
Halal,EUSDENS
V E R L E D E N

UIT EIJSDENS VERLEDEN, een uitgave vun de Stichting Eiisdens Verleden ,
OKTOBER 1995 ~ nummer 69

Herfst, ±1960.
Poelveld, Andries Wolfs uun het werk met ziin twee paarden.
Foto: Collectie S.E.V. nr.2709



lnhoudsopguve
Van de redactie

S.V.M.E.,
zestig jaar georganiseerd voetbal in Mariadorp
Bertha Vaes-Janssen
René Hui/'nen

Matthias Dionijsij, bijna 40 jaar pastoor
in Breust en Eijsden (1617 tot ca. 1654)
Henk Boersma

Limburger Koerier
Nico Duíjkers

Bij ons thuis (aflevering 10)
P.I.M. Wolfs

Het raadsel Van het grafkruis in de Voer
Hans van Hall

Kent u ze nog ?

15

20

23

29

32



Van de reductie

Het is Voor de redactie altijd weer een plezierig
moment als het nieuwe nummer Van Uit Eijsdens
Verleden gedrukt is en aan de lezers aangeboden kan
worden. We zien dan het resultaat Van maanden
Vergaderen, schrijven, corrigeren, Verzamelen,
stimuleren en oplossen Van allerlei onverwachte
problemen. Het grootste deel Van de oplage wordt
Verstuurd naar onze donateurs. Hun aantal is
geleidelijk gegroeid tot ongeveer 650 (!). De overige
nummers worden Verkocht bij de bekende adressen:
tabakshandel Pachen (Wilhelminastraat), drogisterij
Broers (Breusterstraat) en drogisterij Eikenboom
(Wilhelminastraat). '

Reacties Van lezers worden zeer op prijs gesteld. Dat
hebt u regelmatig in Van de redactie gelezen en we
hoeven het hier eigenlijk niet meer te herhalen. We
zijn ervan overtuigd dat er Veel mensen zijn die
interessante gegevens thuis hebben, en deze ook graag
via Eijsdens Verleden voor alle Eijsdenaren
beschikbaar willen stellen, maar die bijvoorbeeld hun
zeldzame en Vaak dierbare foto's niet graag uit handen
willen geven. Daar hebben we natuurlijk begrip Voor.
Als u ons laat weten dat u foto's hebt die Voor Eijsden
belangrijk kunnen zijn, regelen wij het zo dat daarvan
kopieën gemaakt worden waar u bij bent, zodat u de
originele foto's niet aan iemand hoeft mee te geven. U
neemt uw spullen meteen weer mee naar huis, Veilig
en onbeschadigd.

De bijdrage Van Kent u ze nog? hebben we in de Vorige
Uit Eijsdens Verleden wegens plaatsgebrek moeten
weglaten. In nummer 69 gaan we natuurlijk weer door
met de rubriek. Ook andere Vaste onderdelen Vindt u
terug: de Limburger Koerier en Bij ons thuis. Van de
laatste zijn we toe aan aflevering 10, bijna het slot van
de reeks.

In plaats Van het gebruikelijke Kintg? oes vertelle? treft
u een artikel aan over een merkwaardige Vondst Van
een raadselachtig grafkruis. Het kruis werd gevonden
in de Voer, onder de brug in Laag-Caestert. Wat het
speurwerk naar bijzonderheden over dit kruis tot nu
toe heeft opgeleverd, leest u verderop in deze Uit
Eijsdens Verleden. Kunt u iets aanvullen?

In 1995 waren er in Eijsden twee jubilerende
Voetbalverenigingen, S.V.M.E. en V.V.-Eijsden. De
redactie heeft met beide Verenigingen contact gehad.
Voor wat betreft S.V.M.E. heeft dat geresulteerd in een
artikel in dit nummer, waarin de geschiedenis Van de
voetbalvereniging Van Mariadorp in het kort wordt
beschreven.

Verder nodigen we u uit kennis te maken met een
zekere Matthias Dionijsij, pastoor van Breust en
Eijsden Van 1617 tot ca. 1654. Het artikel over zijn
leven en werk wordt gevolgd door een interessante
lijst Van alle pastoors Van Breust-Eijsden Van 1564 tot
heden.

Zoals u gemerkt hebt, is er in de Vorige aflevering, Uit
Eijsdens Verleden nummer 68, een fout gemaakt in de
Limburger Koerier Een tekstfragment dat al eerder
gepubliceerd was, is daar nog eens afgedrukt. Wij
bieden u daarvoor onze verontschuldiging aan.

We wensen u met Uit Eijsdens Verleden nummer 69
weer Veel en ongestoord leesplezier.

DE REDACTIE



S.V.M.E.
Zestig jaar georganiseerd voetbal in Mariadorp

Het begin l935-l945
Reeds in het begin van de jaren dertig
verzamelt de jeugd van Mariadorp zich
dagelijks op het hobbelige grasveld achter
de Platanenlaan en de Witte Kastanjelaan.
Urenlang wordt er tegen een rond
Voorwerp getrapt dat moet doorgaan voor
een voetbal. Kledingstukken of stukken
hout doen dienst als doelpalen.
Steeds weer ontstaan heftige discussies
over de vraag of de bal in, langs of over
het doel is verdwenen. Enkele ouderen
houden een oogje in het zeil en zorgen
ervoor dat de gemoederen niet al te verhit
raken. Op 12 augustus 1934 wordt het
spel even onderbroken, want iedereen
moet op de foto.

Op 10 juni 1935 richten enkele
enthousiaste inwoners in de kleine
woongemeenschap van Mariadorp een
voetbalclub op. De officiële benaming
van de club luidt: Rooms Katholieke Sport
Vereniging Mariadorp Eijsden ofwel
R.K.S.V.M.E. Als initiatiefnemers worden
genoemd: G. Wijnands, L. Homblen,
Zjeng Cruts, T. Peeters en verder Pierre
jeukens, Zjang Wolfs, Zjeng Geelen, L.
Warnier, W. Sipers en C. Heuts. De
samenstelling van het eerste bestuur was

als volgt: Voorzitter: Zjang Wolfs,
secretaris: Pierre Jeukens, en leden: Zjeng
Geelen, Door Peeters en Zjeng Cruts. Ere-
voorzitter werd de heer Maessen en
geestelijk adviseur werd Pastoor Ramakers
van Breust-Eijsden.
Na een huis-aan-huiscollecte kan de club
voor een bedrag van 6 gulden een echte
leren bal kopen. Het trappen tegen een
dergelijk kostbaar bezit blijkt voor de
nieuwbakken S.V.M.E.'ers een moeilijke
opgave te zijn. De eerste
vriendschappelijke wedstrijden tegen
Maasvogels en Limmel resulteren in grote
nederlagen van respectievelijk 15-0 en
7-0! Bestuur en spelers laten zich hierdoor
echter niet uit het veld slaan en schrijven

vol goede moed met twee elftallen in
voor de competitie. ln het seizoen 1935-
1936 worden het eerste en het tweede
elftal ingedeeld in respectievelijk de
tweede en derde klasse van de R.K.L.V.B.
In 1936 volgde reeds promotie naar de
eerste klas en zou S.V.M.E. zelfs met drie
elftallen aan de competitie deelnemen.
De eerste clubkleuren zijn blauw, wit en
zwart: blauw-witte shirts en zwarte
broeken. Later worden de kleuren van de
shirts groen-wit en van de broeken wit.

4

Nog niet georganiseerde jeugd
in l934.
Staande v.|.n.r.:
Pieke Geelen,
Nicola Eobben,
leider Jeng Geelen,
Chris Cruts,
Lambert Martens,
Mies Dackus,
Mathieu Geelen
en lo Feron.

Knielend v.l.n.r.:
Mathieu Martens,
Harry Frijns
en leo van Maren.

Zittend v.l.n.r.:
Giel Heye,
Giel Wijnands
en Michel Homblen.

Het merendeel van deze
jeugdige spelers zal no de
oprichting deel uitmaken van de
senioren~teams.
Foto: i934.

Collectie S.E.V.



Eerste elttul en bestuur
eind joren dertig.

Stoonde v.l.n.r.:
R. Wolfs,

P. v. Neef,
J. Cruts, M. Wolts,

L. Wormer, H. (ruts,
T. Pirnoy

en J. Stevens.

Zittend en knielend v.l.n.r.:
J. Wolts,

A. Wijnands,
L. Homblen,
G. Brepoels,

G. Wijnands,
H. Sipers,
W. Sipers

en H.Portouns.

Foto: Collectie S.E.V.

De Tweede Wereldoorlog, 1940-1945
In 1940 vallen de Duitsers ook Eijsden
binnen. Ondanks de oorlogsituatie begint
het Voetbalseizoen 1940-1941 hoopvol.
De eerste tien wedstrijden worden
gewonnen, maar uiteindelijk gaat een
andere club, Ammelie uit Maastricht,
toch met de eer strijken.
De volgende seizoenen gaat de club zware
tijden tegemoet. Veel spelers worden door
de Duitse bezetters gedwongen om in
Duitsland te gaan werken. Mede hierdoor
eindigt S.V.M.E. eenmaal op de laatste
plaats, maar ze behoeft niet te degraderen
i.v.m. het gering aantal clubs dat nog
deelneemt aan de competitie. Met hulp
van enkele spelers van het inmiddels
opgeheven D.E.T.O. uit Heer weet men
zich staande te houden. Er was niet alleen
een tekort aan manschappen maar ook
aan voetbalschoenen. Voetbalschoenen
waren in deze periode uitsluitend
verkrijgbaar via bonnen. Iedere club kreeg
na aanvraag meestal bonnen voor vijf
paar voetbalschoenen.
Op 11 juni 1942 werd geestelijk adviseur
kapelaan Louis van den Dungen door de
Duitsers weggevoerd. De hardwerkende
Jef Simons verdient alle lof voor de
manier waarop hij in deze tijd de club
Voor de ondergang weet te behoeden. Jef
Simons leefde helemaal voor zijn club en
bekleedde in de periode 1940-1950
vrijwel alle bestuursfuncties binnen de
Vereniging.

