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Van de redactie

Chirurgijns

Wie tegenwoordig ziek wordt en een operatie nodig heeft, verwacht geholpen te worden in een modern ziekenhuis door een
vakbekwaam chirurg, voorzien van de beste instrumenten en omgeven door de meest geavanceerde apparatuur. De omstan-
digheden zijn wel eens anders geweest. F. Franssen laat dat zien in zijn artikel Ambacht der chirurgie. Zijn bijdrage beschrijft
enkele chirurgijns die onder zijn voorouders voorkomen en daarbij geeft hij de lezers een indruk van het optreden van de
geneesheren in de zeventiende en achttiende eeuw.
I-Iet is duidelijk dat er sindsdien op dat terrein vooruitgang is geboekt!

En verder

UEV nummer 78 gaat natuurlijk niet alleen over chirurgijns. U kunt lezen over kersen, over lijnwerkers en over Eijsden zo”n
honderd jaar geleden. De grenzen tussen Oost en Maarland worden beschreven en historisch verantwoord in een artikel over
een reünie van jonkheden. Ook Kent u ze nog? en Kin: gä' oes vertelle... ontbreken niet.

Eèsjdese leedjses

De redactie vraagt vooral ook uw aandacht voor een oproep in deze UEV 78. Op pagina 23 kunt u lezen dat de Stichting
Eijsdens Verleden een werkgroep heeft opgericht die zich bezighoudt met Eijsdense liedjes en versjes. De mensen van die
werkgroep hebben uw hulp hard nodig en wij van de redactie willen u graag aansporen te reageren en een van de werk-
groepleden te bellen.

Reacties

Twee lezers waren zo vriendelijk ons even te bellen om een correctie door te geven. De eerste gaat over UEV 69. Daar staat bij
de foto op pagina 32 onder nummer 7 de naam Mia Janssen. Dat moet zijn Mea Janssen. Overigens is nummer 8 van die foto
mevrouw Thea Muller - Bax, zoals we al in UEV 77 hebben laten weten. De tweede correctie betreft UEV 77. Op pagina 20
staat onder nummer 5 The'ophile Goessen genoemd. Dat moet zijn Hay Goessens.

Wij wensen u veel plezier met deze Uit Eijsdens Verleden.

De redactie
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Het Ambacht der Chirurgie
een schets van het leven en werken van chirurgijns en de lotgevallen van hun patiënten in de Landen van
Overmaas (1599-1735)

Het dagelijks leven in het huidige Zuid-Limburg en een deel van de
Belgische Voerstreek was niet gemakkelijk gedurende de periode die
dit artikel bestrijkt. De Landen van Overmaas, zoals dit gebied tot de
negentiende eeuw genoemd werd, vervulden de rol van slagveld,
graanschuur, winterkwartier en recruteringsgebied voor verschillende
mogendheden. Het dagelijks leven van de bewoners werd in belangrij-
ke mate door deze omstandigheden bepaald: op de vlucht voor aan-
vallende legers, inkwartiering van vreemd krijgsvolk, verwoeste hui-
zen, veelvuldige wisselingen van machthebbers en de daarmee
gepaard gaande verordeningen, ook op godsdienstig gebied.
De oorlogshandelingen in de Landen van Overmaas eisten doden en
gewonden onder het krijgsvolk, maar ook onder de burgerbevolking.
Als beroepsgroep verbonden de chirurgijns twee werelden: aan de ene
kant verzorgden ze de gewonden op het slagveld en maakten deel uit
van het krijgsbedrijf, aan de andere droegen zij zorg voor de dagelijk-
se medische behoeften van de burgerbevolking. al of niet in dienst van
de lokale schepenbanken.
ln deze publicatie zal, aan de hand van archiefstukken met betrekking
tot een aantal leden van de familie Franssen en relevante publicaties,
een beeld geschetst worden van het ambacht van de chirurgijns. De lot-
gevallen van een aantal van hun patiënten illustreren enkele gezond-
heldsrisico's in het gebied van de Landen van Overmaas gedurende de
zeventiende en achttiende eeuw. Tenslotte wordt speciaal aandacht
besteed aan twee spannende voorvallen: een geval van openlijke
geweldpleging in Eijsden en een doodslag in een herberg te Caestert.
Dit artikel is een bewerking van twee eerder verschenen publicaties
over hetzelfde onderwerp (Franssen, 1995, Franssen, 1998), uitgebreid
met recente bevindingen.

De chirurgijns Franssen

Voor zover thans bekend, vindt de chi-
rurgijns-familie Franssen haar oor-
sprong bij Meester ]an Franssen, die
zich vestigde in Eijsden aan het einde
van de zestiende eeuw. Onder zijn
nakomelingen komen in de volgende
drie generaties nog zeker zeven chirur-
gijns voor. De beschrijvende stamlijn
van de chirurgijns Franssen volgt hier-
na. Voor een grafische weergave: zie
Figuur l.

I. Meester Ian Franssen, geswooren chi-
rurgijn der Vriheyr Eijsden (RAL, LvO
5168), werd omstreeks 1560 geboren,
mogelijk in Berneau (B). Hij trouwde
rond 1590 met een zekere Meijcken,
waarmee hij waarschijnlijk zeven kin-
deren kreeg, waaronder Henricus

(Hendrick, IIa), Gabriël (IIb) Joannes
(Ian, IIc) en Franciscus (Frans, IId).
Als werkhypotbese wordt een tweede
huwelijk van Ian Franssen veronder-
steld met Gertrudis HoebenXHouben,
met wie hij zeker twee kinderen kreeg:
Franciscus (gedoopt te Eijsden op 21
december 1616) en Iehenna (gedoopt
te Eijsden op 12 februari 1619). Zijn
(eerste) vrouw Meijcken moet in dat
geval vóór 1616 overleden zijn. Moge-
lijk is meester Ian de Ian Fransen die
op 12 januari 1646 te Gulpen overlijdt.
Dat is aannemelijk, veronderstellende
dat hij op zijn oude dag bij zijn zoon
Gabriël in Gulpen is gaan wonen.

IIa. Meester Henricus (Hendrick)
Franssen, stadschirurgijn van Valken-
burg, werd omstreeks 1590 geboren.
Rond 1618 trouwde hij met Apollonia
Knubben, dochter van Mathias
(Mathijs) Knubben, schout van Oud-
Valkenburg, Schin op Geul, Strucbt en
Klimmen, burgemeester van Valken-
burg (RAL, LvO 8222), en Aleydis
Numagen. De ouders van Mathias
Knubben waren Adam Knubben
(overleden voor september 1576) en
Christyna van Zandenroede (overleden
tussen september 1576 en 7 juli 1586)
(RAL, LvO 748).
Hendrick en Apollonia kregen zeven
kinderen, waaronder Petrus (Pieter,
IIIa) en Joannes (Ian, IIIb). Gedurende
zijn leven vervulde Hendrick een groot
aantal belangrijke functies: schepen
van Oud-Valkenburg, loco praeroris
Schin op Geul (1660-1662), substituut
proostschoutvan Klimmen (1653-
1662), burgemeester van Valkenburg
(1656) en stadhouder der lenen van
Roesendael en Carthijls (RAM, LvO
7625, 7611, 7085).

IIb. Meester chirurgijn Gabriël Frans-
sen werd omstreeks 1593 geboren.
Omstreeks 1623 trouwde bij met een
zekere Ioanna, met wie hij acht kinde-
ren kreeg, waaronder Iohannes, die
herbergier werd in Gulpen. Volgens de
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inwonerslíjst, die de pastoor van Gul-
pen opstelde in 1675, woonde Gabriël
in bij zijn zoon Johannes en diens
(tweede) vrouw Maria Leurs. Eerder
woonde Gabriël “aan “t veld 13” in
Gulpen (DTB HH Petrus en Lamber-
tus). Gabriël was tijdens zijn leven
schepen en keurmeester in Gulpen
(RAL, LvO 8719, 8722).

IIc. Meester Joannes (Jan) Franssen,
opvolger van zijn vader als chirurgyne
der Vryheyt Eijsden, werd waarschijn-
lijk omstreeks 1604 geboren te Eijsden.
Hij trouwde met Beatrix Huenen,
waarmee hij met zekerheid drie kinde-
ren had, allen gedoopt te Breust. Jan
Franssen vervulde een vooralsnog
onduidelijke functie bij de schepen-
bank Eijsden (RAL, LvO 4349).

11d. Meester chirurgijn Franciscus
(Frans) Franssen, stamvader van de
hervormde tak, werd op 1 oktober
1606 gedoopt in Breust. Op 22 juni
1635 werd hij ingeschreven als burger
van Maastricht, onder het cremersam-
bacht (Burgerboek Maastricht).
Hij trouwde 25 april 1639 met Alida
Smets te Maastricht, en kreeg zeker vijf
kinderen (DTB Ned. Herv. Gemeente
Maastricht), waaronder Pieter die in
1680 werd benoemd als gereformeerd
Schepen en secretaris van Eijsden (LvO
5126). Frans Franssen was schepen van
Eijsden en armenmeester in de Neder-
lands Hervormde Kerk in Maastricht
(RAL, LvO 5349, GAM, NH Kerk
Maastricht).

IIIa. Meester chirurgijn Petrus (Pieter)
Franssen werd gedoopt te Valkenburg
op 17 maart 1621. Omstreeks 1647
trouwde hij met Angelina Mantels
(alias Angela Speckhouwers). Pieter en
Angelina kregen vijf kinderen, waaron-
der Joannes (IVa) en Maria, die in
1664 intrad in de adelijcke abdije van
Kerckenmede (RAL, LvO 7085).
Tijdens zijn leven was Pieter Franssen
schepen van Strucht, gerechtsbode van

Generafie

1 2

Valkenburg

ilb. Gabriel x Joanna N.N.

Gulpen

l. Jan Franssen x Meijcken N.N.

Eijsden

llc. Frans x Alida Smets

Maastricht

iid. Jan x Beatrix Huenen

Eijsden

1590 1620

lia. Hendrick x Apolionia Knubben

3 4

llla. Pieter x Angelina Mantels Wa. Joannes x Johanna Dullens

Valkenburg Valkenburg

llib. Joannes it Maria Moenen Nb. Joannes x Sibiila Segels

Klimmen Heerlen

Joannes x Maria Leurs

Gulpen

Pieter x Jenneken de Ligne

EijsdervfMaastricht

1650 1680

Figuur 1: Grafische weergave van de stamreeks van de chirurgijns-familie Frans-
sen. De romeinse cijfers verwijzen naar de nummering van de chirurgijns in de
geschreven stamreeks. De tijdbalk onder in de figuur geeft een indicatie van het
jaartal van huwelijk.

het Spaans Leenhof te Valkenburg,
burgemeester van Valkenburg (RAL,
LvO 8331), eigenaar van de hof “aen
het eijnde” bij Valkenburg, leenman en
schepen van het leenhof van Valken-
burg (RAL, LvO 923).
Pieter Franssen overleed op 27 oktober
1684; Angelina overleed op 14 augus-
tus 1708, 81 jaren oud, en werd begra-
ven in de kerk van Valkenburg.

IIIb. Meester chirurgijn Joannes (Jan)
Franssen werd geboren omstreeks
1618. Hij trouwde op 13 januari 1644
te Valkenburg met Maria Moenen,
dochter van Joannes Moenen en Ca-
tharina Willems uit Klimmen. Joannes
en Maria kregen zes kinderen, waar-
onder Joannes (IVb), Henricus, die
schout werd van Wijnandsrade, en
Wilhelmus, die schout werd in Hoens-
broek.
Jan Franssen was schepen te Schin op
Geul, met zekerheid van 1653 tot 1660
(RAL, LvO 7085). Hij overleed in
1704; Maria overleed in 1709.

IVa. Meester chirurgijn Joannes Frans-
sen werd omstreeks 1650 geboren te
Valkenburg. Hij trouwde te Valkenburg

met Johanna Dullens (Ien Dullens,
Jenneke Deurlinx), dochter van Caspar
Dullens en Ien Bauwens uit Geleen.
Joannes en Joanna gingen in onder-
trouw in de Nederlands Hervormde
Gemeente te Valkenburg in oktober
1689. Ze kregen zes kinderen, waaron-
der Joannes Petrus, die pastoor werd in
Mheer, en Joannes Casparus, van 1734
tot circa 1739 halfwin van de “Kerens-
hof” nabij Caestert.
Joannes overleed te Valkenburg op 12
mei 1717. Johanna, die op 7 november
1660 te Geleen werd gedoopt, overleed

_te Valkenburg op 3 juni 1710.

