert,
1 gulden en 15 centen
een dito, Seligman Gouldstuk, 78 centen
een dito, Theodoor van Haeren,
48 centen
een dito, Jakob Isaac, 87 centen
een tafel, Henricus Scaff, 84 centen
een spiegel deffet, Jan van Gulpen,
14 centen
een dito, Pieter Piters, 1 gulden en
96 centen
een dito, Pieter Piters, 1 1 gulden en
20 centen
een dito, Selígman Gouldstuk, 2 gulden
en 52 centen
een oude print, Jakob Abraham
Coopman, 39 centen
een reiskoffer, Jakob Abraham
Coopman, 1 gulden 79 centen
eene koffijmolen deffet, Seligman
Gouldstuk, 59 centen
eenen koperen kandelaar, Seligman
Gouldstuk, 45 centen
twee koopere kookpotten, Jakob
Abraham Coopman, 5 gulden en
60 centen
eenige oude tassen deffet, Maria Kicken,
8 centen
eenig dito, de weduwe Lefebvre,
31 centen
eenige dito, Elias Chanter, 17 centen
drie porceleine spoelbakken, Jakob
Abraham Coopman, 1 gulden 12 centen
een dito, Jan van Gulpen, 56 centen
acht wijn roemers, d'heer Troquaij, pas
toor tot Breust, 48 centen
vijfporeleine tassen, Rachel Coopman,
centen
zes dito, Theodoor van Haeren,
87 centen
(nummer 51 werd abussíevelijk overge
slagen)
eenige porceleine stelzels, Theodoor van
Haeren, 1 gulden en 9 centen
twee dito, d /heer pastoor Troquaij,
78 centen
zes tassen, Jakop Abraham Coopman,
87 centen
een porceleine terrine, Pieter Piters,
1 gulden en 14 centen
zes porceleine borden, Jakob Isaac,
78 centen
vijf dito stelzels, Jakob Abraham
Coopman, 1 gulden 43 centen
een tinne inkkooker, de weduwe
Lefebvre, 42 centen
een blikke lamp, Selígman Gouldstuk,
31 centen
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60.

61.
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.
88.

89.

90.

een kopere koffijpot, Joannes Theelen,
84 centen
een dito, de weduwe Lefebvre, 53 centen
een dito, Pieter Piters, 2 gulden en
38 centen
eenen kooperen olíjpot, Pieter Piters,
3 gulden en 38 centen
eene koopere turksche mutsvorm,
Rachael Coopman, 62 centen
een koopere schokolaatspot, Pieter Piters,
1 gulden en 12 centen
eene koopere pan, Joannes Theelen,
62 centen
een dito kandelaar, Michael Kourij,
28 centen
een koopere handvat, Jakob Abraham
Coopman, 1 gulden 17 centen
eene koopere pan, Jakob Abraham
Coopman, 1 gulden en 12 centen
eene kopere kasserol, Jakob Abraham
Coopman, 2 gulden en 38 centen
een kopere koflijpot, Seligman
Gouldstuk, 1 gulden en 26 centen
een koopere mortier, Jakob Abraham
Coopman, 2 gulden en 80 centen
een koopere vischketel, Pieter Piters,
2 gulden en 80 centen
eene tinne lampet, Jakob Isaac, 1 gulden
en 40 centen
eene tinne soupkomp, Jakob Abraham
Coopman, 1 gulden 57 centen
eene dito, Jakob Abraham Coopman,
2 gulden 80 centen
een tinne bierkan, Pieter Piters, 1 gulden
en 40 centen
twee tinne genevers maatjens, Rachael
Cooprnan, 1 gulden
acht tinne borden, Seligman Gouldstuk,
4 gulden en 76 centen
zes dito en eene schootel, Jakob Isaac,
4 gulden en 76 centen
zes dito, Jakob Abraham Coopman,
2 gulden en 46 centen
zes tinne schootelen, Jakob Abraham
Coopman, 4 gulden en 48 centen
eene tinne bedflesse, Jakob Abraham
Coopman, 4 gulden en 48 centen
zes tinne schootelen, Jakob Abraham
Coopman, 5 gulden en 32 centen
zes dito, Seligman Gouldstuk, 4 gulden
en 48 centen
eene tafel, Seligman Gouldstuk,
3 gulden 50 centen
eene dito, Jakob Hanen, 59 centen
een dito, Jakob Abraham Coopman,
1 gulden en 40 centen
een gestikt tafelkleed, Jakob Abraham
Cooprnan, 7 gulden en 28 centen
zes paar tafellakens, oude, Jakob
Abraham Coopman, 6 gulden en
72 centen