1945-1955
Direct na de oorlog wordt met veel
enthousiasme gewerkt aan de uitbouw
van de club. Een nieuwe generatie zeer
begaafde Voetballers biedt zich aan:
doelman Frans van Wanrooy, zijn broer
Johan, de gebroeders Mathieu, Jacques en
Michel Wijnands, Pierre en Louis Geelen,
Jef(ke) Partouns, Michel en Louis
Homblen, Mathieu Martens en Lambert
Jeukens.
Successen blijven dan ook niet uit. ln het
seizoen 1947-1948 eindigt S.V.M.E. op de
derde plaats in de hoogste klasse van de
afdeling Limburg. Nog meer succes volgt
in het seizoen 1948-1949. Heel Mariadorp
viert feest, want S.V.M.E. wordt voor het
eerst in haar bestaan kampioen. Promotie
naar de vierde klasse van de K.N.V.B. bleef
nog uit.
Voor het spelen van uitwedstrijden
moesten de spelers voorheen per fiets
naar de plaats van bestemming. Vanaf ca.
1948 werden de spelers bij uitwedstrijden
vervoerd met paard en wagen. Op de
plateauwagen van Lambert Haenen (de
petrolsmaan) van de Boomkensstraat te
Breust werden fruitkisten geplaatst die als
zitbanken dienst deden. De eerste keer dat
met paard en wagen de reis naar Sint
Geertruid werd gemaakt vertikte het
paard het bij het begin Van de Bukel om
nog verder te lopen. Nadat van alles was
geprobeerd lukte het uiteindelijk om het
paard weer in actie te krijgen door een
suikerbiet als lokmiddel voor zijn bek te
houden.
Vanaf die tijd werden bij uitwedstrijden
steeds enkele suikerbieten meegenomen.



Op deze foto s zijn de Vlaggen te zien die S.V.M.E.
in de loop Van haar bestaan gevoerd heeft.

De eerste vlag was gemaakt
van hout.

Hier wordt zíi meegedragen in
de teeststoet bii gelegenheid

van het 50-iarig huweliiksteest
van het echtpaar
Warnier-Dackus,

in i936.

Foto: Collectie S.E.V.

De kampioensploeg in i949"' met in hun midden de tweede
vlag van R.K.S.V.M.E.
Ze werd de processievlog
genoemd.

Foto: Collectie S.E.V.

De vlag uit 1985.

Foto: Collectie S.E.V. l '2*

De nieuwste vlag,
ook een pracessievlag.
De foto is genomen op
3 september l995 bi]
de intocht van pastoor
J. Hermans in Nlariadorp.

Foto: Collectie S.E.V.



In het seizoen 1949-1950
werd S.V.M.E. voor de tweede

m
(27

keer kampioen. Nu volgde
wel promotie naar de Vierde
klasse K.N.V.B. Eindelijk had
men bereikt waar men zolang
op had geaasd: indeling in
dezelfde klasse als de
zustervereniging Eijsden.
Tijdens de jaarlijkse kermis
op 15 augustus werden door
S.V.M.E gedurende vele jaren op grootse
wijze seriewedstrijden georganiseerd. Aan
dit toernooi werd ook deelgenomen door
R.K.V.V.-Eijsden en Oranjeboys. Deze
wedstrijden trokken meer dan duizend
bezoekers. Op de door de Zinkwitfabriek
gebouwde overdekte tribune werden de
wedstrijden gevolgd door diverse
directieleden van de Zinkwit, de
burgemeester en andere wereldlijke en
geestelijke hoogwaardigheidsbekleders.
De finalewedstrijd van deze toernooien
werd bij toerbeurt, jaarlijks muzikaal

opgeluisterd door de Koninklijke Oude
Harmonie van Eijsden en de Koninklijke
Harmonie Sainte Cécile.
Mede door de grote inzet van Jopie Nuyts
kon in het seisoen 1949-1950 voor het
eerst door een jeugdelftal van S.V.M.E.
aan de competitie worden deelgenomen.
Met uitzondering van het seizoen 1953-
1954, toen het eerste elftal als voorlaatste
eindigde, waren het de drie elftallen van
S.V.M.E. die in deze periode steeds
meededen voor de hoogste plaatsen in de
competitie.

Groot leest in Illlariadorp.

S.V.Nl.E. voor het eerst in haar
bestaan kampioen.

Bestuur en supporters wachten
de spelers op voor het café van
Huubke van Rey, Rijksweg 258.

. Eva van Reij;
Hub Dubois;
lanette van Vugt;
Anneke Geelen;
liela (losset
Siet Simons;
Lien Borremans;
Breur Jonker;

. Anna Simons;
0. Halke Duykers;

11. Pierre leukens;
12. loewie Fríjns;
13.1neSchroen;
14. Breur Geelen;
15. Annie Franssen;
16. Fien Borra;
17 Zjonnie Borremans;
18. Ziirra Borremans;
19. Annie Frijns;
20. Zjeng Fríjns;
21. ..... ;
22. Twan Closset;

_'\OCD\|O\mJ>QJN-I

Foto: 1949. Collectie S.E.V.

Dhr. A. Rousrh, in 1949
voorzitter van Eijsden.
spreekt de spelers toe voor de
huldigingswedstriid van de
kampioensploeg tegen Eijsden.
De kampioenen wonnen met
5-2 !

Foto: 1949. Collectie S.E.V.



Promoverend team naar de
K.N.V.B. in 1950 met bestuur.

Staande v.l.n.r.:
Kapelaan R. Mains,

W. Jonker,
M. Homblen,

J. van Wanrooy,
J. Frijns,

M. Wijnands,
J. Simons,

J. Partouns,
J. Wolfs,

G. Borremans,
J. Wijnands

en A. [lasset

Knielend v.J.n.r.:
M. Martens,

A. van Wanrooy,
F. van Wanrooy,

M. Wijnands,
L. Homblen

en H. Heuts.

Foto: 1950. Collectie S.E.V.

Op het voetbalterrein achter de
Platanenlaan en de
Witte-kastanjelaan:

Jean Meertens (rechts)
in duel met een

onbekende tegenstander.

Foto: 1958. Collectie S.E.V.

1955-1965
Het seizoen 1954-1955 zou weer een
topjaar worden. Voor de derde keer werd
het eerste elftal van S.V.M.E. kampioen.
Door dit kampioenschap en de daarmee
gepaard gaande promotie naar de derde
klas van de K.N.V.B. werd S.V.M.E. de
hoogst geplaatse vereniging in de
gemeente Eijsden. V.V.Eijsden zou pas
enkele jaren later naar de derde klas

promoveren. Opmerkelijke resultaten
werden echter hierna in de zware derde
klasse niet meer gehaald. ln het seizoen
1960-1961 ontkwam het eerste elftal niet
aan het degradatiespook. Dit was tevens
de eerste keer in het zesentwintig jarig
bestaan van de vereniging dat een efltal
degradeerde. Na de wat magere jaren in
derde klasse ging het met S.V.M.E. weer
cresendo. Het seizoen 1962-1963 leverde
alweer het kampioenschap op. Een week
na afloop van de competitie maakte de

K.N.V.B. echter bekend dat alsnog een
beslissingswedstrijd gespeeld zou moeten
worden. Deze beslissing van de K.N.V.B.
bracht grote commotie in geheel
Mariadorp. Het gevolg van een en ander
was echter dat S.V.M.E. de promotie naar
de derde klas niet haalde. De daarop
volgende twee seizoenen draaide S.V.M.E.
weer volop mee in de bovenste regionen,
doch een kampioenschap was er niet bij.

l965-l 975
Reden tot echte feestviering was er weer
in het seizoen 1965-1966. Onder leiding
van trainer Hub Custers kon S.V.M.E.
weer de kampioensvlag hijsen en
opnieuw promoveren naar de derde klasse
K.N.V.B. Het spelen in deze klas bleek ook
voor de toenmalige selectie een te zware
opgave, want na amper één seizoen werd
S.V.M.E. weer terug verwezen naar de
vierde klas. Niet voor lang echter want
het daarop volgende seizoen werd men
weer kampioen en promoveerde weer
naar de derde klas. Vanwege het
ontbreken van de broodnodige aanvulling
met jeugdige spelers werd met gemengde
gevoelens de competitiestart gemaakt.
Voor de derde maal tijdens het veertig
jarig bestaan van de vereniging werd
gevoetbald in de derde klas. Ook nu kon
men het weer niet redden en volgde weer
degradatie. Een pleister op de wonde was
dat het tweede elftal kampioen werd en
promoveerde naar de tweede klas
afd.Limburg van de K.N.V.B.
De volgende jaren kenmerkten zich door
opmerkelijke bestuurswisselingen. Nadat
Michel Vranken elf jaar de voorzitters-
hamer had gehanteerd, werd deze in 1970



In dit jubileumjaar kwam ook nog de
afdelingsbeker in bezit van S.V.M.E.
De volgende jaren werd steeds
meegestreden om de hoogste plaatsen.
Ook de lagere elftallen deden het in deze
periode goed.
Eind 1988 legt Wim Kranenburg na zeven
jaar de voorzittershamer neer. Samen met
nog enkele andere bestuurders treedt hij
af. Een commissie onder leiding van
trainer Martin Wolfs formeert vervolgens
een nieuw bestuur. De nieuwe voorzitter

wordt Henri Lekner, Willy Martens blijft
secretaris en Pierre Bessems neemt het
penningmeesterschap voor zijn rekening.
De overige bestuursleden zijn Wiel Ritzen,
Paul Duijkers en Willy Kuypers.
ln het seizoen 1989-1990 wordt door de
K.N.V.B. het fenomeen periodekampioen
ingevoerd. Daardoor lukt het S.V.M. E. in
de na-competitie alsnog te promoveren
naar de derde klas K.N.V.B.
Overigens mogen we eigenlijk vanaf nu
pas spreken Van S.V.M.E. Bij akte op
achttien januari 1989 verleden voor
notaris van Slijpe te Eijsden werd de
naam van de voetbalclub R.K.S.V.M.E.
gewijzigd in S.V.M.E.
Het verblijf in de zware derde klas zou
slechts een seizoen duren maar ook het
verblijf daarna in de Vierde klas zou Van

korte duur zijn: slechts een seizoen. In de
nacompetitie werd weer een
huzarenstukje geleverd en werd weer
promotie naar de derde klas
afgedwongen.
Met gemengde gevoelens wordt nu onder
trainer Willy Mares, eveneens een oud-
speler van S.V.M.E., aan het seizoen 1992-
1993 begonnen. Voor het eerst sinds 1961
weet men zich dit seizoen in de derde klas
te handhaven. Robby Mingels wordt dit
seizoen zelfs topscorer in deze klas.

Het vertrek van diverse spelers is er
vervolgens de oorzaak van dat in 1994
degradatie naar de vierde klas weer
onvermijdelijk is.
In het seizoen 1994-1995 speelt het eerste
elftal van de zestigjarige S.V.M.E. als
goede middenmotor in de vierde klas. De
club telt vier seniorteams, vijf jeugdteams
en een Veteranenteam en heeft in totaal
circa 170 leden, alzo een van de grotere
verenigingen in Eijsden.

IO

Het sportveld von S.V.M.E. met
de moderne accomodatie.
Foto: Guill Wolfs, 1995.

Collertie S.E.V.



De tribune bij het
voetbalterrein echter de

Plotonenloon, to. l950.