IVb. Meester chirurgijn Joannes Frans-
sen werd gedoopt op 10 maart 1650 te
Klimmen. Hij trouwde op 5 februari
1685 met Sibilla Segels (Seigels, Isabel
Segels, Siegels, Segers, Siegers, Ziegels,
Zyeghels) uit Neerbeek voor de pastoor
te Beek, waarna ze op 10 februari van
dat jaar in ondertrouw gingen in de
Hervormde Gemeente van Beek en daar
op 25 februari trouwden voor de domi-
nee. Sibilla werd op 14 februari 1661
gedoopt te Beek, als jongste van 10 kin-
deren van meester chirurgijn Peter Se-
ghels en Ida Banens (K. Siegelaer, 1980).
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Protestbrief van de oud-burgemeester van
Valkenburg. Hendrick Franssen en Mat-
thias Coenengracht.

Ioannes en Sibilla kregen tien kinde-
ren, waaronder Petronella, die trouwde
met de Heerlense chirurgijn Hubertus
Roebroick. en Joannes Guillielmus
(Ian Willem), die schout en secretaris
van Hoensbroek werd.
Joannes Franssen was leenman van de
Keur-Keulse Mankamer (RAL, LvO
6412) en eigenaar van het goed Dou-
venrade onder Heerlen (Lindelauf,
1956); hij overleed in 1738. Sibilla
overleed op 1 maart 1717 te Heerlen.

Godsdiensttwisten

Voor de spaanse koning(en) waren de
Nederlanden een opstandig gewest, dat
tot gehoorzaamheid gedwongen moest
worden. Zoals bekend, was de 80-jarige
oorlog het gevolg. De Nederlandse
opstand was echter meer dan een poli-
tieke kwestie. Het was ook een fel
offensief tegen het katholicisme, waar-
van de Spaanse koning een even fel
verdediger was. In het verdrag, dat in
1648 gesloten werd bij de vrede van
Münster, werd de onafl'iankelijkheid en
de protestantse aard van de Noordelij-
ke Nederlanden erkend. De Zuidelijke
Nederlanden bleven Spaans en katho-
liek. De strategische situatie in de Lan-
den van Overmaas, die feitelijk deel uit
maakten van de Zuidelijke Nederlan-
den, was echter onduidelijk, omdat
beide mogendheden elkaar het bezit

ervan betwistten, waardoor in dit
gebied de oorlog voortduurde tot 1661.
ln 1673 verwoordt de pastoor van Gul-
pen de gebeurtenissen in zijn tijd zo:
anno 1632 hebben de Hollanders de stad
Maestricht met capitulatie ingenomen
en belooft de vrije executie van religie
voor de Rooms Catolijke, zoo in stad als
buiten de stad Maastricht. Desondanks
hebben zij in de Landen van Overmase
de roomsche religie trachten uitteroijen,
gelijk te lesen is int reglement voor de
Landen van Overmaze, gedrukt int jaar
I662, in welk jaar de spaanse den
eijgendom vanders landen aan d'hollan-
ders hebben afgestaan ende selve overge-
levert door een seer achterdelig tractaat,
sonder mentie te maken van religie.
Maar int jaar 1675 hebben de Fran-
schen Maestricht ende Landen van
Overmaze weder verovert en dus zijn de
geestelijke goederen welke vant jaar
1663 geconfisceerd waaren weder gege-
ven met de publique exercitie van reli-
gie. Dit heeft geduurd tot het jaar 1678.
Echter, met het tractaat van Nijmegen
in 1679, worden de door de Fransen
veroverde landen terug gegeven aan de
Staten Generaal, onder voorwaarde
van godsdienstvrijheid voor de katho-
lieken (RAL, Kerkregister Gulpen
nr.44.4).
Hendrick Franssen en Matthias Coe-
nengracht, oud-burgemeesters van
Valkenburg verdedigden als overtuigd
katholieken op 2 mei 1659 de belangen
van de pastoor van hun stad in een
brief. Zij verklaarden dat men de pas-
torie sinds negen jaren geld en goed
had ontnomen en dat in de stat Valc-
kenborch de meeste ende principaelste
huysen inghenomen sijn bij die van ghe-
pretendeerden ghereformeerde religie
ende dat veele principaele borgers haer
hebben gheretireert, jae oock dat de ghe-
reformeerde den pastor sijn eygen pasto-
rael huys hebben doen ruymen ende niet
en weet eenich middel om een ander te
huyeren, alsoo dat de resterende burgers
de middelen niet en konnen vinden hae-
ren pastor eenighe alimentatie te ghe-
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ven. Soo ist dot den voornoemden pastor
hem van alle sijden ontbloot vindt van
eeniglie levensmiddelen, noch eenige
moghentheyt kan vinden langher te sub-
sisteren, nyet teghenstaende dat den
voornoemden pastor om de introductie
van ghepretendeerde ghereformeerde
religie aldaer nu swoerderen ende princ-
tueelderen dienst ende exercitie van de
woere Cotholyclce religie moet oefenen
als van te vooren (RAL, LvO 8146).

In plaatsen waar de Staatsen het voor
het zeggen hadden, werden Hervorm-
de Gemeenten opgericht en katholieke
bekleders van openbare ambten ver-
vangen door hervormde. Ook na de
totstandkoming van het Partagetrac-
taat, waarbij de Landen van Overmaas
in 1662 verdeeld tussen de Staten
Generaal en de Spaanse Kroon, maak-
ten katholieken en protestanten elkaar
het leven behoorlijk zuur. Na langduri-
ge touwtrekkerijen werd in een aantal
parochies uiteindelijk besloten om het
kerkgebouw te delen voor de eredien-
sten van beide geloofsrichtingen
(Munier, 1985).
Terwijl veel katholieke inwoners zich
verzetten tegen de nieuwe machtheb-
bers en hun protestantisme, waren er
anderen die zich juist tot de nieuwe
religie aangetrokken voelden. Frans
Franssen, de broer van Hendrik, ver-
trok van zijn geboorteplaats Eijsden
naar Maastricht, waar hij trouwde met
de protestantse Alida Smets en actief
werd binnen de Nederlands Hervorm-
de Kerk, waarin hij onder andere het
ambt bekleedde van armenmeester
(GAM, Archief NH Kerk Maastricht,
nr. 282). Ook was hij schepen van Eijs-
den in de periode na het Partagetrac-
taat (RAL, LvO 5349). Zijn zoon Pieter
werd eveneens benoemd tot schepen
in Eijsden, als geschikte persoon van de
woere gereformeerde religie, zoals dat
toen werd geformuleerd (RAL, LvO
5126).
In deze publicatie is de standaardspel-
ling met dubbele “s” voor alle leden

van de familie Franssen aangehouden,
terwijl Pieter Franssen de schrijfwijze
met “ts” (Frantsen) hanteerde, om zich
van zijn katholieke naamgenoten (en
familie!) te distantiëren. Ook de voor-
namen van zijn kinderen en kleinkin-
deren zijn hele andere dan die in
gebruik zijn bij het katholieke deel van
zijn familie. Bij andere families uit
Eijsden zijn vergelijkbare kleine
naamsveranderingen gevonden (H.
Boersma, mondelinge mededeling):
Theuth (RK) l Theuijth (Hervormd)
en Petermans (RK) l Pietermans (Her-
vormd).

Opleiding en organisatie
van de chirurgijns

De moderne ontwikkelingen op het
gebied van de anatomie en andere
onderdelen van de medische weten-
schap in de zeventiende eeuw, gingen
voor het grootste deel voorbij aan de
chirurgijns. In hun praktijk als
ambachtsman lieten zij zich , evenals
veel artsen van die tijd, leiden door de
ziekteleer volgens de theorie van de
lichaamssappen, die ontwikkeld werd
door de Romeinse Arts Galenus. Bestu-
dering van kleur, geur en samenstelling
van bloed, urine en etter speelden een
grote rol in de diagnose en behandeling
van ziekten (Lewis 8: Margotta, 1996).
Men beschouwde het aderlaten als een
goede manier om ziekten te verdrijven
uit het lichaam, onwetend van het
bestaan van de vele ziekteverwekkers
en pathologische processen, die we
vandaag de dag kennen.
Evenals andere ambachtslieden, wer-
den chirurgijns geschoold in de prak-
tijk, waarbij de leerling-chirurgijn vaak
al op jonge leeftijd onder de hoede
kwam van een meester. Een jongeman
die chirurgijn wilde worden, begon als
leerknecht, zoals Arnoldus Cleuter die
in 1671 werd aangenomen voor de
duur van twee en een half jaar door de
meester chirurgijri Paulus Passeron in
Maastricht omme hem te leeren de wee-

tenschappen van de chirurgie. Arnoldus
(en ook zijn vader, Leonart Dominicus
Cleuter) moest wel beloven eerlijcken
ende behoorlijclcen te sullen ocqniteeren
((kennis) verwerven), ende sijnen tijt
uuytte staen, gelijck eenen eerlijclten
leer-knecht toe stoet te doen (GAM, NA
1311). Na deze periode kon de leer-
ling-chirurgijn gedurende drie jaar als
knecht dienst nemen bij een meester
chirurgijn om zijn opleiding te vol-
tooien. Met de “leerbrief” die de vol-
leerd knecht meekreeg, kreeg hij toe-
gang tot het chirurgijnsexamen, waar-
bij hij de proeve van bekwaamheid
moest afleggen voor gekozen proef-
meesters van het chirurgijnsgilde. Als
hij slaagde voor het examen, mocht hij
de meesterstitel voeren.
ln de chirurgijnsgildes bestond dat
examen uit een theoretisch en een
praktisch deel, waarin de kandidaat
chirurgijn zelf drie lancetten voor
aderlatingen moest maken van
gemerkte ijzeren staatjes en zijn vaar-
digheden met de trepaan (schedelboor)

*LXAMER

Het chirurgijnsexamen, frontispice
S. Blankaart "Examen der Chirurgie", 1693.
Uit: K.S. Grooss.
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"Armamentarium Chirugicum”, gravure van J. Scultetus.
Getoond worden de procedure. de instrumenten en de methoden voor verbin-
den bij amputaties, 1665.

moest tonen op een doodshoofd.
Daarnaast moest hij bewijzen dat hij
vaardig was in het verbinden van won-
den en alle gebruikelijke handelingen
kon verrichten. Het theoretisch exa-
men bestond uit een aantal vragen op
het gebied van de anatomie, gezwellen,
wonden, zweren, botbreuken, disloca-
ties en uitwendige geneesmiddelen
(Grooss, 1990, Andel, 1981).
Er waren allerlei boeken in omloop,
geschreven door chirurgijns en docto-
ren, bestemd voor hun collega's. De
zeventiende eeuwse arts en chirurgijn
Cornelis Solingen beschreef in zijn
boek “Manuele operatiën” de manier
waarop chirurgische instrumenten ver-
vaardigd en gebruikt zouden moeten
worden (Grooss, 1990).
De Amsterdamse chirurgijn Iob van
Meekeren, een tijdgenoot van Solin-
gen, legde vele bijzondere ziektegeval-
len vast, die hij in zijn praktijk tegen-
kwam. In een verhalende trant, com-
pleet met veel persoonlijke gegevens
van zijn patiënten, geeft hij een zeer
gedetailleerde beschrijving van de
wijze waarop hij de ingrepen verrichtte
en de recepten van geneesmiddelen die
hij toepaste (Hofhout, 1728). Niet alle
chirurgijns volgden de opleidingsroute
via de gildes. Er waren andere moge-
lijkheden om sneller of op eenvoudiger
wijze chirurgijn te worden, bijvoor-
beeld in het leger of de scheepvaart.
Ook trokken bedriegers en charlatans
door het land, die zichzelf chirurgijn
noemden, en mensen met vertoon ver-
losten van velerlei kwalen en allerlei
wonderlijke geneesmiddelen te koop
aanboden. Het was vooral deze laatste
Categorie die het aanzien van de
beroepsgroep veel schade toebracht
(Andel, 1981, Grooss, 1990).

ln Maastricht waren de chirurgijns tot
1663 georganiseerd onder het gilde of
ambacht van de kramers (handelaren),
waarin Frans Franssen in 1639 werd
opgenomen (GAM, Burgerboek Maas-
tricht). In 1661 werden twee dekens
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voor de afdeling chirurgie gecreëerd:
meester Jacob Franssen voor Limburg
en meester Lambert op de Grote
Gracht voor Brabant (GAM, Indivie-
zenboek Maastricht). In 1663 splitsten
de chirurgijns zich af en richtten
samen met de barbiers een zelfstandig
ambacht op. Door verlies van de
archieven van het Maastrichtse bar-
biers- en chirurgijnsambacht (Wis-
haupt, 1976), kan geen zekerheid ver-
kregen worden over examinering van
in de Landen van Overmaas werkzame
chirurgijns in de periode 1663 tot
1720. Op 6 mei van dat laatste jaar
vaardigde de (Spaans-Oostenrijkse)
Souvereine Raad van Brabant een
ordonnantie uit,l waarin werd bepaald
dat iedereen, die op het platteland het
chirurgijnsambacht uit wilde oefenen,
examen diende af te leggen voor het
gilde van de hoofdstad waaronder het
dorp ressorteerde. Voor de dorpen in
het Spaans-Oostenrijkse deel van de
Landen van Overmaas was dat Leuven
(Haeren, 1990).
Of de genoemde ordonnantie ook gold
voor het Staatse deel van de Landen
van Overmaas is (mij) nog onduidelijk
en niet voor de hand liggend. Deson-
danks legt de chirurgijn Ioannes
Franssen op 18 mei 1723 opnieuw de
eed af voor de Heerlense schepenbank
(Hommerich, 1921), hetgeen kan dui-
den op toeval of toch een zekere syn-
chronisatie van eisen en voorwaarden
aan beoefenaren van het chirurgijns-
ambacht voor de hele Landen van
Overmaas.

