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Van de redactie

Aflevering 84 van Uit Eijsdens Verleden is weer ouderwets gevarieerd. We brengen
wel eens een themanummer uit, waarbij alle artikelen over eenzelfde onderwerp
gaan, bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog, een tentoonstelling of een Eijsdense
schilder. Zdn onderwerp wordt dan van verschillende kanten belicht en het
nummer krijgt daardoor meer diepgang, maar het blijft beperkt tot één onder-
werp. Dat spreekt wellicht niet alle lezers even sterk aan.

De lezers die een uitgave over ée'n onderwerp misschien wat te eenzijdig vinden,
zullen blij zijn te zien dat dit nummer weer vol afwisseling zit. De Kroniek is weer
terug, er is een aflevering van de Limburger Koerier, van Kent u ze nog, van Uit het
fotoarchiefen van de serie over onze veldkruisen. Daarnaast zijn er artikelen over
een Eijsdens huwelijk in de zeventiende eeuw en alle moeilijkheden die dat
opleverde, en over een schilderij van Willem Roelofs dat kortgeleden opdook.
Ook dat schilderij, Eijsden aan de Maas, leverde heel wat historische moeilijk-
heden op, waarvan een aantal in dit artikel opgelost worden.

Natuurlijk gaat u eerst op uw gemak deze UEV bekijken en lezen, maar daarna
vragen wij toch nog even uw aandacht voor de jaarlijkse acceptgirokaart die u bij
deze UEV aantreft. U kunt daarmee uw bijdrage voor het jaar 2000 overmaken.
Voor f 25,- (meer mag ookl) krijgt u de nummers van 2000 zonder verdere kosten
thuisbezorgd. Losse nummers kopen kan ook, maar dat is duurder. Een los nummer
kost f 7,50 en is te koop bij sigarenmagazijn T. Pachen, Wilhelminastraat 70, in
Eijsden. Door de acceptgirokaart in te vullen en uw bijdrage over te maken, steunt
u de Stichting Eijsdens Verleden. De stichting kan haar werk niet doen zonder u.

De redactie
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Een huwelijk in dronkenschap*

Catharina Dickmans. een "jonge dochter” van bijna 50 jaar, woonde in Eijsden
in het kasteel Oost, alwaar zij gouvernante was van de kinderen van Antonius
Candidus Baron de Hoensbroeck, Heer van Oost en s' Gravenvoeren, gehuwd
in tweede echt met Maria Alexandria Catharina de Lamargelle, dochter van de
Vrouwe Douairière van Eijsden. Zij had kennis gekregen aan Joannes Wijers uit
Eijsden, een vrijgezel van 60 jaar, die meerdere magistraatsfuncties had
bekleed en nog bekleedde, zoals het schepenambt van Eijsden, 's Gravenvoe-
ren en Moelingen. Deze kennismaking was al snel overgegaan in een verder-
gaande vriendschap. Er was sprake van"rninnerijen" doch wel alles in eer en
deugd zoals het bij de “jonkheyt” passend is. Begrijpelijkenivijze koesterde
Catharina een hogere verwachting. Haar taak als gouvernante zou eens tot
een einde komen en een nog ongetrouwde man uit betere kringen bood,
ondanks zijn leeftijd, nog een aardig perspectief. Deze toekomstdroom werd
werkelijkheid door een bijzondere gebeurtenis die plaats vond op zondag-
avond 7 maart 1683 ten huize van Joannes Wijers, waar zij bij gelegenheid
van de vastenavond-viering te gast was. Speciaal had de gastheer voor die
avond ook uitgenodigd Walterus Emondt, pastoor van Breust, en kapelaan
Charles van Hoesbroeck, huiskapelaan van kasteel Oost en aldaar inwonende
net zoals Catharina. Terwijl het bier en de wijn royaal vloeiden, nam de gast-
heer als volgt het woord: “Heer pastoor, ick hebbe u heden tot mijnent
geroepen opdat ghij soude getuijghen sijn, dat ick jouffrouwe Dickmans
neme voor mijne toecomende huijsvrouwe". Vervolgens had hij haar bij de
hand genomen en haar gevraagd; "Sijt ghij daarmede te vreden, ende nempt
ghij mij voor uwen toecomende rnan ?", waarop zij met Ja had geantwoord.
Vervolgens had men van elkaar afscheid genomen.

Vanwege het vergevorderde uur wer-
den Catharina en de huiskapelaan naar
kasteel Oost begeleid door Jan Reckers,
de knecht van Wijers. Joannes zelf liep
met hen mee tot in de huisweide en
ging daarna terug naar zijn eigen
woning. Zijn overtollig drankverbruik
deed hem struikelen en met leed en
moeite werd hij door zijn dienstbode
Sibille Cloppen in bed gestopt.
Vier of vijf dagen tevoren had Joannes
op het kasteel Oost Catharina ook al
zijn trouw beloofd en haar zelfs toege-
zegd haar in zijn testament te gedenken
als ware zij reeds zijn echtgenote. Ook
had hij eigenhandig een concept voor
de huwelijkse voorwaarden opgesteld
en haar ter goedkeuring toegezonden.
Een ander exemplaar van dit concept
had hij ook aan kapelaan Charles Van
Hoesbroeck laten lezen. Ook had Joan-
nes aan hem toevertrouwd dat hij reeds
een trouwring had gekocht voor 4 pat-
tacons ofwel 16 gulden. Het was zelfs
zover gekomen dat ten huize van zijn

broer Bartholomeus Wijers de nieuwe
Vrouwe van Eijsden, Isabella Adolphine
Baronesse de Hoensbroeck gehuwd
met Arnold de Lamargelle junior,
namens Joannes toestemming had
gevraagd aan de werkgevers van zijn
geliefde om met haar te mogen “cares-
seren” (liefkozen) en te mogen trou-
wen. Toen hierop de Baron en de Baro-
nesse van Oost hun toestemming
gaven, riep Joannes uit:”Heij viva het
gaet seker daerop loes.”
Tot grote ongerustheid van Catharina
gaf Joannes Wijers na dit alles geen
enkel teken meer dat zou duiden op
een spoedige huwelijksvoltrekking.
Ten einde raad vertelde Catharina haar
bezorgheid aan Notaris Johan Ruth, die
de juridische zaken voor Joannes
behartigde, en zij vroeg hem namens
haar bij Joannes te informeren wanneer
deze van plan was zijn huwelijksbelofte
na te komen. Op 30 mei en 6 juni 1684
had Notaris Ruth onder vier ogen een
gesprek met zijn principaal, die echter
inmiddels kennelijk op andere gedach-
ten gekomen was en duidelijk te ken-
nen gaf niet van zins te zijn om met
Catharina Dickmans te trouwen. Johan
Ruth gaf daarop kennelijk de indruk
dat Catharina niet verder zou aandrin-
gen en zich node bij deze afwijzende
houding zou neerleggen.
De raadsman van Catharina was in
kennis gebracht van de gerezen proble-
matiek en adviseerde zijn cliente zich
niet zonder meer gewonnen te geven.
Op zijn advies schakelde Catharina
opnieuw Johan Ruth in als intermediair
doch nu met een strikte opdracht twee
getuigen mee te nemen. Hij moest ten
spoedigste een onderhoud arrangeren
met Joannes Wijers en hem de directe
vraag stellen of hij van plan was met
Catharina te trouwen of niet. Indien hij
ontkennend zou antwoorden moest
Johan Ruth namens haar protesteren
wegens een haar aangedaan “affront”
om daarna zich te kunnen “regresseren”
(verhaal nemen) op Joannes Wijers.
Wanneer hij echter bevestigend
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ant\\›'oorden moest Johan Ruth hem
dwingen tot het noemen van de huwe-
lijksdatum al lag deze ook een halfjaar
verder.
Op 22 juni 1684 vond het bewuste
onderhoud ten huize van Joannes
Wijers plaats. Volgens een schriftelijke
verklaring van Johan Ruth, bevestigd
door de getuigen Gerard Houben en
Peter Spauwen, maakte Joannes Wijers
duidelijk niet genegen te zijn met
Catharina te trouwen. Hij had daar
nog eens goed over nagedacht en was
tot de conclusie gekomen dat zowel
zijn eigen leeftijd alsook alle verhalen
die hij inmiddels gehoord had over de
vele beslommeringen en kwellingen
aan een huwelijk verbonden, hem had-
den overtuigd op de gedane belofte
terug te moeten komen.
Hij gaf Catharina haar volle vrijheid
terug alsof zij elkaar nooit Ontmoet
hadden. Volgens opdracht protesteerde
Johan Ruth namens Catharina tegen
deze haar aangedane belediging en

\.

deelde hij mede dat zij zich nader met
haar raadsman zou beraden over een
te nemen actie. Joannes 't-\f'ijers ver-
klaarde ten slotte dat hij zich alle rech-
ten voorbehield om zich tegen iedere
aantijging te verdedigen. Een civiele
procedure ten overstaan van de sche-
penbank van Eijsden was aldus onver-
mijdbaar.

In aanvang wendt Catharina Dickmans
zich met een verzoekschrift tot de
stadhouder en schepenen van de heer-
lijkheid Eijsden en doet daarbij verslag
van hetgeen zich op 7 maart 1683 had
afgespeeld. Als annex voegt zij hierbij
een schriftelijke getuigenis van de pas-
toor van Breust en van de kapelaan
van Oost, alsmede het verslag van
Notaris Johan Ruth over diens onder-
houd onder getuigen met Joannes
Wijers op 22 juni 1684 en diens afwij-
zing van de nakoming van de eerder
afgelegde huwelijksbelofte. Als conclu-
sie van eis verzoekt zij Joannes Wijers
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te veroordelen haar “ behoorlijck te
doteren oft dat anderssints etc.” Deze
toevoeging “oft dat anderssints; zou
later van groot belang blijken.
Per marginale apostille (een beslissing
geschreven in de marge van het ver-
zoekschrift) van 8 augustus 1684 stel-
len de schepenen een afschrift van het
verzoekschrift aan de tegenpartij ter
hand met de eis daarop binnen 8
dagen te antwoorden. Ondanks een
vraag van Catharina om de zaak in een
“sommaire procedure” (vgl. kort
geding) te doen verlopen, was Ioannes
Wijers van mening dat er geen sprake
was van een “geprivigileerd” (voorrang
hebbend) belang. Hij trachtte van het
begin af aan het procesverloop te ver-
tragen. Na veel aandrang diende hij op
12 september 1684 middels zijn raads-
man zijn antwoord onder de titel
“rescriptie” in. Gelijktijdig stelde hij
tijdens de rolzitting de eis dat zijn
tegenpartij een voldoende borg moest
stellen ten behoeve van de door haar te
betalen proceskosten, zo zeker als hij
was dat hij dit proces zou winnen. De
goede verstandhouding tussen Catha-
rina en haar werkgever bleek uit het
feit dat Baron de Hoensbroeck zich
voor haar borg stelde onder verpan-
ding van totaal twee bunder land gele-
gen in het Oosterveld, en dit op 3
oktober 1684 onder ede bevestigde.

In zijn antwoord uitte Ioannes zijn
verbazing over het gedrag van Catha-
rina, die enige lachenderwijs tussen
hun beide gesproken woorden ver-
draaid had tot een bewijs van onder-
trouw, we'l wetende dat hij toen
behoorlijk “verheught” (lollig) was.
Alles moest beschouwd worden “ in
termen van civiliteyt (hoffelijkheid) en
propoosten (voorstellen) die eenen
verheugden vrijerspersoon sonder
intentie van engagement aen een
jonckvrouwe somwijlen toesprecktlï
Een beroep op dronkenschap was in
die tijd niet ongebruikelijk. A.Th. van
Deursen geeft in zijn boek “Mensen

H]van klein vermogen een goede weer-
gave van de levenswijze van del'kleine
1uiden”in de Hollandse gewesten gedu-
rende de gouden eeuw. De veelvuldige
dronkenschap kwam daarin ook aan de
orde en in verband met het huwelijk
schrijft hij: “Inderdaad had de Hol-
landse wetgever met de dronkaard wel
consideratie. Wij kennen de kracht van
de trouwbeloften, die absoluut bonden
aan het eens gegeven woord. Maar geen
trouwbelofte was geldig, zelfs niet als ze
met pand en bijslaap bevestigd was,
indien de huwelijkscandidaat onder
invloed van de drank tijdelijk het volle
gebruik van zijn verstand had gemist'l
daarbij verwijzende naar de rechtsge-
leerde Ian Cos.2 Dat ook in de Lim-
burge contreien de vrees bestond voor
ondoordachte daden in dronkenschap
begaan, blijkt uit artikel 9 van het Echt-
reglement van 18 maart 1656 waarin
de magistratuur belast met de inschrij-
ving van een huwelijk, wordt verplicht
“sorgvuldiglijk agt (te) geeven dat alles
sonder ligtvaardigheid, sonder dron-
kenschap, nugteren, eerbiediglijk en in
des Heeren vreese toega, en beletten
dat voor een (en) geduurende de
inschrijvinge geen sterken drank
geschonken en gedronken werden, op
poena, van die contrarie doet, te ver-
beuren vijf en twintig guldens.”
Dit Echt-reglement was Ioannes niet
onbekend, want als zijn tweede ver-
weer voerde hij aan dat in de Staatse
gebieden wel andere formaliteiten voor
een ondertrouw waren voorgeschreven
en dat het uitdrukkelijk verboden was
aan de rooms-katholieke geestelijkheid
zich hiermee te bemoeien.5
Aan het slot van zijn antwoord stelde
Ioannes vast dat, ook al zou uit de
door Catharina aangehaalde woorden
een trouwbelofte kunnen worden
opgemaakt- hetgeen dus volgens hem
niet het geval was- dan nog had Catha-
rina geen dotering (geldelijke vergoe-
ding) mogen eisen maar de nakoming
van die belofte. Een keuze tussen
dotering of trouwen was slechts moge-

lijk na beschuldiging van defloratie, en
daar was geen sprake van geweest.4
Door toch de dotering te eisen gaf
Catharina duidelijk te kennen dat zij
niet met de gedaagde, doch met diens
geld wilde trouwen. Als conclusie ver-
zocht hij dan ook de schepenbank om
Catharina in haar eis niet ontvankelijk
te verklaren en haar te veroordelen in
alle proceskosten.