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

twaalfservetten, Jakob Abraham
Coopman, 6 gulden en 72 centen
eene joodsche Godslamp, Jakob
Abraham Coopman, 7 gulden en
28 centen
eene kleeder kast, Jakob Abraham
Coopman, 6 gulden en 72 centen
een dito, Jakob Abraham Coopman,
4 gulden en 48 centen
een lessenaar, Jakob Abraham
Coopman, 18 gulden en 48 centen
vijf boeken genaamt boeken Moises,
Jakob Abraham Coopman, 6 gulden en
60 centen
twee boeken in parkement, dienende tot
den joodschen godsdienst, Jakob
Abraham Coopman, 16 gulden en
80 centen
acht oude boeken in verscheide talen,
Jakob Abraham Coopman, 5 gulden en
60 centen
eene staan uurwerk met kast, Jakob
Abraham Coopman, 20 gulden en
16 centen

100. een houte tafeltje, de weduwe Lefebvre,
1 gulden en 15 centen,

101 . een eete kastje, Jakob Abraham
Coopman, 3 gulden en 36 centen.
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Kent u ze no P

Personeel van het voedselbureau te
Eijsden, 1945.
De foto is gemaakt voor het huis
Boomkensstraat 6 te Eijsden.
Staand v.l.n.r. Pierre Wolfs; Henri Closset;
Dré Simmelink; Haij Pachen; Mathieu
Drummen; Juul Wolfs; Leo Smeets; Baerke
Wolfs; Zjeng Schrijnemaekers;
Zittend v.l.n.r. Jules Willems; jacques
janssen; Zjif Broers; Baer Tossings; Toine
Paquaij.
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Bij ons Thuis
AFLEVERING 8

Als het bij ons thuis “praomde”, als erge

tegenslag ons trof op akkers of in de stal-

len, als ziekte onder het vee het vader

moeilijk maakte met de labeuring, of als

er dreiging hing over ons huis bij ernstig

levensgevaar van ouders of kinderen, of

bij Doorke een keer door een ongeval,

dan moesten wij naar Marjan.

Dan vond moeder het rozenkrans bidden

thuis niet voldoende, dan moesten bij de

aparte H. Misoffers om uitkomst en

genezing, om afweer van onheil, ook nog

novenen gedaan worden, novenen van

boete en gebed. Dan stuurde moeder ons

naar Marjan. Ook Betje en Truuke baden

regelmatig novenen voor bij ons thuis,

maar bij meer dan gewone nood werd

Marjan ingeschakeld. Die moest er nog

eens extra "kafoek" bij doen. Die nove-

nen van Marjan betaalde moeder ook

duurder. Daarvoor gaf ze een extra offer.

Peter en ik hebben Marjan eens tien gul-

den gebracht voor een noveen. Dat was

een som, een kapitaal in de tijd voor de

Eerste Wereldoorlog toen je soms voor het

beste fruit nog geen 10 Cent kreeg. Maar

toen had vader ook longontsteking en

toen was longontsteking voor de meeste

mensen dodelijk. Toen moest je bij long-

ontsteking negen angstige dagen wachten

op de crisis. De negende dag bracht zeker-

heid: ommekeer en beterschap of de

ineenstorting, de dood. In zo'n omstan-

digheden hielp Marjan door gebed en

hemelbestormende boete, door zeer

bijzonder haar lijden op te offeren voor

het gevraagde doel. En als dan op de

negende dag, de laatste der noveen, de

beterschap kwam, dan had Marjan dat

gedaan door haar offerend bidden en dan

steeg zij in onze achting en ontzag nog

hoger, als dat al kon.