Aanstelling en bezoldiging

Er waren voor chirurgijns die zich in
een plaats wilden vestigen, verschillen-
de mogelijkheden: men kon sollicite-
ren naar een (opengevallen) betrek-
king van stads- of bankchirurgijn, of
zich vestigen zonder vaste aanstelling
(en gegarandeerde inkomsten). De
door de schepenbank aangestelde chi-
rurgijns vervulden een belangrijke rol

binnen het rechtssysteem: in hun func-
tie traden ze op als getuige-geneesheer
of als forensisch anatoom in gevallen
van moord, doodslag of dood door
onbekende oorzaak. Aangezien deze
groep chirurgijns (deels) door de bank
werd betaald, zal er van hun met
zekerheid een bewijs van vaardigheid
of referenties van andere chirurgijns
verlangd zijn, zoals ook blijkt uit de
sollicitatie en aanstelling van de Heer-
lense chirurgijn Hendrik Joseph Roe-
broeck (Horst, 1954c). Vaak vervulden
ze naast hun beroep (gekozen) open-
bare ambten, zoals schepen, schout of
burgemeester.
Na de totstandkoming van het Partage-
tractaat in 1661 werd, ter verbetering
van de gezondheidszorg in het Land
van Valkenburg, door de staatsen een
Medicine Doctor aangesteld, die onder
andere toezicht uitoefende op de chi-
rurgijns en waarschijnlijk ook op de
stadsdoctoren. De Lands Doctor ont-
ving hiervoor jaarlijks 125 gulden, ter-
wijl het Heerlende schepenbestuur in
die tijd jaarlijks 30 gulden uittrok voor
de bankchirurgijn, wat later werd ver-
hoogd tot 48 gulden (Horst, l954d; van
Hommerich, 1971; Franssen, 1995)
Het schijnt de chirurgijns Ian en Pieter
Franssen, ook zonder vaste aanstelling,
voor de wind gegaan te zijn in Valken-
burg, te oordelen aan de landaankopen
die ze in en om de Bank Valkenburg
doen. Waarschijnlijk hebben zij zich
mede kunnen handhaven door de
inkomsten uit hun schepenambten. In
de bank Eijsden bedroegen die inkom-
sten tien hollandse guldens uit elke
omlnge, plus vijf of zes rijksdaalders
per jaar. De protestantse schepen Pie-
ter Franssen de oudere kreeg voor zijn
secretarisambt omtrent jaarlix vijfen-
twintigh ofdertígh rixdalders, waar
inbegrepen sijnen schrijfloon ende eeni-
ghe kleenigheden, bovenop zijn sche-
penverdiensten (RAL, LvO 5126).

Daarentegen ging het de chirurgijns
Ioannes Simon Roebroeck, diens zoon

Amboise Paré maakte gedetailleerde
tekeningen van zijn medische ondervin-
dingen, zoals ook van dit kunstbeen uit
zijn "IOeuvres"I zodat anderen ze konden
dupliceren, 1575.

Matthias en de heer Laval uit Beek stuk-
ken slechter, zoals blijkt uit de vele leen-
en verkoopakten en het feit dat de laat-
ste een armenbegrafenis kreeg (Horst,
1954b). Hendrik Ioseph Roebroeck, de
laatste chirurgijn van Heerlen was
tevens herbergier, hetgeen impliceert dat
ook zijn inkomsten als chirurgijn niet
genoeg waren om van te leven.
Het volgende voorbeeld illustreert hoe
moeilijk het vaak was om daadwerke-
lijk het geld te innen dat de chirurgijn
voor verleende diensten toekwam. Op
26 oktober 1599 dient voor de sche-
penbank van Eijsden een geding dat
door meester Ian Franssen werd aange-
spannen tegen Merten Guiten. Het gaat
namelijk om de betaling van etlicke
quetsuren ende andere juromenienren
(van Merten) die hij (Ian) geheylt ende
gecureert heeft. Ondanks beloften van
Merten zelf, maar ook van zijn vrouw
en zijn zus, heeft de chirurgijn zijn geld
nooit ontvangen en zag hij zich
gedwongen om via het gerecht genoeg-
doening te krijgen. Het zal nog twee
jaar duren voor de weigerachtige ex-
patiënt definitief gedwongen zal wor-
den zijn heelmeester te betalen voor
verrichte diensten (RAL, LvO 5203).
Deze gang van zaken was geen uitzon-
dering. Er zijn in de archieven vele
voorbeelden te vinden van chirurgijns
die moeten procederen voor hun geld.
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De dagelijkse praktijk

In de zeventiende eeuw werden vooral
schedelletsel, galstenen, en infecties ter
behandeling aangeboden bij de chirur-
gijns, maar ook borstamputaties wer-
den verricht, wanneer kwaadaardige
gezwellen werden geconstateerd. Naast
dit soort ingrepen verleende de chirur-
gijn tandheelkundige hulp, maakte hij
gaatjes in de oren van dames voor oor-
bellen en beschikte hij over instrumen-
ten om bijvoorbeeld klem geraakte
voorwerpen uit kinderneusjes of oren
te verwijderen (Grooss, 1990). Door de
angst voor de behandeling, die zonder
verdoving werd uitgevoerd, werd in de
regel te lang gewacht voordat men
naar de geneesheer ging, waardoor er
voor de chirurgijn vaak niet veel meer
restte dan amputatie van het door
wondinfectie aangetaste lichaamsdeel.
Zich bewust van de enorme belasting
voor de patiënt bij dergelijke ingrepen,
raadt Cornelis Solingen in zijn manu-
ele operatiën aan om zagen en brandij-
zers klaar te zetten buiten het gezichts-
veld van de patiënt. Ook geeft hij aan
hoeveel knechts er nodig zijn om de
patiënt in bedwang te houden. Naast
tinnen koppen, trepanen en “elevato-
ria” voor het herstel van schedelletsel,
bezat de chirurgijn vele soorten mes-
sen, vorken, zagen, tangen en lancetten
voor amputatie en aderlating (Grooss,
1990).

Dat een in die dagen ongelooflijk
gewaagde ingreep aan schedelletsel
succesvol kon zijn, illustreert het ver-
slag van Joannes Franssen (1650-
1738), chirurgijn te Heerlen, die in
februari 1715 als chirurgijn der hooft-
bancque Herle verclaert mits desen gere-
qnireert (nodig) te sijn geweest bij seec-
keren patient met naeme Bartolomees
Scheren, knecht op den hof lmstenraed,
den welcken was geqttetst in het achter-
ste deel sijns hoofts, hebbende eene
groote wonde met scheuringe of breec-
kinge des beckeneels (schedel) soodae-

nich dat de gebroocken beenders waeren
ingeslaegen tot onder het cranium (sche-
del) de welcke met geenen middel en
waeren uyt te krijgen als door “t setten
van eene trepane dichtbij de fracture,
om door dusdaenigen middel de selve te
kunnen uytlichten, het welck dan oock
geschiet is en de chirurgijn neghen of
thien stucken beenders kon verwijderen.
De onfortuinlijke Bartolomees Scheren
had zijn verwondingen opgelopen toen
hij werd overvallen door seeckeren
Coen Meens den welcken noch vergesel-
schapt was met noch eenen anderen,
hem onbekende manspersoon, waarbij
hij veele drooge slaegen over sijn lichaem
ontfangen heeft gehadt. Uit de opmer-
king van chirurgijn Joannes Franssen
dat de patient in groot gevaer zijns
levens is geweest mogen we conclude-
ren dat deze patiënt de ingreep heeft
overleefd (Archief Schepenbank Heer-
len, voorl. inv. nr. 6063 A 15; Braad,
1985).

Ian Aerts uit Klimmen had minder
geluk. Door een flinke slag op het
hoofd had hij ernstig schedelletsel
opgelopen, zodanig dat eenige arterijen
(bloedvaten) alsulcke quantitijt van bloot
uuijtgestort hebben dat het geheele hoeft
daer van verfult was, waardoor hij op 20
maart 1662 overleed, weesende den vier-
den dagh sijnder lesien niet tegenstaende
dat men eene triipane (trepaan) heeft
geappliceert om het bloet ruijt te crijgen.
De lijkschouwing werd verricht door de
stadschirurgijn van Valkenburg, Hend-
rick Franssen, samen met Peter Zyeg-
hels en Pieter Franssen, respectievelijk
chirurgijns te Beek en Valkenburg. Voer
de moeijten soe van het trypaneeren als
oock voer de visitatie dat men het crani-
um heeft moeten alfneemen stelden de
chirurgijns zich tevreden nuijt gratie
met de weerde van twee dobbel ducaeten
(RAM, LVO 8153).
Op 16 oktober 1654 liet een zekere
Houppierts zich door Hendrick Frans-
sen verzorgen aan een kleine hoofd-
wond. De dag daarop bezocht Hen-
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Chirurgijn met achter hem een instrumen-
tenkast met instrumenten volgens Solin-
gen, frontlspice, 1727.
Uit: K.S. Grooss.

drick zijn patiënt weer en dronk met
hem en anderen drie potten alssemwijn,
waarna Houppierts naar Maastricht
vertrok. Zijn wond raakte echter ont-
stoken met eijne eerisipela (erysipela:
wondontsteking veroorzaakt door de
bacterie Streptococcus erysipelatis)
oover het hoeft ende aengesicht waar-
door Houppierts gecoemen is in de
cuijre (behandeling) van meester Peter
Ziegels. De behandeling had succes en
de ontsteking nam af, maar dyen niet-
tegenstaende soe is den voerseide Houp-
pierts den tweeden van november in den
Heere verstorven, weesende den negent-
hienden dagh sijnder lesie. Nu doott
sijnde soo ist dat ten overstaen van de
justitie der hoeftbanclc Beeck duet doc-
toers ende chijrttrgijns het hoeft geopend
is. Zij constateerden dat de erysipelas
gezakt was tot op de longen, hetgeen
werd aangemerkt als doodsoorzaak.
Hoewel Hendrick schrijft dat de lijk-
schouwing werd verricht door docto-
ren en chirurgijns, werd de boven-
staande verklaring ondertekend door
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de chirurgijns Hendrick Franssen en
Peeter Zyeghels (RAM, LvO 8153). In
dit geval dienen doctoers ende chijrar-
gijns waarschijnlijk als synoniemen te
worden opgevat, een constructie die
vaak voorkomt in zeventiende eeuwse
geschriften.

Op 3 augustus 1686 verklaarden de
respective landts ende srads doctooren
ende stadts chirurgijn, I. Ghijsen, Nol
Thelen en P. Frambach lijkschouwing
te hebben verricht op de meid Geer-
truyd, die was overleden nadat ze van
een kar viel. Wellicht door angst van
het slachtoffer zelf, werd te lang
gewacht eer medische hulp werd inge-
roepen, waardoor de arme Geertruvd
een langzame en zeer pijnlijk dood
stierf. Bij de lijkschouwing bleek name-
lijk dat haar geheelen lincker ventricul
der herssenen werd bevonden depleet
(verdwenen) te wesen met eene abon-
danrie (overmaat) van materie de welc-
ke ontstaen was deur den caries (necro-
se, langzaam verlopende ontsteking
gepaard gaande met plaatselijke veret-
tering van het bot, mogelijk door
afsterven van een stuk bot) die het cra-
nium met de dura ende pia motor geheel
deurgeten hadde (RAM, LvO 8154).