In haar repliek deed Catharina nog-
maals verslag van alle gebeurtenissen
zoals in de aanvang van dit artikel ver-
haald. Zij had een minnelijke regeling
met Ioannes Wijers willen treffen en bij
het begin van de rechtsprocedure had
zij in haar conclusie van eis te kennen
willen geven met een fatsoenlijke dote-
ring tevreden te zijn, hetgeen zij overi-
gens nog steeds is, ingeval Ioannes zijn
eerder gedane belofte niet zou nako-
men. Zij wilde hem aanvankelijk niet
dwingen tot iets wat hij niet graag zou
doen, nl. met haar trouwen. Ioannes
wilde haar echter onder geen voorwaar-
den daarin tegemoetkomen. In de tekst
van haar eis had zij de woorden laten
opnemen “oft dat anderssints etc.” het-
geen betekent dat, ingeval de gedaagde
niet aan haar eis van dotering zou wil-
len voldoen, de rechters door middel
van deze zogenaamde “salutaire clau-
sule” haar eis konden interpreteren tot
hetgeen thans door haar werd geëist:
nakoming van de huwelijksbelofte én
schadevergoeding vanwege de haar aan-
gedane belediging door deze belofte te
ontkennen. Het beroep van Ioannes op
artikel 4 van het Echt-reglement was
volgens Catharina onjuist, daar hierin
uitsluitend wordt gesproken over
trouwen, ondertrouwen en hertrouwen,
en niet over huwelijksbelofte wat in dit
proces aan de orde is. De Staten Gene-
raal stonden de uitoefening van de
roomse religie toe en derhalve moest
een belofte, afgelegd volgens het cano-
nieke recht ten overstaan van de
parochiegeestelijkheid, gerespecteerd
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Schematisch overzicht van de proces-gang bij de schepenbank van Eijsden

Tussen Catharina Dickmans en Joannes Wijers

Nummer

84.

april

2000

REKEST VAN SUPPLIANTE Dickmans aan de schepenbank, door haar zelf ingediend en ondertekend,
met op het einde haar conclusie van eis.

RESCRIPTIE VAN GEINSINUEERDE Wijers, eveneens een rekest aan de schepenbank als weerwoord op
het rekest van Dickmans, met op het einde diens conclusie van antwoord.

Schepenen wensen voortzetting van het proces tijdens de normale zitdagen van de schepenbank,
met de daarbijI behorende formaliteiten zoals de benoeming van ADVOCATEN (opstellers en ondertekenaars

van de verder in te dienen processtukken) en PROCUREURS (vertegenwoordigers van partijen tijdens de roizittingen)
en het stellen van CAUTIE (borgstelling) ten behoeve van de te maken proceskosten.

REPLIEK VAN SUPPLIANTE Dickmans, als weerwoord op de rescriptie

DUPLIEK VAN RESCRIBENT Wijers, als weerwoord op de repliek

INTERLOCUTOIR VONNIS (tussenvonnis) van de schepenen waarbij partijen worden gelast om aan de hand
van getuigenissen van derden -en/of geschriften hun stellingen te bevestigen.

CALANGIER ENDE EMPLOYE van beide partijen. ln dit document geven partijen aan de vragen die zij wensen gesteld
te zien aan door hen opgegeven getuigen; ook de nodige schriftelijke bewijsstukken kunnen worden toegevoegd.

REPROCHEN VAN BEIDE PARTIJEN waarbij voormelde bewijsmiddelen worden aangevochten.

SALVATIEN VAN BEIDE PARTIJEN , waarbij de opmerkingen in de reprochen kunnen worden weerlegd.

INTERLOCUTOIR VONNIS van de schepenbank waarbij partijen worden opgeroepen tot een minnelijke schikking.
indien dat geen resultaat heeft, wordt de zaak in staat van wijzen gesteld, d.w.z. er mogen geen verdere

stukken meer worden ingediend en de schepenen gaan zich beraden over het beslissende vonnis. Zij laten zich
daarbij vaak adviseren door externe rechtskundigen. Partijen maken zelf ook vaak gebruik van dergelijke adviseurs.

DEDUCTIE OF MOTIEF VAN RECHT VAN BEIDE PARTIJEN , waarin de advocaten van beide partijen in vaak
zeer uitvoerige en breedvoerige pleidooien de schepenen aan de hand van wetgeving, jurisprudentie en geschriften

van rechtsgeleerden nogmaals trachten te overtuigen van het gelijk van hun kliënt. Deze documenten dienen
uitsluitend ter instructie van de schepenen en mogen niet ter kennis van de tegenpartij gebracht worden.

DEFINITIEF VONNUS VAN DE SCHEPENBANK, waartegen hoger beroep (appel) mogelijk is bij de
stads-schepenbank van Staats-Valkenburg.
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worden en beschouwd worden als
ondertrouw. Dit betekende volgens
Catharina nog niet dat het Echt-
Reglement van toepassing was. Beide
partijen waren overigens van dezelfde
roomse religie. Gewezen werd ook op
de joodse rituelen bij een huwelijk, die
eveneens door de Staten Generaal
werden gerespecteerd.

Tijdens de rolzitting van 3 oktober
1684 werd door de raadsman van
Catharina voorgesteld om Joannes te
verplichten onder ede “te kennen oft
ontkennen” de. feitelijke gebeurtenissen
zoals vermeld in haar repliek. Tot nu
toe had de gedaagde geweigerd de
gebruikelijke eed af te leggen.5

Op 31 oktober 1684 diende de raads-
man van Joannes Wijers zijn dupliek
in. Allereerst ging hij uitvoerig in op
de dwaasheid van een eventueel huwe-
lijk tussen een 60-jarige man en een
50-jarige vrouw, die vanwege haar leef-
tijd “geen vruchten van een christelijk
huwelijk” konden voortbrengen.”
Autem notoir quod ñnis matrim
onii sit procreatio prolium.” Aangezien
nakomelingschap niet verwekt kon
worden, had een huwelijk geen zin.
Joannes had dan ook een wijs besluit
genomen met op zijn dwaasheid terug
te komen en had aansluitend meteen
een einde gemaakt aan alle toenade-
ringspogingen. Van een trouwbelofte
kon zeker ook volgens het geschreven-
rooms recht worden afgezien, temeer
daar niet werd voldaan aan de vereiste
formaliteiten. Ook volgens het cano-
niek-recht kon niemand door een
belofte, zelfs al zou deze onder ede zijn
afgelegd, tot een huwelijksvoltrekking
gedwongen worden, tenzij deze belofte
was gevolgd door een vleselijke
gemeenschap.

Tegen de verruiming van de eis van
Catharina maakte hij ernstige bezwa-
ren. Zoals hij vernomen had van Nota-
ris Johan Ruth had Catharina hem als

intermediair opgedragen om, indien
Joannes zou weigeren met haar te
trouwen, hem te wijzen op haar recht
een procedure tegen hem aan te span-
nen wegens belediging. Laat ze dat dan
maar doen via een afzonderlijke proce-
dure, liet Joannes weten. Nadat door
de gedaagde diens antwoord was inge-
diend, had de zogenaamde Litis-conte-
statio'1 plaatsgevonden en kon slechts
met toestemming van de souvereine
raad de oorspronkelijke eis van Catha-
rina gewijzigd c.q. verruimd worden.

De schepenbank gaat hier niet verder
op in en per interlocutoir-vonnis van
7 november 1684 worden de beide
partijen “ten thoon gereguleerd'l het-
geen betekent dat de partijen in de
gelegenheid worden gesteld schriftelijk
bewijsmateriaal in te leveren en getui-
gen te doen oproepen om die te verho-
ren op basis van ingediende vragen. In
aansluiting op een lijst van 12 punten
opgesteld door Catharina, worden de
nodige bewijsstukken geleverd met
betrekking tot de gebeurtenissen die
plaatsvonden op de avond van 7 Maart
1684 en al het geen daarop volgde.
Alles passeert weer de revue. De schrif-
telijke getuigenis van Baron de Hoens-
broeck, afgelegd op 18 december 1684
en tijdens het getuigenverhoor op 19
december daaropvolgend onder ede
bevestigd, geeft een aardig beeld van
hetgeen zich ten huize van Bartholo-
meus Wijers had afgespeeld. Een volle-
dige transcriptie is derhalve hier op
zijn plaats:

“Wij onderscreven attestere mits desen
dat over evnigen notabelen tijt, wesende
binnen Eijsden ten huijsen van Barto-
lomeus Wijers Griffier van Breust, in
presencia van die jonge frauue van
Eijsden, mijn frauuwe ende Joannes
Wijers Schepen der hoftbanque van
's Gravenfouren, die voors frauue van
Eijsden mij gefracht heft, oft ick soude
consenteren ende agreeren dat Joannes
Wijers soude caresseren, trouen Jof-

fraeu Catrine Dicmans, waer ick
geantwordt hebbe, jae dat ick het
aggreerden, waer op den voors Joannes
Wijers antwoorde, Heij viva het gaet
seker daer op loes, mits het redelijck is
vder een getuigenisse dit warheyt te
geven principalíjck des versoecht
sijnde soo is dat dit attestere op mijne
Adelijcke eere, mits beloeft toties quo-
ties dat versoecht sijnde onder evde
t'afñrmeren, in teeken der waerheyt
hebbe dit met mijne eygene handt
onderscreven ende mit mijn Adelijcke
wapenen gecascettert op den huis van
Oost den 18 Xbris 1684” was getekend
A.C.Baron de Hoensbruck.

Deze verklaring werd schriftelijk
bevestigd door de jonge Vrouwe van
Eijsden op 4 januari 1685 en beëedigd
ten overstaan van de schepenen op
23 januari 1685.

Joannes Wijers beperkt zich in diens
getuigenverhoor tot zijn eigen dronken-
schap. De nodige potten zwaar bier en
vele flessen vin de Beaune hadden
ervoor gezorgd dat hij op de bewuste
avond van 7 maart 1683 “meer als
gemeen was beschoncken en ver-
heught” waarvan ook pastoor Walterus
Emondt, diens broer Paulus alsook zijn
eigen personeel getuigden. Kapelaan
Charles van Hoesbroeck werd, als huis-
genote van Catharina, niet als getuige
door Joannes opgeroepen. De juiste
leeftijd van Joannes werd aangetoond
middels een uittreksel uit het doopre-
gister van Breust. Notaris Ruth getuigde
uitvoerig over de gesprekken met Joan-
nes, op verzoek van Catharina, gevoerd
van 30 mei, 6 juni en 22 juni 1684.

Volgens de normale proceduregang
konden partijen gelijktijdig hun
bezwaren indienen tegen de inmiddels
gepubliceerde getuigenverklaringen,
het zogenaamde reprocheren. Catha-
rina ging daarbij ondermeer in op de
kwaliteit en kwantiteit van de genut-
tigde dranken. Hoe was het bijvoor-
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beeld mogelijk dat een eenvoudige
dienstbode in haar getuigenis kon
spreken over de beste en sterkste wijn
die in Luik te vinden was. Men kon
evengoed een blinde kleuren laten
onderscheiden. Wanneer werd er teveel
gedronken ? Was dat vóór of ná het
gedane aanzoek i' Eigen personeelsle-
den zijn altijd partijdig en mogen der-
halve niet als getuigen worden ver-
hoord. Andere, onpartijdige personen,
ook aanwezig bij de braspartij, hadden
wel kunnen getuigen doch niet daartoe
opgeroepen. Ook notaris Ruth, overi-
gens ook nog een neef van Joannes,
moest als getuige gewraakt worden
omdat hij in het proces als diens pro-
cureur optrad.

Joannes weigert zijn reproche in te die-
nen. Tijdens de rolzítting van 15 maart
1685 dient hij “mondeling een zoge-
naamde generale reproche in, waarbij
alle getuigen van Catharina zonder
commentaar werden afgewezen. Hij
zou daar overigens in een later sta-
dium nog op terugkomen .

Tenslotte krijgen beide partijen nog de
gelegenheid een schriftelijk pleidooi in
te dienen, de zogenaamde “Salvatiën
ende motyff van recht", uitsluitend
bestemd voor de schepenen, waarin
nogmaals aandacht wordt gevraagd
voor hun beider standpunten, daarbij
aanhalende een groot aantal rechtsge-
leerden uit het geschreven-roomse
recht en het canonieke recht. Deze
documenten hadden meestal een zeer
breedvoerige inhoud en waren der-
halve van grote omvang, met relatie
aan een pittig honorarium voor de
raadslieden.