Wij, kinderen, beschouwden Marjan als

een heilige. Ze was nog een beetje familie

van moeders kant. Zij woonde in een

soort hoog handelshuis. Daar had ze een

opkamertje. Nog nooit in mijn leven heb

ik zo een zindelijke zit-slaapkamer gezien.

Als de ziel van Marjan zo proper en zuiver

is geweest als het kamertje waarin ze

woonde, dan zit ze nu naast Sint-Aloysius

in de hemel. Marjan leed voortdurend. Ze

had onafgebroken pijn in al haar beende-

ren en gewrichten. Behalve vele andere

kwalen had zij de knobbeljicht. l-loe lij-

dend ook de indruk was die zij op ons

maakte, zij klaagde nooit. Zij kon niets

doen voor de kost dan bidden, en dat

deed zij voor de ganse parochie. Iedereen

kwam met zijn nood naar Marjan, ook

pastoorke als hij het moeilijk had, moei-

lijk soms met onwillige schapen, moeilijk

bij gewichtige besluiten of met de juiste

raad, die hij moest geven.

Voor iedere nood, voor elke kwaal, had

Marjan een aparte noveen tot veel

verschillende heiligen: noveen ter ere van

Sint-Cornelis, ter ere van de Vijf Wonden,

ter ere van Maria's smarten, ter ere van

Sint-Gerardus, niet te vergeten, en ook

soms ter ere van nu lang vergeten heili-

gen als Sint-Relindis en Amelberga. Als

het heel erg was en de beproeving zeer

zwaar en dreigend, deed Marjan je niet

alleen de noveen meebidden, maar dan

stuurde zij je ook nog ter beevaart naar

een of andere heilige, naar Sint-Gerlachus

in Houthem voor het vee, naar Wittem,

soms zelfs naar het buitenland, naar

Rutten of Hakkendover, naar Kevelaar of

Scherpenheuvel, of naar St.-Joseph in

Leuven.
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Marjan had grote ogen, zoals moderne “Marjan van de vrouw", zo werd ze

schilders die wel eens tekenen. Haar genoemd. Hoe haar eigenlijke familie-

gelaat was rimpelloos ondanks haar onop- naam was, heb ik later eerst geweten.

houdelijke pijn. Strak was de huid van Marjan hoorde bij ons thuis. Marjan

haar voorhoofd gespannen boven haar werkte voor het welzijn van ons thuis,

grote, zwarte wenkbrauwen, zwart, niet door te werken lijk Doorke en Polien,

diepzwart gelijk het hoofdhaar zonder niet door te zorgen gelijk vader en moe-

enig spiertje wit of grijs. Sjefke zei dat der, maar door voor ons te bidden.

Marjan dat haar oppoetste met Zebra Doorke kreeg zijn dagloon, Polien haar

Kachelglans of met l'schoenwiks". Dat maandloon, Marjan kreeg voor haar hel-

zwarte van de wenkbrauwen en van dat pend lijden en bidden eigenlijk een veel

___-u-..-

--__--_--_.

-
.

-r-

Hurie wisi veel veihnlen ie
vertellen. Hij kwum bij de

mensen in de keuken, weer
hij zijn krumerijen eieleerde.

Tekening: Hugo Königs.
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platgestreken glanzend hoofdhaar met te geringe vergoeding. Haar lijden, boete

een scheiding in het midden, en die don- en gebed bracht niet altijd de gewenste

kere diepe ogen, gaven ons de indruk van uitkomst of de verwachte oplossing. Haar

heilige properheid, net zoals die witte invloed bij God en Zijn lieve heiligen was

bedsprei met wafeltjesmotief, net zoals de niet onfeilbaar. Ook ons vertrouwen op

blankgeschuurde tafel en de smetteloze haar voorspraak was niet bijgelovig. Maar
iedereen van bij ons thuis, vader, moeder,

knecht en kinderen, zelfs Polien en velen
plankenvloer.
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in het dorp, droegen met zich mee de

dankbare zekerheid dat Marjan veel

onheil heeft afgewend en veel zegen heeft

afgesmeekt.