Op 24 oktober 1617 getuigt meester
Ian Franssen als deskundige voor de
Eijsdense schepenbank in het proces
tegen Gerard Wolffs, die Peter Ben-
edick met een roerschoet (geweer)
beschoten heeft. De chirurgijn ver-
klaart dat hij Benedick kermend van de
pijn door den voerseiden roerschoete
heeft bevonden en dat hij geraakt was
met eijnen schamschoete in sijne sijde,
suiex datier vleijsche met ajfj'gegaen is.
Bovendien verklaarde Ian Franssen dat
Peter Benedick onder in zijn been
geraakt was, waar de kogel moest blij-
ven zitten, omdat de chirurgijn er níet
bij kon om hem te verwijderen. Over
de specificaties van de kogel wilde Ian
nog aan het gerecht kwijt dat het een
voloepende coegele ojfljfgecloeven loer

geweest is, mits dat de wonde soe groet
was, dat hij sijn wycke (wiek, tampon)
daerinne stack soe lanck als eijnen vin-
ger ende van sulcker wijde dat men
eynen cleynen vinger daer-binnen
gesteecken soude hebben (RAL, LvO
5167). De aanleiding tot de schietpartij
is niet terug te vinden in de gerechts-
stukken, die maar ten dele bewaard
zijn gebleven.
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Verklaring van Jan Franssen over de
doodslag op Geeren Bronckaerts op 6
april 1631 te Caestert.

Meester chirurgijn Gabriël Franssen in
Gulpen, bezocht op 25 september 1673
de hoppengaerde van het kasteel Nieu-
werborch (bewoond door baron
d”Eijnatten), alwaar men het dode
lichaam van Adolph Rutten had gevon-
den. In de aanwezigheid van twee ande-
re leden van de schepenbank stelde hij
vast dat de overleden man eenen steeck
had, een handt breed boven het rechter
meinmeken (borst), geschiedt (soo het
scheen) meteen groot broot-mes, vermits
alle borst-beenders t'enemaei waeren
over gestooten, ende de wonde soo groot

dat men, met drije grote vingeren
gemackelijck tot in den thorax (borst-
holte) soude hebben connen invaeren.
Uit getuigenverklaringen bleek dat
Adolph Rutten het slachtoffer was van
een ruzie met Frans janssen, die de
avond tevoren in de herberg van Bar-
bara Pas in Gulpen had zitten drinken,
willende den vrijer maecken tegens enige I
vrouw-laijden daer oock sittende drin-
cken, ende sich des daijvels versweerende
geene vrouw te hebben. Rutten sprak
hem echter aan op zijn gedrag: “Frans,
ghij hebt immers eene eerlijcke vrouw
als se God u bewaert", waarop de laatste
de herberg verliet, gevolgd door
Adolph Rutten (RAL, LvO 8697).

Nachtelijk tumult in Eijsden
en Caestert

In het voorafgaande werd, aan de hand
van archiefstukken, een soort “dwars-
doorsnede” getoond van gevallen
waarbij chirurgijns werden geconsul-
teerd, in dienst van het recht. De vol-
gende voorvallen, waarbij twee chirur-
gijns uit de familie Franssen betrokken
waren, illustreren de ruwe zeden aan
het einde van de 80-jarige oorlog. Het
gebruik van messen en stokken bij
meningsverschillen (maar ook als
bescherming tegen rovers en overval-
lers) was in die tijd eerder regel dan
uitzondering.
Op 11 oktober 1627 verscheen de chi-
rurgijn Frans Franssen als getuige voor
het gerecht van Eijsden. Hij verklaart
dat op de avond van 9 oktober een
vechtpartij heeft plaats gevonden,
waarbij Paecque, de zoon van Maert
Pacgui, werd mishandeld door Hen-
drik Schroeyn en Leben legers. Het
gerecht noteerde: Frans Franssen
chirurgijn ende jonckman alhier oudt
omtrent 21 jaer gedaechr geeijdr ende
geexamineert verclaerr des gevraeght
sijnde ex ofiïcio dat eergisteravonds
omtrent IO are in de nacht hij met
Paecqae de soen van Maert Paergai
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"De aderlating achter het oor", gravure
van Lucas van Leyden.

comende utten huyse van lan Hallers
bierweert alhier sien tsaemen gegaen
aen t hnys van de weduwe Hendrick
Hoffen , alwaer dat Heijn Schroeijn
ende Leben legers, de soen van Anna
legers, hun hebben coemen oploepen,
ten vallen gewapent met stocken.
Pacque nam de benen, achtervolgd
door Heijn Schroeyn en Leben legers.
Frans Franssen holde op zijn beurt
achter de andere mannen aan en vond
Pacque terug in het huis van Peter
Petermans, kermend van de pijn.
Daarop leidde meester Frans Paecgue
naer die Maeze om naer huys te gaen
ende gecoemen siende omtrent ten
huyse van Symon Hallers op de kryt-
cuyle kwamen ze Ian, den soen van
Tossainct Lamberts tegen. Toen beide
mannen hem verteld hadden wat er
gebeurd was, stelde Ian voor dat Paec-

` gue met hem solde naer huys gaen
slaepen. Pacque ging accoord en
gedrieën gingen ze op weg, maar Heyn
Schroeyn en Leben legers wachtten
hen op en bekogelden hen met stenen,
sullicx dat Frans is woirden geraeckt op
eene van sijne kaiyen (kaken), ende den
voerseide lan Lamberts vervolght van
den voerseide Heyn Schroeyn, gewapent
met eenen stock dick ghelijck eenen arm,
tot over die krijtcuyle. Volgens de ver-
klaring van Agnees, die huysvroawe
Thiel Geerens, hadden de mannen hun
stokken gehaald uit de moeshoff van
meester Cristiaen Lamberts. Vanuit
haar bakhuis kon ze door een spleet in
de deur Schroeijn en legers zien aan-
komen en hoorde ze hoe ze met elkaar
overlegden of ze daar stenen zouden
oprapen om mee te nemen. Maar ze
bedachten dat beeter waere genoemen
eenen groeten stock van de hoppenstec-
ken die aldaer waeren ligghende. Ian
Lamberts werd daarna zodanig gesla-
gen dat hij ernstige verwondingen
opliep aan beide armen en handen.
Ian Bronckaerts uit Eijsden geeft het
gerecht enige achtergrondinformatie
omtrent Heijn Schroeijn. Hij vertelt
dat Schroeijn omtrent 2 jaer geleden is

vertrocken aten dienst van de Staeten
van hollandt rotten welcken hij hemover
eenighen tijt van te voiren hadde beg-
heeven ende den selven gecontinneert tot
inde leste beleegheringhe van de stadt
Breda, geduirende welcke beleegheringhe
den voerseide Heyn Schroeyn heeft
gedient op de brugghen ende oirloch
schepen van de voerseide Staten. Toen
Ian Bronckarts in Dordrecht was, heeft
hij gezien dat den voerseide Heyn
Schronyn met andere is met die voer-
seíde schepen aengecoemen ende ge-
arriveert aen de voerseide stadt van
Dordrecht ende dat sijnen capiteyn is
geweest Hubrecht lanssen d”lerneau.
Verder verklaarde Bronckarts dat gele-
den 2 ofte 3 maenden herwaerts hij
heeft int gemeyn gehoirt ende verstaen
dat den voerseide Hendrik Schrouyn
heeft seer gedreight te slaen eenighe van
de jonckmans van desen dorpe alhier.
Ook Leben legers schijnt geen lieve
jongen geweest te zijn, volgens Hend-
rick Petermans, die zich kan herinne-
ren dat geleden omtrent een jaar sonder
preinditie van de precysen tijt hij met
Peter Dericx ende Leben legers coemen-
de van Caustert naer Eijsden den voer-
seide Leben siende een hinne (hen, kip)
loepen op de plaetse gelegen tusschen
den hojf van Ruttien van Oist ende de
Maeze boven het schniten bedievholdt
heeft eenen steen opgenoemen ende die
hinne doot geworpen. Ook verklaart
Hendrick Petermans gehoirt te hebben
aten monde vande voerseide Leben
legers dat hij met Heyn Petermans oom
van de deponent sijn dickwt'ls afgegaen
met boegen ende pijlen ende daermede
dickwils hinnen geschoeten hebben
(RAL, LVO 5168).

Op 6 april 1631 had meester chirurgijn
lan Franssen met lan Teuth, de collec-
teur Claes Tosses, en procureur Hen-
drick Petermans in de herberg van
Claes Maechsmans zitten drincken en
speelen metten caerten, toen Gyle
Hanssen en zijn zoon de herberg
betraden. le Hanssen had nog een
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appeltje te schillen met Geeren Bronc-
kaerts over arbeidsloon, dat de laatste
hem nog schuldig zou zijn. In eerste
instantie poogt Hanssen om de zaak in
der minne te schikken, door Bronckaerts
een pot bier aan te bieden, maar die
weigert dat aan te nemen en de man-
nen beginnen te kibbelen. De spanning
loopt op en de woordenwisseling
wordt feller, tot Hanssen geassisteerr bij
sijnen voerseide soone opstond en heeft
den voerseide afilyvigen (de dode)
geslaegen men' eene bierknnne int hoeft.
Bronckaerrs had het gelycken wille doen
met die bierkanne die hij inde handt
hadde aan Gyle Hanssen. De ruzie is
dan niet meer in de hand te houden en
de gebeurtenissen volgen elkaar snel
op. Vader en zoon reiken beiden met
iets naar Geeren Bronckaerts, die ter-
stond in elkaar zakt, en slaan op de
vlucht. Hendrick Petermans heeft nog
geprobeerd om Gyle Hanssen aan te
houden, maar Gyle is hem met geweldt
ontloopen, sulcx dat er eene tesse van
sijnen wambns is afgescheurdt ende
blyven op de plaatse liggen. Intussen liet
binnen in de herberg Geeren Bron-
ckaerts het leven in de armen van Ian
Teuth, hevig bloedend uit de rechter-
zijde van zijn hals (RAL, LvO 5168).
De juridische afloop van beide zaken is
onbekend, aangezien in de loop van de
tijd veel gerechtelijke stukken verloren
zijn gegaan.

Relaties met andere
chirurgijns-families in de
Landen van Overmaas

Voor moeilijke ingrepen werd door de
chirurgijns voortdurend beroep
gedaan op collegais. Enerzijds zal dit
tot doel hebben gehad om zich in te
dekken tegen beschuldigingen achter-
af, anderzijds om door bundeling van
krachten een beter eindresultaat te
bewerkstelligen. Er zijn vele voorbeel-
den te geven van dit soort samenwer-
king tussen chirurgijns van verschil-
lende banken, zoals die tussen Hendrik

Franssen met zijn zoon Pieter uit
Valkenburg en Peter Ziegels uit Beek
(Franssen, 1995), of die tussen Jan
Franssen, chirurgijn in Valkenburg en
zijn Heerlense collega Anthon Kaflijgh/
Quadvlieg in 1652 en 1665 (van Hom-
merich, 1971). Hiermee effende Jan
blijkbaar de weg voor zijn zoon
Joannes (IVb, stamlijn), die Kaflijgh
opvolgde als chirurgijn van de bank
Heerlen.

In het geval van de bij een duel omge-
komen ritmeester Croon, waren twee
chirurgijns niet genoeg: de Stads Chi-
rurgijn en de Stads Doctor van Valken-
burg verrichtten de autopsie samen
met maar liefst vier chirurgijns. Onder
hen bevonden zich twee kleinzoons
van Hendrik Franssen: Joannes uit Val-
kenburg en Joannes uit Heerlen. Ook
Jan Zveghels uit Beek, de zoon van
Peter Ziegels, maakte deel uit van dit
illustere gezelschap (Franssen, 1995).
Naast deze beroepsmatige relaties,
Waren de families Ziegels en Franssen
ook verbonden door huwelijk. Op 5
februari 1685 trouwde Joannes Frans-
sen uit Heerlen met Sibilla Segels (Zie-
gels), de laatstgeborene van meester
Peter Ziegels en Ida Banen uit Beek.
Dit patroon zet zich voort in de daar-
opvolgende generatie, wanneer Petro-
nella, een van de acht dochters van
Joannes en Sibilla, trouwt met de even-
eens in Heerlen Werkzame chirurgijn
Hubertus Roebroeck (Horst, 1954a).
Uit dit huwelijk stamt de Heerlense
chirurgijns-familie Roebroeck, met
nog vijf chirurgijns in de volgende
twee generaties, werkzaam in Heerlen
(Horst, 1954c en 1954d ) en in Beek
(Horst, 1954b).
Mathias Roebroeck, zoon van Huber-
tus Roebroeck en Petronella Franssen,
chirurgijn van Heerlen, werkte in 1760
samen met een telg uit nog een chirur-
gijns-familie: Henricus Joseph Kirchoffs
uit *s Hertogenrade, wiens oom Fran-
ciscus Conradus Kirchoffs en twee van
diens zonen eveneens chirurgijn waren

(Ramaekers en Augustus, 1986, Augus-
tus, 1986).