Kortheiclshalve zullen slechts enkele
belangrijke opmerkingen uit deze plei-
dooien worden vermeld.
Allereerst het pleidooi van Catharina:

a) Omdat de gedaagde zijn belofte niet
wenste na te komen, vorderde zij van

hem niet alleen een dotering maar ook
“ interpretative vuijt crachte van salu-
taire clausule “andersints' tot allent-
ghene conste vloijen vuijtte proposten
tusschen partijen gehouden.” Aan de
hand van meerdere uitspraken van
rechtsgeleerden en aanhalingen uit het
geschrevan-rooms recht, kon zij aanto-
nen dat een wijziging van eis zowel
vóór als ná de litiscontestatie plaats
kon vinden. Een afzonderlijke rechts-
gang was daarvoor niet nodig. “Quare
enim, alio juditio petere, quod hoc
obtinere potest” (waarom immers in
een andere rechtsgang eisen hetgeen
tijdens een lopend proces verkregen
kan worden) De schepenbank was
accoord gegaan met haar nieuwe eis
door stilzwijgend het verweer van
gedaagde te negeren en het interlocu-
toir-vonnis van 7 november 1684 af te
kondigen.
b) Er was geen sprake van partijdig-
heid bij de namens haar opgeroepen
getuigen. Haar werkgever zou er zelfs
beter bij gebaat zijn indien zij in haar
functie bleef in plaats van te trouwen.
c) Door het niet-afleggen van de door
haar voorgestelde zuiveringseed, had
gedaagde de hem voorgelegde feiten niet
ontkend en moesten dus als bekend
beschouwd worden. Zelf bleef ze bereid
de door haar naar voren gebrachte fei-
ten zo nodig onder ede te bevestigen.
d) In plaats van zich op zijn ouderdom
te beroepen en verder ongehuwd te
willen blijven, had gedaagde te kennen
moeten geven in een klooster te willen
treden om op die wijze zijn trouwbe-
lofte te kunnen ontgaan.
e) Een rechtskundig advies van twee
Leuvense clericale rechtsgeleerden van
19 en 22 november 1683 bevestigde
haar visie dat de woorden op 7 maart
1683 tussen Joannes en Catharina
gewisseld, aangaven dat zij zich niet tot
een verloving maar tot een huwelijk
hadden verplicht.

Ook Joannes liet zich niet onbetuigd
en het is amusant te lezen hoe hij

ondermeer zijn vergaande dronken-
schap wil bewijzen.
a) Hij was al behoorlijk aangeschoten
toen de pastoor van Breust zich op die
bewuste avond bij het gezelschap
voegde en daarna zijn nog 5 á 6 flessen
vin de Beaune onder de drie mannen
genuttigd alsmede een grote hoeveel-
heid sterk bier. Dit mengsel van wijn
en bier moet de drinker wel naar het
hoofd stijgen, vooral bij “liberaale trac-
tanten en beiaarde luyden” als Joannes
Wijers, die, zoals hij later aan de pas-
toor zou verklaren, niet meer wist was
hij gezegd had. De zogenaamde trouw-
belofte werd door hem gegeven terwijl
hij Catharina uitgeleide deed in zijn
huisweide en het was wel duidelijk dat
aangenomen moest worden “dat den
dronck in denselven ordinaris ver-
weckt de passie van liefde in plaetse
dat andere dronckaerts als dan met
andere passies overvallen woorden.”
Bedoeld zal worden een vechtpartij die
meestal in een dronken bui ontstaat.
b) Uit de manier van spreken van Joan-
nes in tegenwoordigheid van de Heer
van Oost na de verkregen toestemming
om met Catharina te mogen verkeren en
trouwen, bleek ook dat hij toen dronken
geweest moest zijn. “Ha viva het gaet nu
secker drop los” zegt men toch niet in
tegenwoordigheid van aanzienlijke per-
sonen tenzij in dronkenschap.
c) Aan de hand van een tweetal juridi-
sche adviezen van de Luikse rechtsge-
leerden Grootars en Govaerts van 14
augustus 1684 resp. 9 juli 1685 wordt
aangetoond dat ingevolge het Concilie
van Trente alle processen met betrek-
king tot huwelijkszaken gevoerd moes-
ten worden ten overstaan van een
geestelijke rechtbank “si quis dixerit
causas matrimoniales non spectare ad
judices ecclesiasticos anathema sit “l

Uitvoerig werd doorgenoemde juristen
aandacht geschonken aan de naar hun
visie onrechtmatige uitbreiding van de
eis van Catharina en aan de dronken-
schap van Joannes waardoor aan diens
woorden geen juridische gevolgen
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konden worden ontleend. Ten aanzien
van de eerder aangehaalde “declina-
toire exceptie” (verweer vanwege ver-
meende onbevoegdheid van een recht-
bank om in een zaak te mogen beslis-
sen) werd terecht tijdens de rolzitting
van 10 juli 1685 opgemerkt dat deze
exceptie moest worden verworpen,
aangezien tevoren reeds bij interlocu-
toir-vonnis van 7 november 1684 par-
tijen tot het af leggen van getuigenis-
sen waren opgeroepen. Tegen dit von-
nis werd door de tegenpartij niet geap-
pelleerd en derhalve de bevoegdheid
van de Eijsdense schepenbank erkend.

Als een extra-bijlage van het pleidooi
namens Joannes was daarbij gevoegd
een “receuille”I (samenvatting) waarin
door diens advocaat in een uitvoerig
betoog van 10 dubbelzijdig beschreven
foliovellen de hele affaire nog eens uit
de doeken werd gedaan. Hieronder
worden daaruit enkele “aardige” uit-
spraken geciteerd:
-Het verwekken van kinderen kon niet
meer gerealiseerd worden zodat een
huwelijk slechts zou leiden tot “eene
versaemelinge tot vermeerderinge van
kermen, rochelen ende kuymen
weesende de vruchten van d'outheijt.”
-”Turpe senex miles, turpe senilis
amor” ( de liefde van een oude man is
even onbetamelijk als die van een
bejaarde soldaat)
-Waarom zou hij geldelijke beloften
doen aan een oude vrijster (doelende
op de gepretendeerde huwelijkse voor-
waarden en testamentaire voorziening)
terwijl “andersints de werelt is vol jonge
dochters van gelijcke calibre ende capa-
bel om vercout vlees t'verquicken ende
t'verwermen sonder dusdanige prodíga-
liteijt (verkwisting) te gebruijcken als
cesserende den lust tot het trouwen.”
-” tiis beter genoodt te sijn tot moes
met liefde, dan tot een gemest calff
met haete.”

Per interlocutoir-vonnis van 31 juli
1685 werden partijen opgeroepen om

ten overstaan van de schepenbank tot
een minnelijke schikking te komen.
Dit bleek echter tot mislukken
gedoemd. Derhalve diende de sche-
penbank per definitief vonnis recht
wijzen.

De casus van het proces en de daarin
betrokken personen gaven kennelijk
aanleiding om zich terzake goed te
laten adviseren door deskundige
rechtsgeleerden. Vooral de uitvoerige
pleidooien- voor een groot gedeelte in
de latijnse taal- zullen de Eijsdense
schepenen voor grote problemen heb-
ben gesteld. De Maastrichtse rechts-
geleerden Th. van den Hoevel en W.
Niset werden ingeschakeld en brachten
op 20 juli 1685 hun schriftelijk advies
uit aan de schepenbank van Eijsden.
De inhoud van dit advies is belangrijk
genoeg om enige extra aandacht aan te
besteden.

Zoals gebruikelijk begint het advies
met het concept voor het door de
schepenbank te wijzen vonnis, lui-
dende: “Volgens ampliatie (aanvulling)
van conclusie bij replique genoomen,
den voornoemden rescribent (Joannes
Wijers) te condemneeren, om sich met
de voornoemde suppliante (Catharina
Dickmans)behoirlick te laten inschrij-
ven, t”ondertrouen int publiek, ende
vervolgens in facie Ecclesiae mede te
trouwen, ofte dat andersints bij een
procureur door de weth daertoe gestelt
representerdende den voorsijde rescri-
bent met de voornoemde suppliante
naer voorgaene proclamatien sal wor-
den getrouwt, ende sij gehouden voor
des rescribents wettige vrouwe, ende
genieten de effecten van dien volgens
costume deser landen.”
Hieraan wordt nog toegevoegd dat dit
rechtsmiddel om een onwillige zijn
belofte te doen nakomen in de Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden
gebruikelijk is.
De motieven van de Maastrichtse
rechtsgeleerden, om tot dit advies te

komen, kunnen als volgt worden
samengevat:

l) De conclusie van eis
Een wijziging van de eis van suppliante
behoeft niet in een nieuwe procedure
gevraagd te worden. Allereerst vond de
litis-contestatio over de principiele
kwestie van de trouwbelofte eerst
plaats bij de afkondiging van het von-
nis waarin partijen “ten thoon werden
gereguleerd”, waartegen de rescribent
geen appel had aangetekend. Andere
rechtsgeleerden duiden de indiening
van de dupliek van gedaagde aan als
tijdstip van de litis-contestatio. Vervol-
gens wordt aan de hand van de
mening van meerdere rechtsgeleerden
bevestigd dat een verandering in de
conclusie van eis een reeds begonnen
rechtsgang niet verstoort, zelfs niet ná
de litis-contestatio. De oorspronkelijke
eis van dotatie bevatte tevens een stil-
zwijgende mogelijkheid tot het
afdwingen van de trouwbelofte indien
de rescribent onwillig zou blijven zijn
belofte na te komen. Omdat de sup-
pliante door het formeren van haar
uiteindelijke conclusie van eis aanlei-
ding had gegeven tot de nodige debat-
ten met de daaraan verbonden kosten,
zijn de adviseurs van mening dat een
vierde of derde deel van de proceskos-
ten gecompenseerd moet worden, het-
geen betekent dat elk der partijen voor
dat deel zijn eigen kosten betaalt. Het
resterende merendeel van de proces-
kosten moet derhalve voor rekening
van de rescribent blijven.

ll) De principiele zaak zelf
De adviseurs houden de door rescri-
bent op 7' maart 1683 afgelegde trouw-
belofte voor voldoende bewezen en
vinden het dan ook niet nodig dat
daarvoor nog een zuiveringseed moet
worden afgelegd. Zowel het feit zelf als-
ook de rechten daaruit voortvloeiende
kunnen niet betwist worden, aangezien
het in deze en omliggende voorname-
lijk protestantse landen verboden is
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van een gegeven trouwbelofte af te
zien. Met betrekking tot het Echt-regle-
ment werd terecht door suppliante
onderscheid gemaakt tussen een open-
bare ondertrouw en de daaraan vooraf-
gaande trouwbelofte welke meestal in
privé-omstandigheden werd afgelegd.
Ook al zouden partijen van plan
geweest zijn een formele ondertrouw
aan te gaan, dan nog kan een daaraan
voorafgaande trouwbelofte niet de
plaats innemen van ondertrouw “nam
minus inest in eo quod plus est.” (want
iets van lager orde kan niet in de plaats
treden van iets van hoger orde).

lll) De Dronkenschap
Om van een in dronkenschap afge-
legde trouwbelofte te mogen afzien,
wordt allereerst vereist dat die persoon
zodanig dronken was geweest dat hij
zich daarvan niets meer kon herinne-
ren. De pastoor van Breust heeft tij-
dens zijn getuigenverklaring gezegd
dat> enige dagen na 7 maart 1683, de
rescribent hem verzekerd had zich niet
meer te kunnen herinneren dat de
suppliante op zijn huwelijksaanzoek
met IA had beantwoord. Hij wist dus
we'l dat hij haar gevraagd had en het
doet er dan verder niet toe dat hij zich
haar antwoord niet meer herinnerde.
Dat antwoord werd immers door beide
priester-getuigen onder ede bevestigd.
Vervolgens is het voor een dergelijke
exceptie ook vereist dat de dronken
persoon dingen doet die hij, nuchter
en bij volle verstand` nooit zou doen.
Zo zou hij in dit geval nooit enige
interesse getoond hebben om met de
suppliante te trouwen. Uit de proces-
stukken bleek het tegendeel. Omdat de
exceptie van dronkenschap door de
rescribent niet voldoende kon worden
bewezen, moet in geval van twijfel
beslist worden voor het huwelijk en
voor de suppliante, die immers terzake
de exceptie van dronkenschap als ver-
weerster optrad en de rescribent als
eisende partij. Ingeval van twijfel moet
een eis steeds worden afgewezen.

IV) De tussenkomst van Notaris
Johan Ruth
In feite mochten de getuigenissen van
Notaris Ruth op grond van wraking
niet in acht worden genomen, omdat
hij als procureur van de rescribent op-
trad. Maar afgezien daarvan, Catharina
had hem als intermediair aanvankelijk
verzocht Ioannes tot een uitspraak te
dwingen, of hij nu met haar wilde trou-
wen of niet. Zij had zich zelfs bereid
verklaard geduld te hebben desnoods
tot over een half jaar. Indien hij echter
absoluut niet van plan was om met
haar te trouwen, dan moest hij dat in
duidelijke woorden aan de notaris ken-
baar maken. Zij was dan zelfs bereid, als
bedrogen partner, Ioannes helemaal uit
haar hoofd te zetten. Deze bereidheid
mocht echter niet opgevat worden als
een vorm van “renuntiatie” ofwel het

- volledig afzien van al haar rechten. Ook
al heeft immers een beledigde partij de
belediging zelf vergeven, blijft hij of zij
het recht behouden op de door die
belediging ontstane schadevergoeding.
De protestantse leer laat bovendien niet
toe dat men zich onttrekt aan een
huwelijksbelofte, zelfs niet met goed-
vinden van de tegenpartij.

V) De competentie van de
schepenbank van Eijsden
Al hetgeen door de adviseurs naar
voren werd gebracht is niet strijdig
met enige religie of vrijheid van gewe-
ten, en alle onderdanen van deze
Republiek, van welke gezindte dan
ook, dienen zich aan deze regels te
houden. De rechters worden gewaar-
schuwd tegen een Luiks én partijdig
advies namens de rescribent inge-
diend, waarin ook nog in de latijnse
taal geschreven stond dat ingevolge het
concilie van Trente eenieder vervloekt
wordt die van mening zou zijn dat
huwelijkse kwesties niet uitsluitend tot
de bevoegdheid behoren van een gees-
telijke rechter. Zeer verontwaardigd
wordt aan het slot van het advies dan
ook opgemerkt dat de declinatoire

exceptie strijdt tegen “de hoogheit
ende respect van desen staet ende de
gereformeerde religie, dat men de
stoutigheit heeft soedanige dingen
t”exhiberen (in te dienen), soo dat de
letten staet, wat kennis den rescribent,
ende desselfs procureur, oft oock advo-
caet, hieraf hebben; om naer moege-
lickheit ende exigentie (vereiste) van
sake een exempel daertegens gestatu-
eert te worden.”

