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Uit Eijsdens verleden

Fien Hardy met haar paard en wagen voor de bakkerij in de Diepstraat, hoek Spauwenstraat. Zij was de jongste dochter uit

het gezin Hardy-Warnier. Rond de eeuwwisseling is de bakkerij door haar ouders overgenomen van de familie Henquet uit

de Kerkstraat. Samen met haar broer Zjeng en later o.a. met haar nichtje Jeanne Kerf'f heeft zij deze zaak voortgezet.

De foto toont de woning voor de ingrijpende verbouwing van 1928. ± 1925, Diepstraat. Foto: EV.
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ln memoriam Louise Reintjens-Jacobs

Op 14 november 1996 overleed in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht, na
een noodlottig ongeval, Louise Reintjens-Iacobs op 87-jarige leeftijd. Zij was
medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Eijsdens Verleden.

Mevrouw Reintjens werd geboren als Louise, Marie, Anne, Lambertine Iacobs in
Eijsden op 11 maart 1909 en kwam door haar huwelijk met Hay Reintjens in
Gronsveld terecht. Op latere leeftijd keerde zij echter in gezelschap van haar echtge-
noot en jongste dochter terug naar Eijsden en maakte een waar paleis van het huis
aan het Prinses Beatrixplein, vlakbij haar geboorteplek.

Vanaf het moment dat besloten werd een werkgroep “Bestudering Geschiedenis
van Eijsden” in het leven te roepen, was zij van de partij, evenals juffrouw Jeanne
Theunissen, “sjaolmèester” IefWarnier, lean Piters, Ief Reintjens, Dominicus Eijck
en enkele jongeren. Met haar verscheiden heeft het bestuur afscheid moeten
nemen van de laatste oudere die op 15 oktober 1975 mede de Stichting Eijsdens
Verleden heeft doen ontstaan.

Louise Reintjens was een innemende vrouw die, ondanks haar gezondheidsproble-
men, zeer actief was. Binnen de Stichting Eijsdens Verleden ging haar interesse
vooral uit naar genealogisch onderzoek. Vele Eijsdense families werden door haar
bij elkaar gezocht vanuit de ter beschikking staande archieven. Zelfs wanneer zij
door ziekte aan het bed gekluisterd was, ging zij onverdroten door met puzzelen.
Zo heeft menig Eijsdenaar een stamboom of kwartierstaat in bezit gekregen.

Een bezoek aan "tant Lewis” (zo werd ze door de jongeren binnen het bestuur
genoemd) was altijd een belevenis. Met open armen werd je op elk uur van de dag
ontvangen en als eerste werd gevraagd wat je zou willen eten en drinken. Een
bezoek afsluiten zonder eerst een glas goede Elzasser wijn gedronken te hebben,
was bij haar niet mogelijk. long en oud werden na kennismaking spoedig in haar
grote hart gesloten en, bij wijze van spreken, in het gezin opgenomen. Ze zat ook
vol humor en wist zo een gesprek steeds luchtig te houden.

In maart 1994 nam zij om gezondheidsredenen, na bijna 20 jaar actief te zijn
geweest, afscheid als bestuurslid van de Stichting Eijsdens Verleden en werd
benoemd tot ere-bestuurslid.

Haar overlijden is een groot verlies voor de Stichting Eijsdens Verleden en voor de
Eijsdense gemeenschap.
We zullen haar niet vergeten.

Bestuur van de Stichting Eijsdens Verleden
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Van de redactie

We hebben in november 1996 afscheid moeten nemen van mevrouw Louise Reintjens-Iacobs, erebestuurslid van de Stichting
Eijsdens Verleden. De redactie heeft de droeve taak om in dit nummer, UEV 73, een inmemoriam te plaatsen.

Voor het overige is nummer 73 een gevarieerde aflevering van Uit Eijsdens Verleden zoals u dat gewend bent. U komt de
bekende rubrieken tegen: de Limburger Koerier, Kint gir oes vertelle..., Kent u ze nog? en ook Uit het fotoarchief, de nieuwe
rubriek, gestart in het vorige nummer. We weten dat we daarmee veel lezers een plezier doen. Zij halen graag herinneringen
op bij het lezen van de oude berichten en het bekijken van oude fotos

Het hoofdartikel in nummer 73 beschrijft de lakenindustrie in de Landen van Overmaas aan het einde van de achttiende
eeuw. Hoewel het artikel laat zien dat Eijsden op dit gebied slechts een bescheiden plaats inneemt in het geheel van de Landen
van Overmaas, vindt de redactie het toch zeer de moeite waard het te plaatsen omdat het de lezers inzicht kan geven in een
voor velen nog onbekend stukje industrieel verleden van Eijsden.

Zoals elk jaar bij het afsluitende nummer hebben we ook nu weer een acceptgiro bijgevoegd. We vragen u uw donatie voor
1997 daarmee over te maken. Op de laatste bladzijde hebben we onze bankrelaties opgesomd. U leest daar ook dat de mini-
mumbijdrage f 25,- per jaar is. Voor studerenden is dat slechts f 12,50. U draagt daarmee bij aan het werk van de Stichting
Eijsdens Verleden en u krijgt de nummers Uit Eijsdens Verleden van 1997 thuisbezorgd.

Wij danken u voor uw onmisbare steun. De stichting kan niet zonder ul

De redactie
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Inleiding

In de achttiende eeuw was de lakennij-
verheid in de Republiek der Verenigde
Nederlanden vooral geconcentreerd in
Leiden en op het platteland rond Til-
burg. Relatief onbekend is de opkomst
en expansieve groei van deze nijver-
heidstak tussen 1760 en 1800 in een
ander gedeelte van de Generaliteitslan-
den, de Landen van Overmaas deels in
het Zuiden van de huidige Nederlandse
provincie Limburg, deels in het noord-
westen van de huidige Belgische pro-
vincie Luik gelegen.
De stedelijke lakennijverheid in Lim-
burg en Luik kende haar grootste bloei
gedurende de middeleeuwen. Men
denke hierbij vooral aan de draperieën
van Maastricht, Hoei en Roermond. In
de loop van de zestiende eeuw verliep
deze stedelijke nijverheid geheel. In de
tweede helft van de achttiende eeuw
was er echter sprake van een korte
opleving van de textielnijverheid in
een aantal plaatsen in het zuidelijk
deel van Nederlands-Limburg en het
aansluitende deel van Luik, zoals
Maastricht, Vaals, Eijsden en Dalhem.
In 1977 heeft Iansen een eerste analyse
van deze korte bloeiperiode van de
Zuidlimburgse lakennijverheid
gemaakt. Deze opleving was nagenoeg
geheel te danken aan allochtone
ondernemers, een “... overloop vanuit
de textielcentra in Eifel en Ardennen?
Deze centra maakten in de tweede
helft van de achttiende eeuw een
expansieve groei door. Om aan de stij-
gende vraag naar hun lakens te kun-
nen voldoen, breidden de lakenfabri-
kanten uit onder andere Verviers,
Monschau en Burtscheid hun produc-
tiegebied uit. Een aantal van deze
ondernemers richtte in deze periode
textielbedrijven op in een van de Lan-
den van Overmaas. Volgens Jansen ves-
tigden zij zich in Zuid-Limburg van-
wege de aanwezigheid van een ruirn en
goedkoop arbeidspotentieel, vertrouwd
met de wolverwerking. Daarnaast