Ten slotte

De hierboven beschreven stamreeks
van de familie Franssen bevat aan het
begin ervan een aantal aannames,
gevoed door mondelinge mededelin-
gen (H. Boersma, F. Patelski), gerugge-
steund door patronen van vernoeming
en andere DTB-gegevens.
Deze publikatie zou minder volledig
zijn zonder de enthousiaste medewer-
king van mevr. Marjan Piters uit Val-
kenburg. Lezers die correcties enfof
aanvullende (genealogische) informa-
tie kunnen verstrekken met betrekking
tot de familie Franssen uit de vroegere
Landen van Overmaas, of andere fami-
lies met dezelfde beroepsachtergrond,
worden uitgenodigd contact op te
nemen met de auteur via de redactie
van U.E.V.

F. Franssen
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Kent u ze nog?

194i. Zilveren bruiloftsfeest van de heer
Zjang \Nolfs en mevr. Lies Didden van
de Rode Kaslanielaan. De foto is
gemaakt bij de Mariagrot in Mnriadorp.

1. Trees Didden-Coolen; 2. Pierre Didden; 3. Harie Wolfs; 4. Pierre Wolfs; 5. Chris-
tine Wolfs-Donnay; 6. Tina Wolfs-Pirnay; 7. Josephine Palmen-Bidden; 8. J...Smit-
Palmen; 9. Marieke Odekerke-Wolfs; 10. Catrien Alberts-Wolfs; 11. R...Wo|fs; 12.
Maike Hertogen-Palmen; 13. Ch...Wo|fs-Wolfs; 14. M...Wo|fs; 15. Pierre Wolfs; 16.
Aleida Wolfs-Wijnands; 17. Elisa Haenen-Wolfs; 18. Hubert Wolfs; 19. Zjang
Wolfs; 20. Elise Wolfs-Bidden; 21. Pierre Wolfs; 22. Zjirra Wolfs; 23. Catharine
Wolfs-Claessens; 24. Frans Wolfs; 25. Martin Wolfs; 26. Hubert Wolfs.
Foto: E.V.
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Werken bij het spoor
lijnwerkers

Toelichting

Reeds eerder werd in dit historisch
tijdschrift aandacht besteed aan de
opkomst en ontwikkeling van de
spoorlijn Luik-Maastricht en de halte-
plaatsen Eijsden, Maarland en Grons-
veldl. Deze spoorlijn heeft ontegenzeg-
lijk veel betekenis gehad voor de ont-
wikkeling van Eijsden en Gronsveld.
Vooral natuurlijk door de industriële
ontwikkeling die door de spoorverbin-
ding mogelijk werd, met alle economi-
sche voorspoed van dien, maar ook als
werkgever voor tal van Eijsdenaren. Zij
konden bij het spoor ”d'n ieserewaeëg”
aan de slag als onder meer overweg-
wachter of lijnwerker. Van zo'n ploeg
lijnwerkers is een alleraardige foto uit
ca. 1920 bewaard gebleven die hier met
enig commentaar wordt gepubliceerd.

Lijnwerk

Wanneer men er in slaagde om werk
bij het spoor te krijgen was dat vaak
een start van een lange carrière. Het
werd voor de betrokkenen bijna een
roeping, die vaak ook nog werd door-
gegeven aan volgende generaties
”spoerluj”. Zo onstonden er op den
duur echte spoorfamílies. De werkne-
mers van Eijsden en Gronsveld waren
verenigd in het R.K. Secretariaat van
Spoor- en trampersoneel St.-Martinus,
afdeling Eijsden en Gronsveld (opge-
richt in 1907).
De spoorwegen boden aantrekkelijke
vaste banen met een geregeld inko-
men, werkkleding en uitzicht op
staatspensioen in tijden dat dit voor
weinigen was weggelegd. Men startte
vaak als lijnwerker, relatief onge-
schoold werk, kon opklimmen tot
ploegbaas (uitvoerder) en uitzien naar
de functie van rangeerder, of seinhuis-
medewerker en met het opklimmen
der jaren wellicht nog eindigen als
overwegwachter, ladingmeester of per-
ronmedewerker. Iedere functie had
zijn voor- en nadelen, maar ze bleven

De foto met de ploeg lijnwerkers is genomen in de omgeving van Maarland,
omstreeks 1920. Van links naar rechts zien we Eudem Boersma (Maarland 1895-
Amsterdam 1975), Nelis Weerts (Eijsden 1896-Eijsden 1971), Nandus Wolfs (Eijs-
den 1892-Maastricht, Ziekenhuis Calvarie 1942) en Helmus Bosch (Eijsden 1892-
Heer 1970). Ze zijn er eens echt voor gaan staan in hun degelijke bedrijfsjas,
broek, klompen, pet met insigne en zweetdoek, met hun waarschijnlijk onaf-
scheidelijke pijp in de mond, de gereedschappen in pose-stand.
Van hen werd Eudem Boersma rangeerder. Hij kwam uit een echte spoorfamilie.
Zowel zijn ouders als grootouders werkten reeds bij het spoor. ln 1939 vertrok
hij vanwege promotie naar Amsterdam; buitenmensen waren gevraagd vanwe-
ge hun werklust! Nelis Weerts werd overwegwachter en kaartjesverkoper in
Maarland bij de halte aan de St.-Jozefstraat(Post 29). Hij bemande de post
samen met zijn vrouw. Nandus Wolfs bewoonde eerst het wachtershuis bij de
overweg in de Paar tussen Oost en Maarland (Post 30), later verruilde hij dat
met de lokatie van Nelis Weerts.
Foto: collectie auteur.

allen gewild. De ene bood wat meer
vrijheid, de andere wat meer verant-
woordelijkheid en aanzien, en weer
een andere wat meer emolumenten.
De werktijden waren overigens niet
mals: veelal "24 uur” gedurende 7
dagen per week.
Lijnwerkers opereerden in ploegen,
enerzijds omdat de hoeveelheid werk
teveel was voor e'én persoon, ander-
zijds omdat de veiligheid dat gebood.

Bij voortduring moest erop gelet wor-
den dat de veiligheid van de mensen
niet in gevaar kwam. Een ploeg
bestond uit enkele mensen die onder
leiding van een ploegbaas werkten.
Aan iedere ploeg was het onderhoud
van een bepaald gedeelte van het
spoorlijntraject toegewezen. Dat
onderhoud bestond uit het vrijhouden
van de rails van allerlei ongerechtighe-
den die van de voorbij schokkende
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treinen en wagons vielen, alsook uit
het bijhouden van de beplanting en de
natuurlijke afrastering [groenwerk)
aan weerszijden van de baan. Tot de
meest gewilde “rommel” behoorde
cokes die met name bij wissels en bij
een schokkende treingang nog al eens
uit de voorbij denderende wagons viel.
Uiteraard werd deze brandstof voor
eigen gebruik aangewend.
Ook het naast de rails gelegen pad
moest vrij gehouden worden. En dan
niet van rommel maar van onbevoeg-
den die dit pad als weggetje gebruik-
ten, om via de kortste weg richting
Ryckholt of Visé te geraken met alle
gevaren van dien. In het algemeen
gelukte dat aardig. Enig ontzag voor de
min of meer geüniformeerde lijnwer-
kers was zeker aanwezig. En een riek
in je achterste was ook niet alles!

Henk Boersma

NOOt
1. Zie Bèr Pachen, De Spoorlijn Luik-Maas-
tricht, in: UEV nr. 32 (1985) pag. 4-17, nr.
33 (1986) pag. 10-26, nr. 34 (1986) pag. 12-
21 en nr. 35 [1986) pag. 10-24, alsook Henk
Boersma, De Spoorlijn Luik-Maastricht
(aanvulling), in UEV nr. 39 [1987], pag. 4-5.

Limburger Koerier

Eijsden, 7 Dec. Op initiatief van onze
edelachtbaren heer Burgemeester en
met medewerking van eenige belang-
stellenden is hier j.l. Dinsdag een cur-
sus geopend in mandenmakerij. De
lessen zijn voor de deelnemers geheel
kosteloos: zij worden tweemaal per
week, Dinsdag- en Vrijdagavond, door
twee inwonende mandenmakers, in het
schoollokaal gegeven.
Al de daarop lopende kosten worden
gedragen door den edelachtbaren heer
Burgemeester. Aan de lessen nemen
een .ZS-tal jongelieden boven de 14 jaar
deel. Bovengenoemde heeren hebben
eene commissie gevormd wier leden
beurtelings - elken avond twee - toe-
zicht op de werkzaamheden zullen
houden. Het grootste nut voor onze
gemeente van het op ruime schaal aan-
leren van dit handwerk, zal men inzien
als men bedenkt, dat nagenoeg alle
korven en korfjes benoodigd voor het
verzenden van fruit, tegen tamelijk
hoogen prijs in den vreemde moeten
gekocht worden. En het aantal is niet
gering wanneer men nagaat dat in het
afgeloopen seizoen voor het verzenden
van kersen en pruimen aan korfjes
besteed werd tusschen 40- en 50.000
franken.
Deze aanzienlijke som nu meent men
op bovenstaande wijze voor het ver-
volg in het dorp te kunnen houden.
Aan vele handen zal in de winter-
maanden een winstgevend ambacht
bezorgd worden, terwijl bovendien
menig verloren of onvruchtbaar hoek-
je voor den aanplant van without zal
dienstbaar gemaakt worden.
LK. Zaterdag 8 December 1894

Eijsden, 14 Dec. De export-slagerij, die
sedert de sluiting der Belgische grens
bij niej. De Wed. Aerts te Withuis
alhier is opgericht is nog steeds in volle
werking.
Sedert de laatste 14 dagen werden 56
stuks hoornvee geslacht, meerendeels
jonge runderen, stieren en koeien. Dit
rundvee wordt aangekocht door den

heer I. Dumont, te 's-Gravenvoeren,
die het naar België uitvoert.
LK. Zaterdag 15 December 1894

Eijsden, 17 Dec. Gisterennamiddag te
drie uur had in een der zalen van het
Ursulinenklooster de gewone jaarlijk-
sche Algemeene Vergadering der veree-
niging van den H. Vincentius `a Paulo
plaats.
Behalve door alle leden van het
bestuur en alle werkende leden, werd
de vergadering door een vijftigtal
belangstellenden bijgewoond.
Nadat de eerw. heer Wijnen, onder-
voorzitter, de vergadering met gebed
geopend en de eerw. heer Tak een stich-
tend artikel had voorgelezen, las de heer
Heijnen een zeer fraai en zaaklijk ver-
slag voor omtrent de handelingen der
Vereeniging en haar toestand in 1894.
Uit dat verslag bleek dat de Vereeniging
zich ook dit jaar in verschillende bui-
tengewone giften verheugen mocht, en
dat de inkomsten de uitgaven met een
klein bedrag te boven gingen. Verder
bleek uit de lange lijst der uitgereikte
ondersteuningen, dat de Vereeniging
groeit en bloeit, en dat zij er met alle
kracht naar streeft haar verheven zen-
ding uit te breiden en te volrnaken.
Een waar applaus viel den heer Heijnen
voor zijn ilink verslag ten deel.
Hierna gaf de ondervoorzitter het
woord aan den pater der SJ., die op
welsprekende wijze het schoone en ver-
hevene doel schetste der St. Vincentius
Vereeniging, die naast de stoffelijke ook
de zedelijke verheffing der armen - de
laatste in onze dagen zeker het rneest -
ten doel heeft. Nadat nog eene collecte
voor de armen gehouden was, bedankte
de voorzitter, de hooggeboren heer
graaf de Geloes, alle aanwezigen voor
hunne belangstelling en drukte tevens
den wenscg uit dat de St. Vincentius
Vereeniging steeds denzelfden steun en
dezelfde medewerking van de ingezete-
nen mocht ondervinden. Met gebed
werd hierna de vergadering gesloten.
LK. Dinsdag 18 December 1894



Nummer

78,

juni

1998

20 Uit Eijsdens Verleden

Eijsden, 16 Ian. Zondag j.i. werd in het
schoollokaal de jaarlijksche algemeene
vergadering van de leden der Onder-
linge Veeverzekering gehouden. Aan
het verslag van den secretaris-penning-
meester, den heer P. Pinckaers, ont-
leenen wij het volgende:
Ingeschreven zijn 364 stuks hoornvee
van 81 eigenaars voor een gezamenlijk
bedrag van 43000 gulden.
De ontvangsten aan premiels bedroe-
gen over het afgeloopen jaar 750 gld.,
de uitkeeringen 680 gulden, terwijl de
rekening sluit met een batig saldo van
140 gulden. Uit de batige saldois der
vorige jaren werd buitendien nog 225
gulden uitgekeerd aan de eigenaars, die
over het eerste jaar slechts de helft - en
niet, zoo als thans, drie vierden der
verzekerde waarde uitbetaald hadden
gekregen.
In deze vergadering werd het bestuur,
dat om de drie jaar aftreedt, met alge-
meene stemmen herkozen. Verder tra-
den 8 nieuwe leden tot de vereeniging
1206.
LK. Donderdag 17 Januari 1895

Eijsden, 21 Ian. Verleden Zaterdagna-
middag werd hier uit de Maas een - in
verren staat van ontbinding verkee-
rend - lijk opgehaald, dat gisteren is
gebleken te zijn dat van zekeren Com-
pain (Théophiie Alfred), oud ongeveer
dertig jaar, van beroep marskramer,
woonachtig te Luik, het laatst gezien te
Hollogne aux Pierres den 27 Novenber
des vorigen jaars. Aan het hoofd ver-
toont het lijk eene wonde, door een of
ander scherp voorwerp toegebracht.
lVerklaring van Dr. Fortemps).