Foto: Collectie S.E.V,

Accomodatie
Het eerste speelveld was gelegen achter de
Platanenlaan en Witte-Kastanjelaan. Het
terrein vertoonde een hoogteverschil van
maar liefst 2,82 meter. Huiskamers van de
families Simons en Sipers deden dienst als
kleedruimte voor spelers en
scheidsrechter. Gedouchet werd in de
open lucht met koud water in zinken
bakjes. Een heuse overdekte tribune van
de vroegere wielerbaan completeerde de
accomodatie.
In 1954 werd het voetbalveld met hulp
van de Zinkwit geëgaliseerd. Een houten
keet deed voortaan dienst als kleedlokaal.
De feestelijke heringebruikname vond
plaats in 1954.
Door de aanleg van de autosnelweg moest
eind jaren zeventig, na 38 jaren, het
gezellige voetbalterrein achter de

Platanenlaan verdwijnen.
Op 10 augustus 1974 vond de officiële
opening plaats van het nieuwe
sportcomplex aan de Pisartlaan. De twee
kleedlokalen met verwarming, douches,
toiletten, bestuurskamer en het
scheidsrechterskamertje waren een
ongekende luxe. De vereniging kreeg
verder de beschikking over een prachtig
speelveld met een aangrenzend
oefenterrein. Een tweede speelveld werd
een jaar later in gebruik genomen. Dit
Veld werd ook door de zustervereniging
V.V. Eijsden gebruikt.
In 1982 begint op het hoofdterrein de
bouw van een zo broodnodige kantine.
De gemeente Eijsden neemt de ruwbouw
voor haar rekening, S.V.M.E. de
inrichting. De officiële opening is op
4 juni 1982.

Opening nieuw sportcomplex op
l0-8-l 974.

Foto: l974. Collectie S.E.V.



Leven en postorooi von Motihios Dionijsij
Matthias Dionijsij nam op 27 juni 1617
de herderlijke staf over van 'frater Joannes
Baptista Putteurs Augustinianus' als
pastoor van Breust en Eijsden. Ter
afsluiting had Putteurs op die dag nog een
kindje gedoopt. Van een overlijden op
diezelfde dag werd eerst later melding

('publicus imperiali auctoritate notarius')
werd die procedure niet gevolgd, blijkbaar
genoten de door deze functionarissen
opgemaakte akten bijzondere
bewijskracht.
Hiervoor is reeds het vermoeden
geformuleerd dat ten tijde van het
pastoraat van Dionijsij het aantal

gemaakt! Dionijsij doopte
voor het eerst in Breust een
kindje op 12 juli
daaropvolgend. Uit zijn
hiervoor genoemde en nog
nader te bespreken cessie
van 1649 (niet nader
aangeduide citaten zijn
steeds uit deze cessie) blijkt
dat hij in Eijsden woonde,
en dat de pastorie in Breust
was gelegen; onder zijn
voorganger Ruelens was de
situatie hetzelfdeß. De
huishouding werd gedaan
door de gezusters Cathrijn
en Anna Jaecquen. ln 1649
spreekt hij van
1menichfuldige trouwe
diensten () dat sij hem
hebben gedaen gehadt den
tijt van ontrint dartich
jaeren'. Blijkbaar waren zij
sedert zijn benoeming in
161 7 in zijn huishouden

Jia/.1.3.\l\Rl\.›l()'/.l-l'. \l.l)l lOXSlfS.
ln het ll. \lisoilei' dei' priesters en Clc
`gebeden dei' uelotn iueii \\\›rdi aanhcwolen

de ziel \an i/aliger
den Zeer lienv, Heer

Alphonsus Maria Lambertus VALLEN,
pastoor van Breusysden,

Eerekruis Pro Eeelesia et Pontiiice.
Ridder in de Orde \an Oranje Nassau.
Ridder in de Leuiflolds-Orde.
gehoren te \venlo 3 Januari 1836.
priester ue-\viid te Roermoul 13 Maart 1880.
achtereenvolgens kapelaan te .\Ieerlo en te Horst,
daarna pastoor te (saheriev en te O itl~\vroenht›ven,
en sedert _luni 1014 te Breust-lïjsden;

overleden te Maastricht (Calvarieherg) der. 15 Octo-
ber 1951. tijdigv voorzien van de H.H. Sactamenten,
in volmaakte overgeving aan Gods H. \Y'il.

Zijn vruclithaar priesterliik levert werd geken
merkt door een groote liefde tot het Eucliarisrische
Hart van Jezus. tot de H. Maagd Maria en den
H. Jozef. Door “oord en voorbeeld trachtte hii die
liefde over te planten in de harten ziiner parochia-
nen. waarhii vooral de kinderen zijn \oorliefde
hadden

\\"ij mogen dan ook vertrouwen. dat de goede
Gotl tot Ziin dienaar 4t_'ezeiatl zal lichhen : \Velaam
getrou\\e dienstkneeht. treetl hinnen iii het rijk
der hemelen.

Nochtans. Gods oortleelen zijn ondooriflronde-
lijk, Daarom zullen Lin familieleden. vrienden en
parochianen niet onliouden` \'urii: te hidden voor
den dierharen overledene.werkzaam. Als zij beiden

bij hem inwonende waren,
en dat was gebruikelijk, E
moet het huis toch van
enige omvang zijn
geweest. De aanwezigheid
van 'bestiaelen' duidt op
een huiswei.
Dionijsij was behalve pastoor ook notaris
krachtens een pauselijke benoeming
('notarius apostolicus'). Hij was daarin
voornamelijk aktief bij het opmaken van
testamenten, in welke gevallen hij zich
meestal naar de behuizing van de
testateur begaf die veelal 'cranck' of 'sieck
te bedde' lag. Er zijn daarvan een groot
aantal afschriften opgenomen in de
overdrachtsregisters van de schepenbank
van Eijsden. Zo bijvoorbeeld het
testament d.d. 25 augustus 1640 van Lijns
Mocharts van Eijsden ziek te bed met een
'sijeckten hem van Godt almachtigh
tougesonden', van Henrick Janssen van
Caustert 'cranck sijnde' (29 december
1642) en van Meicken Neffs van Eijsden
(4 maart 1645)9. Opmerkelijk is in dit
verband dat toen deze testamenten
geopend werden en voor de schepenbank
van Eijsden gerealiseerd werden Dionijsij
(als notaris) en de getuigen voor de
schepenbank moesten verschijnen om te
getuigen dat de testamenten echt waren
en de inhoud conform de waarheid. Bij
openbare notarissen, die hun autorisatie
veelal van de keizer hadden gekregen

Miin Jezus. barmhartigheid. __
Jezus Maria. _lozei. sta mi] hij.
H. Alphonsus en H, Martinus, bidt voor mij.

Pierre Piters, Eysden.

communicanten aanzienlijk Verminderde
als gevolg van krijgsgeweld en
epidemieën. Een andere factor van belang
was sedert 1632 de opkomst van het
protestantisme. Met de inname van
Maastricht door Frederik Hendrik op 22
augustus 1632 en de vestiging van het
Staats gezag (=Staten Generaal der
Verenigde Nederlanden) in deze contreien
werd vrij baan gemaakt voor de
protestantse religie. ln Maastricht werd
een Nederlands Hervormde gemeente
gesticht met als voorganger de Duitse
dominee Philippus Ludovicus uit
Tirschenreuthll. Eijsden volgde al snel.
Naar verluidt omdat onder de inwoners
van Eijsden de honger naar het ware
evangelie zeer sterk geleefd zou hebben
en de mensen zelfs naar Maastricht
trokken om aldaar de diensten bij te
wonen. ln mei of juni 1633 werd
Matthias Ludovicus door zijn hiervoor
genoemde broer als predikant in Eijsden
geïnstalleerd, zij het met enige vertraging.
Blijkbaar waren er ook krachten aanwezig
die de komst van het nieuwe geloof niet
al te zeer verwelkomden. Was Matthias
Dionijsij één van hen?12
Kregen de hervormden in Maastricht de

Collectie S.E.V,
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Bidprenije von pastoor
A. Vollen 1914-1932



beschikking over de St.-]anskerk, in
Eijsden moesten ze de St.-Christinakerk
aan de Vroenhof delen met de katholieke
inwoners. Dit zogenaamde simultaneum
zou met tussenpozen duren tot 1
augustus 185713. De pastoor kon nog
vrijelijk beschikken over de St.-
Martinuskerk in Breust. Aanvankelijk
bestond de hervormde gemeente
vermoedelijk uit een gering aantal
personen. Ca. 1656 wordt dit aantal
geschat tussen de 150 en 160
protestanten. Voor een groot gedeelte
waren zij voortgekomen uit de lokale
bevolking, hetzij om geloofsredenen,
hetzij om meer materiële motieven. De
verovering door de Staatsen ging namelijk
mede gepaard met een zogenaamde
politieke reformatie, hetgeen inhield dat
alle bestuurders en ambtenaren van de
bezette gebieden van de ware
gereformeerde religie dienden te zijn. Dit
'verzetten' van de wet gebeurde ook in
Eijsden en Oost14. De schepenbank van
Breust bleef bezet met katholieken, omdat
deze plaats niet onderhorig aan de Staten
Generaal der Verenigde Nederlanden was.
Het bovenstaande geeft al aan dat het
vaak de meer in aanzien staande
inwoners betrof die de geloofsovergang
maakten. Ongetwijfeld zullen al deze
reformatorische verwikkelingen een diepe
indruk gemaakt moeten hebben op
pastoor Dionijsij. Papieren neerslag die
zulks bevestigt, is echter niet voorhanden.
Uit het pastoraat van hem zijn wel nog
enige doop- trouw en overlijdensregisters
bewaard gebleven. Deze werden
aangelegd als gevolg van de besprekingen
in de 24-ste zitting van het Concilie van
Trente (1545-1563), die plaats vonden op
11 november 1563, waarbij de pastoors
opgedragen werden een doopregister en
een huwelijksregister aan te leggen, om

JEZUS 1- MARIA f JOSEPH
ln het H. Misoffer zijner medepriesters en in
't gebed van familieleden, vrienden en beken-
den wordt aanbevolen de ziel van zaliger

DE ZEER EERW. HEER

Joannes Matheus Prevoo
Emeritus Pastoor

Geboren te Berg en Terblijt 11 Dec. 1884 en
overleden in het St. Josephziekenhuls te Heer-
len 5 Sept. 1955. voorzien van de laatste H.

H. Sacramenten.
Begiftigd met het Oorlogskruis 1940 met de

Palm en de Medaille van de Weerstand.