De lakennijverheid in de staatse landen van Overmaas aan
het einde van de achttiende eeuw

bood een Vestiging op het grondgebied
van de Republiek der Verenigde
Nederlanden handelspolitieke voorde-
len; lage invoerrechten op wol en wol-
len stoffen en de mogelijkheid om de
export van lakens naar Portugal te
continueren.(1) Een milieutechnische
factor, namelijk de aanwezigheid van
snelstromend en/of kalkarm water,
speelde ook een rol bij het kiezen van
een nieuwe bedrijfslocatie. Verder
genoten de overwegend protestantse
ondernemers uit de Eifel geloofsvrij-
heid op Staats grondgebied.
Het herstel van de textielindustrie in
het zuiden van Limburg bleek niet
structureel, er volgde geen industriali-
satie. De moeilijke economische
omstandigheden ten gevolge van de
Franse Revolutie, confronteerde de
regionale lakenindustrie met grote
afzetproblemen. Tal van textielbedrij-
Ven consolideerden hun productie en
gingen over tot mechanisatie. Indien zij
een filiaal in Zuid-Limburg bezaten,
werd dit afgestoten. In het begin van de
19e eeuw kon men alleen in Vaals nog
een aantal textielbedrijven aantreffen.
Jansen bestempelt de Zuidlimburgse
teXtielindustrie in de tweede helft van
de achttiende eeuw dan ook als een
“marginale bedrijfstak”.(2)
Aan de hand van de bovengenoemde
vestigingsfactoren worden in dit artikel
een aantal teXtielbedrijven op het plat-
teland in de Landen van Overmaas
nader bekeken. Het betreft hier de ves-
tigingen van Iohann Arnold von Cler-
mont in Vaals en van de gebroeders
Scheibler in Eijsden en Dalhem. Deze
drie plaatsen waren in 1661, bij de ver-
deling van de Landen van Overmaas,
aan de Republiek toegewezen en tot
1785 (Verdrag van Fontainebleau) zou-
den zij Staats grondgebied blijven. De
opleving van de lakennijverheid in de
stad Maastricht in de tweede helft Van
de achttiende eeuw blijft in het kader
van clit artikel buiten beschouwing.
Aangezien de kortstondige opleving
van de Zuidlimburgse wolnijverheid
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tezamen met gedetailleerde instructies
over de te produceren lakens. De
`façonnaire) zette vervolgens de wol uit
bij de thuiswerkers op het platteland,
waarna hij het (half)product afleverde
bij zijn opdrachtgever en betaling ont-
ving. Dit systeem Van `onderaannemingl
gaf de ondernemer de mogelijkheid om
flexibel in te spelen op de vraag. Het
belangrijkste bezwaar van dit systeem
was het gebrek aan kwaliteitsgarantie.
De ondernemer kon er niet zeker van
zijn dat de geleverde goederen van con-
stante kwaliteit waren. Aan het einde
van de achttiende eeuw voldeed dit sys-
teem niet meer en gingen de grootste
ondernemingen over tot het centralise-
ren Van het gehele produkctieproces.
De Akense lakennijverheid kende in de
achttiende eeuw geen periode van
grote bloei zoals de Vesder-regio. Tot
voor kort werd het beeld van Aken in
de achttiende eeuw unaniem afgeschil-
derd in termen van verval en stagnatie.
ln 1990 heeft Müller er echter op
gewezen dat dit beeld in positieve zin
bijgesteld moet worden. Van een
'Zunftdespotismusl is volgens hem
geen sprake. De gilden bezaten welis-
waar grote economische en politieke
invloed, maar ontduiking van de
beperkende gildevoorschriften was
relatief gemakkelijk en kwam regelma-
tig voor.(6) Eerder, in 1965, wees Kisch
ook al op het feit dat de lakenfabrikan-
ten in de loop van de achttiende eeuw
de gilden succesvol wisten te onder-
drukken en steeds meer delen Van de
productie naar het goedkopere platte-
land rondom Aken gingen verplaatsen.
Met name het verven van de lakens
geschiedde buiten de stad. De heersen-
de productiestructuur hield het mid-
den tussen het (Kaufsysteeml waarbij
de producenten nog enige onafhanke-
lijkheid bezaten, en het (Verlagsystem),
waarin deze onafhankelijkheid totaal
verdwenen was. De ambachtelijke
(Handwerkmeister) werkten in
opdracht van de koopman ((Verlegerx),
die hen voorzag van grondstoffen (en

soms van de benodigde werktuigen).(7)
In de loop van de zeventiende en acht-
tiende eeuw emigreerden steeds meer
protestantse Akense ondernemers naar
Burtscheid, Eupen, Monschau, Düren
en Vaals. Zij ontvluchtten de stad om
aan geloofsonderdrukking te ontkomen,
maar bovenal gingen zij op zoek naar
“mein günstiges wirtschaftliches Klima
in den nicht von Zunftvorschriften ein-
geengten benachbarten Gebieten...”.(8)
De fijne lakennijverheid in Monschau
is geïnitieerd door lakenbereiders uit
Aken. In de achttiende eeuw zou
Monschau uitgroeien tot een belang-
rijk centrum binnen de Rijnlandse
lakennijverheid. Behalve gunstige
geografische factoren (onder andere
kalkarm water uit de Roer) beschikte
Monschau over een goedkoop en erva-
ren arbeidspotentieel, een tolerant reli-
gieus klimaat en, bovenal, economi-
sche vrijheid. De bloei van de Mons-
chause lakennijverheid in de tweede
helft van de achttiende eeuw is nauw
verbonden met de ondernemer Iohann
Heinrich Scheibler (1705-1765).
Om de afzetmogelijkheden te vergro-
ten, schakelde Scheibler in 1730 over
van grove inlandse op fijne Spaanse
wol en produceerde hij kwalitatief
betere lakens. Ook speelde Scheibler in
op de vraag naar veelkleurige lakens.
Het weven en spinnen vond plaats op
het platteland in de Eifel. Sedert 1760
werden in Monschau ook manufactu-
ren (LFabrikenl) opgericht waar het
gehele productieproces, behalve het
spinnen, werd uitgevoerd.
Gedurende de tweede helft van de acht-
tiende eeuw breidden de Monschauer
lakenfabrikanten hun werkgebied uit
en werd ook wol uitgezet op het platte-
land in het hertogdom Limburg. Vol-
gens Barkhausen leverden de Limburg-
se thuiswerkers namelijk kwalitatief
beter werk af dan de spinners en
wevers in Monschau. De lakenfabri-
kanten uit Monschau kwamen hier-
door echter in conflict met de Vervier-
se ondernemers die ook op deze

arbeidsmarkt opereerden. Daarnaast
leidde de inschakeling van de Lim-
burgse spinners en wevers tot onrust
onder de Monschauer wevers die hun
broodwinning verloren zagen gaan.(9)

Vaals

Van alle plaatsen in Zuid-Limburg die
in de loop van de achttiende eeuw bij
de regionale textielindustrie betrokken
raakten, heeft Vaals de meest uitge-
sproken ontwikkeling doorgemaakt en
daardoor ook het meest tot de verbeel-
ding gesproken.(10)
Vóór 1750 lagen de contacten tussen
Vaals en zijn oosterburen Aken en
Burtscheid vooral op godsdienstig
gebied. Behalve katholieken trof men
in Vaals sedert het midden van de
zeventiende eeuw ook gereformeerden
(Waals en Nederduits), lutheranen,
mennonieten (doopsgezinden) en,
sinds het tweede kwart van de acht-
tiende eeuw, joden aan. De diverse
protestantse kerken in Vaals werden
vooral bezocht door geloofsgenoten uit
Aken en Burtscheid, voor het meren-
deel kooplieden en fabrikanten.(11) In
de loop van de zeventiende en acht-
tiende eeuw emigreerde een aantal van
deze protestantse lakenfabrikanten
naar Vaals. Zo ook de lutherse lakenfa-
brikant Iohann Arnold Clermont
(1728-1795) uit Aken, die vanaf 1764
het adellijke voorvoegsel “von” ging
gebruiken.
In 1761 kocht Clermont de heerlijk-
heid Vaalsbroek en begon hij met de
bouw van een huis in Vaals, het latere
(Stammhaus). Dit complex bestond uit
een woonhuis annex lakenfabriek. Op
dat moment had Iohann Arnold al tien
jaar, samen met zijn moeder, de leiding
over het familiebedrijf in Aken, de
firma Esaias Klermondt seel. Wittib
und Comp.( 12) Volgens Kopstadt had
Iohann Arnold rond 1760 plannen om
de ouderlijke firma in Aken uit te brei-
den, die echter tegengewerkt werden
door de Akense gilden. Dit zou hem
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Portugal werden geregistreerd.(27) Bij
de invoer van de lakens in Portugal
was namelijk een certificaat vereist
waarin expliciet stond vermeld dat de
lakens op het grondgebied van de
Republiek waren vervaardigd. Behalve
kwantitatieve gegevens over de export
naar Portugal, geven deze registers ook
informatie over de organisatie van de
Vaalser lakenindustrie.
Naast de bovengemelde fabriek van
Johann Arnold von Clermont, komt
uit de registers naar voren dat een aan-
tal andere lakenfabrikanten uit Mons-
chau, Eupen en Aken gedurende het
laatste kwart van de achttiende eeuw
een nevenvestiging openden in Vaals.
Zij kochten of huurden daartoe een
huis in Vaals. Op deze manier vestig-
den de fabrikanten Matthias Schlösser
uit Monschau, Nicolaas Leopold
Thelosen, Iohan von dem Bruch en
Iohann Gerhard Römer uit Eupen zich
in Vaals. Ook het familiebedrijf van de
Clermonts uit Aken, onder leiding van
].C.T. Kopstadt, richtte op deze wijze
een nevenvestiging op in Vaals. Uit de
registers blijkt verder dat een aantal
fabrikanten uit Aken en Burtscheid
enkele lakenweversbazen) uit Vaals
voor hun rekening lieten werken. Op
deze manier gingen de Akense lakenfa-
brikanten Christian Friedrich Claus,
Karl Nellessen en Paul Kahr Sr Zoon te
werk. De firma Isaac von Leuvenigh 8:
Comp. uit Burtscheid liet vanaf 1783
een vijftal lakenweversbazen uit Vaals
voor haar rekening werken. Voor de
firma Conrad Klermondt 8< Zoon te
Burtscheid werkten tussen 1778 en
1791 in totaal negen Vaalser lakenwe-
versbazen. Deze firma bezat vanaf
1778 ook een (lakenfabrijk, in Vaals.
Uit de rekwesten die deze fabrikanten
bij schout en schepenen van de hoofd-
bank Holset-Vaals-Vijlen indienden,
kan men concluderen dat handelspoli-
tieke overwegingen een rol hebben
gespeeld bij hun keuze voor Staats
gebied, in casu Vaals. Keer op keer ver-
zochten zij de schepenbank nadrukke-