De Maas, die gedurende de eerste
dagen na den ingevallen dooi niet
merkbaar gewassen was, is dit sedert
gisteren dermate, dat men vreest dat
zij buiten hare oevers zal treden.

Door den onbezoldigden rijksveld-
wachter van den graaf de Geloes zijn
drie Walen betrapt bij het werpen van

dynamiet-patronen in de Maas, ten
einde visch te bemachtigen.
LK. Dinsdag 22 Januari 1895

Eijsden, 22 Ian. Na de gerechtelijke
lijkschouwing van gisteren door het
parket van Luik en dat van Maastricht
verklaarden de geneesheeren - geheel
in overeenstemming met het advies
van Dr. Fortemps - dat de verschillen-
de verwondingen, welke het opge-
vischte lijk aan het hoofd vertoonde,
door een scherp voorwerp toegebracht
waren, en men hier met een geweldda-
digen dood te doen heeft.
LK. Woensdag 23 Ianaari 1895

Eijsden, 29 Maart. De Maas is heden-
nacht buiten hare oevers getreden.
Weiden en akkers aan weerszijden staan
blank. Ook staat het water reeds in een
paar straten, zonder echter het verkeer
te stremmen. Nog steeds is er was.
LK. Zaterdag, 30 Maart 1895

Breust-Eijsden, 16 April. Naar wij ver-
nemen zijn Zijne Exc. Lorenzelli,
Apostolisch lnternuntius bij HM. de
Koningin der Nederlanden, tegen den
aanvang der volgenden maand, eenige
weeken wegens gezondheidsredenen
alhier in 't klooster der Eerw. Zusters
komen verblijf houden.
LK. Woensdag 17 April 1895

Eijsden, 22 Mei. Een der achtenswaar-
digste burgers dezer gemeente werd
heden alhier grafwaarts gedragen, de
heer Th. Booten, oud-verificateur
alhier, een man die door zijne
bekwaamheid en uitgebreide kennis,
minzaamheid en degelijk van karakter
aller vriend was. Zijne kennis maakte
hem tot vraagbaak van velen.
LK. Vrijdag 24 Mei 1895

Eijsden, 14 Iuni. De Oude Harmonie
behaalde j.l. Zondag op den Grooten
Internationalen muziekwedstrijd te
Dinant den 4e prijs. Deze overwinning
zal men eerst goed kunnen waardee-

ren, wanneer men weet in welken
strijd dezelve bevochten werd.
Niet minder dan 5 van de beste Belgi-
sche harmonieën, nog versterkt door
talrijke artist-instrumentisten, zooals
dit in België gebruikelijk is, namen aan
den strijd deel. Zie hier een staaltje van
dergelijke versterking: de harmonie
van Anglenr, 35 man, was opgegeven
als hebbende 61 executanten, dus een
versterking van 26 personen, meest
artisten en muzikanten van beroep uit
Luik en omstreken.
Reclamen tegen dergelijke handelwijze
ingebracht, schijnen in België, eenvou-
dig naar de snippermand verwezen te
worden, althans van de 26 renforts
werden er slechts 3 van het kioske ver-
wijderd. De Hollandsche vereenigin-
gen mogen dit wel eens in overweging
nemen. Dat de Oude Harmonie er nog
zoo goed is afgekomen moet vooral
toegeschreven worden aan de flinke
leiding van haren wakkeren Directeur
den heer De Pauw, die dan ook
namens de lutv gecomplimenteerd
werd voor de beste opvatting van het
verplicht stuk. Moge den heer De
Pauw nog veele jaren de leiding der
Oude Harmonie zijn toevertrouwd, en
wij zijn er van overtuigd dat de thans
reeds 3 maal bekroonde vereeniging
nog meer lauweren zal oogsten.
LK. Zaterdag 15jam` 1895

Eijsden, 28 juni. Wie onze kerk sedert
eenigen tijd niet meer zag en haar thans
binnentreedt, zal zijne oogen nauwelijks
kunnen gelooven en zich in bewonde-
ring afvragen: ls dit dezelfde kerk van
voor drie maanden, wier muren en
altaren zoo hemelsbreed afstaken bij de
tegenwoordige? Inderdaad, over onze
kerk, wier beschildering thans geheel
voltooid is, gaat slechts één roep op,
n.l.: sierlijk, prachtig! En niet zonder
grond: behalve het koor, dat bijzonder
prachtig is, leveren ook het schip en de
zijbeuken eenen buitengewoon fraaien
aanblik op. En wat niet minder tot de
versiering onzer kerk heeft bijgedragen,
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is de verandering weike de altaren
ondergaan hebben, die er nu frisch en
verjongd uitzien.
Het geheele werk spreekt in alles, tot in
de kleinste bijzonderheden van eene
meesterhand. Een woord van dank aan
onzen weleerwaarden heer rector, aan
wiens initiatief, aan wiens ijverige zor-
gen en loffelijke toewijding wij de tot-
standkoming van dit schone werk ver-
schuldigd zijn.
LK. Zaterdag 29 Juni 1895

Eijsden, 2 Iuli. Gisterenavond om-
streeks half negen woedde een onweer
- slechts eenige minuten, maar daarom
niet minder hevig - boven de kom
onzer gemeente. Eene felle bliksems-
traal, een vreeselijk gekraak, en de
bliksem was in de kerktoren geslagen.
Aan twee zijden zijn over eene groote
uitgestrekheid de leien weg, en van
binnen eenig houtwerk stukgeslagen.
Aanvankelijk meende men dat de blik-
sem geen brand veroorzaakt had, doch
weldra bleek dat een paar duivennes-
ten vuur gevat hadden, zoodat reeds de
rook uit een der kleine venstertjes bij
de spits sloeg. Gelukkig kon dit nog
bijtijds gebluscht en zoo toren en kerk
voor veel grooter onheil behoed wor-
den. De schade wordt geschat op 500
francs. Toren en kerk waren verzekerd.
LK. Donderdag 4 Juli 1895

Eijsden. Uitslag van de Gemeente-
raadsverkiezingen.
Eijsden - Getal kiezers 136, opgeko-
men 106. Herkozen de heeren Graaf de
Geloes met 104 stemmen en Georgius
Spauwen met 103 stemmen.
Mesch - Bij de alhier gehouden verkie-
zing voor drie leden van den gemeen-
teraad werden 31 geldige stemmen uit-
gebracht: I-Ierkozen de heeren L. Huy-
nen en P. Spits: gekozen de heer Th.
Pinckaers in de plaats van het aftre-
dend lid Ch. Gilissen - op den heer H.
Servias werd eene stem uitgebracht.
LK. Donderdag 18 Iali 1895

Eijsden, 21 Iuli. Tegelijk met de afge-
loopen week is ook de kersenhandel
voorgoed geëindigd. Was de oogst ver-
leden jaar meer dan overvloedig en de
prijs dientengevolge betrekkelijk laag,
dit jaar was de oogst beneden het mid-
delmatige en de prijzen - vooral gedu-
rende de laatste dagen - zeer hoog.
Hadden de zwarte kersen gedurende
de eerste dagen plus minus elken
avond tot 45 frs., om Donderdag weer
tot 40 frs., Vrijdag tot 35 frs. en giste-
ren tot 25 frs. te dalen.
Ofschoon de oogst, zooals we boven
reeds zeiden gering was, was de aftrek
in Engeland - de grootste markt voor
onze kersen - niet bijzonder groot.
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Eijsden, 22 Juli. In den nacht van Vrij-
dag op Zaterdag j.l. werd uit eene
weide te Mesch eene koe ontvreemd
ten nadeele van Lucie Prijns, land-
bouwster. De Marechaussees van hier
volgden langs graanvelden het spoor
der koe tot Warsage, waar met de Gen-
darmen van Visé een onderzoek werd
ingesteld. Daar werd dan ook de koe
teruggevonden in eene weide van den
landbouwer I.H.D., die bekende de koe
te hebben gestolen.
Het beest is door de Marechaussee van
Visé inbeslag genomen en te Warsage
gestald. D. is te Houthem geboren.
LK. Dinsdag 23 Juli 1895

Eijsden, 31 juli. Gisteren bracht Z.E. de
Commissaris der Koningin in Limburg
zijn administratief bezoek aan onze
gemeente. Onze edelachtbare heer
Burgemeester en de heeren Wethou-

ders waren Z.E. tot aan de grens van
Mesch in landauer tegemoet gereden.
Van nagenoeg alle huizen in de kom en
van de meeste in de gehuchten wap-
perde de nationale driekleur.
Te half twee arriveerde Z.E. aan het
raadhuis. Na het gebruikelijke onder-
zoek ten raadhuize, verleende Z.E.
audientie, waarvan een zestal notabe-
len gebruik maakten. Vervolgens
bezocht Z.E. de openbare- en de bij-
zondere school en tenslotte de kerken.
's Avonds brachten de beide harmo-
nieën Z.E. eene serenade op het kas-
teel, waar Z.E. de gast der grafelijke
familie. Heei Eijsden was toen op de
been. Na afloop der serenades bleven
de harmonieën nog geruimen tijd
gezellig bij elkaar, en ledigden nog
menig glaasje op de gezondheid van
Zijne Excellentie.
LK. Donderdag 1 Augustus 1895

Eijsden, 21 Augustus. As. Zondag bij
gelegenheid der kermis, zal de harmo-
nie ”Ste. Cécile” onder welwillende
medewerking der Zangvereeniging
”Walram” van Valkenburg een concert
geven in 't park van ,t kasteel.
De naam dezer gezelschappen die zich
beide in eene gunstige bekendheid
mogen verheugen, is ons een waarborg
dat den liefhebbers van muziek en
zang hier eenige genotvolle uren wach-
ten. Daarenboven is het prachtige ter-
rein, dat tot wandelen en toeschouwen
als het ware uitnodigt, op zich zelf
reeds een bezoek waard.
Het is dan ook te voorzien, dat het
groot getal vreemdelingen uit de nabu-
rige Nederlandsche en Belgische dor-
pen, die elk jaar onze Breusterkermis
bezoeken, dit jaar nog aanmerkelijk
grooter zal zijn, en dat én ingezetenen
én vreemdelingen van dit schoone con-
cert een ruim gebruik zullen maken.
LK. Donderdag 22 Augustus 1895

Eijsden, 26 Augustus. Het concert
gisteren door de harmonie St. Cecilia
alhier en de zangvereeniging Walram
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van Valkenburg in “t park van “t kasteel
gegeven slaagde naar wensch. Behalvde
de eereleden met hunne huisgezinnen,
woonden ongeveer een driehonderdtal
niet-leden -ingezeetenen en vreemden-
het concert bij, zoodat het aantal zit-
plaatsen al spoedig te klein bleek.
Met de meeste aandacht werd de uit-
voering der verschillende stukken
gevolgd: herhaalde malen vielen den
beide gezelschappen de levendigste bij-
valsbetuigingen ten deel. Tijdens het
concert werd door de jonge gravinnen
Marie en Isabelle de Geloes, begeleid
door twee bestuursleden der Harmo-
nie, onder het publiek eene collecte ten
bate der slachtoffers van den brand in
Gronsfeld. Dat dit liefdewerk de goed-
keuring van alle aanwezigen weg
droeg, bewees de opbrengst, welke
ongeveer zeventig francs bedroeg.
LK. Dinsdag 27 Augustus 1895

Eijsden, 30 Augustus. Als eene eigen-
aardigheid mag worden vermeld, dat
de familie Weijers in het gehucht Oost,
bestaande uit vier broeders oude van
jonggezellen, de eerste twee bijna
gelijktijdig stierven, n.l. 26 en 27
november 1891, terwijl van de twee
overgebleven de een den 19 dezer en
de ander gisteren den 29 Augustus
overleed.
LK. Zaterdag 31 Augustus 1895

Eijsden, 4 September. Met genoegen
vernemen wij dat de jongeheer Louis
Lucassen, leerling der O.L. School, met
gunstig gevolg het toelatingsexamen
voor de Hoogere Burgerschool heeft
afgelegd.
LK. Donderdag 5 September 1895

Eijsden, 17 Oktober. Aan het gebouw
der ”Coöperatieve Melkerij” te Maar-
land-Oost, wordt thans eene graanmo-
len bijgebouwd. De stoommachine
welke én molen én centrifuge in bewe-
ging brengt, zal reeds de volgende
week geplaatst worden.