De beide protestantse juristen ontvin-
gen van de schepenbank voor hun
advies een honorarium van twee patta-
cons ofwel 8 gulden, hetgeen voor die
tijd een royale vergoeding betekende.

In het vonnis van de schepenbank van
Eijsden van 6 augustus 1685 werd het
concept van de twee adviseurs geheel
overgenomen. Notaris Guilliam Lebens
- de procureur van Catharina - werd
aangewezen om bij weigerachtigheid
van Ioannes in diens plaats de huwe-
lijksformaliteiten te verzorgen, zodat
Catharina alle rechten zou verkrijgen
welke aan een echtgenote toekomen.
loannes werd veroordeeld tot drievierde
deel van de proceskosten, het restant
werd om redenen gecompenseerd.
Onmiddellijk na de afkondiging van
dit vonnis op 7 augustus 1685 tekende
Ioannes Wijers hoger beroep aan bij de
schepenbank van Valkenburg, ondanks
protesten van Catharina. Dit wordt
bevestigd door een schrijven van 9
augustus 1685 van de Valkenburgse
schepenbank waarbij de schepenbank
van Eijsden werd verzocht alle proces-
kosten over te brengen naar het Val-
kenburgse hof van appel.

Tot een appelprocedure is het echter
nooit gekomen. Een brief van 21 sep-
tember 1685 van Batholomeus Wijers
aan de Stadhouder van Eijsden geeft
voldoende aanleiding te veronderstellen
dat deze erin geslaagd is een minnelijke
schikking tussen Catharina Dickmans
en zijn broer tot stand te brengen.
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Epiloog

Catharina was reeds op 7 februari
1654 bij de kasteelvrouwe van Oost in
dienst gekomen “als staetjoffer”E . Zij
noemt zichzelf later gouvernante en
blijft die funktie vervullen tot 31 okto-
ber 1698. Op die dag werd tussen haar
en haar werkgeefster ten overstaan van
kapelaan Charles de Hoesbroeck een
financiële afrekening gemaakt. Van-
wege haar hoge ouderdom hoefde zij
geen dienst meer te doen en zou zij
ook geen “huur” meer ontvangen.
Zij mocht wel op het kasteel blijven
wonen en de inmiddels Douarière van
Oost helpen voor zoverre haar gezond-
heidstoestand dit toeliet. Uit deze
overeenkomst en ook uit diverse ver-
meldingen in de gichtregisters, blijkt
duidelijk dat Catharina niet onbemid-
deld was. Zo had zij ondermeer twee-
maal geld aan haar voormalige werk-
gever en huidige werkgeefster geleend
tegen 5% rente, en wel tot een totaal
bedrag van 250 pattacons, nog afgezien
van de aanzienlijke vordering op haar
werkgeefster wegens achterstallig loon.
In haar testament van 9 mei 1702 liet
zij vastleggen dat eventueel nog door
de schuldenaresse onbetaald gebleven
rente om redenen aan haar werd kwijt-
gescholden. Aan haar erfgenamen ver-
bood zij rente te vragen aan de Dou-
arière van Eijsden doch uitsluitend de
aflossing van de schuld af te wachten.
De genegenheid van erflaatster ten
aanzien van haar werkgeefster werd
hiermee duidelijk bewezen, maar ook
de slechte financiële toestand van deze
laatste.9 Catharina Dickmans komt.
ongehuwd gebleven, op 10 mei 1702 in
het kasteel Oost te overlijden.'° De vor-
dering van 250 pattacons op de Douai-
rière van Oost werd door de erfgena-
men, Anna Torotia Dickmans en haar
kinderen, op 14 september 1703 tegen
een aanmerkelijk lager bedrag afge-
kocht." “Noblesse oblige iš'”

Joannes Wijers overlijdt, eveneens vrij-
gezel gebleven, te Breust op 30 augus-
tus 1699. Zijn testament, opgemaakt
ten overstaan van Notaris Guilliam 6
Lebens op 19 augustus 1699 werd niet
teruggevonden, doch werd wel aange-
troffen als vermelding in de preambule
van de akte van scheiding en deling
van de nalatenschap van Joannes van 7
18 februari 1700.

In hoeverre Catharina schadeloos werd
gesteld zal vermoedelijk onopgelost
blijven. Waarschijnlijk zal in de ver-
melde minnelijke schikking wel het
een en ander geregeld zijn. ln de akte
van scheiding en deling, en naar mag
worden aangenomen ook in het testa-
ment van Ioannes, kwam zij in ieder 8
geval niet voor.

AM. G. G. Stroom ii*

* De gegevens van dit artikel werden
ontleend aan het procesdossier Catha-
rina Dickmans contra joannes Wijers,
R.A.L. Archief Landen van Overmaas 10
01.075 inventarisnummers 5230-5231
en 5279.

1 A.Th.van Deursen “Mensen van klein
vermogen” Amsterdam 1991 p.112 U
ISBN no.90-351-1011-o.

2 Ian Cos “Rechtsgeleerde verhandelinghe
over de trouwbeloften en het daerop
volgende huwelik” Hoorn 1738 p.3

3 Echt-reglement van 18 maart 1656
artikel 4: “Geen van de roomsche gees-
telijkheid of van eenige secte, so se
mogen genaamt zyn. sullen haar
onderwinden (zich bezig houden met)
iemand in ondertrouw op te nemen, te
trouwen of hertrouwen, op poene “ etc.

4 Idem artikel 86; “Die een eerbaare
jonge dochter, minder- of meerder-
jaarig zynde, met schoone woorden
van trouwbeloften of andersints iets
wys maakt, deselve verleid en doe de
bij slaap, in haare eere krenkt en deflo-
reert, is se gehouden te doteeren na
haare qualiteit (indien hy se niet en
trouwt), en tot arbitragi des rechters,
en tot breuke (boete) te betaalen hon-
derd guldens.”

Partijen moeten onder ede verklaren
dat het proces niet uit pure chicane
gevoerd wordt Kaser/Wubbe: Romeins
Privaatrecht 87 1 1 4a p. 414
Per litis-contestatio worden de formu-
leringen van de stellingen van eiser en
gedaagde vastgesteld op grond waar-
van de rechter het proces moet beslis-
sen. Ankumartkamp, Romeinsrech-
telijk handwoordenboek p.25 en p.58.
“De banvloek wordt uitgsproken over
een ieder die beweert dat zaken over
het huwelijk niet vallen onder de
bevoegdheid van de geestelijke rech-
ter.” Hierbij wordt echter geheel voor-
bijgegaan aan de inmiddels bestaande
rechtspraktijk dat processen over.
huwelijken na de Reformatie voor de
gewone wereldlijke rechter behandeld
worden. A.S.de Blécourt “Kort begrip
van het Oud-Vaderlands Burgelijk
Recht” 7e druk 1959 p.69.
Een “staetjoffer” of “staetdochter” is
“een hofdame, een jong meisje van
aanzienlijken huize verbonden aan
eene vorstelijke huishouding": Midde]-
nederlandsch woordenboek van E.Ver-
wijs en I.Verdam, den Haag 1912 dl.7
RAL. 16.0515 Inventaris van het
Familie-arcief de Geloes (Kasteel van
Eijsden) inventarisnummer 74. Met
dank aan A.P.L.Paquaij voor diens
waardevolle informatie.
A.P.L.Paquaij “Geborem gehuwd enfof
overleden... 1600- 1900” Stichting Eijs-
dens Verleden 1997 ISBN no.90-
90 10878-5.
RAL. 10.176 Archief van de schepen-
bank van Breust. Inventarisnummer
22 folio 252 ev. Eveneens met dank
aan A.P.L.Paquaij voor deze waarde-
volle aanwijzing.
Met dank aan Hans van Hall en
Ger.Coolen voor hun redactionele en
technische ondersteuning.
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"Eyrden on the Meuse", twee schilderijen en een verhaal

Een geboren en getogen Eijsdenaar en lezer van Uit Eijsdens Verleden stuurt
ons een dossier met een begeleidend schrijven. “Bij het doorbladeren van
enkele oude kunstbladen trof ik tot mijn verrassing een afbeelding aan van
wat beslist de Diepstraat en Eijsden moet zijni” Hier is een enthousiast man
aan het woord! De afbeelding betreft een schilderij, olie op linnen.

Het verhaal begint bij een exemplaar
van The Studio, A magazine of fine
and applied art, Volume 82, number
342 van 15 September 1921. Hierin
geeft A.L. Baldry een beschrijving van
de “Captain I. Audley Harveyis collec-
tion”, een collectie die in haar geheel
bij Christie's in Londen zal worden
geveild. Een van de stukken hieruit is
“Eyrden on the Meuse". A view across
the river looking up the central street
of the village [oil on canvas). Gesig-
neerd W.Roelofs. Het formaat is 30x44
cm. De beschrijving van het doek is
summier (wij vertalen): een typisch

Willem Roelofs, "Eisden"
Aquarel, 49 x 72 cm
Cat. 1281, Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten, Antwerpen.

voorbeeld van modern Nederlands
werk, een schilderij van een opvallende
kwaliteit van uitvoering en charmant
eenvoudig van resultaat.

Navraag bij het Rijksbureau voor Kunst-
historische Documentatie in Den Haag
levert niets op. Het doek is daar niet
ingevoerd en dus onbekend. Wel komt
men via Den Haag op het spoor van een
aquarel [49x72 cm), eveneens van
W. Roelofs: “Eisden” (Limburg). Het
werk werd in 1892 voor 850 Bef. aangem
kocht door het Museum van Schone
Kunsten te Antwerpen en bevindt zich
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ook nu nog daar. De afbeelding op de
voorpagina van deze Uit Eijsdens Verle-
den is die van de aquarel.

We hebben nu dus een olieverf en een
aquarel die weliswaar niet identiek zijn
maar tegelijk een treffende gelijkenis
vertonen met de Diepstraat en het
dorpsgezicht van Eijsden. Voor de
redactie reden genoeg om het spoor te
volgen en een antwoord te zoeken op
de vele vragen die beide stukken
oproepen. Is het daadwerkelijk Eijs-
den? Wie is W. Roelofs? Uit welk jaar
dateren beide werken? Waar bevindt
zich de olieverfschilderij nu?

Is het daadwerkelijk Eijsden?
Het Engels tijdschrift vermeldt, “Eyr-
den”. Nu, er bestaat zeker geen Eyrden
on the Meuse. We zijn dit nagegaan en
houden het op een drukfout (het blad
laat er meer zien). Voor wat betreft de
aquarel: Eisden (Limburg]: de
bebouwde kom van het Belgische Eis-
den ligt niet aan het water. Een ver-
schrijving voor het Nederlandse Eijs-
den is aannemelijk. Beide werken zijn
door de schilder niet van titel voor-
zien! Ondanks de vragen die nog over-
blijven, gaan we er voorzichtig van uit
dat het inderdaad Eijsden kan zijn.

W. Roelofs (1822-1897)

Over deze man is zeer veel geschreven.
Hij was dan ook niet zomaar een schil-
der! Roelofs, geboren in Amsterdam,
groeit op in Utrecht, waar hij ook zijn
opleiding krijgt. In 1847 vetrekt hij naar
Brussel om zich daar te vestigen. Voor
zijn vertrek richt hij samen met Ian
Weissenbruch in Den Haag de Studio
Pulchri op. Dankzij zijn goede persoon-
lijke contacten is hij snel goed thuis in
het gehele circuit van de toenmalige
moderne kunst. Hij wordt lid en
bestuurslid van de Cercle Artistique;
“Tout Bruxelles” was aanwezig bij de
prestigieuze soirées van de Cercle.
Roelofs is nauw betrokken bij de latere

Société Libre des Beaux-Arts. In 1856 is
hij een van de oprichters van La Société
Belge des Aquarellistes. In de tweede
helft van de negentiende eeuw maakt
het aquarelleren in België een grote
ontwikkeling door. De Société vormt
een klankbord voor artistieke uitwisse-
ling tussen Nederland en België. Vele
Nederlandse kunstenaars volgen Roe-
lofs (én zijn netwerkI) naar België. Men
spreekt van een kunstenaarskolonie: Les
Hollando-Belges. Met Roelofs als mid-
delpunt integreerde deze kolonie volle-
dig in het Belgische kunstleven. Land-
genoten die zich bij Roelofs aandienen,
krijgen zelden les, wel goede raad. Zo
ook Vincent van Gogh in 1880: Roelofs
overtuigt hem dat in zijn geval een
tekenacademie het beste is... Na verloop
van tijd zullen de meeste van deze kun-
stenaars terugkeren naar Nederland.
Ook Roelofs in 1887. In dit verband
kan een aardig detail vermeld worden.
Een generatie vernieuwers heeft zich
inmiddels aangediend, Les XX. Het
impressionisme begint zich af te teke-
nen. Roelofs heeft duidelijk geen hoge
dunk van deze schilders: ce sont tous
des “kladdistes”. Zo ziet U maar weer:
iedere generatie heeft haar beperkingen.

Waarom Brussel?