lijk of deze hen in de toekomst van de
benodigde certificaten voor hun goe-
deren die zij vanuit Vaals zouden ver-
zenden, wilde voorzien.(28) Uit het
rekwest van M. Schlösser St Zonen uit
1777 blijkt dat het gaat om certificaten
welke zijn vereist “omme hunne gefa-
briceerde laakenen naar Portugal gede-
stineert te negotieeren').(29) Op grond
van het bovenstaande zou men mogen
verwachten dat er een aanzienlijke
lakenexport vanuit Vaals naar Portugal
is geweest.
Uit de registers blijkt echter dat de
export naar Portugal gedurende het
laatste kwart van de achttiende eeuw
niet erg omvangrijk is geweest. Een
topjaar was 1778, toen ruim 1000 stuks
laken werden geëxporteerd. In de jaren
daarna bedroeg de export gemiddeld
ongeveer 400 stuks. De firma›s LA. von
Clermont, later de gebroeders Von
Clermont, Conrad Klermondt 8< Zoon
en N.L. Thelosen 8< Comp. waren de
belangrijkste aangevers van lakens tot
1783. Vanaf 1783 werd deze positie
ingenomen door Isaac von Leuvenigh
8: Comp., wederom Conrad Klermondt
Sr Zoon en tussen 1787 en 1789 Esaias
Klermondt Wittib. 8: Comp. Vanaf
1790 nam het aantal lakens dat vanuit
Vaals naar Portugal werd verzonden,
sterk af. Waarschijnlijk hield dit ver-
band met het feit dat een aantal laken-
fabrikanten uit zowel Vaals als Eijsden
vanaf eind 1790 problemen kreeg met
de Portugese douane. De firma›s Con-
rad Klermont 8< Zoon, Weduwe Esaias
Clermont 8< Comp. en de Gebroeders
Von Clermont protesteerden bij de
Staten-Generaal tegen het feit dat hun
lakens in beslag waren genomen door
de Portugese autoriteiten.(30) Laatst-
genoemden waren er blijkbaar niet
langer van overtuigd dat de lakens op
het grondgebied van de Republiek
waren gefabriceerd.
Helaas beschikken we niet over totale
productie- of afzetcijfers, zodat het
procentuele aandeel van de export
naar Portugal niet kan worden vastge-

steld. Wel zijn er gegevens op microni-
veau, namelijk van de firma M. Schlös-
ser & Sohn, die in Monschau gevestigd
was en tevens een filiaal in Vaals had
opgericht. In de periode 1775-1782
produceerde dit bedrijf jaarlijks tussen
de 1.110 en 1.5001akens.(31) Tegelij-
kertijd gaf de familie Schlösser in Vaals
tussen de 50 en 140 lakens per jaar aan,
bestemd voor de export naar Portugal.
Hieruit kan voorzichtig geconcludeerd
worden dat de motivatie van de laken-
fabrikanten om in Vaals een dochter-
onderneming op te zetten niet enkel in
het veiligstellen van de export naar
Portugal heeft gelegen. Daarvoor was
de export naar dit land te gering, zoals
uit het voorbeeld van de firma Schlös-
ser St Sohn is gebleken. Ook de belang-
rijkste lakenfabrikant in Vaals, Von
Clermont, exporteerde geen grote par-
tijen lakens naar Portugal.(32) Zoals
gezegd was de Levant de belangrijkste
afzetmarkt voor Von Clermont.
Het liberale economische klimaat zal,
in combinatie met de geschikte water-
huishouding, een grotere rol hebben
gespeeld bij Von Clermonts keuze voor
Vaals dan de handelspolitieke factor.

Kerkstraat 4. Foto: Jean Rethero, 1996.
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De schepenbank van Holset, Vaals en
Vijlen was Von Clermont en de andere
lakenfabrikanten over het algemeen
zeer ter wille. Behalve dat de schepe-
nen veelal Zelf lakenweversbazen
waren, verwierf ook een aantal laken-
fabrikanten die zich in de loop van de
achttiende eeuw in Vaals vestigden, een
Zetel in de schepenbank.(33) Door deze
machtsverstrengeling ondervonden de
fabrikanten in het geheel geen tegen-
werking van de plaatselijke overheid, in
tegenstelling tot de (protestantse) fabri-
kanten in Monschau en Aken.

Eijsden

In het laatste kwart van de achttiende
eeuw zou een aantal overblijfselen van
de koperindustrie, welke in de voor-
gaande eeuw een bloeiperiode had
gekend in Eijsden, de belangstelling
wekken van de gebroeders Paul en
Willem Scheibler, zonen van de beken-
de lakenfabrikant Johann Heinrich
Scheibler te Monschau.
Rond 1775 wilden de broers hun bedrijf
buiten Monschau uitbreiden en kochten
daartoe zowel in Eijsden als in Dalhem

Willem Scheibler (1737-1797). Bron: Landesbildstelle Rheinland Düsseldorf.

onroerend goed. In 1775 verwierven zij
de “Küpferhoffl de (Batterie: een nabij-
gelegen huis, een weide en een “plaatsjel
bij de batterij in Eijsden.(34) Deze pan-
den werden verbouwd tot een lakenfa-
briek, die ter hoogte van de huidige
Kerkstraat 4 gesitueerd was.(35)
De verbouwing verliep blijkbaar zeer
voorspoedig. Nog geen vier maanden na
aankoop van de Koperhof, in de zomer
van 1775, ontvingen de “Heeren Scheib-
beler, zeer rijke fabriquanten in laken te
Eysden” twee leden van de Raad van
State, Hugo Adriaan van Bleiswijk en
Wigbold Iohan Theodoor van der Does,
Heer van Noordwijk.(36) Laatstgenoem-
den waren door de Raad van State afge-
vaardigd voor het jaarlijkse bezoek aan
de Generaliteitslanden. Beide heren kre-
gen een rondleiding in de fabriek, maar
jammer genoeg geeft Van Bleiswijk geen
beschrijving van de bezochte “fabriecql
zoals Forster van de onderneming van
de Von Clermonts in Vaals heeft gedaan.
In 1777 besloten Paul en Wilhelm
Scheibler tot ontbinding van hun ven-
nootschap. Hun gezamenlijke bezittin-
gen in Monschau, Eijsden en Dalhem

werden verdeeld, waarbij de Eijsdense
bezittingen grotendeels aan Paul toe-
vielen.(37) Paul Scheibler opereerde
vanaf 1777 onder zijn eigen naam.
Toen hij twee jaar later zijn schoon-
zoon in de zaak opnam, veranderde de
naam in Paul Scheibler und Orth.
In 1778 breidde Paul Scheibler zijn
fabriek in Eijsden uit door de aankoop
van een huis in de Spauwenstraat,
waarin hij waarschijnlijk een ververij
vestigde.(38) Een aantal weken na deze
aankoop vroeg Scheibler namelijk toe-
stemming voor het aanleggen van een
tweetal kanalen ten behoeve van zijn
ververij en voor het oprichten van een
“badtwerkl aan de Maas waar de wol
gewassen kan worden. (39)
In datzelfde jaar ontstond er een hoog-
lopend conflict tussen Paul Scheibler
en zijn meesterverver Michiel Emme-
rich.(40) De oorzaak van de ruzie lag
in de vele schulden die Emmerich had
gemaakt maar vooral in het ontoelaat-
bare brutale gedrag van Emmerich
ten opzichte van zijn werkgever. Het
conflict werd uiteindelijk voor de
Eijsdense schepenbank uitgevochten.
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Paul Scheibler (1726-1797). Bron: Landesbildstelle Rheínland Düsseldorf.