Na zijn H.Priesterwijding in 1911 te Roermond,
werd deze dierbare overledene aangesteld tot
kapelaan te Melick-Herkenbosch en Susteren,
waarna hij benoemd werd tot rector te Eysden
en pastoor te Jabeek, Rothem en Breust-Eysden.
Al zijn oud-parochianen zullen hem niet ver-
geten, die in zijn gezonde jaren onder hen
werkte als een vrome. eenvoudige en toegewijde
herder. Gedurende de oorlogsjaren werd juist
zijn offervaardig werk voor de evenmens hem
noodlottig, waar hij tijdens de bezetting werd
weggerukt uit zijn parochie om in harde kampen
opgesloten te worden. Als gebroken ís hij naar
zijn geliefde parochie teruggekeerd na de be-
vrijding en voelde hij zich allengs niet meer in
staat zijn parochiewerk goed te doen. Zijn emi-
ritaat werd geen rusttijd, maar een kruisweg,
die hij moedig heeft afgelegd tot het einde.
Als laatste gunst vroeg hij om begraven te wor-
den naast zijn familie, die hij tijdens zijn leven
zo beminde. Mogen zij en zijn oud-parochianen,
alsmede zijn priester-vrienden, hem nu niet ver-
geten in hun gebed. God, die Uw dienaar Ma-
theus onder de apostolische priesters hebt doen
uitschitteren door de priesterlijke waardigheid,
wij smeken U, geef dat hij ook voor eeuwig in
hun gezelschap worde opgenomen, door O.H.
JezusChristus.Amen,OnzeVader.Weesgegroet.

Eerste Begr. ond. H. v. Ogirop - Druk Pluvmaekers

Bidprenije von postoo'
J. Prevoo 1937-1948
Collectie S.E.V.

het aangaan van dubbelhuwelijken of
gemengde huwelijken te voorkomen,
hetgeen klaarblijkelijk Veelvuldig
voorkwam. Het aanleggen van
overlijdensregisters werd niet verplicht
gesteld: doden huwen niet. Deze werden
toch ingevoerd maar meer ter controle
van de betaling van de verschuldigde
begraafkosten. Beschikbaar zijn (met
hiaten) de doopregisters uit de perioden
1606-1618, 1618-1620 en 1623-1646, de
huwelijksregister uit de periode 1623-
1643 en de overlijdensregisters uit de
periode 1617-1618 en 1623-164615.

De cessie van Matthias Dionijsij
Dionijsij liet op 18 augustus 1649 te
Breust 'binnen den pastorael huijse
aldaer' voor notaris Joannes Graven uit
Eckelrade (Gronsveld) een schenking
protocolleren. Hij deed dat in
aanwezigheid van zijn kapelaan Peter
Crout en de eerwaarde heer Tilmannus,
pastoor van Gronsveld. De schenking

bestond uit alle roerende goederen die hij
na zij overlijden zou achterlaten 'soe
bestialen, cleijderen, lijnwaet, ende
wullen, silvere, gulde, copere, tinnen,
ende ijseren geschier, gelt, ende voorts'
etc.. De schenking kwam geheel ten
goede van zijn dienstmaagden de
gezusters Cathrijn en Anna Jaecquen. Dit
ter betaling Ivan hunnen arbeijtsloon, der
menichfuldige trouwe diensten'
gedurende ongeveer dertig jaar volbracht,
mits belovende een en ander te
continueren tot zijn dood toe en onder de
conditie dat zij hem een 'eerlijck
begraffenis' zullen geven. Pas op 1 mei
1654, bijna vijf jaar later dus - hij ligt dan
ziek in zijn bed in de keuken van zijn
huis in Eijsden - verzoekt hij schout en
schepenen van Eijsden 't selve nu ende
hier naemaels voor goet ende van
weerden te gehouden te woorden', dat wil
zeggen dat zij aan de uitvoering van zijn
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cessie gevolg moesten geven. Blijkbaar
hebben de gezusters jaecquen aan de
Verwachtingen voldaan. Zij waren
overigens bij die verklaring aanwezig,
want zij verzochten om een afschrift van
de verklaring van hun pastoor. Dit
afschrift werd hun verstrekt. Wanneer de
schenking tot uitvoering is gekomen is
niet bekend; hiervoor werd al aangegeven
dat dit waarschijnlijk vóór 1658 zal zijn
geweest. Er is geen optekening van het
overlijden van Matthias Dionijsij bewaard
gebleven, misschien mede als gevolg van
het in de cessie opgenomen beding dat
zijn begrafenis 'sonder eenige pompe,
offte groete vuijtwendicheijt ende costen'
moest plaatsvinden.

"Vrees niet en blijt vo'l'iardenv
dan zult u zien noe God u
vandaag nog zal reddenI

Exodus 14. 13

Ter dankbare herinnering aan

FERDiNAND JozEF TossANus
DEBETS

ern-Pastoor van Breust - Eijsden

Geboren te Wijlre op 6 jurii 1904.

priester gewijd op 1 april 1933.

Kapelaan te Boaiioltz vai 1933 tot 1948.

Pastoor te Breust- Eijsden van 1948 tot 1965v

Tijdens zijn emeritaat woonde hij te Maastricht
waar hij - gesterkt door het Sacrarnent van

de zieken - overleed op 20 juli 1981v
De uitvaartdienst en begrafenis vonden

plaats te Wijlre op 24 jui'i dov

Het leven van Pastoor .Jozef Debets heeft
zijn voltooiing bereikt; een volijverig leven
van eerlijke zielzorg, met zegenrijke momen-
ten naast teleurstelling en pijn, maar altijd
diepgelovig en gewetensvol; het leven van
iemand die goedheid en cpgewekttieid uit-
straalde; iemand die zeer menselijk en
tegelijk zeer priesterlijk nabij was aan de
vreugde en pijn van anderen.

Bidprentje van pastoor F. Debets
1948-1965
Collectie S.E.V.

Samenvatting
In deze bijdrage wordt een beknopt beeld
geschetst van Matthias Dionijsij, pastoor
van Breust en Eijsden in de periode 1617-
ca 1654. Hij woonde in Eijsden en had
een pastorie ter beschikking in Breust. Hij
maakte menig testament op in zijn
functie van (apostolisch) notaris. In zijn
pastoraat zag hij zich geconfronteerd met
de opkomst en de vestiging van het
protestantisme in zijn
geloofsgemeenschap en met de
aanzienlijk afname van het aantal
parochianen als gevolg van epidemische
ziekten en oorlogsgeweld. Hij overleed ca
1654. In zijn opvolging werd voorzien
door de benoeming van Joannes
Jacquemart.

HENK BOERSMA
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Zie mijn artikel: Nicolaes Ruelens, pastoor in Breust en
Eijsden van 1613 tot 1616, in: Uit Eijsdens Verleden nr.
55, september 1991, pag. 16-19.
Rijksarchief in Limburg (RAL), Kerkregisters DHO 21.1
fol. 45.
Lijsten van deze aard zijn gepubliceerd door G. Simenon
in zijn Visitationes Archidiaconales archidiaconatus
Hasbaniae in diocesi Leodiensi, ab anno 1615 ad anno
1763 (2 delen, Luik 1939). Iacquemart wordt ook als
zodanig vermeld op 21-5-1660 (zie RAL, LvO 5331,
Overdrachtsregister Eijsden, datum genoemd).
RAL, LvO 5331, Overdrachtsregister Eijsden, datum
genoemd.
Ontleend aan diverse Overdrachtsrcgísters van Eijsden.
Aanhaling m.b.t. Mieckens d.d. 30 mei 1620 uit: LvO
5327, overdrachtsregíster Eijsden, fol.67 dorso. Mieckens
overleed waarschijnlijk in 1623 te Eijsden; een nadere
aanduiding ontbreekt in het betreffende overlijdensregister.
Tav. de tweede Mieckens: hij testeerde op 10-9-1646 en
het testament Werd geopend op 3-10 daaropvolgend;
ontleend aan LvO 5329, Overdrachtsregisters Eijsden,
laatstgenoemde datum. Vermelding van [an Wijers in
LvO 5329, Overdrachtsregister Eijsden, d.d. 30-10-1648
en 13-11-1648 (N.B. in beide gevallen trad hij op als
getuige bij het opmaken van een testament,l de hier
genoemde data betreffen de data waarop de testamenten
werden geopend, de in deze bijdrage genoemde data
betreffen de data waarop de testamenten werden
verleden). Crout wordt als zodanig vermeldt bij het
opmaken van het testament van Dionijsij (zie noot 4).
Zie noot 3.
l.M.H. Mosmnller en R.M.M. Bertrand: Een schets van de
bevolkingsontwikkeling in zuidelijk Zuid-Limburg, circa
1650-1795, in: Jaarboek Historische en Heemkundige
Studies in en rond het Geuldal 3 (1993), Valkenburg aan
de Geul 1993, pag. 36-57, i.h.b. pag. 43 en 46 onder
/Breustí
Zie noot 1.
Voor deze testamenten zie achtereenvolgens LvO 5329,
d.d. 9-7-1641, Lvt) 5330, fol. 57 en LvO 5329, d.d. 23-
2-1646. De genoemde data zijn de data waarop de
testamenten werden geopend.
Zie voor deze materie A. Fl. Gehlen, Het notariaat in het
tweeherig Maastricht, Assen, 1981, i.h.b. pag. 58-60 en
pag. 165-167.
L.L. Minis, St. lanskerk, Maastricht, 1990 (=Maastrichts
Silhouet nr. 31), i.h.b. pag. 19-32.
W.A.[. Munier, De protestantse aanwezigheid in een
Limburgs dorp, in: Ministers in de Maasgouw, Maastricht,
1986, pag. 229-259, i.h.b. pag. 229-236,.
Zie mijn artikelenreeks: Onderwijsperikelen te Eijsden, in:
Uit Eijsdens Verleden, met name Uit Eijsdens Verleden nr.
17, april 1982, pag. 6 en 7. Maar ook: W.A.I. Munier,
Complicaties met het simultaan gebruik van de Sint-
Christinakerk in Eijsden in het laatste kwart van de
achttiende eeuw, in: Uit Eijsdens Verleden nr. 60,
december 1992, pag. 8-21.
W.A.]. Munier, Politieke reformaties in de heerlijkheid
Eijsden in de zeventiende eeuw, in: Archief voor de
Geschiedenis van de Katholieke kerk in Nederland (28),
1986, pag. 218-254.
Deze, alsook de huwelijks- en overlijdensregisters,
bevinden zich in het RijksarchiefLimburg te Maastricht
en zijn beschreven door R.I.I. Goossens en A.M.S. van
Hees in: Beschrijving van de doop-, huwelijks- en
overlijdensregisters ter inzage op het Rijksarchief in
Limburg, Maastricht, 1980. Voor een aanvulling
mijnerzijds zie: De kerkregisters van de RK Parochie H.-
Martinus te Breust (1670-1705) in: Limburgs Tijdschrift
voor Genealogie (19), 1991, pag. 49-54. De
overlijdensregistraties 1617-1618 werden tussen de
doopinschrijvingen opgenomen in de betreffende jaren,-
hiervan werd geen notitie gemaakt door Goossens en Van
Hees. Zie voor deze inschrijvingen DHO 21.1 fol. 46, 47
en 51.