"Werken is ook bidden", zei Doorke wel

eens als moeder hem aanspoorde tot wat

meer gebed. Ik hoor moeder dan nog zeg-

gen: "Bidden is ook werken, want wat je

met werken niet verkrijgen of behouden

kunt, dat krijg en behoud je nog met bid-

den." Marjan heeft zo voor velen en

bijzonder voor bij ons thuis hard gewerkt.

Zondags na de hoogmis moesten wij bij

ons thuis aan moeder Vertellen wat

pastoorke had gepreekt. Afzonderlijk

bracht Peter, noch Sjefke, noch onderge-

tekende daar iets van terecht, maar met

ons drieën samen preekten wij pastoorke

wel na. De ene wist wel wat van het

begin, de ander van het midden en de

derde iets van het slot van het sermoen.

”t Beste ging het als pastoorke zich had

kwaad gemaakt over de kermis of een

vechtpartij. Dat navertellen ging moeilij-

ker als het een feestpreek was geweest met

veel geleerde woorden en hoogdravende

volzinnen en exclamaties. Moeder vulde

zeer geduldig iedere zondag aan hetgeen

aan ons verslag ontbrak en gaf ons dan

nog enkele nuttige aansporingen en bij de

preek passende terechtwijzingen. Maar o

wee als wij met zijn drieën samen hele-

maal niets wisten en als krom Reneerke

haar was komen vertellen, dat wij gedu-

rende de hele preek gepraat en gegiecheld

hadden, zodat "Eerbied in Godshuis" ons

had moeten waarschuwen met een tik

van zijn lange staf met blinkende harde

koperen knop. "Eerbied in Godshuis", zo

noemden wij Sjang de Koorezel, de Suisse,

vanwege de brede sjerp met deze gulden

woorden daarop gestikt.

Bij ons thuis werd nooit de preek van pas-

toorke bekritiseerd. Wat op de preekstoel

werd gezegd was Gods woord en wat pas-

toorke zei “was goed gezegd". Toch was

Doorke het er niet altijd mee eens. Soms

kon hij enkele waarheden niet onder zijn

pet krijgen. Dat zei hij dan wel eens, ook

wel in het bijzijn van de kinderen, zodat

moeder of vader wel verplicht was zijn

scheve mening recht te zetten. Moeder

was dan zeer positief en wij kinderen

waren trots, dat moeder alles net zo goed

wist als pastoorke. Moeder kon, als zij

wilde, de ganse hoogmispreek van voor

tot achter opzeggen. Zij deed dat wel eens

om ons te laten horen hoe goed zij ople-

tte bij het verkondigen van Gods woord.

Wij kinderen hoorden dan nog liever

moeder preken dan pastoorke.

Een van de gepreekte waarheden waar

Doorke helemaal niet mee overweg kon,

was, dat als je aan Rooie Mie of Lange

Leen zaterdags een aalmoes gaf, een cent,

dat je die cent dan aan Onze-Lieve-Heer

zelf had gegeven. Want dat bedeltuig

dronk in de stad jenever uit een koffie-

kop! Dat had Doorke zelf gezien toen hij

naar de stad was geweest om in Magazijn

Holland een nieuw confectiepak te kopen

en toen hij met Tinus en Nulke daarna in

kleine kroegjes was geweest. "Ik ben net

zo arm als Lange Leen en Rooie Mie en

lust net zo graag jenever en daarom ben

ik net zo min O.-L.-Heer als zij", had hij

gezegd.

Doorke kon in die hand, welke dat volk

van 's maandags tot zaterdags huis aan

huis uitstak om een aalmoes, niet de

hand van O.-L.-Heer zien. En dat bidden

van dat bedelvolk duurde maar net zo

lang tot zij de cent te pakken hadden.