Uit de processtukken blijkt dat Emme-
rich in Eijsden woonachtig was, waar
hij waarschijnlijk rond mei 1778 naar
toe was verhuisd. (Op het moment dat
de ververij aan de Spauwenstraat vol-
tooid was?) Uit de stukken komt ook
duidelijk naar voren dat de fabriek in
Eijsden een nevenvestiging was voor
Scheibler; persoonlijk was hij meer in
Monschau dan in Eijsden.(41) Ter
behartiging van zijn belangen in Eijs-
den stelde hij een aantal procureurs of
geconstitueerden aan. De dagelijkse
leiding van de fabriek was in handen
van een directeur', Vermoedelijk een
betrouwbaar persoon uit het moeder-
bedrijf in Monschau. Vanaf omstreeks
1786 beschikken we over meer infor-
matie omtrent deze persoon. In dat
jaar werd Mathieu Eelser uit Mons-
chau als directeur van de fabriek in
Eijsden aangesteld, welke functie hij
tot zijn dood in 1791 heeft bekleed. Na
zijn dood werd Felser opgevolgd door
Zijn zoon Mathieu Henri.(42) In de
eerste maanden van de Franse tijd was
Mathieu Henri Felser nog even sche-
pen van Eijsden.(43) De meeste arbei-
ders werkzaam in Scheiblers fabriek te

Eijsden, waren afkomstig uit Mons-
chau en luthers van geloof. Aangezien
de familie Scheibler het geestelijk wel-
zijn van hun werklieden in Eijsden ter
harte ging, richtten de Scheiblers in
september 1775 een rekwest tot de Sta-
ten-Generaal waarin zij toestemming
vroegen om in Eijsden een lutherse
kerk op te richten. Na een jaar kregen
zij toestemming om, op eigen kosten,
een lutherse predikant uit Maastricht
of Vaals diensten te laten verzorgen in
de kerk te Eijsden, die ook door de
gereformeerden en katholieken werd
gebruikt. De Scheiblers hebben zich
overigens in alle plaatsen waar zij
bedrijfsvestigingen oprichtten (onder
andere in Dalhem), ingezet voor lut-
herse kerkdiensten ten behoeve van
hun arbeiders.(44)
Evenals zijn collegas in Vaals, expor-
teerde Paul Scheibler een deel van zijn
lakens naar Portugal. Helaas beschik-
ken we voor Eijsden niet over een
register waarin certificaten ten behoeve
van de lakens voor Portugal werden
opgetekend. Wel is er een constitutie
uit 1789 bewaard gebleven waarin de
firma Paul Scheibler 8< Orth haar

directeur Felser machtigde om voor de
schepenbank van Eijsden namens de
firma op te treden. Het betrof hier het
zweren van de eed benodigd voor de
verkrijging van certificaten voor de
lakens die “in 7t tekomende sullen ver-
sonden worden” naar Portugal, welke
gefabriceerd waren in de fabriek van
Scheibler & Orth te Eijsden, dus op het
grondgebied van de Staten-Generaal.
(45) In 1790 werden ook de lakens van
Paul Scheibler 8< Orth in beslag geno-
men door de Portugese douane. Eijs-
den behoorde volgens de Portugezen
tot het Luikerland en de lakens waren
dientengevolge niet op het grondge-
bied van de Republiek gefabriceerd.
Nadat de Staten-Generaal duidelijk
hadden gemaakt dat Eijsden wel dege-
lijk onder haar soevereiniteit viel,
plaatsten de Portugezen vraagtekens
bij de (echtheid) van de fabriek van
Scheibler & Orth te Eijsden.(46)
Het is onduidelijk tot wanneer de
lakenfabriek van Scheibler 81 Orth in
Eijsden heeft bestaan. \Vaarschijnlijk
kwam in 1803, met de opheffing van
de firma Paul Scheibler 8< Orth in
Monschau, ook een einde aan de vesti-
ging in Eijsden.(47)
De afzet naar Portugal zal voor de
gebroeders Scheibler een van de rede-
nen zijn geweest om te besluiten zich
op Staats grondgebied te vestigen. Een
andere factor die hierbij waarschijnlijk
ook een rol heeft gespeeld, wordt
gevormd door het feit dat de Repu-
bliek geen hoge invoerrechten op wol
en wollen stoffen kende.(48) In het
kader van hun Oostendepolitiek gin-
gen de Oostenrijkse Nederlanden er
namelijk vanaf 1770 toe over de invoer
van wol uit de Republiek zoveel moge-
lijk te beperken. Na een totaal invoer-
verbod van vier maanden, werd de 50e
penning geheven op wol afkomstig uit
andere dan Oostenrijkse of Duitse
havens.(49) Aangezien de Scheiblers
ook wol inkochten bij Amsterdamse
wolhandelaren, kwam het Oostenrijkse
hertogdom Limburg niet in aanmer-
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king als Vestigingsgebied.(50)
Behalve de Scheiblers was op het einde
van de achttiende eeuw ook lakenfa-
brikant Matthias Offermann uit
Imgenbroich, vlakbij Monschau, actief
in Eijsden. In 1788 huurde Offermann,
voor een periode van zes jaren, een
deel van het woonhuis van dokter La
Vacherie te Eijsden.(51) Waarschijnlijk
heeft Offermann deze ruimte ver-
bouwd tot een lakenfabriek, in 1790
spreekt hij althans over “mijn lakenfa-
briek tot Eijsden”. Offermann bleef,
evenals Paul Scheibler, in zijn geboor-
teplaats wonen. Voor zijn vestiging in
Eijsden stelde hij een directeur aan,
Iohann Jacob Nanson, die in 1790
gemachtigd werd om namens Offer-
mann voor de schepenbank te verkla-
ren dat de lakens die Offermann naar
Portugal zal verzenden, gefabriceerd
waren op Staats grondgebied.(52)

Dalhem

Tegelijkertijd met de fabriek in Eijsden
ontplooiden de Scheiblers ook activi-
teiten in het nabijgelegen Dalhem, een
Staatse enclave in het hertogdom Lim-
burg, welke overigens in 1785 werd
overgedragen aan de Oostenrijkse
Nederlanden. Mede met het oog op de
activiteiten van de Scheiblers in Eijsden,
is het interessant om deze Dalhemse
vestiging nader te bekijken.
In 1774 verwierven Paul en Willem
Scheibler het burgerrecht van Dal-
hem.(53) In de loop van 1774 en 1775
kochten de broers hier een drietal
((...Huisen met de aangrensende Weyden
en hoven (...) om deselve tot haare
Fabricq te approprieeren”.(54)
Bij de ontbinding van de vennoot-
schap in 1777 vielen de bezittingen in
Dalhem toe aan Willem. Deze breidde
in 1778 zijn bezittingen in Dalhem
verder uit door de aankoop van twee
huizen.(55) Het bedrijf van Willem
Scheibler in Dalhem, opererend onder
de oude flrmanaam Iohann Heinrich
Scheibler 8< Söhne, groeide volgens