Bijlage

Meer dan vier eeuwen pastoors van de St.-Martinus-parochie Breust-Eijsden (1564-1995)
(achter de naam steeds de periode van het pastoraat in Breust-Eijsden; een kruisje voor het laatstgenoemde jaartal
geeft aan dat de betreffende pastoor in de parochie is overleden)

Johannes Noels (Vermelding 1564)

Martijn Gismans (eerst bekende vermelding 1593-1613)
Nicolaes Ruelens (1613- 1616)
Joannes Baptista Putteurs (1616-1617)
Matthias Dionijsij (1617-laatste vermelding ca 1654)
Joannes Jacquemart (eerst bekende vermelding 165 7-laatst bekende Vermelding 1660)

Servatius Larbuison (eerst bekende vermelding 1671- 1673)

Walterus Emond (1674-waarschijnlijk 1684)
waarschijnlijk vacature (1684-1688): Caspar Van Blitterswijck komt voor als deservitorppoflQífiflšP-lp'f
(waarnemer)

10. Joannes Froidmont (1688-1698)

11. Hermannus Anthonius Voskens (1698-1705)

12. Andreas van Wel (1705-1744)

13. Laurentius Wijnen (1744- 1749)

14. Guilielmus Dupuist (1750- 1771)
15. Thomas Knapen (1771- 1807)

16. Thomas Vrijens (1807- 1818)
17. Franciscus Wilhelmus Troquay (1818- 1840)
18. Joannes van der Linden (1840-1846)

19. Pierre Jacques Renier Corten (1846-1853)

20. Christiaan Willems (1853-1869)
21. Joannes Hubertus Ludovicus van Oppen (1869-1886)

22. Carolus Philippus Marres (1886-1892)
23. Joannes Henricus Wijnen (1892- 1909)

24. Raymund Alphons Schroeder (1909-1914)
25. Alphons Marie Lambert Vallen (1914- 1932)

26. Joannes Petrus Caspar Hubertus Ramakers (1933-1936)

27. Joannes Matheus Prevoo (1937-1948)

28. Ferdinand Josef Tossanus Debets (1948-1965)

29. Gerardus Hubertus Franciscus Marcus (1965-1969)

30. Joannes Hubertus Habets (1969-1973)

31. Pierre Marie Slangen (1973-1981)

32. Peter Joseph Wilms (1981-1988)

33. Joannes Jacobus Verhoeven (1989-heden)

Noot
Bij het samenstellen van deze pastoorslijst werd dankbaar gebruikt
gemaakt van een aanzet tot een zodanige lijst (afgesloten in 1984)
van de hand van ].M.H. Hegtermans die als bijlage is opgenomen
in de Inventaris der archieven van de parochie St.-Martinus te
Breust-Eíjsden van de hand van C.H.]. Tltbëe, Weert 1984 (dit
archiefbevindt zich in het Gemeente Archief van Maastricht).
Waardevolle aanvullingen en verbeteringen werden verkregen van
de heer P.I.G. Frantzen, kanselier van het Bisdom Roermond.
Aanvullingen en verbeteringen mijnerzijds zijn gebaseerd op deze
bijdrage, de in de noten genoemde artikelen, kerkregisters, registers
van de burgerlijke stand, overdrachtsregisters, bidprentjes en
grafmonumenten.
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Eijsden, 5 Aug. In tegenstelling met de laatste weken
heeft onze botermijn deze week weer blijken van
nieuwe kracht, van jong leven gegeven. Immers de
handel was zeer levendig, en de aanvoer, ofschoon
groot, was niet groot genoeg om aan de aanvraag te
kunnen voldoen. De prijzen, die deze week 62 tot
65 cts. bedroegen, zijn trouwens van het begin af
zoo weinig onder die van de gunstig bekende boter-
markten te Visé en te Dalhem gebleven, dat de
meerdere ontvangst op eene hoeveelheid van 40 tot
50 halve kilo's het tijdverlies en de kosten der reis
naar genoemde markten in geenen deele vergoeden.
Het kon dan ook niet uitblijven of onze veehouders
moesten inzien, dat de botermijn van Eijsden, die
van den beginne reeds een gewaardeerden steun
ondervond van tal van ingezetenen en vreemden,
o.a. van St. Pieter, St. Geertruid en Mesch, voortaan
voor hen de markt zou zijn, waar zij hunne waar het
gemakkelijkst en het voordeeligst van de hand
doen.

(L.C. zaterdag 6 augustus 1892)

Eijsden, 12 Aug. Door de maréchaussées alhier werd
het eenige in beslag gehouden geweer van een der
leden der schutterij van Oost dezer dagen aan dit
lid, J. Wolfs, op last van den officier van justitie
teruggegeven, waarmede deze onaangename zaak
zonder verder gevolgen haar beslag krijgt.
De geheele inbeslag-neming-historie is dus op niets
uitgeloopen, en nu vraagt men zich af, aan wie de
schuld van al de opschudding, daardoor over een
paar maand in Eijsden teweeggebracht. Was It om
tot dit resultaat te komen, dat de schutterij door de
gewapende macht geëscorteerd tot voor de kazerne
werd begeleid, waar den negen voorsten schutters,
ondanks de met goedkeuring van den commissaris
der koningin door den burgemeester afgegeven sch-
riftelijke machtiging tot het dragen der wapenen in
den optocht, hunne geweren ontrukt werden?
Voorwaar, de afloop is zeer poover!
De schutterijen, aloude en geliefkoosde instellingen
op onze dorpen, weten nu ten minste door dit ante-
cedent, dat ze met burgemeesterlijke machtiging
hunne optochten, eXercitiën enz. ongehinderd als
weleer, toen men nog niet over dergelijke nietighe-
den struikelde, kunnen houden.

(L.C. zaterdag 13 augustus 1892)

Eijsden, 22 Aug. Ook in onze gemeente is sedert de
vorige week de gevreesde ziekte, het mond- en
klauwzeer uitgebroken, en wel bij den molenaar P.
te Laag-Caestert. Een viertal soldaten zijn jl.
Zaterdag van uit Maastricht ter bewaking naar hier
gezonden.

Limburger Koerier.
Verschijnt: Dimmu. Denim. en anmo. -- Drukken-Uitgever; WEYERHORS'I'. u llxlkul.
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Zaterdag jl. slaagden te Breda voor de hoofdacte
twee dames uit het klooster der eerw. Urselinen
alhier. Alle lof in dezen komt voorzeker toe aan de
eerw. zuster Mere Therese, die van de geheele oplei-
ding, zoowel voor de hoofd- als voor de hulpacte
het leeuwenaandeel heeft; te meer nog, daar er van
de drie dames, die zich allen voor de eerste reis naar
het examen onderwierpen, er twee slaagden.

(L.C. dinsdag 23 augustus 1892)

Eijsden, 14 Sept. Bij gemeenteraadsbesluit van 12
dezer, is de jaarwedde van den heer L. Heijnens,
hoofds der school, met f 100 verhoogd en gebracht
op 950 gulden.
In het klooster der eerw. religieuzen Urselinen had
gisteren de plechtige inzegening der nieuwe kerk
plaats, door
Mgr. Russel, kannunik te Roermond. Verder luister-
den door hunne tegenwoordigheid dit schoone feest
op de hoogeerw. heeren Severeins, Van Oppen en
Marres, respectievelijk deken te Wijck, Gulpen en
Venlo, benevens de eerw. heeren geestelijken alhier.
De wijding zal in de a.s. lente geschieden. Alsdan
denkt men met het inwendige van het gebouw
geheel klaar te zijn.
Een talrijk publiek, leden en niet-leden van het
landbouwcasino, was gisteravond vergaderd in het
café van den heer W. Theunissen aan het station, ter
bezichtiging eener écremeuse (roomafscheider),
systeme Vve. Melotte. Nadat de agent, de heer H.
Jennekens van Valkenburg, eerst de machine uit
elkaar genomen en hare werking verklaard had,
werd in 6 minuten tijd de room afgescheiden van
plus minus 20 liter melk, welwillend tot die proef
verstrekt door den heer Debye te Laag-Caestert.
Voor zoover men er voorloopig over kan oordeelen,
voldoen deze écremeuse bijzonder goed.
Door den heer J. te Oost werd er reeds dadelijk eene
aangekocht.

(L.C. donderdag 15 september 1892)

Eijsden, 16 Sept. Met zeer veel genoegen, vernemen
wij, dat de heer Alb. Coenegracht met gunstig
gevolg het examen voor tweede luitenant der
infanterie heeft afgelegd. Den heer C. onze beste
gelukwenschen.

(L.C. zaterdag 17 september 1892)

Eijsden, 23 Sept. Bij bisschoppelijk schrijven van 17
dezer werd de eerwaarde heer L'Ortije, kapelaan
alhier, benoemd tot leeraar aan de R.K. Kweekschool
te Echt.
Sedert lang echter was dit een publiek geheim, en
die officieuse tijding was door alle parochianen met
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(L.C. zondag 13 november 1892)

Eijsden, 19 Nov. Het concert, Verleden Zondag bij
gelegenheid der kermis door de harmonie "St.
Cécile'I gegeven, mag ten volle geslaagd heeten. Was
het programma rijk en de stukken met zorg
gekozen, de uitvoering liet evenmin iets te
wenschen over en overtrof in menig opzicht onze
verwachtingen. De harmonie opende het concert
met een viertal goed gekozen en flink uitgevoerde
stukken, waarna de beurt kwam aan zang en Voor-
dracht. Ernst en luim waren nu in gestadige afwisse-
ling en in beide genres bleek het al dadelijk, dat we
hier met meer dan gewone liefhebbers, met artisten
te doen hadden. Herhaaldelijk werd luide geapplau-
disseerd, en verscheidene stukjes, als: De reis naar
Jerusalem, Die Drillinge e.a. werden gebisseerd.
Nadat met een en ander ongemerkt drie uur waren
Voorbijgevlogen, kwam het neusje Van den zalm:
"Meister Primus, groete komedie met zaank". Hier
vooral kwam het talent der spelers aan het licht, en
zoowel de rol Van meister Primus, de serpentist, als
die Van Johannes, de kuster, waren in goede han-
den; het was: de rechte man op de rechte plaats. Bij
oud en jong werden de lachspieren duchtig in bewe-
ging gebracht, en vooral het jongere gedeelte Van
het publiek was dit toneelstukje naar den zin. Ten
zeerste voldaan, zoo over het concert in 't algemeen,

met welwillende medewerking van verschillende ~ ,

1. La 2me Légion, Marche Milit., Touw. Damont. _
i

manoo v.Bsryton. _ 2

em.- ,ï
Komisch quartet. ,

'

.Lamme

Drain. voordracht. “3

PERSONEN : Meister Primus, Serpentist; Johannes, g
Kuster ; Cornelis, Jonge soldaat; Lena, Dochter'van

ë
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als over menig onderdeel in het bijzonder, keerde
elk een huiswaarts, en met het volste recht mogen
wij hier zeggen: “les absents avaient tort".