Aan de kerk te Breust zal eene brieven-
bus geplaatst worden, zeker tot groot
gerief van de inwoners dier buurt.
L.K. Vrijdag 18 Oktober 1895

Eijsden, 30 Oktober. Gisterenmorgen
vertrok van hier naar Kadi-Kueï aan de
Bosporus in Aziatisch Turkije, Père
Martin, overste der eerwaarde Paters te
Breust.
Père Martin die nu ruim tien jaar gele-
den met eenige paters, broeders en stu-
denten uit Frankrijk hier kwam, die
het klooster als het ware gesticht en
gemaakt heeft tot wat het vandaag is,
vertrekt naar een klooster derzelfde
orde (Franciscanen) in bovengenoem-
de plaats als leraar in de godsgeleerd-
heid. Ofschoon Père Martin, uit den
aard der zaak minder met de inwoners
van Eijsden in aanraking kwam, had
hij zich toch in zijn tienjarig verblijf,
door zijn minzaamheid en zijne
dienstvaardigheid vele vrienden ver-
worven. Allen die ooit met hem in
aanraking kwamen zien den goedhar-
tigen man dan ook node vertrekken en
wenschen hem eene voorspoedige reis
en Gods rijksten zegen in zijnen nieu-
wen werkkring.

Zooeven bracht ons een schooljongen
een bloeiend takje van eenen appel-
boom. Het maakt een zonderlingen
indruk: Twee dagen voor Allerheiligen
die fraai rozeroode appelbloem te zien.
L.K. Donderdag 31 Oktober 1895

Eijsden, 18 November. Gisteren gaf de
harmonie St. Cecilia in haar lokaal bij
den heer L. Meertens haar eerste win-
terconcert.
Reeds lang vóór den aanvang 6 uur,
was de zaal zoo opgepropt vol, dat aan
meer dan vijftig personen den toegang
moest geweigerd worden. Geen won-
der dan ook. Het programma was rijk
en met zorg gekozen, in één woord
uitgelezen. En de uitvoering heeft de
verwachting nie beschaamd, ja hier en
daar zelfs verre overtroffen. Wanneer

men in aanmerking neemt dat alle
acteurs leden der harmonie waren en
verschillende hunner voor de eerste
maal voor het voetlicht traden, dan
mag het concert ten volle geslaagd
heten.
De komische voordrachten brachten
de lachspieren geducht in beweging en
verschillende o.a.: “Willem en Triene”
en „Landverhuizers” werden gebis-
seerd, de ,'Solo voor Saxephone”, "Duo
voor Viool”, en "Trio pour Tuba” wer-
den meesterlijk ten gehoore gebracht
en luide geapplaudiseerd. En het slot-
nummer: “Stotteraars in soorten”,
kluchtspel in één bedrijf was met recht
een waardig slot.
De verschillende „stotteraars” en niet
het minst de „kwakzalver Von Hum-
burg”, bij wien zij genezing kwamen
zoeken, speelden hun rol uitmuntend.
En toen het gordijn achter den laatsten
stotteraar viel, las men op veler gelaat
teleurstelling en toch - het programma
bevatte 16 nummers en het was half elf.
L.K. Dinsdag 19 November 1895
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Eèsjdese leedsjes

I-Iè -ja poe -pè - ja, mie moe-der koeëkt pap. Haet ze gang mè-lelc ze mè-lekt

ze geng kat. daan rue-lekt ze de moes. Zoe haet mie moe-der al-tied mè-lek ien hoes.

Kent u ze nog, de Eijsdense liedjes, versjes en rijmpjes, die vroeger op ieders

repertoire stonden? Tegenwoordig worden ze ook nog wel gezongen of

gezegd, maar in veel mindere mate dan vroeger.

De Stichting Eijsdens Verleden heeft een werkgroep samengesteld die zich ten

doel stelt deze liedjes en versjes te verzamelen om er te zijner tijd een speciale

uitgave van Uit Eijsdens Verleden aan te wijden.

Hierbij is uw hulp nodig! Kent u nog Eijsdense versjes, aftelrijmpjes, slaaplied-

jes, feestliederen, etc. etc? Neemt u dan contact op met een van de leden van

de werkgroep.

Als u een versje of liedje kent, denkt u dan vooral niet: "Dat hebben ze

natuurlijk al, want dat kent iedereen toch." Uw bijdrage is belangrijk, ook al

zou het liedje of versje al bekend zijn. Misschien geeft u net een andere versie

ervan, of heeft u juist die aanvulling die we nog zochten!

U kunt terecht bij

Maria janssen-Rutten, telefoon 4091924,
Mevrouw Richelle-Wolfs, telefoon 4092 373,
Jeanne Snoep-Warnier, telefoon 4092002,
of bij René Huijnen, telefoon 4091563.

Laar van u horen!
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Bestuursleden Jonkheid van Maarland
vereeuwigd

Bestuursleden van Maarland
in reünie bijeen

De Ionkheid kan natuurlijk pas goed
functioneren indien de verantwoorde-
lijkheden worden opgedragen aan een
bestuur (Het lonkheid) dat coördine-
rend en handelend kan optreden.
Gebruikelijkerwijze worden de Ionkhe-
den jaarlijks opnieuw samengesteld.
De bestuursplaatsen worden openbaar
bij opbod verkocht. Het betreft de
functies van kapitein, luitenant, secre-
taris (Oost kent geen secretaris) en
vaandrig, aangevuld met de standaar-
dendragers en de dragers van het beeld
van de patroonheilige. De functies
staan voor alle ongehuwde mannen
open. Meestal zijn het toch vrienden-
kringen die gezamenlijk de functies
invullen (“0ptrikke”]. In de loop van
de tijd hebben zowel Oost als Maar-
land heel wat besturen gehad. Meestal
nieuwe combinaties, redelijk vaak toch
dezelfde gezichten, totdat huwelijk of
anderszins een bestuursfunctie niet
meer mogelijk maakte.
Met de Bronk van 1979 kwamen de
oud-bestuursleden van de jonkheid
van Maarland in reünie bijeen bij gele-
genheid van de herinzegening van het,
50 jaar oude, gerestaureerde vaandel
(een afbeelding van de H. Remigius
omgeven met de woorden H. Remigi-
us, Bescherm de lonkheid van Maar-
land). Ze lieten zich vereeuwigen voor
de kerk van Oost-Maarland (zie afb.
1]. Nu bijna 20 jaar later zijn er al weer
velen die niet meer leven, maar de her-
innering blijft en de traditie wordt
voortgezet.

Wat eraan vooraf ging

Tot in 1928 omvatte de parochie
Breust-Eijsden het hele grondgebied
van de gemeente Eijsden (toen nog
exclusief de zelfstandige gemeenten
Mesch en Gronsveld). In de parochie
Breust-Eijsden waren 5 jonkheden
actief: Eijsden, Breust, Caestert, Maar-

land en Oost. Zij namen gezamenlijk
deel aan de processie op Sacraments-
dag (14 dagen na Pinksteren). Deze
processie begon om 7 uur cs ochtends
in de kerk van Breust, vervolgde rnet
een hoogmis in Eijsden en trok daarna
door de hele parochie, inclusief Oost
en Maarland. De stoet deed daarbij
twaalf rustaaltaren aan en arriveerde
om ca'. 2 uur “s middags weer bij de
kerk van Breust, waarna de processie
werd ontbonden. De Bronk werd Op
maandag gevierd in Breust (met mede-
werking van de Oude Harmonie), Cae-
stert, Maarland en Oost (ieder met
medewerking van 1/3 gedeelte van
harmonie Sta-Cécile), en op dinsdag
in Eijsden (ook weer met medewer-
king van Sta-Cécile).
Toen in 1928 Oost en Maarland na
vele jaren collecteren en ploeteren ein-
delijk hun eigen kerk ter beschikking
kregen veranderde de situatie aanzien-
lijk. Het was` mgr. Laurentius Schrijnen
die in genoemd jaar naar Maarland
toog om de nieuw gebouwde kerk van
het rectoraat (pas in 1933 werd het
rectoraat verheven tot parochie) Oost-
Maarland (Oost en Maarland) onder
het patronaatschap van de H. Iozef in
te zegenen. Nog datzelfde jaar gaf de
bisschop, na overleg met pastoor Val-
len van de parochie Breust-Eijsden,
toestemming om in het rectoraat een
eigen sacramentsprocessie te houden
en wel op de eerste zondag van juli. En
zo is het gebleven tot op hedenl'i. In
1928 was dat overigens op 1 juli; een
dag later werd de kerk geconsacreerd
door de bisschop.
Door deze ontwikkelingen kwam het
processie- en bronkgebeuren van de
twee dorpen los te staan van de moe-
derkerk in Breust en gingen beide min
of meer onafhankelijk van elkaar ver-
der. Van enige samenwerking is nog
wel sprake. Zo gaan de bielemannen
van schutterij St.-Sebastianus van Oost
de processie van Breust nog steeds
vooraf, terwijl de harmonieën van Eijs-
den nog spelen in de processie van

Oost-Maarland en ook de bronk ver-
der muzikaal opluisteren.
Die eerste processie was overigens geen
sinecure. Bouwrector, later pastoor,
Gerardus Johannes Hubertus Rosier
(geb. Maastricht 6 juni 1891, overleden
te Rothem 14 juni 1950; rector/pastoor
te Oost-Maarland van 1926 tot 1937),
noteerde in zijn parochiekroniek" het
volgende: “Heden trok voor het eerst
de groote sacramentsprocessie uit door
de beide dorpen, nadat eerst om kwart
na zeven een gezongen H. Mis was
geweest voor de levende en overleden
leden van de Ionkheid van Maarland.
De processie trok uit in de richting van
Maarlandi, nl. St.-Iozefstraat en zegen
op het schoolplein - Bergerstraat (nu:
St.-Iozefstraat) - zegen aan de kapel -
Hoogstraat - Breusterstraat (nu:
Spoorstraat) - Bergerstraat - Rijksweg
tot aan het laatste huis (richting Rijck-
holt) - zegen aan het rustaltaar bij De
Liège - Rijksweg terug - Bergerstraat -
Broek (nu: Rijckholterweg) - zegen aan
het rustaltaar aldaar - over de spoor-
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Bestuur en oud-bestuursleden van de
jonkheid van Maarland voor de kerk van
Oost en Maarland (knielend: zittend
bestuur, met rozetten, en leden van het
feestcomité), Bronk juli 1979
Foto J. Wijnans, Eijsden. Namen werden
verzorgd door Colla Alberts, Gronsveld
(ad 40).
1. Corné Doumen, 2. Pierre Pinxt, 3. Jacq
Duits, 4. Jan Meijs, 5. Nico Tossings,
6. Frans Roosen, 7. Henny Soudant,
8. Matti Tossings, 9. Pierre Mingels,
10. Jan Doumen, 11. Frans Doumen,
12. Chrétien Tossings, 13. Jo Tossings,
14. Faan Feron, 15. Pierre Meijs, 16. Bèr
Wolfs, 17. Juul Tossings, 18. Faas Tossings,
19. Sjeng Huijnen, 20. pastoor Max Star-
mans, 21. Jan Hermans, 22. BÉr Roosen,
23. Jan Duits, 24. Henri Wolfs, 25. Sjeng
Soudant, 26. Laurent Schrijnemaekers,
27. Juul Mingels, 28. Guillaume Pluijme-
kers, 29. Jean Schrijnemaekers, 30. Pierre
Meertens, 31. Pierre Janssen, 32. Willy
Meijs, 33. Cor Weerts, 34. Pierre Schrijne-
maekers, 35. Louis Alberts, 36. Chrétien
Tossings, 37. Mathieu Huls, 38. Chrétien
Tossings, 39. Willy Duijssens, 40. Colla
Alberts, 41. Jean Mingels, 42 Bèr Alberts.