Leboutte uit tot het belangrijkste tex-
tielbedrijf van de regio.
Uit een tweetal rekwesten komt duide-
lijk naar voren wat de motivatie van de
Scheiblers is geweest om in Dalhem
een nevenvestiging op te richten. In
1775 stellen de gebroeders dat “sy de
situatie en het Water tot haare Fabricq
noodig aldaar goed v0nden.”56 Verder
waren er genoeg arbeidskrachten voor-
handen, ervaren in het verwerken van
wol. De gebroeders Scheibler spreken
in dit verband over de “warme Inge-
zeetenen, die veel met Wol spinnen sig
erneerende”.(57) Zes jaar later geeft
Wilhelm Scheibler te kennen dat de
positieve houding van de Republiek
ten opzichte van de lakenfabrikanten
een belangrijke rol heeft gespeeld. Als
beweegredenen voor zijn vestiging in
een van de Landen van Overmaas geeft
hij dan weer: zijn “legginge, bevolkin-
ge, als andere omstandighedenil maar
“Vooral geconsidereert de zagte en
equitable Reggering, en de Protectie
van Uw Hoog Mogende, die de com-
mercie en de fabrijken in ,t algemeen
favoriseeren, en die noch onlangs [...]
hadden getoond, dat de fabrijken bin-
nen voorsz. Landen (van Overmaas,
cw) in ”t bijzonder wilden attireeren en
beschermen.”(58) Verder wordt de
aanwezigheid van snelstromend water
nogmaals benadrukt. Volgens Willem
Scheibler kon “zonder zodanig vlieten-
de water, voor al noodzaaklijk tot het
doen gaen van de volmolens, geen
lakenfabríjken van eenige emportantie
[...] bestaen.”
Toen Dalhem in 1785 Oostenrijks
gebied werd, was dit een duidelijke
tegenvaller voor Willem Scheibler. Een
jaar later beklaagde hij zich hierover in
een rekwest aan de Staten-Generaal.
Op het moment dat zijn “Etablissement
te Daalhem nauwelijks voltrokken
zijnde, en nu eerst de vrugten daarvan
beginnende te genietenii, werd Scheibler
“gepriveerd [...] van de Exemptien en
immuniteiten, van welke hij te vooren,
onder de dominatie van haar Hoog

Mogende, gejouisseerd hadde.”(59)
Waarschijnlijk was Scheibler vastbeslo-
ten om opnieuw een vestiging op
Staats grondgebied op te zetten. In
1786 kocht hij het landgoed de Halder
in Valkenburg uit de boedel van de fail-
liete lakenfabrikant Henri Pélerin. Om
onbekende redenen werd de vestiging
in Valkenburg geen succes, vier jaar
later verkocht Scheibler het pand.(60)
De fabriek in Dalhem werd overigens
niet opgeheven. Zij werd sedert 1797,
na het overlijden van Willem Scheibler,
geleid door de weduwe Scheibler-
Böcking.(61) De bezittingen op Oos-
tenrijks grondgebied werden in 1786
zelfs uitgebreid door de aankoop van
een fabriek in Eupen.(62)

Conclusie

Het initiatief tot de oprichting van
lakenmanufacturen in het Staatse
gedeelte van de Landen van Overmaas
in de tweede helft van de achttiende
eeuw was voornamelijk afl<omstíg van
gevestigde fabrikanten uit de Eifel.
Autochtoon ondernemersinitiatief was
amper aanwezig. De textielonderne-
mers uit de Vesdre-regío lijken weinig
interesse voor Zuid-Limburg te heb-
ben gehad. Blijkbaar vonden zij vol-
doende arbeidskrachten op het platte-
land van het Oostenrijkse hertogdom
Limburg. Het grootste gedeelte van de
Vervierse lakens werd in de Duitse
gebieden afgezet, zodat een vestiging
op Staats grondgebied om de export
naar Portugal veilig te stellen niet
nodig was.
De bovenstaande voorbeelden van de
Staatse textielbedrijven van Von Cler-
mont en van de gebroeders Scheibler
laten zien dat de situatie per bedrijf
verschilde. Mede gezien het ontbreken
van voldoende relevante bronnen, die-
nen generalisaties over de motieven
van de Rijnlandse lakenfabrikanten om
tot een vestiging op Staats grondgebied
te besluiten, achterwege te blijven. Wel
kan een overzicht worden gegeven van
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factoren die hierbij een rol hebben
gespeeld.
De aanwezigheid van een ruim, ervaren
en goedkoop arbeidspotentieel was
van belang, maar niet doorslaggevend
want de lakenfabrikanten uit (Vooral)
Aken maakten ook voor 1750 al
gebruik van de `lakenweversbazen” in
Vaals. Verder laat het voorbeeld van de
Burtscheidse firma Isaac von Leuve-
nigh & Comp. zien dat een daadwerke-
lijke vestiging op Staats grondgebied
niet nodig was om dit arbeidspoten-
tieel te kunnen benutten. In het geval
van de gebroeders Scheibler werd zelfs
een groot gedeelte van de werklieden
uit de geboortestreek (Monschau)
gehaald.

Voor Vaals speelde de gunstige water-
huishouding een belangrijke rol. De
belangrijkste lakenfabriek, van Von
Clermont, benutte het kalkarme water
van de Gouw ten volle ten behoeve van
haar ververíjen. Ook in Dalhem was,
volgens Willem Scheíbler, de aanwezig-
heid van snelstromend water van
belang. In Eijsden beschikte men wel
over waterkracht, zij het dat het water
hier niet kalkarm is.
Handelspolitieke factoren lijken op het
eerste gezicht de belangrijkste motiva-
tie achter een aantal Staatse vestigin-
gen te zijn geweest. Het vrijhandelsbe-
leid van de Staten-Generaal, met onder
meer lage heffingen op wol en wollen
stoffen, werd zeer gewaardeerd door de
Rijnlandse fabrikanten. Daarnaast werd
de afzet naar Portugal veilig gesteld.
Hiertoe konden de ondernemers echter
volstaan met het in dienst nemen van
lakenweversbazen uit Vaals, zoals het
voorbeeld van Isaac von Leuvenigh 8<
Comp. laat zien. Overigens vormde de
export naar Portugal geen noemens-
waardig deel van de afzet van een aan-
tal bedrijven. De lakenfabriek van de
familie Von Clermont richtte zich bij-
voorbeeld Voornamelijk op de Levantse
afzetmarkt. De liberale economische
wetgeving van de Republiek in het

algemeen speelde ook een rol bij de
keuze voor Staats grondgebied. De
ondernemers kregen in de Staatse
Landen van Overmaas nagenoeg volle-
dige vrijheid van handelen. Vooral het
ontbreken van gildevoorschriften zal
voor de ondernemers uit Aken (Von
Clermont) een belangrijk motief zijn
geweest om zich op Staats gebied te
vestigen. Hier konden de ondernemers
hun bedrijf naar believen uitbreiden of
inkrimpen. De plaatselijke overheid op
Staats grondgebied kwam de fabrikan-
ten zoveel mogelijk tegemoet. Nagenoeg
elk rekwest van de ondernemers werd
positief beantwoord. Dit had natuur-
lijk ook alles te maken met de politieke
en economische machtsverstrengeling
die men zowel in Vaals als in Eijsden
aantrof.
Aangetrokken door een liberaal econo-
misch klimaat, genoten de protestantse
fabrikanten uit Aken geloofsvrijheid
op het grondgebied van de Republiek.
Deze religieuze factor was echter niet
van doorslaggevende betekenis.