(L.C. zaterdag 19 november 1892)

Eijsden, 21 Nov. Terwijl in onze gemeente geen
huisje zoo klein is, of het heeft een bewoner, wor-
den de groote huizen hoe langer hoe meer een
renteloos kapitaal. In de kom der gemeente toch lig-
gen verschillende gebouwen, waarvoor zich sedert
jaar en dag huurder noch kooper opdoet.

(L.C. dinsdag 22 november 1892)

Eijsden, 2 Dec. Sedert j .1. Donderdag heeft men hier
dan Greenwichtijd als ondoelmatig, op zij gezet. De
beide torenklokken geven nu weer
Amsterdamschen, d.i. den ouden tijd aan.

(L.C. zaterdag 3 december 1892)

Eijsden, 9 Dec. Zondag 11 dezer, te drie uur, zal in
de zalen Van het Urselinen-klooster de jaarlijksche
algemeene vergadering der Vereeniging Van den H.
Vincentius a Paulo, gehoord worden. In die Vergade-
ring, tot het bewonen waarvan alle eereleden en
weldoeners zijn uitgenoodigd, zal rekening worden
gedaan over het afgeloopen jaar. In de hoogmis zal
eene liefdadigheidspreek worden gehouden.

(L.C. zaterdag 10 december 1892)

Eijsden, 12 Dec. Gisteren vierde de "St. Vincentius-
Vereeniging” haar eerste lustrum. 's Morgens nader-
den de bestuurs- en de werkende leden, benevens
een groot getal bedeelden tot de H. Tafel. In de
hoogmis werd de feestpreek gehouden door een
eerw. pater Franciscaan, waarin deze op talentvolle
en bevattelijke wijze de Christelijke naastenliefde
besprak en haar, wortelende in het geloof, steunen-
de op de hoop en aangewakkerd door de liefde, stel-
de tegenover de philantropie, de koude liefdadig-
heid der wereld.
Het totaal der collecten in de kerken en in de alge-
meene vergadering bedroeg f 73,50. Die algemeen
vergadering, ”s namiddags te 3 uur in het gewone
lokaal gehouden, werd bijgewoond door een 60-tal
belangstellenden. Aan het verslag over het afgeloop-
en jaar, in die Vergadering Voorgelezen, ontleenen
wij het Volgende.
De Vereeniging, opgericht den 13. Dec. 1887,
bestaat thans 5 jaar, en had het genoegen het getal
der bedoelde gezinnen in dien tijd te zien afnemen
van 80 tot 40. Het totaal der ontvangsten bedroeg fl.
772,41, dat der uitgaven fl. 771,77, zoodat de reke-
ning over 1892 sluit met een batig saldo Van fl.
0,64. O.a. werden uitgedeeld: 1013 bons Voor brood,
ruim 3000 kilo's; 326 bons Voor steenkolen, 16300
kilo's; Voor andere levensmiddelen nog 45 bons,
kleeding en schoeisel 68 bons, beddegoed 40 id.,
Vleesch en melk Voor zieken 22 id., terwijl nog in de
Verplegingskosten Voor 3 zieken werd bijgedragen.

(L.C. dinsdag 13 december 1892)



Bij ons Thuis
AFLEVERING IO

Wij hadden een heel oude tante
Nonneke, die in Leuven in het klooster

was. Zij was eigenlijk een tante van
moeder, een zuster van moeders Vader,

van onze grootvader. Wij hebben maar
één grootvader gekend. De andere was
gestorven toen vader nog maar een

manneke van zeven was. Heel jong was
hij gestorven op een paasdag, toen vaders
eigen leven aan een zijden draadje hing
omdat hij een trap van een veulen had
gekregen boven zijn linkeroog. Daarom
was vader later zo voorzichtig met
paarden.

Jammer dat wij die andere grootvader niet
hebben gekend, want die moet
fantastisch sterk zijn geweest. Een mens
als een boom, een brok gezondheid.

“Tweeëndertig jaar is geen leeftijd en
paasdag is helemaal geen dag om te
sterven," zei vader wel eens. llMaar,

kinderen," zei hij dan, “Onze-Lieve-Heer

kijkt daar niet naar.'I

Over tante Nonneke hebben wij dikwijls
stichtelijke verhalen horen vertellen. Voor
zij in het klooster kwam, deed zij reeds
meer gebeden en openbare verstervingen
dan nu menige kloosterzuster. Zij moet
toen thuis al streng hebben gevast, op
water en brood, en het schijnt, dat ze ook
aan nachtwaken deed, en de laatste jaren
voor haar intreden nam zij haar
maaltijden altijd staande en nooit
zittende.

Moeder vertelde daar dikwijls met veel
eerbied en ontzag over en wij kregen de
indruk dat wij een levende heilige in de
familie hadden. En al was ze dan
misschien nog niet geheel en al heilig, wij
vonden het toch een grote eer een tante
in het klooster te hebben. Moeder maakte

ons wel zo duidelijk dat dit een grote eer
was dat Sjefke moeder eens vroeg waarom
zijzelf dan niet non was geworden.
Moeder heeft toen stil gelachen, Sjefke
tegen zich aangedrukt, hem een dikke kus
gegeven en gezegd: "Mie jungske toch.”

Pastoor, die van deze vraag gehoord had,
heeft Sjefke geantwoord, dat er ook
heilige mensen buiten het klooster
moesten leven en dat moeder zeker naar
het klooster zou zijn gegaan als onze
vader haar niet gevraagd had om bij hem
te komen wonen. I'Kijk," zei meneer
pastoor, “voor een zalige levensstaat moet
je bidden en Onze-LieVe-Heer kiest en
roept dan. Want Hij heeft heilige zusters
nodig, maar ook heilige moeders; niet
enkel goede priesters en paters, maar ook
brave Vaders. Daarom, Sjefke, moet je

goed tot Sint-Josef bidden om je roeping
te herkennen. ”

Moeder zei dat tante Nonneke ook veel
bad om er enkele van bij ons thuis in het
klooster te krijgen. Tante vond dat
priesters, zusters en paters bij een oeroude
boerenfamilie hoorden. Tante Nonneke
heeft haar zin gekregen, maar niet
helemaal. Onze-Lieve-Heer geeft je nooit
helemaal je zin, want overal moet een
offertje bij, voordat het Hem goed is.
Van een kant kreeg tante meer dan zij
vroeg: twee nichten gingen in het
klooster en meerdere neven en
achterneven werden pater of wereldheer.
Maar al werd zij met het gouden papieren
kroontje van haar vijftigjarige professie
gekroond, zij heeft geen enkele professie
of wijding van nicht of neef beleefd.
Vanuit de hemel heeft zij daarnaar mogen
kijken. “Vanuit de engelenbak," zeiden
wij.
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Zo kwam het, omdat

tante Nonneke in

Leuven woonde, dat

moeder ieder jaar een
reis naar leuven
maakte. Moeder deed
dat het liefst in
maart, want die reis

was tevens haar

bedevaart naar Sint-
Josef. Wij kinderen
gingen later ook naar
de Smakt ter
bedevaart, omdat er

een neef bij de
bruine paters in
Venray was. En zo
hebben die van bij
ons thuis nu ook
allemaal een Slnpjosepvamdeåmakt, die Onderweg wist vader te vertellen van akkers en boerderijen en van de mensen die er woonden,

van weien waar hij fruit gekocht al geschat had...
Foto: Op de hei, tussen Mesch en Moerslag, l984.

helemaal anders dan de bleekgekleurde Collectie S_E_V_

je in drie maten kunt krijgen. Die Josef is

Josefbeeldjes uit Leuven die in alle
mogelijke maten te koop zijn.

Bij ons thuis hadden Wij een Sint-Josef-
van-l.euven en die Was goed voor ons en
wij waren goed Voor hem. Polien had een
middelmatige op haar kamertje en
Doorke had een kleine Josef boven zijn
bedstee in de paardestal en op de schouw
in de keuken stond er een voor allemaal.

Als moeder naar tante Nonneke en Sint-
Josef ging, waren daar drie dagen mee
gemoeid, want moeder moest veel bidden

en zeker zoveel met tante praten, want in

een jaar was veel gebeurd en tante moest
alles weten en uitleg hebben van al het
nieuws dat ze per brief van de familie
vernomen had. Vader bracht moeder naar
de trein in de stad, met de bruine, in de

sjees. Pollen was dan baas in huis en dat
hadden wij niet graag. Wij zagen moeder
niet graag op reis gaan. Toch was na het
vertrek het leed gauw geleden, vooral
door de belofte dat wij enkele dagen later
met vader mee zouden mogen gaan 0m Hoogstambaomgaard aan de Groenstraat.

Foto: J. Rethera, l995.
moeder af te halen van de trein. Collectie SHI'
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Moeder vertrok altijd op een
dinsdagmorgen om de gehele woensdag
bij Sint-Josef te kunnen zijn en
donderdags in de late middag was ze
gewoonlijk terug. Die donderdag van
moeders terugkeer en thuiskomst uit
Leuven was ieder jaar een heel aparte dag
bij ons thuis. Dan ging vader haar
afhalen, niet met de sjees, maar met de

dogkar en nam hij Sjefke, Peter en mij
mee. Onderweg wist Vader te Vertellen
van akkers en boerderijen en van de
mensen die er woonden, van weien waar

hij fruit gekocht of geschat had, van een
rij notebomen die hij vele keren
geknuppeld had.

Vader wees ons de verschillende torens
van de dorpen in de wijde omtrek. Daar
was hij overal geweest en van verre
noemde hij de torens van de kerken van
de stad.

De bruine ging goed. De weg naar de stad
kende hij van buiten tot aan de
uitspanning "De gouden leeuw". De
bruine wist waar het goed was. Vader reed
altijd enkele uren te vroeg naar de stad als
wij moeder moesten afhalen, want hij
had altijd nog wat te doen bij de
zadelmaker of bij het kleine kereltje in het
winkeltje waar vader alle zaden voor
akker en tuin kocht, of bij de smid die

een lange smalle winkel had vol van alle
mogelijke ijzerwaren, waar je ook messen
en scharen, zinken teilen en zeisen kopen

kon. Vader liet daar ook zijn snoeimes en
de handzaag slijpen. Daar kocht hij voor
ons een zakmes. Toen hij' voor ons die
“kniep” kocht, toen was hij pas een
vader! Toen voelden wij ons grote
mensen. En als grote mensen gingen wij

dan met vader naar het koffiehuis en
werden we door vader getrakteerd.