n -Hi'zgsywö

Sil/Fi fill 'Ei fl m
weg naar de Paar (nu: Parrestraat) -

St.-Jozefstraat naar de kerk. Hierna
had de hoogmis plaats. Vervolgens trok
de processie naar Oost: St.-]t›zefst1'azit -
Dorpstraat - Putstraat - Zegen bij het
rustaltaar bij de weduwe Vliegen -
Vuilstraat (nu: Pulstraat/Kloppenberg-
wegl- hierna keren - Putstraat - Catha-
rinastraat tot aan het laatste huis -
hierna keren - Kasteellaan - zegen op
het kasteel ~ Catharinastraat - Dorp-
straat - zegen aan het kruis bij Brou-
`.vers - daarna naar de kerk1 waarna

plechtig Te Deum en zegen van het
Allerheiligste. Daarna offergang, zoals
ook in Breust gebruikelijk is"`. En dan
was het inmiddels ruim half twee
Men kan zich voorstellen dat bij warm
weer nogal eens deelnemers bevangen
werden door de hitte en flauw vielen.
In latere jaren werd de route en de
volgorde van de onderscheiden plech-
tigheden nog enige malen aangepast
om het geheel in te korten tot een
meer acceptabele en begaanbare route.
Over de samenstelling van die eerste

processie zijn we niet zo goed geïnfor-
meerd. In ieder geval wordt melding
gemaakt van de geestelijkheid met het
Allerheiligste, de schutterij van Oost
met de “eclaireurs en bijlmannen”, een
groep meisjes welke de drie mysteries
van de rozenkrans voorstelde, de beide
jonkheden, niet nader genoemde ver-
enigingen van Oost en lvlaarland, enige
“vereenigingen van Breust en Eijsden”
en de heide harmonieën van Eijsden.
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Het vieren van de Bronk in
Oost en Maarland

In Oost viert men bronk op maandag,
in Maarland op maandag en (beperkt)
op dinsdag.
De jonkheden van Oost (met als
schutspatroon de H. Sebastianus) en
Maarland (onder het patronaatschap
van de H. Remigius) kregen er, toen
het rectoraat en later de parochie
Oost-Maarland een feit was, een aantal
taken bij. Als het bestaan van lonkhe-
den gekoppeld is aan het vieren van de

Bronk (Sacramentsprocessie) dan zijn
er aanwijzingen dat dit, in bijvoor-
beeld de parochie Breust-Eijsden, reeds
teruggaat tot in het begin van de 16de
eeuwå. De gebruiken rondom de
Bronk, de Sacramentsprocessie, en de
rol van de Ionkheden in deze zijn
reeds eerder treffend beschrevenó. Ik
herhaal slechts: het mede organiseren
van de Sacramentsprocessie, vele zaken
de Bronk betreffende, het sieren van
woningen bij gouden bruiloften, het
installeren van een nieuwe burgemees-
ter, voor een neomist; taken bij pries-

terfeesten en andere kerke-

Mokkepad

Sint-Jozefstraat

Kerkpad

lijke zaken, zorgdragen
voor ongehuwden (begrafe-
nis), maar ook het maken
van ketelmuziek indien een
weduwnaar of weduwe van
intentie is te trouwen met
een niet eerder gehuwd
iemand.
Ieder Ionkheid heeft een
eigen zeer nauwkeurig
omschreven werkgebied,
waar zij hun taken kunnen,
mogen en moeten uitoefe-
nen. Die grensafbakening is
daardoor uiteraard zeer
belangrijk. Zo bepaalt het
gebied tot welk jonkheid
men behoort als ongehuw-
de, aan welk bestuur
(“uëverighèèd”) men zou
kunnen deelnemen, en welk
jonkheid verantwoordelijk
is voor de genoemde taken.
Die grenzen zijn door de
ontwikkelingshistorie van
de onderscheiden dorpen
bepaald. Bezien we de
werkgebieden van Oost en
het aangrenzende Maarland
dan is enig historisch
inzicht van belang.
Eerst Oost. Oost was in
bestuurlijk opzicht een zelf-
standige gemeente tot in
1828 en behoorde kerkelijk
tot de parochie Breust-Eijs-
den. In 1828 werd Oost

De begrenzing tussen Oost en Maarland getekend
naar het kadastrale minuutplan van Eijsden van
1827-1840, met daarbij aangegeven de huidige
benamingen van straten en voetpaden.
Tekening: auteur, 1998.

samengevoegd met Eijsden
en Breust en heringedeeld
in een nieuwe bestuurlijke
eenheid, die weer de naam
Eijsden kreeg (huidige
gemeente Eijsden exclusief

Toegang tot Oost-Maarland
vanuit Breust via de Kloppen-
bergweg.
Foto: auteur, 1998.

de voormalige gemeenten Gronsveld
en Mesch), onder afsplitsing van enige
kerkdorpen die de nieuw gevormde
gemeente St.-Geertruid gingen
vormeni. '

Vervolgens Maarland. Maarland
behoorde bestuurlijk gezien tot Breust
en kerkelijk tot diezelfde parochie
Breust-Eijsden. Tot 1828 was ook
Breust (daaronder mede begrepen o.a.
Maarland) een zelfstandige gemeente.
In 1828 ging, hiervoor reeds aangege-
ven, Breust en dus ook Maarland op in
de nieuwe gemeente Eijsden.
De begrenzing tussen Oost enerzijds
en Maarland (Breust) anderzijds is o.a.
nauwkeurig vastgelegd op het kada-
strale minuutplan van Eijsden dat in
182771840 werd vervaardigd. Op het
kaartje dat hiervan is afgeleid (Eijsden:
Oost, sectie A derde blad, en Eijsden:
Maarland, sectie B eerste blad) is dit
weergegevens. Overigens konden deze
grenzen met enige moeite zelfs tot in
1520 gereconstrueerd wordenï Hier-
door zijn de werkgebieden van de
beide Ionkheden nader bepaald.
Vertaald naar het huidige stratenplan
worden de twee werkgebieden dus
begrensd (zie kaartje), van zuid naar
noord, door het Meezenbroekpad, het
Kerkpad, de Sint-Iozefstraat, het zuide-
lijk gedeelte van De Reep, de westelijke
en noordelijk perceelsgrenzen van het
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Ingang tot het Kerkpad vanaf de
St.-Jozefstraat tussen de huisnum-
mers 8 (Oost) en 10 (Maarland).
Foto: auteur, 1998.

voormalige weiland waarin De Reep is
gelegen (was kadastraal bekend onder
Maarland, sectie B nr. 496), de Pastoor
Rosierstraat en de Parrestraat. Ten
overvloede: noord-westelijke daarvan
is Oost (dus inclusief St.-Iozefstraat
17, St.-Iozefstraat 8, De Reep 1, 3, 5 en
7 en van de Pastoor Rosierstraat de
huisnummers 9,11,13,15,17,19, 21,
23 en 25), zuidoostelijk daarvan is
Maarland.

Henk ].L.M. Boersma

Ingang tot het steegje De Reep
vanaf de St.-Jozefstraat tussen de
huisnummers 17 (Oost) en 19
(Maarland).
Foto: auteur, 1998.

Noten
1. Voor het relaas van de bouw van deze
kerk, zie: I. Hartmann, De bouw van de
kerk van Oost-Maarland, 1914-1933, in:
Uit Eijsdens Verleden nr. 43 [1988), pag. 4-
13.
2. Het blijft storend dat het binnenkomen
van Oost en Maarland, toch duidelijk twee
verschillende dorpen, nog steeds gepaard
gaat met de plaatsaanduiding Oost-Maar-
land, terwijl deze plaats toch duidelijk niet
bestaat!
3. Deze Kroniek is in kopie in bezit van de
Stichting Eijsdens Verleden en beslaat de
periode 1926-1977, met een hiaat tussen
1936 en 1942.
4. Dat eerst richting Maarland getrokken
werd, was eerder bepaald door loting van
de volgorde van de zgn. St.-Marcus en
Kruisprocessies; als gevolg daarvan moest
nu eerst richting Maarland getrokken wor-
den. Bij de loting noteerde de scribent
“Voor deze volgorde is eens en voor altijd
door de oudste kerkmeesters van de beide
dorpen geloof'.
5. Zie mijn artikel Nicolaes Reulens, pas-
toor in Breust en Eijsden van 161.3 tot
1616, in: Uit Eijsdens Verleden nr. 55
(1991), pag. 16-19.
6. Zie het boekje: Broenk ien Eèsjde van I.
Hegtermans, verschenen als: Uit Eijsdens
Verleden nr. 13-14 [1981).
7. Zie voor het ontstaan van de nieuwe
gemeente Eijsden: I. Wiersma, R. Huíj nen
en H. van Hall, Een jarige van 150 jaar
(Gemeente Eijsden 1828-197871, in: Uit Eijs-
dens Verleden nr. 4 (1978), pag. 14-24.
8. Het originele minuutplan bevindt zich te
Roermond bij de dienst van het kadaster.
Het Rijksarchief te Maastricht heeft fotone-
gatieven ervan. waarvan ten behoeve van
de Stichting Eijsdens Verleden groot for-
maat afdrukken werden vervaardigd.
9. Zie I.L.1-I. Hartman, De reconstructie van
een middeleeuws landschap, Nederzettings-
geschiedenis en instellingen van de heer-
lijkheden Breust en Eijsden bij Maastricht
(10e-19e eeuw), Maaslandse Monografieën
nr. 44, Assen/Maastricht 1986, in het bij-
zonder pag. 226-258 en het kaartje op pag.
228.
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Uit het fotoarchief
Kersen

ag.,u

"Toetoe" Wolfs.
Hij woonde in de Wilhelminastraat (nummer 14] samen met zijn ongetrouwde
broers en zussen.
Op de achtergrond staan enkele kersenmanden met het opschrift "VE".
Foto: EV 2748.

Café-restaurant Henquet-Schiffe-
laers aan het Stationsplein.
Geheel links is nog net een hon-
denkar te zien. De wagens mid-
den en rechts op de foto zijn
gevuld met kersen.
Foto: EV 2747.
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Kersenmarkt bij "De Wiette vaan
Leechtenberg" (later café Huijnen,
daarna café Pluymakers, café
Janssen en de Labena-bar), aan
de Wilhelminastraat, op de plaats
waar thans de uitbreiding van de
Edah gerealiseerd wordt.
De kersen werden aangevoerd in
grote manden en voornamelijk
verkocht naar Duitsland (Aken en
Düsseldorf). De kersen voor
Engeland deed men in korfjes
van drie of vijf kilo.
Foto: Eijsden in oude ansichten.

Ontspanning tijdens de kersen-
pluk, 1948. Links K. van Vught en
rechts J. Pinckaers.
Foto: EV 2719.
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Kint g'r oes vertelle
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Kooplui, die kersen voor Engeland kochten, lieten deze eerst door meisjes en
jongens (goedkope werkkrachten) van hun stelen ontdoen. Vervolgens wer-
den ze in tonnen gedaan en dan door de inmiddels opgerichte Verzend Ver-
eniging Eijsden (V.V.E.) verstuurd naar Engeland.
Het 3e meisje van links is mevrouw Tossings-Weerts uit de Kerkstraat. Van de
overige personen op de foto is weinig bekend. Weet u wanneer deze foto is
gemaakt of herkent u iemand op de foto? Wij hopen van u een antwoord te
krijgen op deze vragen. U kunt even bellen met Pierre Jeukens, 4091206, om
door te geven wat u weet. En als u het zelf niet weet? Samen met familie,
vrienden of buren komt u wellicht wel aan de antwoorden.
We zijn benieuwd!