Eerst en vooral hebben we te maken
met kunstenaars die zich willen losma-
ken van de allesoverheersende invloed
van de kunst van de Gouden Eeuw, in
Nederland “de maat van alle dingen”.
Men wil niet vastgeroest raken en gaat
op zoek naar een ruimer cultureel kli-
maat e'n naar betere verkoop- en ten-
toonstellingsmogelijkheden. Brussel
voldoet aan dat profiel. Over de betere
materiële mogelijkheden kan het vol-
gende worden gezegd. Na de Belgische
revolutie en het vertrek van de Neder-
landers in 1830 groeit in België de
nationale bewustwording. Het econo-
misch klimaat is zeer gunstig. In 1834
wordt begonnen met de aanleg van het
spoorwegnet. Metaalindustrie en

kolenmijnen floreren. De “nieuwe”
Waalse francs vinden hun weg naar de
Belgische hoofdstad. In Frankrijk is het
onrustig door de staatsgreep (1851)
van Napoleon III. Hij houdt daar grote
“schoonmaak” en schaft onder meer
de persvrijheid af. Kunstenaars wijken
uit naar het land met de op dat
moment meest liberale grondwet van
Europa: België. De komst van de Fran-
sen zal een dimensie toevoegen aan het
kunstenaarsleven in België. Brussel
bruist!

De schilderkunst rond 1850

Men kan stellen dat de schilderkunst
rond 1850 zich in de overgang bevindt
van de Romantiek naar het Realisme.
In Frankrijk kent men reeds de school
van Barbizon met schilders als
Theodore Rousseau en Miller. Roelofs
echter kent, wanneer hij in Brussel
arriveert, het werk van Rousseau (en
dus ook Barbizon) niet. Zijn vroege
werk moet vooral bekeken worden in
het licht van de relatie tot de Hol-
landse zeventiende eeuw. Duidelijk is
een overgang zichtbaar van een meer
romantische instelling naar een realis-
tischer houding ten aanzien van de
natuur. Terwijl zijn Brusselse vrienden
de bekende, intieme, Barbizon-onder-
werpen tentoonstellen (het bos van
Fontainebleau), werkt Roelofs in de
omstreken van Brussel, Namen en de
Kempen. Vanaf de jaren zestig veran-
dert zijn onderwerp: elke zomer gaat
hij vanuit Brussel het wijdse, grijze
Hollandse landschap exploreren. Het
zijn de luchten, de rivier- en polder-
landschappen die zijn composities een
nieuw, open karakter geven. Deze
overgang wordt door de Belgische cri-
tici beter begrepen dan door de Neder-
landse. Men ziet het verband met de
veel geroemde zeventiende eeuw. “Hij
brengt als het ware het Hollands
realisme weer terug naar het Noor-
den.” Niemand minder dan de
Belgische koning koopt zijn “Koeien
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Willem Roelofs, "Koeien bij een rivier". Olieverf op doek, 75 x 102 cm. Cat. 28r Koninklijke verzameling, Brussel.

aan de rivier", een erkend topstuk, ook
nu nog. Het zijn deze werken die in
het kader van de Haagse School-
idealen als zijn beste worden
beschouwd. En dat brengt ons dan ook
op een belangrijk aspect in het oeuvre
van Roelofs. Algemeen wordt hij
gezien als een voorloper van de Haagse
School, met daarin schilders als: Ian de
Haas, Paul Gabriel, Hendrik Willem
Mesdag, Charles Storm van `s-Grave-
sande, Iozef Israels en later Ian Toorop.

Willem Roelofs de weten-
schapper

Het kan niet op. In de wetenschappe-
lijke wereld geniet Roelofs internatio-
naal bekendheid als entomoloog (insek-
tenkenner). Zijn specialiteit zijn de
snuitkevers [curculionidae). Met min-
stens 46.000 soorten vormen zij de
soortenrijkste familie van het gehele
dierenrijk. Zijn overlijden, in 1897,
wordt in het Tijdschrift voor Entomo-
logie, een uitgave van de Nederlandse
Entomologische Vereniging, als volgt
herdacht: “Wijlen onze collega
W. Roelofs mocht in tweederlei opzicht

een merkwaardig man heeten. Niet
alleen was hij een Coleoptoroloog van
den eersten rang en in het bijzonder
eene autoriteit wat betreft de zoo uitge-
breide en moeijelijke familie der Curcu-
lioniden of Snuitkevers, maar alle
kunstlievenden, in en buiten ons land,
kenden hem ook als een beroemd schil-
der, die zijne kunsten hartstochtelijk
beminde. Hij mocht dus wel eene
logenstraffing heeten van de uitspraak,
dat niemand twee heeren kan dienen.
Zoowel als entomoloog en als schilder
was Roelofs beide even uitmuntend.
Hoe aantrekkelijk bovendien zijn
omgang,door zijn beminnelijk karakter,
door zijn' eenvoud en zijne wellevend-
heid was voor hen die met hem ver-
keerden, kunnen onder anderen zij
getuigen, die gewoon zijn, de gezellige
Haagsche bijeenkomsten te bezoeken...”
Bij zijn vertrek uit België schenkt Roe-
lofs zijn collectie snuitkevers aan het
Koninklijk Instituut voor Natuurwe-
tenschappen te Brussel. Daar wordt
deze binnen de bestaande verzameling
geïntegreerd: 50.000 stuks in totaal!

Een wereld komt voorbij in Eijsden

We worden hier een beetje stil van.
Een schilder van dit formaat die Eijs-
den”aandoet”. De grote vraag is nu,
wanneer was Roelofs in Eijsden, of lie-
ver gezegd in Ternaaien, om ons
dorpsgezicht vast te leggen? Met
andere woorden: uit welk jaar is dit
dorpsgezicht? En met name die vraag
stelt ons voor een probleem. De aqua-
rel en olieverf zijn ongedateerd. Saskia
de Bodt, docente aan de Universiteit
van Utrecht kan ons niet helpen. Zij is
schrijfster van het proefschrift “Halver-
wege Parijs, Willem Roelofs en de
Nederlandse schilderskolonie in Brus-
sel” (Gent, Snoeck-Ducaju 8: Zoon).
Ook voor haar zijn de aquarel en de
olieverf onbekend. Bij toeval ontdekt
men nog een werk van Roelofs: La
Meuse à Eisden. Gesigneerd W. Roe-
lofs. Het betreft een olieverf op linnen,
25x29 cm. Het stond geregistreerd op
naam van de zoon, Willem Elisa Roe-
lofs, eveneens schilder. Boven de hand-
tekening staat in afwijkend handschrift
het getal 54. Wordt hier het jaartal
1854 bedoeld of is het gewoon een
nummer? Saskia de Bodt is niet op de
hoogte van een mogelijk verblijf van
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Roelofs in de omgeving van Eijsden.
Kunnen de snuitkevers uitkomst bie-
den? Roelofs heeft ieder gevonden
exemplaar voorzien van label met
daarop soortnaam, vindplaats en
datum. Het zou een aanknopingspunt
kunnen zijn voor een verblijf van de
schilder in deze omgeving en tegelijk
een licht werpen op de datering van
ons dorpsgezicht. Maar U begrijpt, die
ene snuitkever uit Eijsden of Ternaaien
zoeken tussen 50.000 anderen is gelijk
aan het zoeken van een naald in een
hooiberg. Voorlopig houden we het
getal 54 aan als jaartal 1854. Maar hoe
zit het dan met het kerkje op het schil-
derij dat er toen nog niet stond? De
Hervormde kerk, die nu op die plaats
staat, is gebouwd in 1906. In 1887
keert Roelofs terug naar Nederland en
in 1897 overlijdt hij. We laten het
kerkje en de snuitkevers even voor wat
ze zijn en zullen trachten het spoor
inhoudelijk te vinden.

Hierboven hebben we gezien dat Roe-
lofs, bij zijn aankomst in Brussel, niet
bekend is met de school van Barbizon.
Wanneer hij hiermee in aanraking
komt, is hij niet echt onder de indruk
van deze “paysagistes” (landschaps-
schilders). De enige schilder die hij in
dit kader positief beoordeelt is François
Ortmans (1827-1884), evenals de Bar-
bizon-schilder Rousseau Fransman van
geboorte en aanhanger van diens werk.
Ook Ortmans is “paysagiste”. Voor
Roelofs vormt hij de schakel tussen
Brussel en Barbizon. Deze Ortmans
stuurt in 1848 een landschap in naar
het Brussels salon, een landschap uit
de omgeving van Maastricht! Heeft dit
Roelofs geinspireerd om eveneens deze
omgeving op te zoeken? We weten het
niet. We mogen hierbij niet uit het oog
verliezen dat Roelofs, eenmaal in Brus-
sel gearriveerd, aan het begin staat van
zijn carrière als schilder. Hij zoekt zijn
weg en al snel is duidelijk dat die niet
in Barbizon ligt. Ondanks Ortmans.
In 1858 zal hij voor het eerst een

geschilderd landschap uit Fontaine-
bleau insturen naar een Antwerps
salon. Een tweede en laatste volgt in
1877 (Herinnering aan Fontaine-
bleau). Vanaf 1860 is hij overgegaan op
de typisch Hollandse onderwerpen
(wij hebben dat hierboven reeds aan-
gegeven). Hij gaat letterlijk en figuur-
lijk het Hollandse landschap explore-
ren. Het zijn deze landschappen die
hem bekend en beroemd zullen
maken. Een dorpsgezicht komt in zijn
werk sporadisch voor. Het lijkt een
bevestiging van onze gedachte: het
dorpsgezicht als een impuls uit zijn
beginperiode. We houden het op 1854.

Hoe "realistisch" is Roelofs?

Zoals gezegd, we bevinden ons in de
periode van het realisme. “Terug naar
de natuur” is de slogan. Natuurlijk,
voordien wordt ook natuur geschilderd,
maar dan als atelierstuk. Dat wil zeggen
dat dergelijk werk volledig in het atelier
tot stand komt. Op zijn best wordt een
reisje langs de Rijn of elders gemaakt.
De schilders van het realisme willen de
natuur in de natuur vastleggen. Men
gaat daadwerkelijk naar buiten. Toch -
en dit lijkt paradoxaal - wordt er soms
wel degelijk binnen in het atelier
geschilderd! Met andere woorden, men
doet de studies buiten om deze later
binnen af te werken. Zo met name Roe-
lofs. Hij werkt veel buiten en gebruikt
de daar getekende en geschilderde stu-
dies voor het groter werk dat in het ate-
lier ontstaat. Iets dergelijks moet ook
met “ons” dorpsgezicht gebeurd zijn.
Een eerste schets, vervolgens de uitwer-
king in de vorm van een aquarel en een
olieverf. Heeft Roelofs, eenmaal terug in
zijn atelier, het wenselijk geacht een
kerkje toe te voegen aan dit dorpsge-
zicht? Geen wet die dat verbiedt! Het
maakt de compositie alleen maar beter.
Durven wij daarom, net als Roelofs in
1854, concluderen: Eijsden, een uniek
dorpsgezicht? Mét kerk.
De weg van de aquarel en de olieverf

In het begin van dit verhaal hebben we
reeds vermeld waar de aquarel zich
bevindt. In het Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen, opgeborgen in
een doos van zuurvrij karton en
beschermd tegen het daglicht. De weg
van de olieverf is moeilijker na te gaan.
Het schilderij werd op 2 mei 1924
geveild bij Christie's in Londen en
bracht 31 guines op. “Quite something”
zegt de man bij Christiels mij. Een
guine is dan (1924) 1 pond plus 1
shilling waard. De koper is ene
Sampson, een handelaar. Vanaf hier
zijn we het spoor bijster. Zeer waar-
schijnlijk is het doek in privébezit en
dat maakt het achterhalen van de ver-
blijfplaats extra moeilijk. We worden
verwezen naar de Witt Library in Lon-
den. Deze kan ons niet helpen, het
schilderij is bij hen niet bekend. Het
Victoria and Albert Museum in Lon-
den is zeer hulpvaardig. Men onder-
zoekt of het doek zich in hun collectie
bevindt, hetgeen niet het geval is. Waar
het wel is kan men ook daar niet zeg-
gen. Wij blijven ons best doen en zul-
len U op de hoogte houden. Intussen
zijn tips die tot opsporing kunnen lei-
den meer dan welkom! Voor wat
betreft hert doek La Meuse à Eisden:
dit werd op 24 september 1992 voor
f6500 verkocht bij Christieš in
Amsterdam. De naam van de koper
mag men aan ons niet bekend maken.

1

trees jacobs

Bronnen:
Freya Malfait (St. Martens-Latem): Paris-
Bruxelles, een lezing bij gelegenheid van de
gelijknamige tentoonstelling in Gent, 1997
Saskia de Bodt: Brussel Kunstenaarskolo-
nie, Nederlandse schilders 1850-1890. Een
uitgave van het Gemeentekrediet, België
I. Grzimek: Het leven der dieren.