Vader ging volgens vaste gewoonte naar
een koffiehuis op de markt, bij mensen
die uit ons dorp stamden. Vader noemde
de madam bij haar voornaam en de baas
zei gewoon Josef tegen vader. Op een

25

schild boven de deur stond een koffiekan
en een kop getekend. “Hier zet men
koffie," stond daaronder. Daar kregen wij
van vader Ilde koffie". Eerst broodjes,

kadetjes zoals vader zei. Die bestonden
toen in ons dorp nog niet. Ze waren dik
besmeerd met boter en belegd met kaas
en op die kaas mochten wij mosterd
smeren, van die pikante gele, die je de
tranen uit de ogen perste. Na de broodjes
met koffie, melk en zoveel suiker als we

wilden, kwam de rijstevlaai. Die vlaai had
twee vingers dik de rijst en bijna geen
bodem van deeg. Het was vlaai die je
alleen in de stad in dit ene zaakje kon
krijgen, volgens vader. Je kon vlaaien
krijgen, groot naargelang je honger had,
voor twee, vier of zes personen. Zelfs
eenpersoons vlaaitjes had men daar, zo
groot als het schoteltje onder je
koffiekopje. Het zat bij die rijstevlaai niet
in de breedte, maar in de dikte, zei vader.

Vader verdeelde de vlaai in vieren door
een kruissnede en alle vier de stukken
waren even groot. Na de verse kadetjes
waren wij lang stil achter zo'n stuk
stadsvlaai.

Dat koffiedrinken was verscheidene jaren
het heerlijke voorspel van het feest van
moeders terugkeer uit Leuven. Na die
koffie kwam de trein uit België. Aan het
station duurde het korte wachten altijd te
lang, tot er een van ons riep: l[Daar is ze!
Daar is zel'I En dan renden we op moeder
af alsof wij ze maanden hadden gemist.
En dan maar vragen en vertellen vanaf
het station tot bij ons thuis, en dan niets
dan blije, stralende gezichten en dan...
uitpakken! Voor iedereen was er wat: voor
vader Appeltern, zware Belgische tabak,
voor Doorke nog zwaardere Semois en
Belgische chocolade met nootjes en een
beeldje of prentje met Sint-Josef, voor
Polien een wit kanten kraagje en voor
pastoor een palla van tante Nonneke met
“Ga tot Joseph" erop geborduurd.
Voor Mieneke had tante een zelfgemaakte
pop meegegeVen.



En wat tante Nonneke zei... en hoe ze het
maakte... en of wij niet stout waren
geweest... en of wij moeders kaart ook
gekregen hadden die gewoonlijk drie
dagen later pas aankwam... totdat moeder
meer moe van de ontvangst dan van de

drie dagen bedegang eindelijk rust kreeg
als het kinderbedtijd was.
“Tante Nonneke wordt oud," zei moeder.

"Ze was zo blij dat ik er weer geweest
was.” Moeder was blij dat ze tante weer
eens gezien en gesproken had en dat ze
met haar zorgen, met haar vragen en met
haar dank bij St.-]osef was geweest. Het
hele huis was blij dat moeder terug was,
want zonder moeder was het eigenlijk
hier niks in huis, had Doorke gezegd en
Sint-Josef zal ook wel blij geweest zijn,
want iedere heilige heeft graag zijn
kaarsje.

Pastoors gezag en invloed op het dorp
was zeer groot, misschien wel zo groot als
van de burgemeester met de
gemeenteraad samen. Dat kwam omdat
hij, pastoor, een onbaatzuchtige en
heilige herder over een goedgelovige,
volgzame kudde was. De notaris en de
dokter hadden ook groot gezag en
invloed, maar haalden het niet bij

pastoor. Zij hadden niet zo'n heilig leven
en hielpen de mensen niet zo
belangeloos. Maar het voornaamste was:
zij hadden geen “Trampeltiena”l

Vroeger noemde men in de dorpen de
mensen bij hun bijnamen. Dat was een
lelijke gewoonte, helemaal niet
christelijk, soms zeer liefdeloos. Het bleef
niet altijd bij simpele aanduidingen zoals
“der Greune", “der Zwarte" of "der

Witte". Het liefst en het meest verbreid
waren de kwetsende herinneringen of
aanduidingen zoals “der Luie” of
Hlïoetelheske". Wij kregen bij ons thuis
straffe vermaningen om geen bij- en
scheldnamen te gebruiken en strenge straf
kregen wij als wij hiertegen zondigden.

Trampeltiena was zo'n scheldnaam, die
wij graag gebruikten. Door Trampeltiena
reikte pastoors arm zeer ver, tot bij de
meest afgelegen woningen. Want door
Tiena hield hij zijn hand open om de
giften te ontvangen voor alle mogelijke
goede doeleinden: voor de heilige
Kindsheid, voor de melaatsenmissie, voor

de verfraaiing van de kerk. Zo was Tiena
niet alleen de verlengde arm van pastoor,
zij was ook zijn oor, waardoor hij alle
hard gesproken of gefluisterde gezegden,
verhalen, nieuwtjes en boze praatjes

hoorde. Zo kende hij zuiver de deining en
de mate van rust en onrust in de
parochie. Tiena was zijn spreekbuis, want
de mening van pastoor Vertelde zij aan
ieder die het horen of niet horen wilde.

Tiena stapte voor pastoor naar de stad om
boodschappen te doen, want Betje kon
daar moeilijk tijd voor vinden en kon die
lange weg niet gaan. Zo had ook Betje van
pastoor veel voordeel van Tiena. Zij was
daarvoor zeer dankbaar en zeer
vriendelijk voor Tiena, maar ze was toch

ook heel erg afgunstig. Wat Tiena deed
was een soort lekenapostolaat in een tijd
toen men die naam nog niet kende. Zij
voelde zich daartoe verplicht, was
daarvoor door pastoor uitverkoren,

geroepen en gezonden, temeer omdat ze
de prefect van de meisjescongregatie was
en tijd genoeg en geld genoeg had. Men
moest toch goede werken doen, meende
Tiena.

Doorke noemde Tiena een luister-, loer-

en zwetskwezel, maar om die woorden

heeft Doorke zijn saus gehad van pastoor
en daarna nog eens dunnetjes
daaroverheen van vader en moeder. Tiena
was allesbehalve een kwezel. Zij kon
grapjes verdragen en grapjes maken. Zij
had haar moeder jarenlang verzorgd en zo
haar kans om naar het klooster te gaan
verloren. Daar had zij geen spijt van. Ze
had gehoorzaamd aan een pater uit de
stad, bij wie ze om raad was gegaan.
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Bluuw lint met medaille van
de Muríucongregutie.

Foto: Guill Wolfs, l985.
Collectie S.E.V, 337.

Moeder was stokoud geworden en Tiena
had Voor moeder haar jeugd opgeofferd.

Zij was bijna vijfentwintig jaren prefect
en bijna veertig jaren lid van de
congregatie. Zij had haar stoel in de kerk
onder het beeld van Onze-Lieve-Vrouw-
van-Lourdes en haar blauw
congregatielint was bijna zo breed als de
blauwe ceintuur van de
Lourdeslievevrouw.

Tiena was een maandelijkse klant bij ons
thuis. Omstreeks Pasen kwam zij reeds
met de Sint-Michaelsalmanak van het
volgend jaar. Zij was propagandiste van
Onze-Lieve-Vrouw-in-'t-zand en haalde
ook de gelden op van de Levende
Rozenkrans. Dan deelde zij ook prentjes
uit aan de kinderen, prentjes met
gebedjes.

Tiena had een stem als van een
manskerel, stapte met grote passen, droeg
hoge schoenen en een wijde rok omwille
van het gemakkelijk gaan. Zij had altijd
een zwarte doek om de schouders en ging
nooit op stap met onbedekt hoofd. Zij
droeg altijd een zwarte gebreide wollen
muts met linten onder de kin tot een strik
gebonden. Zij keek altijd even opgewekt
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Herinneringstegel, l975.

en guitig en kwam bij ons thuis altijd
tegen de tijd van koffiedrinken.

Wij kinderen vonden het fijn als Tiena
weer eens kwam, want dan werden wij bij
het koffiedrinken met Tiena mee
getrakteerd op grote stukken peperkoek
met witte suiker erop. Na de koffie
moesten wij het erf op, omdat, zoals
moeder dan zei, kleine kinderen grote
oren hebben.

Als Tiena bij ons thuis kwam dan bleef ze

altijd tot na het avondeten. Zij had meer
van zulke adressen of vaste
pleisterplaatsen. Zij zat mee aan bij ons
thuis en spaarde zo bij haar thuis werk,
brandstof en voedsel. Alleen haar kat
hoefde ze dan nog te eten te geven. Zij
kon dan bidden en naar bed gaan. Soms
ging ze ook nog even naar pastoor om de
opgehaalde gelden af te dragen. Dan
kreeg zij gewoonlijk een drankje met een
klontje suiker en als ze dan weer naar huis
ging, was pastoor van alles op de hoogte.

Als Tiena kwarn dan werd er verteld en
moeder, die zelf goed vertellen kon

hoefde dan niets te zeggen. En als Tiena
weg ging dan wist moeder ook alles wat er
in weken gebeurd, gezegd en verteld was
en wat men verwacht en verondersteld
had in het dorp.
Tiena's bezoek was voor moeder altijd een
grote bekoring tegen de naastenliefde,
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want als men graag probeert geen kwaad

te spreken moet men veel de mond

houden en als men eerlijk graag geen

kwaad hoort Vertellen moet men niet

nieuwsgierig zijn en weinig gelegenheid

geven tot uitgebreide Verhalen. Maar men

kan nu eenmaal niet alle bekoringen
ontvluchten en daarom moest moeder

wel naar Tiena luisteren.
Het was opvallend dat moeder bijna nooit

iets vertelde van wat zij van Tiena had

vernomen en Polien moest het zeer listig

aanleggen om iets van moeder te weten te

komen. Maar als Tiena weg was, dan wist

moeder alles. Soms zei moeder wel eens

dat Tiena bij ons thuis niets wijzer was

geworden. Moeder kon ook goed

vertellen. Zij kende heel veel families met

hun vele betrekkingen en dan was er

altijd nog veel te vertellen over

verkopingen, over vee en gewas, zodat de

naastenliefde er slechts met veel moeite
nog fatsoenlijk van af kwam. “Die Tiena

is een klappende ekster,” zei Doorke.

“Goed," zei moeder, “maar een die ook

veel klapt met Onze-Lieve-Heer, een die

veel bidt."

(Wordt vervolgd)
PJM. woLFs
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Het raadsel van het grufkruis in de Voer

|n 1994 vernieuwde
brug over de Voer
in Luug-Cuestert.
Foto: l. Rethero,
sept. 1995.
Collectie S.E.V.