Carla Wijnen
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Noten
1. Op grond van een in 1705 gesloten verdrag bezat de Republiek,
evenals Engeland, handelsprivileges in Portugal. (C.R. Boxer, The
Portuguese seaborne empire 1415-1825, Middlesex 1969, 169-171,
186).
2. ].C.G.M. Jansen, “Problemen rond een marginale aktiviteit: de
textielindustrie in Zuid-Limburg 1750-1800", in: Handelingen Vijf-
de Nationaal Kongres voor Industriële Archeologie. Textiel, Gent
26-27 november 1977 (Gent 1978), 89-97, aldaar 89, 91-93.
3. In de tekst zal in het vervolg ook worden gesproken van het Her-
togdom Limburg (Oostenrijks grondgebied) wat niet verward mag
worden met de huidige provincies Limburg in Nederland en België.
4. P. Lebrun, Llindustrie de 1a laine à Verviers pendant le XVIIIe et le
debut du XIXe siècle (Luik 1948), 102.
5. M.P. Gutmann, Toward the modern economy. Early industry in
Europe, 1500-1800 (New York 1988), 208-223.
6. K. Müller, “Die Reichsstadt Aachen im 18. Iahrhundertfi in: Zeit-
schrift des Aachener Geschichtsvereins 98/99 (1992/1993), deel I,
205-230, aldaar 216-219. Ook Lis en Soly hebben er onlangs op
gewezen dat het bestaan van een corporatieve productiestructuur
niet automatisch een starre stedelijke economie tot gevolg hoeft te
hebben. (C. Lis 8: H. Soly, '(Corporatísme, onderaanneming en
loonarbeid. Flexibilisering en deregulering van de arbeidsmarkt in
Westeuropese steden (veertiende-achttiende eeuw)”, in: Tijdschrift
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Niedergang (Aken 1925), 16, 32-33, 62-65, 96-101.
10. W.F. Schweizer, ((Vaals, eens een textielcentrum van Europese
betekenisil, in: Textiel-Historische Bijdragen 4 (1963), 52-66; ].F. van
Agt, Monumenten van geschiedenis en kunst. Zuid-Limburg: Vaals,
Wittem en Slenaken (Den Haag 1983), 83-102.
11. Bijvoorbeeld de familie Clermont, die zich vanaf het midden
van de 17e eeuw heeft ingezet voor de lutherse gemeente in Vaals.
(I. van der Meij, De Evangelisch-Lutherse kerk te Vaals (1737-1987)
(Vaals 1987); 1. Liese, Das klassische Aachen (I). Iohann Arnold von
Clermont (1728-1795). Sein Geschlecht und sein Schaffen im “Vaal-
ser Paradies” (Aken 1936), 29-30)
12. C. Bruckner, Zur Wirtschaftsgeschichte des Regierungsbezirks
Aachen (Keulen 1967), 174.
13. I.A. Kopstadt, Biographische Notizen (Kleve 1799), weergegeven
bij Liese, Das klassische Aachen, 72-91, aldaar 74.
14. Liese, Das klassische Aachen, 119.
15. RAL, LvO, inv.no. 9551 (bijlage van een rekwest van I.A. Cler-
mont d.d. 5 februari 1761).
16. In navolging van I.A. Kopstadt, de schrijver van de familie-kro-
niek, dateert een aantal auteurs de verhuizing naar Vaals in 1765.
Zoals bijvoorbeeld: Schweizer, “(Vaals, eens een textielcentrum), 57;
van Agt, Monumenten, 85. Het jaartal 1764 (augustus) wordt
genoemd in: “Die historischen Notizen des Bürgerneisterei-Dieners
Johannes Iansseni', in: H.A. von Eürth, Beiträge und Material zur
Geschichte der Aachener Patrizier-Familien (Band 111) (Aken 1890),
321. Het jaartal 1774, genoemd door Kisch (“Das Erbe des Mittel-
altersii, 297) is waarschijnlijk een typefout, gezien het feit hij ook
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17. G. Forster, Ansichten vom Niederrhein von Brabant, Flandern,
Holland, England und Frankreich, im April, Mai und Iunius 1790
(Leipzig 1979), 163. Forster geeft een uitgebreide beschrijving van

de fabriek van I.A. von Clermont te Vaals, welke hij persoonlijk
heeft bezocht. Van Agt, Monumenten, 93, 135, 141: Von Clermont
beschikte op zijn landgoed Vaalsbroek over een watermolen die in
1829 als volmolen wordt gebruikt. ln deze molen bevindt zich een
sluitsteen met de tekst “ANNO 1765 IH”, wat mogelijk zou kunnen
wijzen op een verbouwing in het jaar 1765. De volmolen in Epen is
waarschijnlijk ook door Von Clermont gebouwd.
18. Kopstadt, “Biographische Notizen”, 85.
19. A. Leitzmann, Briefe und Tagebücher Georg Forsters von seiner
Reise am Niederrhein, im England und Frankreich im Frühjahr
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1778)
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persoonlijk zijn geschreven, te Monschau opgesteld.
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Meisjesschool Ursulinen
Eijsden, 1921.
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Fien Wolfs;
Tootje Verdaasdonk;
Corry Hardy;

Agnes Vliegen;
Anneke Kreemers;

Iulienne Dessart;

Charlotte Warnier;
Leonie Henquet;
Leonie van de Wall;
Anna Ieukens; 23
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Krijt Op tijd '50 bestaat 25 jaar, 26 B`er Hacquier; 33 Bert Meijs;
7 September 1975. 27 Johnny Pinckaers; 34 Hay Teuwen;

28 Louis Martens; 35 Henri Píters;
Lou Purnot; 29 Pie Spronck; 36 lean Creuwels;
Henri Creuwels; 30 Io Peusens; 37 Ad Kerckhoffs;
loep Martens; 31 Huub Schroen; 38 Ief Wolfs;
lef Spauwen; 32 Jean Schroen; 39 Rich Martens, het jongste lid.
Ton Olzheirn;
Egon Poolen;
Josef Janssen;
Bertie Paquay;
Huub Bergmans;
Ian van Steenbergen;
Guido Aussems;
Jaak Huíjnen;
Nico Rousch;
Frans Dreessens; šñ)
Nandus van de Berg;
Theo Gulikers;
Giel Sipers;
Henri Levaux;
Martin Iacobs;
Henri Piters;
Iean Piters;
Funs Rozenhout;
Pierre Rompelberg;
Gerard Martens;
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Limburger Koerier

Eijsden, 12 Ian. In de vergadering van
gisteren werd tot onderwijzer aan de
O.L. School benoemd de sedert 1
December 1893 tijdelijk werkzaam
zijnde onderwijzer, de heer L. van der
Leur van Maastricht.

Boterbereiding
Een belangrijke vergadering -ook toe-
gangkelijk voor niet leden- werd giste-
ren (Donderdag) avond gehouden door
ons Landbouwcasino. In die vergadering
besprak de heer Corten het nut en de
inrichting van de coöperatieve boterbe-
reiding. En dat dit onderwerp in den
smaak onzer veehouders viel, bewees de
stampvolle zaal waarin ongeveer een 70
personen vergaderd waren. Onbekend
maakt onbemínd, zoo ook hier.
Doch de heer C. is er de Man niet naar
om zich zoo maar uit het veld te laten
slaan. Met de hem eigenvaardigheid wist
hij de bezwaren, door dezen en genen
gemaakt, te weerleggen en de vooroor-
delen tegen het nieuwe weg te nemen,
zoodat dan ook na afloop der vergade-
ring de meerderheid met het plan inge-
nomen was en een twaalftal veehouders,
meest uit Oost en Maarland, alvast
hunne medewerking toezeiden.
Nog zal de heer C. over eenige dagen
een tweede voordracht over dit onder-
werp houden, om de zaak ook voor de
huismoeders klaar en duidelijk te
maken. Doch nu reeds kunnen wij met
zekerheid zeggen dat dank zij de hel-
dere uiteenzetting van 't plan door
den heer C. en de gewardeerden steun
van den voorzitter van het landbouw-
casino, den Hoogge. Heer Graaf de
Geloes, ons dorp weldra een nieuwe,
eene nuttige inrichting rijker zal zijn.
LK. zaterdag 13janaari 1894

Eijsden, 19 Ian. Zelden zag men de
Maas in een tijdsbestek van nog geen
twaalf uur zoveel wassen als in den
afgelopen nacht. Kon men gissteren-
avond na de regens der laatste dagen
aanzienlijken was tegemoet zien, toch
verwachtte niemand dat de Maas dezen

morgen reeds buiten hare oevers zou
getreden zijn. Het water staat in eneke-
le belendende straten, gelijk mede in
verschillende kelders. Nog steeds was.
L.K. zaterdag 20 januari 1894

Eijsden, 1 Febr. Gisteren overleed
alhier de heer Th.M.Lemaire, gemeen-
te-secretaris, in den ouderdom van 85
jaren. De overledene stond in hoog
aanzien bij ieder die hem kende, voor-
al door zijn gemeenteambtenaren werd
hij hooggeacht en geëerd. Zijn vrien-
delijke omgang met ieder, zijne hulp-
vaardigheid en goede raadgevingen
maakten hem bemind in hooge mate.
De heer Lemaire heeft als gemeente-
secretaris meerdere geslachten in zijne
gemeente zien komen en gaan. Tot
kort voor zijn overlijden vervulde hij
nog op verdienstelijke wijze zijn
betrekking tot volle tevredenheid zij-
ner autoriteiten. Vroeger was hij niet
alleen gemeente-secretaris van Eijsden
en Rijckholt maar ook van Mesch,
Mheer en St.-Geertruid. Hij was een
man van den oude stempel, rechtvaar-
dig, behulpzaam en braaf. Zijn aan-
denken zal bij ieder in eere blijven.
L.K. vrijdag 2 februari 1894

Eijsden, 14 Febr. De gemeenteraad
benoemde in zijnde zitting van giste-
ren tot gemeente-secretaris den heer
I.Wolfs-Peeters.
L.K. donderdag 15februari 1894