Speciale dank aan de heer I. Peerboom,
Mechelen en de heer I. Grondijs, Heerlen
voor “de opmaat en het akkoord” van dit
verhaal.
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Wegkruis aan de La Margellelaan

Sinds 1991 staat op deze plaats, tegen-
over “Reinekenshof” en op de hoek
van de veldweg welke “De Grub”
genoemd wordt een nieuw gietijzeren
veldkruis. Voorheen stond op deze
plek een mooi houten kruis. In de
zomer van 1991 werd dit houten kruis
zo goed als onherstelbaar vernield. De
bovenbalk werd er kompleet afgesla-
gen. Een betreurenswaardig geval van
vandalisme.
In maart 387 hadden we een gesprek
met Jef Crousen. een van de oudste
bewoners van de buurtschap Laag-
Caestert. Jef, ook wel “noonk Jef”

genoemd, wist ons te vertellen dat het
betreffende wegkruis hier aan het
begin van deze eeuw geplaatst zou zijn
door Jef van der Cruys. Deze Jet` van
der Cruvs is bij de iets oudere Eijsde-
naren bekend om zijn meer dan fraaie
ontwerpen van bloemtapijten voor het
rust-altaar in Laag-Caestert. Hiermee
niets te na gesproken over zijn opvol-
gers. Jaarlijks kunnen we tijdens en na
de sacramentsprocessie nog steeds
genieten van wat Laag-Caestert op dit
vlak te bieden heeft.
Het hierboven vermelde houten kruis
kan echter niet het oorspronkelijke
kruis geweest zijn. Waarschijnlijk werd
het na de oorlog vernieuwd. Men
gebruikte toen hiervoor hout van de
fijne Amerikaanse naaldhoutsoort
“Oregonpineii In Nederland toen een
tamelijk onbekende houtsoort. Het
hout van deze reuzenbomen werd in
het US leger voor velerlei doeleinden
gebruikt. In Caestert maakte men er
zelfs een wegkruis van!
Het kruis had iets aparts! Het was van
een opvallende en charmante eenvoud.
Het paste perfect in zijn omgeving.
Jammer dat het er niet meer is! Ook
van vreemden trok het de aandacht.
Mevrouw I. Nulens-Zegeurs vermeldde
dit veldkruis dan ook in haar boek
“Kruisen en Kapellen” en plaatste er
zelfs een schetsje bij! Het kruis was
voorzien van een houten tekstplaat
met de in aluminium uitgesneden

tekst “Geloofd zij Jesus Christusii.
Naar wij vernamen zou het aluminium
afkomstig zijn van een na de bevrij-
ding neergestort vliegtuig.
Na die onzalige gebeurtenis in 1991
stond men voor het feit dat er iets
nieuws moest komen. De buurt-
bewoners waren eensgezind. Er zou nu
een gietijzeren kruis geplaatst worden.
Bij de werkgroep “Wegkruisen” was
nog een exemplaar voorhanden. Het
was afkomstig van een graf van de
Familie Molijn-Hermans op het kerk-
hof aan de Groenstraat. Dit model
gietijzeren kruis lijkt wat betreft ont-
werp en uitvoering een nabootsing te
zijn van een gesmeed kruis. Zie o.a. de
koppelingsbanden op de schacht en op
de kruisarmen, Kruis en Corpus zijn
echter aan ée'n stuk gegoten. Aan het
einde van de zijbalken en aan het
einde van de bovenbalk is een gesti-
leerde Pranse lelie te zien. Deze Franse
lelie werd als Christelijk symbool reeds
van oudsher veelvuldig als kerkelijk
ornament toegepast. Verder zien we
nog als ornament in de vier hoeken
een palmnetvormige stralenbundel.

Het in de zomer van 1991 onher-
stelbaar vernielde kruis.
Foto: EV534.

Ook werd weer een tekstplaat gemon-
teerd met de oorspronkelijke tekst
“Geloofd zij Jesus Christus". Vóór het
kruis is er steeds een goed verzorgd
perk van bloemen en planten. Hopelijk
mag dit kruis nog tal van jaren deze
prachtige platanenlaan blijven sieren.

Bèr Pachen.

Het nieuwe gietijzeren veldkruis.
Foto: Bèr Pachen, 24 november 1991.
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Limburger Koerier

Eijsden, 10 Ianuari. Hedenvoormiddag
omstreeks tien uur ontstond in het
gehucht Maarland door eene onbe-
kende oorzaak brand in een huis
bewoond door de gezinnen T. en D.
Ofschoon de beide woningen in korten
tijd door het vuur in de asch gelegd
werden, zoodat onze brandweerhier
geene hulp meer verleenen kon, kwam
zij nog bijtijds om de belendende hui-
zen te beschermen die, daar het noor-
denwind was en de dichtsbijliggende
met stroo gedekt waren, groot gevaar
liepen. Van T. was alleen het woonhuis,
van D. ook de inboedel tegen brand-
schade verzekert.
LK. Zaterdag 11 januari 1896

Mesch, 9 Februari. Een vreselijk onge-
luk had hier gisteren plaats. Terwijl
twee knechts van den heer A campo
bezig waren aan het omhakken van
een zwaren appelboom en de een zich
een ogenblik verwijderde, ging de
ander voort met nog een paar wortels
om te kappen, met het ongelukkige
gevolg dat de boom op hem viel.
Nadat men erin geslaagd was hem met
veel moeite te bevrijden, gaf de onge-
lukkige knecht, een zeventienjarige
braaf jongeling van St.Geertruid, in de
armen van zijn meester den geest.
LK. Dinsdag ii Februari 1896

Eijsden, 27 Februari. Hedenmorgen
werd in onze gemeente het 25-jarig
bestaan der zinkwitfabriek gevierd.
Het gebouw was uitwendig met vlag-
gen versierd. Ten einde den oprichter,
den heer George Rocour, met dit heug-
lijke feest geluk te wenschen was het
geheele personeel (ook dat der zink-
witfabriek te Maastricht) aanwezig.
Ook de heeren Pijls, burgemeester van
Maastricht, en Herman Seydlitz, waren
aanwezig om den jubilaris te compli-
menteren. De heer Waleff, directeur
der zinkwitfabriek te Maastricht, sprak
den heer G.Rocour in gevoelvolle
woorden toe.
Namens het personeel werd den

oprichter een prachtigen bronzen
groep als herinnering aan dit feest aan-
geboden.
L.K. Vrijdag 28 Februari 1896

Eijsden, 10 Maart. De Maas, welke door
de aanhoudende regens der laatste
dagen sterk gezwollen was, is buiten
hare oevers getreden. In noordelijke
richting ziet men, zoover het oog reikt,
niets dan water: aan weerszijden staan
weide en akkers blank. Ook staat het
water reeds in een paar straten, zonder
echter het verkeer te belemmeren.

Naar vernemen zal ook hier een afde-
ling van den Nederlandschen Boeren-
bond opgericht worden.
LK. Woensdag 11 Maart1896

ot onze diepe smart werd ons heden onze
Iumg geliolde echtgenoot. on vader

-ie Heer

.› R. M. l. e Cleiju Bram,
NO'E.<LRIS.

in dan ouderdom van 40 jaren door den dood
ontrukt.
Eijsden, 21 Maart. 1805.

.T. O. Dl-l (ZLEIJN BREM- Hansen
M. .l'. A. U. Diii' CLEIJN BREM.
fit. I". J. lult BLEU-N BREM.
G. J'. G. DE CLI'JIJN BREM.

LK. Dinsdag 24 Maart 1896

Eijsden, 25 Maart. Hedennamiddag
had de teraardebestelling plaats van
onzen te vroeg ontslapen Notaris, den
weled. gestr. heer R.cle Cieyn Brem, die
reeds op 49~jarigen leeftijd aan de
liefde zijner echtgenoote en kinderen,
aan zijnen werkkring ontrukt werd.
Behalve de familieleden en eene tal-
rijke schaar vrienden en bekenden,
welke den iijkwagen volgden, gingen
verschillende plaatselijke vereenigingen
voorop, n.l. de Oude Harmonie en de
Spaarbank, welker voorzitter en het
Landbouwcasino, welks penningmees-
ter hij was. In den stoet werden ver-
scheidene prachtige kransen gedragen.
Te één uur zette de lijkstoet zich in
beweging naar de begraafplaats der
Hervormden nabij het station. Aan de
geopende groeve werd eerst het woord
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Hull .Pension sllaislalt
te EusDEN [z.Limburgj.~ i

Aan 't publiek beleefd aanbevolen wegens 'zijnel
prachtige en gezonde natuur en ligging aan den oeverj
der Maas, nabij de aanlogplaats der stoombooten ení
looanltrein Luik-Maastricht.

Een rustig leven Sans Gëne valt hier te genieteni
Ook is er gelegenheid een luchtig gemeubileerd

`

Huis te huren,
l

l~ l
l1

vgedurende het zomerseizoen, desverkiezeude met Pen-
sion. Matige prijzen.

gevoerd door den eerw. heer Hamel-
berg, predikant alhier. Daarna werd
nog gesproken namens de Oude Har-
monie, de Spaarbank en het Land-
bouwcasino. Hij ruste in vrede!
LK. Donderdag 26 Maart 1896

Eijsden, 23 April. Vierde nog voor kor-
ten tijd de heer G.Rocour, directeur
der Zinkwitfabriek alhier, den heuglij-
ken dag waarop hij voor 25 jaren aan
gemelde inrichting werkzaam werd,
heden was het 25 jaar geleden dat de
opzichter Iosef Partouns bij genoemde
fabriek in dienst trad. Ook dit feest
werd op eene wijze, den trouwen en
ijverigen werkman waardig, gevierd.
De geheele fabriek was versierd met
bloemen en vlaggen. De directeur
bood den jubilaris geschenken aan,
welke hem met een waardeerend
woord voor zijne plichtsbetrachting
overhandigd werden.
Het programma der feestviering begon
met een H. Mis. Een kameraardschap-
pelijke maaltijd besloot het officieele
gedeelte van het feest. Voorwaar, “t is
verblijdencl dat er nog fabrieken gevon-
den worden waar zoo'n hechte band
tusschen patroon en werklieden bestaat.
LK. Vrijdag 24 April 1896

Eijsden, 29 April. Bij de gisteren ten
raadhuize gehouden aanbesteding van
de restauratie van den kerktoren was
de laagste inschrijven wien het werk
ook gegund werd - de heer Janssen te
Wijk-Maastricht.
LK. Vrijdag] mei 1896

Eijsden, 5 Mei. Zondag j.l. deden 23
kinderen, een zeer klein getal in verge-
lijking met andere jaren, hunne eerste
H.Communie. Bij deze gelegenheid
werd door de grafelijke Familie, wier
jongste dochtertje ook tot de communi-
canten behoorde, een prachtig aantal
misgewaden voor 3 heeren (casula, dal-
matica en tunicella in roode kleur) aan
de parochiekerk te Breust geschonken.
Gods rijkste zegen moge het loon der
milde gevers zijn, die om hun echten
waren godsdienstzin en om den zedelij-
ken en geldelijken steun, dien elk goed
werk van hen ondervindt, genoeg
bekend zijn. Een sprekend bewijs hier-
van is o.a. het volgend telegram, dat in
den loop van den dag uit Rome op het
kasteel ontvangen werd: “De Heilige
Vader zegent van ganscher harte Uwe
dochter Isabella bij gelegenheid harer
Eerste H. Communie in het vertrouwen
dat zij altijd een zoete troost zal zijn
voor hare Ouders aan wie Zijne Heilig-
heid tevens zijn zegen zendt”
Kardinaal Rampolla.
LK. Woensdag 6 mei 1896

Eijsden, 11 Mei. Ter aanvulling van de
vacature in het bestuur der plaatselijke
“Spaarbankvereeniging'l ontstaan door
het overlijden van haar voorzitter den
heer De Cleijn Brein, werd in eene giste-
renavond gehouden vergadering door de
leden tot bestuurslid gekozen de heer
Arnold Spauwen, waarop het bestuur uit
zijn midden den heer Victor Watrin - tot
dusver vicepresident - tot president, en
den heer Barth. Wolfs tot dusver com-
missaris - tot vice-president koos.
L.K.Dinsdag 12 Mei 1896

Eijsden, 2 juni. Een schoon feest vierde
verleden Zondag onze broederschap
der H.Pamilie. Dien dag n.l. zou de
plaatsing en inzegening plaats hebben
van den nieuwen beeldengroep voor-
stellende de Heilige Familie: Iesus,
Maria, Iosef. Deze groep komt uit het
atelier van den heer Houtermans te
Roermond en doet den vervaardigen
zoo wat polychromie als wat beeld-
houwkunst betreft alle eer aan en ont-
lokte dan ook aan allen die het zagen
e'én: “Ol” van bewondering. De kosten
ervan - in ronde cijfers 800 franken -
zullen voor de helft gedekt worden
door de opbrengst der collecte, onder
de leden der broederschap gehouden,
en voor de rest door milde giften door
verschillende personen voor dat doel
geschonken.
“s Morgens onder de eerste H.Mis had
de generale communie der leden plaats
en de solemneele Hoogmis werd opge-
dragen door den eersten directeur, den
weleerw. heer llOrtye, thans leraar te
Echt. De eigenlijke plechtigheid begon
“s namiddags te drie uur.
Van de kerk te Breust begaf men zich
processiegewijze naar het klooster der
eerw. zusters Urselinen, waar het beeld
voorlopig geplaatst was. Dit stond op
eene draagbaar, die door de goede zor-
gen der eerw. zusters smaakvol versierd
was. Aan het klooster bevonden zich,
behalve de plaatselijke, een tiental
eerw. heeren geestelijken, waaronder
de hoogeerw. heer deken van Wijk en
de verschillende directeuren der broe-
derschap uit het dekenaat. Nadat het
beeld door de dragers op de schouders
genomen was, terwijl het zangkoor het
“Magniñcat” aanhief en de leden met
luider stemme het rozenkransgebed
begonnen, zette zich de stoet in bewe-
ging. Tusschen twee dichte rijen
nieuwsgierigen - zoo uit den vreemde
als uit Eijsden - door, bereikte hij ín de
volmaakste orde de kerk, waar de
groep op zijn voetstuk geplaatst en
door de hoogeerw. heer deken ingeze-
gend werd.
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_ als toegift schonk. Later-.kwam ha r talent nog eens tot zijn

.den hoor J. Wolfs, in eene fraaie toespraak en daarna. op cham-

Aheerlijke gloedvolle kooi-nummers' als llfclendelssohn's4 „Op het

- gemagnetisoerd cn aan het applaus schoen geen eind te komen.