Dan hielden zij midden in het Onze

Vader of Weesgegroet op en als je niks gaf,

of om te plagen een knoop in hun hand

stopte, dan scholden en vloekten die

vrouwen als baarlijke duivels uit de hel.
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I'En toch", zei moeder, I'heeft niet pas-

toorke, maar Jezus zelf gezegd, dat wat

men aan de geringste der Zijnen doet,
men aan Hemzelf doet." Zo verte-
genwoordigt de arme Onze-Lieve-Heer, of
die arme goed is of slecht, of hij drinkt en
of hij vloekt en scheldt, of hij halve wees-
gegroetjes bidt of hele weesgegroetjes. Het
is zo als bij de gouverneur, of het een
kwade of een goede man is, hij verte-
genwoordigt de koningin.

Wij kinderen hebben moeders uitleg
begrepen. Doorke scheen het niet begre-
pen te hebben en als de zaterdagse arme
mensen, nadat ze in het klooster overv-

loedig gemiddagmaald hadden bij ons
thuis de resten van onze noen als zwaar
dessert zaten te verduwen, dan bleef

Doorke alsmaar grommen over die
“schoene Sleveniere” uit de stad, die leef-

den van de bedel en die te lui waren om
te werken. Wij kinderen lieten ze iedere
zaterdag hun halve vaderonzer en weesge-
groeten bidden en Sjetke bleef de zater-
dagse cent vasthouden tot ze hun weesge-
groetje voluit gebeden hadden. Het waren
in die tijd vele handen die Onze-Lieve-
Heer ons iedere week toestak door zijn
bedelaars en als Doorke gromde dan zei
moeder dat geven niet verarmde en dat
aan de armen gegeven aan God was uitge-
leend: dat kreeg je met rente terug.

Doorke had beter Thomas kunnen heten,

want op dit punt was en bleef hij onge-
lovig. Als pastoorke met Doorke hierover
heeft gesproken dan heeft het weinig uit-
gehaald, want hij is verstokt gebleven. Hij
kon niks heiligs in een arme, in een bede-
laar zien.
Ik weet niet of hij het verhaal heeft
gekend van Sinte-Merten, die zijn mantel
deelde met een kouwelijke, in lompen
gehulde bedelaar en die van Christus zelf
mocht vernemen dat hij Hem had
gekleed. Of Doorke de werken van barm-
hartigheid uit de catechismus niet kende,

och, ik geloof dat hij het toch zo kwaad
niet meende en dat hij misschien niet
beter wist, want met Harie, die hij

Magazijn Holland noemde, kon hij goed
opschieten. Van hem kocht hij knopen,
veters en schoensmeer.

Nu was Harie ook wel sympathiek, proper
en beleefd. Hij was meer marskramer dan
bedelaar. Harie wist veel verhalen te ver-
tellen. Hij kwam bij de mensen in de keu-
ken, waar hij zijn kramerijen etaleercle.
Hij had elastiek en lint in alle breedten en
soorten, klosjes garen en band, lucifers in
pakjes en dozen. Harie wist veel en
Doorke was nieuwsgierig. Harie had goede
raad in 's levens kommernissen en hij
kwakzalfde ook een beetje. Hij had veel
gezien en vertoond in de vele gezinnen
die hij bezocht en kende de huismiddel-
tjes op zijn duimpje. Hij had verstand van
genezende kruiden en dat schonk vert-
rouwen. Zo verkocht Harie veel bij kleine
beetjes. Harie was arm, maar netjes. Hij
dronk niet, maar rookte permanent zijn
stenen pijpje. Doorke maakte aan Harie
goed wat hij ander bedelvolk onthield:
Doorke kocht van Harie en hij kreeg iets
terug voor hetgeen hij als aalmoes dacht
te geven, en hij liet Harie meestoppen uit
zijn toebaksdoos. Maar Doorke heeft
Harie zeker nooit iets gegeven en ook
nooit iets van hem gekocht ter ere Gods.

Moeder, die zich om Doorkes hardheid

tegenover de arme wel eens ongerust
maakte en met pastoorke daarover sprak,
werd gerustgesteld. Want Doorke hoort de
preken wel, maar verstaat ze niet. Het is
niet uit kwaade wil en daarom is het voor
Doorke niet zo erg als voor de velen, die
niet arrn en wel ontwikkeld zijn, die
horen en verstaan en toch niet van goede

wil zijn. Dat zei pastoorke.

(Wordt vervolgd)

P.LM. WOLFS
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