Eijsden, 16 Febr. De regelingscommis-
sie voor het aanstaand festival hield
gisterenavond ten raadhuize hare twee-
de vergadering. Bij stemming met
gesloten briefjes wedr Zondag 8 Iuli
definitief als de datum Voor het feest
aangewezen.
De vergadering benoemde uit haar
midden eene subcommissie van vijf
personen, belast met de redactie van de
uitnoodigingsbrief aan de gezelschap-
pen en van een aanvrage tot subsidie
aan de gemeenteraad. Deze uitnodi-
gingsbrieven zullen reeds in den loop

der volgende week aan alle Limburg-
sche en verschillende buitenlandsche
muziekgezelschappen verzonden wor-
den. De commissie zal verder bij de
directies der lijnen LM., G.G.B. en 5.5.
stappen doen tot het verkrijgen van
extra treinen. Zooals men ziet, de com-
missie licht de hand niet met hare taak.
L.K. zaterdag 17februari 1894

Eijsden, 27 Febr. Onder de bijzondere
Roomsch-Katholieke opleidingsinrich-
tingen voor onderwijzeressen bekleedt
de kweekschool verbonden aan het
Ursulinenklooster alhier eene voorna-
me plaats. Dat zij van rijkswege subsi-
diie geniet, pleit reeds genoeg voor de
degelijkheid van haar onderwijs en
haar uitmuntende resultaten. Over
1893 kan zij dan ook wijzen op een
tiental welgeslaagde examens, zoowel
voor de hoofdakte als voor de akte
voor onderwijzeres en toelating tot de
talen. Buiten de candidaat-onderwijze-
ressen, benoodigd voor het Ursulinen-
klooster alhier, genieten een aantal leken
en zusters uit andere kloosters hier eene
voortreffelijke opleiding onder kundig
bestuur van M`ere Thérèse. Ook voor
aanstaande voorjaars-examen bieden
zich van hier weder een drietal candi-
daten aan, terwijl vijf dames dezen
zomer aan het examen voor de hoofd-
akte zullen deelnemen.
Er bestaat gelegenheid tot de opleiding
voor het examen in de Fransche, Duit-
sche en Engelsche talen, zoowel voor
lager als voor middelbaar onderwijs.
Ouders wier dochters zich voor onder-
wijzeres bestemmen, vinden hier voor
hare opleiding eene even goedkope als
uitmuntende gelegenheid, daar in het
belang van het Katholiek bijzonder
onderwijs de voorwaarden uiterst gun-
stig gesteld worden, terwijl de reeds ver-
kregen resultatenook voor de toekomst
het grootst vertrouwen inboezemen.
Ook voor de verschillende nevenvak-
ken, als nuttige en fraaie handwerken,
teekenen, gymnastiek, muziek enz. enz.
wordt voortreffelijk gezorgd, terwijl de
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fraaie ligging en de schoone inrichting
van klooster en park ook voor de
gezondheid zeer gunstig zijn.
Voor de nieuwen met 16 April a.s. te
beginnen cursus kan deze onderwijs-
inrichting allen belangstellenden dan
ook ten zeerste aanbevolen worden.
L.K. dinsdag 28 februari 1894

Eijsden, 6 Maart. Reeds is een aanvang
gemaakt met de voorbereidende werk-
zaamheden voor het gebouw der coöpe-
ratieve melkerij te Oost-Maarland. Dit
gebouw wordt opgericht op kosten van
den hooggeb. heer Graaf de Geloes, ter-
wijl voor de machinerieën een kapitaal
van 900 gulden is bijeengebracht door
uitgifte van aandelen ad. 10 gulden, die
in een paar dagen tijds geplaatst waren.
L.K. woensdag 7 maart 1894

Eijsden, 14 Maart. Bij de gisteren
gehouden verkiezing voor een lid van
de gemeenteraad werden uitgebracht
96 stemmen. Gekozen werd de heer
Pieter Pinckaers met 91 stemmen.
L.K. donderdag 15 maart 1896

Eijsden, 12 April. Werd in de laatste
jaren herhaalde malen aan de grote ver-
wachtingen onzer ingezetenen omtrent
een rijken kersenoogste de boodem
ingeslagen, thans is er weer aller hoop
op verlevendígd en schept men weer
nieuwer moed. Alles staat in vollen
bloementooi, weide en tuin schijnen
met één wit kleed overdekt. Van eene
der omliggende hoogten gezien levert
ons dorp met de omstreken dan ook
een ongeëvenaard gezicht op.
L.K. zaterdag 14 april 1894

Eijsden, 20 April. Naar wij vernemen
zal de coöperatieve boterfabriek te
Oost-Maarland met 1 Mei a.s. in wer-
king treden, Het gebouw, dat nagenoeg
klaar is, staat in de onmiddelijke nabij-
heid der spoorweghalte, dus tusschen
de twee gehuchten in. De machine-
rieën worden geleverd door den heer
Konings te Swalmen. Het bestuur
bestaat uit de heeren: Hanssen, presi-
dent- I.Wolfs, secretaris- N.Iacobs,
P.Pluymakers en ECuypers, leden.

L.K. zaterdag 21 april 1894
Eijsden, 28 April. Onder de leden van
ons landbouwcasino werd deze week

een jonge beer, Berkshire-ras, aange-
kocht bij den heer Merkelbach en bij
opbod verkocht. Er waren verschillende
liefhebbersd voor het beest, dat nog
slechts eenige weken oud, voor de som
van 25 gulden werd toegewezen aan
den heer T.Richelle te Laag-Caestert.

In den laatsten tijd worden hier langs
verschillende wegen in als buiten het
dorp, boekjes gevonden van het Belgisch
Evangelisch Genootschap.
Zoo kregen wij deze week twee dezer
dinden in handen -het eene in het
Fransch draagt den titel: “Le portrait de
Marie dans les Cieux, dessine' d,après des
renseignements puisés dans la Sainte
Ecriture”, in het Nederlandsch: “Oude
protestanten door A.v.S.”. Welk ijverig
zenderling ze hier verspreidt? Wij ver-
moeden een of ander der tallooze vis-
schers uit Luik, die hier dagelijks langs
de Maas hunne geliefkoosde bezigheid
komen beoefenen.
Wij raden den ouders aan, die hunne
kinderen of andere huisgenooten van
die propagandamiddelen thuis gebracht
krijgen, dien prullen de plaats te verleen-
en, welke hun toekomt, n.l. “het vuur".
L.K. dinsdag 1 mei 1894

Eijsden, 4 Mei. Door de Oude Harmo-
nie alhier is eene tombola georgani-
seerd voor den aankoop van nieuwe
instrumenten. Tot dat doel zijn door
verschillende schenkers een zestigtal
prijzen bijeengebracht, die allen even
sierlijk als doelmatig zijn. Enkele prij-
zen zijn erbij die zoo door hunne
pracht als door hunne waarde uitmun-
ten; deze werden geschonken door den
hooggeboren eerevoorzitter, de
bestuursleden en particulieren. De trek-
king zal plaats hebben op 15 Iuli a.s.
LK. zaterdag 5 mei 1894

Eijsden, 5 Mei. Schreven wij voor eeni-
ge weken dat de bloeiende kersebomen
dit jaar eene rijken oogst voorspelden,
thans nu de vrucht er is kunnen wij
zeggen dat hij overvloedig zal mogen
genoemd worden. In lange jaren hin-
gen de boomen niet zoo volgeladen.
Onze kooplieden tijgen dan ook reeds
aan het werk en verschillende ingezete-
nen hebben hunne kersen al per weide
of per 100 kilols verkocht.
LK. maandag 7 mei 1894

Eijsden, 11 Mei. De Vergadering door
ons Landbouwcasino gisteravond te
houden beloofde zeer belangrijk te zul-
len worden. Aan de orde was in de eer-
ste plaats het kopen van een casinostier,
welk voorstel evenwel na re- en dupliek
door de meerderheid werd afgekeurd.
Daarna zou de heer van Kempen, vee-
arts te St.-Geertruid een voordracht
houden over de twee volgende onder-
werpen: a. wormen bij paarden b. ver-
stopping bij rundvee. Te elfder uur liet
genoemde heer echter weten dat hij
door bezigheden verhinderd was te
komen. Eindelijk werd tot bestuurslid
der Verzeekering Sectie Oost, gekozen
de heer Nic. Janssen, aldaar. En hierme-
de was de vergadering afgeloopen.
L.K. zaterdag 12 mei 1894

Eijsden, 16 Mei. Pinkstermaandag had
te Oost weder het tweejariglijksche
koningschieten plaats der aloude
schutterij. Onder de vroolijke tonen
der harmonie “St.Cécile” nam ,t feest
tegen vijf uur aanvang en na verschil-
lende welgemikte schoten, waarbij de
vogel menige veer liet, werd eindelijk
het gelukkige schote gelost door den
vroegere koning, den hooggeboren
graaf de 1a Boëssiere-Thiënne, die de
waardigheid van koning der schutterij
nu weer voor twee jaren bekleedt. Daar
de feestelijke installatie van den nieu-
wen koning steeds geschied Zondags
na de “Bronk”, zal zulks dit jaar plaats
vinden op den 3 Iuni a.s.