.ces met zün.traaio romance „que no peot'on rover touiotn'fI en

eesten en Wedstrijden,
EYSDEN, 26 Aug. Het groote concert, waardoor ,1.1. Zondag

de nieuwe zaal der Oude Honnenio geopend werd, mag een
were triomf heeteu :onwel voor dit gezelschap als voor het
Gmargd Koor der 56 Kägslcers van. Maastricht. Aan 't station
door de Harmonie afgehaald, worden de dames en beeren'van
het Koor in de zaal begroet door den eeeieteris der Harmonie,

pagno onthaald. Het programma van hef concert was rijk van
inhoud en werd keurig uitgevoerd. De Oude Hormonen heeft
heren ouden roem hooggehouden ; keurig van uitvoering was
de groote en zware Oranje-Nassaumsrsch, waarmee 't concert
geopend werd en als aan 't slot het oude Wilhelmus klonk
met zijn volle, breeds akkoorden, stond heel het publiek 'rol
goestdríi't als één' man op. Even verdienstelülr waren inderdaad
de ouventnre „Marie Henriette” Jerusalem en vooral Eilenberg'sš
,Le Keulin" evenals het solonummer „Clnirette“, hetwelk doorV
den hoor Peet-boom meesterlijk werd uitgevoerd. De glans van
den avond was echter het Gemengd Koor., Neon, dat hnrl _níe-
mand durven hopen, dat was in Eynden nooit gehoord. Wat

Meer-'2 het schoone .Foto desprix eu ' Gretry's lustigo Double
choeur. Maar verhevoiier en grootscherV nog datzelfde koor waar
't ons in kennis brachtmet de werken der .klassieke meesters;
wat luister en rijkdom van _klank en uitdrukking in 't scboone
trio en koor uit Haydn's I„Les-Selectie", in 't grandíose koor
uit .Lohongrin- .beiden evenals het yalsje „Goutte de Reece"
op onberispelijke wijze met prachtigl ensemble en correctheid
van toon en uitspraak ten. gohoore gebracht. Iïa 't -oerste deel
gaf' het koor, na het; langdurig hisseeron, alstoegift het choenr
uit Guillaume Tell en aan"t slot het steeds _eiïectvollo Wilhel-
mus. Het bonquet van heel de uitvoering waren de. solonnm-
mers, wasrin wtf Mei. A'. Borléo en don 1:oerG..Roevros moch-
ten hoeren. Do mug-het talent ,in het rijke orgaan van. de
eerste staat ver boven onzen' lot verheven. Riet uittodruklren
is het, .wat men gevoelt' bij zoo'n heerlijife voordracht als 't
grootoair uit Gounod's ,Mireille“, de toehoorders waren als

totdat. de gevierde zangeres het fraaie Forfalla (Les Pnpiilons)

volle recht in het groote Duo uit Tr vista, dat zji metl den
hoer Roevros keurig zong. Ook deze solist behaalde groot suc-

was verplicht na de' ein'deloozo toejuiohingcn het lieve lied
„Lente“ als toegift te geven. De komieke voordracht in 't derde
gedeelte, die allen zeer goed bovieleo, verdienen eveneens aller-i
loten worden ook stormachtig geapplodísseerd. De. ongeveer-f
500 toehoorders, die don prachtige-.ii Concertzaal vulden, waren
dan ook allen ten hoogste voldaan. ' `

r
1lllifij eindigen met een luid bravo voor de Oude Harmonie eni

het Gemengd Koor doch dienen allereerst. hulde. te brengen aan
hem die deze beide gezelschappen als Directeur. door zijn talent,
Uver en onvermooido werkkracht tot een zoo verlossende kunst-
hoogte bracht. Hulde'den hoor de Pauw ; dit concert is ander-
maal een schitterende triomf voor hem geweest, op hem straalt
\l de glans van het hehaalde succes terug. `

LK. Donderdag 27 Augustus 1896

Daarna begon het lof, waaronder zijn
hoogecrw. het spreekgestoelte beklom
en de prachtige fcestrede hield, aan-
vangende met de tekstwoorden: Wij
zijn een schouwspel geworden voor
God, engelen en menschen. Komt voor
het welslagen van deze grootse plech-
tigheid aan alle leden der Hfamílie, je
aan alle parochianen van Breast-Eijs-
den een woord van dank toe, in het
bijzonder toch aan den directeur der
Broederschap, den eerw. heer kapeiaan
Tack, aan wiens loffelijke toewijding en
onvermoeid streven het leeuwenaan-
deel van dit succes te danken is.
LK. Woensdagâ juni 1896

Eijsden, 15 Iuni. Bij het tweejaarlijksch
koningschieten der schutterij van
Oost, op Pinkstermaandag, had de
hooggeb. heer graaf de 1a Boëssière-
Thienne dit jaar voor de derde maal
het geiuk den vogel af te schieten
zoodat dit meesterschot hem tot “kei-
zer” der schutterij van Oost verhief
welke waardigheid sedert 1818 nie-
mand meer bekleed had.
Volgens gebruik had gisteren (Zondag)
de feestelijke installatie plaats. Aan de
grenzen van het gehucht werd hij ver-
gezeld van de grafelijke familie de
Geloes, door de Schutter-ij en cie har-
monie St.Cecilia afgehaald. Onder de
lustige tonen der muziek zette de stoet
zich in beweging en begaf zich door de
met groen en vlaggen gesierde straten
van het dorpje naar de pachthoeve van
den heer V. Janssen, waar den nieuwen
keizer door de jonge dochters van Oost
een fraaie ruiker en een prachtige zil-
veren inktstel aangeboden worden,
waarvoor hij in de meest hartelijke
bewoordingen dankte.
Thans wachtte de schutterij, de jonge
dochters van Oost, de leden der Har-
monie en al wie maar trek had een
flink onthaal, waarna dit eigenaardige
en schoone feest met den traditionee-
len “cramignon” besloten werd.
LK. Woensdag 17114111' 1896
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Eijsden, 10 Juli. Toen verleden jaar in
België de nieuwe wet op de invoerrech-
ten in Werking trad, volgens welk fruit
o.a. 12 procent betaalt, was men hier
algemeen van oordeel dat hierdoor aan
onze handel een gevoelige slag Werd
toegebracht. Toch hebben wij tot nu
toe weinig van die nadeelen ondervon-
den. De handel in vroege (witte) kersen
was zeer levendig en de prijzen bedroe-
gen 15 tot 20 franken. En toch werd
andere jaren meer dan de helft dezer
kersen door Belgische kooplieden
opgekocht, terwijl dit jaar gene enkele
kers in België ingevoerd werd.
Met de eerste dagen dezer week is ook
de handel begonnen in de zwarte ker-
sen, die allen in Engeland aan de
markt gebracht worden. Ofschoon nog
niet in vellen gang was ook de handel
hierin reeds levendig en werden er
hoge prijzen besteed, zoo Dinsdag en
de twee volgende dagen respectievelijk
40, 46 en 50 franken per 100 K.G.
Wanneer het zo doorgaat maken onze
boeren dit jaar in dit opzicht goede
zaken. Het mag dan ook wel! Maar
ook voor den koopman schiet er nog
al wat over, wijl de kersen in Engeland
netto bij 60 franken opbrengeni
LK. Zaterdag 11 juli 1896

Eijsden, 31 Iuli. Naar we met genoegen
vernemen heeft de heer G. Wolfs van
alhier, thans onderwijzer aan de
O.L.School te Heemstede (Nl-1.), te
Arnhem met goed gevolg het examen
als hoofdonderwijzer afgelegd.
LK. Zaterdag 1 Augustus 1896

Eijsden, 14 September. De Harmonie
“SL Cecilial” vertrok gisterenmiddag
naar Luik waar zij om vier uur een
concert zou geven in den “Iardin
dlAcclirnatation".
Na hare aankomst maakte zij eerst
onder het spelen van versschillende
pas-redoublé's eenen wandeltoer door
de voornaamste straten der stad.
Tegen het uur van het concert begaven
zich de leden naar hunne plaats van

bestemming, waar hun door de wel-
willendheid van den directeur der
inrichting gelegenheid gegeven werd
den prachtigen Iardin dlAcclimatation
vooraf even te bezichtigen.
Het concert liep uitmuntend van sta-
pel en toen tegen het einde de direc-
teur der Harmonie, den heer A. Bossy,
door de Directie in hartelijke bewoor-
dingen een fraaie ruiker aangeboden
werd gaf 't talrijke publiek door luide
bijvalsbetuigingen blijk, dat het met
die onderscheiding ten volle instemde.
Nog ontving de harmonie van onbe-
kende zijde een grooten, prachtigen
krans als huldeblijk.
Onnodig te zeggen dat deze eer- en
huldeblijken de werkende leden in
eene opgewekte stemming brachten.
Toen men met den trein van achten in
Eijsden aankwam, werden deze eerete-
kenen, omgeven door talrijke lam-
pions, voor de Harmonie uitgedragen
en onder muziek en zang naar het
lokaal gebracht. Maar eer men zoover
was werd nog al een enkele maal halt
gemaakt om op “t succes van den dag
te drinken.
LK. Dinsdag 15 September 1896

Eijsden, 17 September. De restauratie
van den kerktoren heeft dezer dagen
eindelijk haar beslag gekregen. En de
verjongingskuur heeft uitmuntend op
onzen bouwvalligen oude gewerkt.
Een nieuwe steenen voet, geen scheu-
ren en barsten in den rornp, geen gaten
en deuken in het dakwerk meer, een
fraaie nieuwe wijzerplaat uit zandsteen
en het kruis dat zich nu weer lood-
recht ten hemel verheft, dat alles geeft
hem den schijn van een jongeling in de
kracht des levens. Moge die schijn niet
bedriegelijk zijn!
LK. Vrijdag 18 September 1896

Eijsden, 9 Oktober. Als een bewijs dat
het schoolverzuim aan de O.L.School
in den aardappeltijd niet gering is, kan
het volgende dienen. ln de midde-
klasse - derde en vierde schooljaar -

bedraagt het aantal leerlingen 39, het
aantal schooltijden per leerling en per
week 10, en dus het gezamelijk aantal
schooltijden 390. Hiervan werden in
de afgelopen week 238 schooltijden
verzuimd. in de beide andere klassen is
het wel iets minder, doch ook nog zeer
groot.
LK. Zaterdag 10 Oktober 1896

Eijsden, 18 Oktober. 1.1. Woensdag
overleed hier in den ouderdom van 63
jaar de heer Ian Wolfs, in leven orga-
nist der kerk van Eijsden en commissa-
ris-penningmeester der harmonie
St.Ceciiia. De breede schaar vrienden
en bekenden die hem gisteren naar
zijn laatste rustplaats vergezelden,
bewees hoezeer de overledene in ach-
ting en aanzien stond. Hij was een
dier mannen van den ouden stempel,
braaf en eenvoudig, die nauwgezet en
stipt hunnen plicht vervullen, zonder
ophef, zonder zich voorop te dringen.
Het lijk werd gedragen door de leden
van het zangkoor en voorafgegaan
door de Harmonie.
Voor beide vereenigingen is dit overlij-
den een groot verlies. Het zangkoor
verliest in hem een kundig en ijverig
directeur onder wiens talentvolle lei-
ding het een hoogen trap van bloei
bereikte getuige de heerlijke muziek-
missen, welke het op hooge feestdagen
in onze kerk ten gehoore bracht en
welker uivoering elken toehoorder met
bewondering vervulden.
De Harmonie verliest in hem een
bestuurslid dat met belangeloze toe-
wijding zijne beste krachten voor haar
veil had, en een penningmeester die
met voorbeeldige nauwgezetheid en
eerlijkheid hare geldmiddelen
beheerde.Zijn aandenken zal bij beide
vereenigingen in zegening blijven.
LK. Maandag 19 Oktober 1896

Eijsden, 28 Oktober. Een droevige lijk-
stoet bewoog zich heden morgen door
onze straten naar de kerk. De overle-
dene, Thfrancotte, kleermaker was
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Zondagnarniddag in <t lof geweest en
daarna gezond en wel voor zaken naar
Breust gegaan. Nog slechts weinige
schreden voor het huis zijner bestem-
ming verwijderd, werd hij plotseling
door eene beroerte getroffen.
Groot was de ontsteltenis welke deze
tijding in het dorp teweegbracht. De
overledene toch was een geacht ingeze-
tene en een braaf en oppassend huis-
vader, die eene zwangere weduwe en
drie kleine kinderen in onverzorgden
staat achterlaat.
Groot was de deelneming in dit over-
lijden betoond: de Oude Harmonie,
waarvan de overledene deel uitmaakte
en eene breede schaar ingezetenen en
vreemden vergezelden hem naar zijne
laatste rustplaats.
LK. Donderdag 29 Oktober 1896

Eijsden, 2 November. Op de vorige
week door de Hooggeboren Graaf de
Geloes gehouden drijijacht werden
geschoten: 58 hazen,en 45 patrijzen,
samen 103 stuks.