Vorig jaar was de Voer in Laag-Caestert
tijdelijk drooggelegd in verband met de
werkzaamheden van het waterschap en
de vernieuwing van de brug. ln de
bedding van de Voer, precies onder de
brug voor het wegverkeer over de De La
Margellelaan, werd toen een
merkwaardige vondst gedaan. Een
oplettende Frans Reijnen, die in de De La
Margellelaan woont, trof daar een
bewerkt stuk blauwe steen aan.
Het bleek om een grafkruis te gaan, en
wel een bijzonder fraai, volledig gaaf
exemplaar. De steenhouwer moet er
destijds bijzondere aandacht aan hebben
besteed. De binnenhoeken van de takken
van het kruis gaan in vloeiende
rondingen in elkaar over. De voorzijde is
glad afgewerkt met daarin in een
zorgvuldige letter gebeiteld:

IMJ.
HIER RUsT
IN VREDE

oNs LIEF KIND
MARIA ELIsABETH sCHMITz
GEB. TE AKEN 8 APRIL 1888

oVERLEDEN
TE

EIJSDEN
23 JUNI

1897

29

De zijkanten zijn afgeschuind en de
afschuining en zijkanten zijn groefvormig
behakt; freinen wordt deze laatste
bewerking genoemd.

Een dergelijke vondst roept heel wat
Vragen op. Hoe komt een grafmonument,
dat een kleine honderd jaar geleden is
vervaardigd, in de Voer terecht? Hoe kan
het dat de opgedregde steen, nadat er
ongetwijfeld heel wat liters water (en
zand) overheen zijn gegaan, er nog zo
gaaf uit ziet? Het dumpen van een zware
steen moet toch beschadiging
meebrengen? Waarom wordt een
dergelijke steen Van het kerkhof
verwijderd en doet iemand de moeite de
steen helemaal naar de Voer te
transporteren, ver verwijderd van enig
kerkhof waar hij oorspronkelijk toch
gestaan moet hebben? Wat was überhaupt
de reden om met zo weinig piëteit met
een grafkruis om te gaan of is het wellicht
nooit gebruikt? En, last but not least, welk
menselijk drama gaat schuil achter het
overlijden van deze Maria Elisabeth, nog
maar amper negen jaren oud, in 1897?

Het in de Voer gevonden grufkruis.
Foto: J. Rethero, 1994.
Collectie S.E.V.



Meer vragen zijn gesteld dan antwoorden
gegeven kunnen worden. Want een
onderzoekje heeft wel een aantal
gegevens opgeleverd, maar laat ook nog
enkele kwesties open.1
ln het overlijdensregister Van de
gemeente Eijsden is te Vinden dat Maria
Elisabeth Schmitz inderdaad geboortig is
uit Aken en overleden is op 23 juni 1897,
in de namiddag om half Vijf. Ook in de
kerkelijke registers is het overlijden terug
te vinden, maar over de doodsoorzaak
wordt niet gerept. Aangenomen moet
worden dat Maria Elisabeth op
negenjarige leeftijd -zij was blijkens het
bevolkingsregister geboren op 8 april
1888- een natuurlijke dood is gestorven.
Haar vader, Leonard Hubert Schmitz,2
staat op dat moment te boek als rentenier
en is dan 57 jaar oud. Hij is eveneens
geboren in Aken en wel op 29 december
1839. Haar moeder was Anna Maria
Margaretha Johnen, toen nog slechts 36
jaar oud. Ook zij werd in Aken geboren,
op 8 januari 1861. Het gezin, bestaande
uit vader, moeder en vier kinderen3 van
wie twee meisjes, was pas sedert 1895
woonachtig in Eijsden en wel aan de
Kerkstraat op het tegenwoordige nummer
14, waar momenteelj. Rademakers
woont. Daarvoor waren zij woonachtig in
Valkenburg. Het gezin had en behield
overigens de Duitse nationaliteit en was
Rooms-Katholiek. Geen Van de leden
oefende in Eijsden op enig moment een
beroep uit, met uitzondering van de twee
jaar jongere broer Van Maria Elisabeth,
Frans Maria Jozef, die de Nederlandse
nationaliteit verwierf en werkzaam was
als hulpcommies.4
Maria Elisabeth moet in 1897 begraven
zijn op het kerkhof bij de St.-
Christinakerk in Eijsden en de familie
heeft een deskundig steenhouwer het nu
teruggevonden fraaie grafkruis laten
vervaardigen en Vervolgens daar op het
graf doen plaatsen. Ruim dertien jaar later
stierf haar Vader, om precies te zijn op 23
november 1910, en zijn echtgenote en
familie moeten het toen gepast hebben
geacht een familiegraf te laten
Vervaardigen, hetgeen nu nog te zien is
op het kerkhof direct in de buurt Van de
kerkingang. En daar ligt de sleutel Voor de
oplossing Van ons probleem. Het
bestaande grafkruis Voor het overleden
dochtertje was toen immers overbodig
geworden en moet een minder passende
bestemming hebben gekregen.
Raadselachtig blijft wel hoe het mogelijk
is dat daar uiteindelijk de ver weg gelegen

Grufsteen familie Schmitz-Johnen op kerkhof St-Christinukerk.
Foto: J. Rethero, sept. i995.
(ollectie S.E.V.

Voer voor gekozen werd. En niet minder
dat het kruis die reis ongeschonden heeft
doorstaan.
De moeder, Anna Maria Margaretha
Johnen, stierf eerst op 17 november 1931S
en werd eveneens in het familiegraf
bijgezet.
Anna Maria Catharina Schmitz, de negen
jaar oudere halfzus Van Maria Elisabeth,
was de laatste in Eijsden Verblijvende telg
uit het geslacht Schmitz. Zij stierf op 26
juli 1952.
Tot zover de stand Van zaken tot op dit
moment. Wie kan helpen de ontbrekende
schakels in de puzzel op te lossen?
Inmiddels is het kruis uiteraard in
Veiligheid gebracht. Wat gebeurt er Verder
mee? De Vinder en het bestuur Van de
Stichting Eijsdens Verleden staan op het
standpunt dat terugplaatsen op het
kerkhof bij de St.-Christinakerk,
bijvoorbeeld deels Verankerd in de
kerkhofmuur, de Voorkeur Verdient, al
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as Reijnen met de
merkwaardige vondst.

Foto: i994.
Collectie S.E.V.

was het maar uit piëteit voor de Note"
Overledene en haar familie- Momenteel 1 Alle gegevens in dit artikel zijn afkomstig van
Wordt hierover met de betrokkenen uaspeuringen verricht door de bestuursleden Rene
(kerkbestuur en gemeente) Overleg Huijnen, Guy Sehroeu, en oml-buigemeester

Wijnands.gevoerd.
2 Hij was op dat moment reeds weduwnaar uit een

HANS \í-\N HALL eerder lulwelijk met Margaretha Hubertina Eszer
uit welk huwelijk in iedergeval Anna Maria
([atharimz afkomstig was eu vermoedelijk ook
Peter Maria lozefl (zie noot 4 hierna) (1A Eijsden,
Persoonskaart Anna Maria Catharina Sehrnitz en
Prnoe/ziettre/liefBreust-Eijsilen, Overlijderisregister.

3 Van wie dus twee vermoedelijk uit een eerder
huwelijk van de vader,

-1 (1A Eijsden, ()1'erlijtlensregister 1897,
Bei'olkirigsregisters 1880-1900, 19001910, 1910-
1920, 1920-19-10. Ten tijde van het overlijden van
Maria Elisabeth was haar oudste broer lbter Maria
jozef`20 jaar (geboren 9 maart 1877, in 1896 uit
de gemeente vertrokken naar Roermond), haar zus
Anna María Catharina 18 jaar (geboren 25 juli
1878, overleden op 26 juli 1952, woonde tot dat
moment Kerkstraat 1-1) eu haar jongere broer Fraus
Maria lozef`7 jaar (geboren 13 maart 1890, in
1908 naar Rotterdam vertrokken, in 1910 naar
Brussel vertrokken waarvan hij in 1911 terugkeert,
in 1922 vertrekt hij wederom naar Brussel). Op de
laatste ua die in Vaals was geboren, zijn zij alle uit
Aken geboortig. Overigens was in het Imis aan de
Kerkstraat ook nog enige tijd een zus van Anna
Maria Margaret/1a jo/men woonaehtig: Anna
Elisabeth Sophia.
ln 1895 was liet huisnummer aan de Kerkstraat
88, begin deze eeuw 137, in de jaren dertig 138 en
begin jaren vijftig 14 tot op het huidige moment.

5 GA Eijsden, Oiferlijtlensregister 1931. Om een
nur s-oelltends. Haar ouders waren Theodor
lohneu en Sofie Biingeler.
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Foto:

Collectie

S.E.V.

Kent u ze nog ?
De foto werd vlak na de bevrijding in september 1944
bij de Sint Jozefschool in Oost-Maarland gemaakt door
korporaal Small van het Amerikaanse bevrijdingsleger.
Het fototoestel waarmee de foto werd gemaakt was van
Ben L. Rose, Amerikaans legeraalmoezenier die het

ø 4
øšñ

fototoestel in Parijs had gekocht. Ben L. Rose plaatsten í 6 g
m

1a v u
wij in nummer 67 Van Eijsdens Verleden op de

(
\((ik

Q
7 mm
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Ben L Rose met Chrefien Tossings,
13 september 1944.
Foto: Collectie S.E.V.

32



Colofon
Uit Eijsdens Verleden
Een uitgave van de Stichting Eijsdens Verleden

Redactie:
H. van Hall
R. Huijnen
W. Jeukens
G. Schroen
H. Wijnands

Vormgeving:
Ton Brenders

Druk:
Imprimeries Wagelmans s.a.
B 4600 Visé

ISSN 0920-3915

m
V

Stichting Eijsdens Verleden
Secretariaat:
Postbus 72, 6245 ZH Eijsden
Tel. O43 - 4093712 Of 043 - 4571269

Bankrelaties:
Rabobank, nr. 11 50 96 590
ABN-AMRO, nr. 57 62 18 952
SNS Bank, nr. 87 90 14 369
Postbank, nr. 56 83 530

Wilt u het werk van de stichting financieel steunen,
dan kunt u dit doen door een bedrag te storten of over
te schrijven op een van bovenstaande rekeningen,
onder vermelding van naam en adres. Bij een
minimale bijdrage van f 25,- (voor studenten f 12,50)
per kalenderjaar ontvangt u de driemaandelijkse
uitgave “Uit Eijsden Verleden" gratis.

Overname van artikelen of afbeeldingen is uitsluitend
toegestaan na schriftelijke toestemming van de
redactie.