De coöperatieve boterfabriek te Oost-
Maarland is gisteren in werking getre-
den. Nadat Zaterdag-morgen in de
kerk te Breust eerst eene H.Mis was
opgedragen werd daarna in tegen-
woordigheid van bestuur en personeel
het nieuwe gebouw ingezegend om
Godszegen over den nieuwen arbeid af
te smeken. Moge de fabriek steeds in
bloei toenemen.
L.K. donderdag 17 mei 1894

Eijsden, 17 Mei. Twee ingezetenen P.
en R. hebben ieder een paar loten in ge
groote verloting van de vereniging tot
bevordering der veemarkten te Maas-
tricht.
In de hoop dat het geluk hem gunstig
zal zijn, gaat P. Dinsda, den dag der
trekking naar de stad, neemt tevens de



Nummer

73,

december

1996

23 Uit Eijsdens Verleden

loten van vriend R. mee en steekt ze
bij de zijne in zijn zak. De trekkings-
lijsten komen uit. P. ziet na, en jawel,
op eem der nummers is een paard
gevallen. Doch wie is nu de gelukkige
Winnaar, P. of R., want geen van beide
herinnert zich juist zijne nummers. Zij
zouden daar echter veel woorden over
verspillen -zij verkoopen ,t paard, dee-
len den verkoopprijs en de Gordiaanse
knoop is doorgehakt.
L.K. vrijdag 18 mei 1894

Eijsden, 18 Mei. De aanstaande kersen-
pluk zal aan heel wat handen werk
bezorgen. Waar vorige jaren vijf pluk-
kers voldoende waren, worden er dit
jaar acht en meer vereischt. De koop-
lieden die niet bijtijds naar personeel
hebben omgezien, kunnen er nu
bezwaarlijk meer aan geraken.
L.K. zaterdag 19 mei 1894

Eijsden, 19 Mei. Vrijdagnamiddag
omstreeks vier uur ontstond brand ten
huize van den daglooner Willems te
Maarland. Ofschoon onze brandweer
zich in allerijl naar de plaats des
onheils spoedde, was de woning nage-
noeg tot den grond afgebrand, vóór de
brandspuit begon te werken. Van den
inboedel kon weinig gered worden,
zoo snel greep het vuur om zich heen.
Twee varkens werden mede eene prooi
der vlammen. Gelukkig dat alles verze-
kerd was. Oorzaak onbekend.
L.K. 21 mei 1894

Eijsden, 21 Mei. Als bewijs dat niet allen
jonge juffrouwen uit de stad, maar ook
van het land lust gevoelen zich voor de
betrekking van onderwijzeres te bekwa-
men, diene dat de lessen aan de bijzon-
dere Normaalschool bij de eerw. Zusters
alhier, thans gevolgd worden door zes
leerlingen uit ons dorp, waarvan twee
tot het tweede en de andere tot het eer-
ste studiejaar behooren. De nieuwe cur-
sus is met 1 Mei begonnen.
L.K. dinsdag 22 mei 1894

Eijsden, 22 Mei. Tot heden hebben zich
aangegeven voo rhet festival 44 -zegge
vier en veertig sociëteiten, t.w. 25 har-
monieën en fanfares en 19 zanggezel-
schappen.
LK. donderdag 24 mei 1894

Eijsden, 4 Iuni. Gelijk wij in een vorig
bericht reeds meldden zou gisteren de
feestelijke installatie plaats hebben van
den nieuwen koning der schutterij te
Oost, den hooggeb. heer graaf de la
Boëssiere-Thiënne.

feest werd besloten met den traditio-
neelen cramignon, waarbij de danslus-
tige jongelingen en jongedochters en
ook menig gehuwde weldra eene onaf-
zienbare keten van paren vormden, die
op de lustige tonen der “Reideuntjes”

Gillili llllßl'ililllilililill FESTlVÂL
ie EYSDEN..

Openbare aanbesteding V. 't Buffet
op Maandag, ll Juni,

tusschen 5 en 6 uur nam. op het. RAADHUIS.
De voorwaarden zullen aan het Raadhuis den ge-

hoelen dag ter lezing worden uitgehangen.
Aan het Festival nomen deel 50 Muziclcecreenigírzgcn,

te weten:
I7 Harmoniën, l2 Fanfares en

2! Zanggezelschappen.
DE FEEST-COMMISSIE.

Te vier uur, in gezelschap onzer grafe-
lijke familie, door de schutterij en de
harmonie St.-Cécilia aan de grenzen
van Oost afgehaald, werd de nieuwe
koning bij den ingang van het gehucht
in hartelijke woorden door den heer P.,
secretaris der schutterij verwelkomd.
Van hier tot het kasteel waren verschil-
lende eerebogen geplant, waaraan pas-
sende opschriften, terwijl van alle hui-
zen het dundoek wapperde, zoodat het
geheel een recht feestelijk aanzien had.
Na deze eerste toespraak trok de stoet
eerst na het kasteel, om vanm daaruit
ten huize van genoemde secretaris het
geschenk te gaan halen, dat de jonk-
heid, na andermaal op het kasteel te
zijn aangekomen, bij monde der jon-
gedochter L., den koning aanbood.
Deze getroffen door zooveel welwil-
lendheid te zijnen opzichte en door
zooveel trouw en genegenheid jegens
de grafelijke familie alhier, dankte in
warme bewoordingen voor de feestelij-
ke ontvangst hem bereid en voor het
fraaie cadeau, hem aangeboden. Dit
bestaat uit een bronzen groep, voor-
stellende een matroos, die op een red-
dingsboot staande den schipbreukelin-
gen de noodlijn toewerpt.
Nu wachtte de schutterij, heel de jink-
heid van Oost, benevens de harmonie
St.-Cecilia in de ruime zalen van het
kasteel een gul onthaal. Het schoone

in schilderachtige vormen de paden
van het park van het kasteel volgden.
L.K. dinsdag 5jum' 1894

Eijsden, 14 Juni. Drie kersen aan e'én
steeltje is zeker een zeldzame speling
van moeder natuur. Zulk een exem-
plaar werd ons dezer dagen van
bevriende zijnde ter hand gesteld.
Tegen de kers, die op de gewone plaats
zit, zitten aan weerszijden van het
steeltje, twee andere kersen aan vast,
zoodat het geheel een kruisje lijkt. Ver-
schillende personen die het exemplaar
bezichtigden, herinnerden zich niet
ooit iets dergelijks gezien te hebben,
zoodat dit wel eene curiositeit mag
heeten in de kersenwereld.

Door de tegenwoordigheid van geest van
een vélocipidist werd hier gisterenna-
middag een groot ongeluk voorkomen.
Tegen vijf uur reed de grafelijke familie
in open rijtuig de Breusterstraat op,
toen ter plaatse genaamd “de Put): waar
de straat een hoek maakt, een paard
voor een met gras beladen camion in
woeste vaart, zonder voerman, van den
tegengestelden kant kwam aanhollen.
Op het roepen van den Vélocipidist die
achter den camion aan kwam rijden
had de koetsier nog juist den tijd een-
nzijstraatje in te rijden. Op den hoek
gekomen vliegt de camion omver en
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Willy Camps bezorgt brood van
bakkerij Jeukens, Wilhelmina-
straat. De foto is in 1948 genomen
in de Wilhelminastraat.
Foto: EV 2705.

Zjeng Theelen met op het paard zijn nichtje Thérèse, dochter van H. Theelen. De foto is genomen in de
Spauwenstraat, april 1940. Foto: EV 2319.
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