Ofschoon de Maas eigenlijk niet bui-
ten hare oevers getreden is, staat zij
toch reeds dagen en weken in den
zoogenaamden Trichterweg op den
rechteroevers, zoodat verschillende
landbouwers niet met kar en paard
naar hunne akkers kunnen, waar beet-
wortels e.a. nog steeds er op wachten
naar huis gehaald te worden. Het is nu
maar te hopen dat de rivier niet meer
wast, anders konden de beetwortels
nog wel eens het nagras volgen, n.l. “op
den weg naar Holland”l
L. K. Dinsdag 3 November 1896

Eijsden, 30 November. Hoe gevaarlijk
het is kleine kinderen onbewaakt in
huis achter te laten, heeft zich weer
gisteravond in het gehucht Hoog-Cae-
stert bewaarheid bij de familie I. Ter-
wijl de moeder in den stal bezig was
het vee te voederen, vatten de kleeren
van een driejarig kind, dat alleen in
huis voor den open vuurhaard zat,

vuur en in een oogwenk stond het
arme schaap in volle vlam. Op het
hulpgeschrei snelde de moeder toe,
doch de vlammen hadden de kleertjes
reeds nagenoeg verteerd en het onge-
lukkige kind met vreeselijke brand-
wonden overdekt.
Aangezien geneeskundige hulp ont-
brak, werd de eerste helpende hand
gereikt door de hooggeboren gravin de
Geloes, die op het hooren van het
gebeurde dadelijk was komen toesnel-
len en door eenige buurvrouwen. Nog
om negen uur gisterenavond werd het
kind in een rijtuig der grafelijke fami-
lie naar het gesticht Calvarieberg te
Maastricht overgebracht.
LK. Dinsdag 1 December 1896

Eijsden, 14 December. Gisterennamid-
dag te drie uur had in het gewone
lokaal, een der zalen van het Urseli-
nenklooster, de jaarlijksche algemeene
vergadering van de Vincentiusvereeni-
ging alhier plaats. Aan de uitnoodiging
der bijwooning hadden een zeventigtal
ingezetenen gehoor gegeven. Bij afwe-
zigheid van haren hooggeboren voor-
zitter, dien een sterfgeval plotseling
naar Frankrijk geroepen had, werd de
vergadering geopend en geleid door
den zeereerw. heer ondervoorzitter.
Aan het jaarverslag der secretaris ont-
leenen wij, dat de inkomsten bedroe-
gen 905 gld. 53 cts., de uitgaven 819
gld. 15 cts. en de rekening bijgevolg
met een batig saldo van f85,38 sluit.
In de beide kerken werd gisteren onder
de heilige missen gecollecteerd de som
van 225 franken.
LK. Dinsdag 15 December 1896

FRANSCHE TAAL AKTE A.
Voor deze akte slaagden gisteren te
's-Gravenhage: M.C.Roebroeck,
MJ. Keller en MJ. de Cleyn-Brem
allen van Eijsden.

Eijsden, 22 December. Reeds herhaalde
malen maakten wij met genoegen mel-
ding van de hooge vlucht, welke de

hier gevestigde R.K. Normaalschool en
de daaraan verbonden cursus voor de
hoofdakte, onder leiding der eerw.
directrice Mère Therese, in de laatste
jaren genomen heeft. Groot is het getal
leerlingen dezer inrichting, die de akte
van bekwaamheid als onderwijzeres of
voor eene of meerdere moderne taal
behaalden. En nagenoeg alle slaagden
de eerste reis. Doch dit alles werd
thans overtroffen door het succes -
gisteren vermeld ~ , dat de even ijverige
als bekwame vrouw nu weer behaald
heeft met de opleiding van drie dames
voor de akte Fransch middelbaar
onderwijs. Het was de eerste maal dat
zij candidaten tot dit examen voorbe-
reidde, en hoe zij zich van die zware -
ik zou haast zeggen onbegonnen - taak
heeft gekweten dat heeft het resultaat
van gisteren (Maandag) bewezen, toen
alle drie met glans te 's-Gravenhage de
akte behaalden.
Waarlijk, de geheele onderwijsinrich-
ting van Breust mag trotsch zijn op
zulke leiding, die haar een eerste plaats
doet innemen onder de zusterinrich-
tingen - zoo openbare als bijzondere -
in Limburg.
LK. Woensdag 23 December 1896

Eijsden, 23 December. Eenige jonge-
heeren alhier hebben het prijzenswaar-
dige plan opgevat, met medewerking
der Harmonie "St.Cecilia”, op een der
eerste Zondagen in Januari een concert
te geven ten bate van een paar behoef-
tige oudjes, die binnen een paar jaar
hunne 60-jarige echtvereeniging hopen
te vieren.
L.K. Maandag 28 December 1896

Eijsden, 28 December. Naar we alhier
met genoegen vernemen zal onzen
dorpsgenoot Dr. Eng. Dubois, zoon
van onzen onlangs overleden burge-
meester, weldra een groote onderschei-
ding te beurt vallen. Door den Senaat
der Universiteit van Amsterdam zal
hem namelijk als oud-leerling dier
inrichting het doctoraat in de plant-
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en dierkunde eershalve verleend wor-
den, uit waardeering van zijne uitne-
mende wetenschappelijke werken. De
promotie “honoris causa” zal plaats
hebben op 8 jan. e.k. in de Aula bij
gelegenheid der plechtigheid van den
2655ten geboortedag der inrichting
voor Hooger Onderwijs te Amsterdam.
Het is de eerste maal dat deze onder-
scheiding door den Senaat der Univer-
siteit wordt verleend.
L.K. Dinsdag 29 December 1896

Eijsden, 29 December. Bij gelegenheid
van het Kerstfeest werd ook dit jaar
weer op het kasteel door de grafelijke
familie eene prijsuitdeeling gehouden
voor de jongens en meisjes, welke
inleggers zijn op de Rijkspostspaar-
bank en die niet meer dan de helft van
het aantal- wekelijksche - inlagen ver-
zuimd hebben.
De prijzen bestonden meest uit fraaie
boekwerken en verder uit allerlei
schoolbehoeften. Dat het doel, hetwelk
de edele gevers hiermede beogen, n.l.
bevordering der spaarzaamheid niet
gemist wordt blijkt uit het groot aantal
inleggers dat met ieder jaar stijgt.

Gisterenavond hield het Landbouwca-
sino zijn laatste vergadering in dit jaar,
welke buitengewoon druk bezocht was.
Eerst bracht de secretaris verslag uit
over de werkzaamheden in dit jaar.
Daarna was het de beurt aan de pen-
ningmeester om rekening en verant-
woording af te leggen. Vervolgens wer-
den tot bestuursleden herkozen: de
hooggeboren heer Graaf de Geloes, en
de heer A.Spauwen, en gekozen: de
weledelgestr. heer Arnold, notaris.
LK. Woensdag 30 December 1896

Uit het fotoarchief

Begin april 1952 stortte de zuidoostelijke toren van het kasteel van Eijsden gedeel-
telijk in. Daarbij was een dode te betreuren.

De plaats van de instorting is op de plattegrond van het kasteel aangegeven. De
twee eerste foto”s tonen de ravage na de instorting; de derde foto geeft een beeld
van het kasteel in 1957.

In Maares Sr van Agt* lezen we: “In het oostelijk paviljoen was voorts de z.g.
“chambre de 1'évêgne”, zo genoemd naar de Luikse Prins-Bisschop C.C.F. van
Hoensbroeck (1719-1792), een slaapkamer in Lodewijk-XVI stijl, die bij de instor-
ting helaas is verdwenen; opmerkelijk waren hier de vignetachtig geschilderde
mythologische voorstellingen in de trant van de Luikse schilder Lovinfosse."
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Kasteel van Eijsden, plattegrond van de hoofdverdieping. De pijl geeft de plaats
van de instorting aan.
Uit Maares 8: van Agt*

* W. Maa res & J.J.F.W. van Agt: De Nederlandse monumenten van geschiedenis
en kunst; deel 5 De provincie Limburgl 3e stuk: Zuid-Limburg uitgezonderd
Maastricht; Arnhem. 1972 2e druk, blz. 113 Urn 119.
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De ingestorte toren, april 1952.
Foto: EV987, EV988.

De schade Wordt hersteld, 1957.
Foto: EV993.
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Kroniek Eijsden, 1988

23 januari 1988
De aingvereniging Eijsden viert
haar 'FS-jarig bestaan. Op 14 januari
1913 wordt de vereniging op initiatief
van pastoor Schroeder opgericht met
als doel “verhefiing en verbetering van
de arbeiderstoestand uit christelijk en
maatschappelijk oogpunt". Als gei-'olg
van de Eerste Wereldoorlog werden de
eerste jaren weinig vorderingen
geboekt. Pas in 1923 kon de Woning-
vereniging onder voorzitterschap van
graaf R. de Geloes de eerste twintig
eigen woningen verhuren (Boomkes-
straat). Crisisjaren en Tweede Wereld-
oorlog maakten goed functioneren
opnieuw moeilijk. ln 1969 was de
liquidatie nabij. Een nieuw bestuur
onder voorzitterschap van F. Rubens
voorkwam dat en legde de basis voor
een solide vereniging.

27 januari! 3 februari 1988
Burgemeester Bouwens legt de eerste
steen voor een nieuwe fabriek voor
waterglas bij Crosfield Chemie Eijsden.
Eerder werd een nieuwe centrale pro-
ceseontrolekamer en een installatie
voor de productie van zeoliet in gebruik
genomen. Sedert het ontstaan van de
Crosfield Group in 1983. waarde
fabriek in Eijsden onderdeel van uit-
maakt. werd in Eijsden voor 15 miljoen
geïnvesteerd. Het hoofdproduct in Eijs-
den bleef silicaat. De totale productie
werd gedraaid met 85 vaste medewer-
kers onder leiding van directeur Jan
Manders.

30 januari 1988
Gouden huwelijksfeest van het echt-
paar Twan Spauwen en Paula L'baehs.
Beezepool T2, Eijsden. Zij waren de
uitbaters 1van café Spauwen bij de voor-
malige fruitveiling en van de Aristobar,
het clubiokaal van de Voetbaivereni-
ging Eijsden.

14--17 februari 1988: carnaval
Léon Vermeij, lokettist bij het NS-sta-
tion te Eijsden., medeoprichter van de
Schaakvereniging Eijsden. regeerde als
Léon II bij CV De Klèèflep. Ron
Brandsteder. Tv-presentator, kreeg de
Orde van de Gouwe Cramignon.
John ll, John Haenen. molenaar bij
Ankersmit Maalbedrijven. lid van scou-
ting SL-Paulus en trommelaar bij Ste.
Cécile, werd de nieuwe prins bij CV
De Druugsjliepers.

februari 1988
Als gevolg van de ophefting van de
Beeldende-Kunstenaarsregeling (BKR)
per 1 januari 198i, besloot de Eijs-
dense. gemeenteraad tot oprichting van
een fonds Beeldende Kunsten. Daarin
werd een eerste bedrag van 15.000 gul-
den gestort.

Gouden paar m Eenden
Twan Spauweo (761! en Paula Ubactu (72). woonachtig
aande Bumpers! 72 in Riem, vieren zaterdag hun lou-
den mmmltüaß. Da! m1 M uu: met em
dankmts in de kerk van osdorp-Emden. van 19.00 tot
28,33 uur benut Wil M puur tie leliciteren in
ml

W.
B \83m ham u: uit Lamers at-

tmmrtlle ul! met á! u-atager Mn uit Heartland een
cafå in Etjstlen. Eerst dreven :ze het celè hij de voorma-
hge truitveütng. daarna 30 jaar la de Amro-bar dat
kwam het :19,t ts van de “om hereniging Eus-
óm. All oud-voetbutler vut FSV was Nan Snaawen in
'35 èèn van åe oprichters van de huidige voethaiver. Eijs-
den. munten wu hit mine tLict hamer-stift. voert-s
richtte hij de bilålrlešub op die nu 25 jaar instaat Oak
was hij woontnaer van de Meludub eden en be
stuw-:iid van de mitwer ' . Voor e 'sportieve
verdunnen km Spluwlm in ' de :iiveren medaille
uw. mort bü áe orde van Oranje Namur Een jaar later.
m 'M duit. kreeg hii

deäluden
Km'B-speld bij zijn till)-

:img tzdmaatschap van vmtbntbond.

° Het echmaar Spam-IMlu: .w jaar getrouwd.

l Huldiging van de Jubilarissen aan de Nederlandse Pruitteettomunwatie.

Veertig jaar
fr-uitteler

7 maart 1988
Bij gelegenheid van het 40-jarig
bestaan van de afdeling Gronsveld van
de Nederlandse Fruitteeltorganisatie
worden een zevental jubilarissen gehul-
digd: Jos Crousen [erebestuurslid), Bèr
Beckers. Sjef Richelie, Sjef Duisings,
Louis Houbiers. Toussaint Frints en
Paul Kerkhofs. Zij ontvangen van voor-
zitter. Karel Seharnigg, de zilveren ver-
enigingsspeld.
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Hoera. Fi. auuá en 1-'. Sem-na.
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25 maart 1933
Feestelijkheden bij gelegenheid van
het 40-jarig bestaan van Postduivenver-
eniging De. Vriendschap te Meerzh. In
het veienigingslokaal W. 1van Hoven
aan de Grijzegraaf worden meerdere
jubilarissen gehuldigd: A. Schuyren
(75 jaar duivenlielhebber). Th. van
Hoven (60 jaar duivenliefl'leblüer),
A. Paquay [4-0 jaar duivenlielhehber)
en V. Spons (fl-0 jaar duivenliefliebber).
De drie laatstgenoemden ontvangen uit
handen van loco-burgemeester Jo van
Aubel het zilver, verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau.

15-24 april 1933
De Stichting Eijsdens Verleden organi-
seert de tentoonstelling “Eijsden in
oude ansichten {1371-1950)" in de
raadszaal van de gemeente Eijsden. De
tentoonstelling wordt geopend door
loco-burgemeester .lo van Aubel. Bij de
tentoonstelling verschijnt als catalogus
nummer 41 van Uit Eijsdens Verleden.

21 april 1933
De provincie Limburg verkoopt het oos-
telijk deel van het Waterrecreatiecen-
trum Eijsden (WRC) aan M- Hompel-
berg voor 6 ton exclusief kosten. Het
24 hectare grote terrein dient te worden
ingericht als recreatiegebied. De water-
sportvereniging De Grindsurfers vindt
er een plek.

23 april 1983
Het Waterschap Roer en Overmaas
reserveert een bedrag van 4- miljoen
gulden om de Voer zo aan te passen dat
overstromingen in vooral Mesch tot het
verleden zullen gaan behoren. Onder-
deel van het plan is om ook in Voeren
[liovenstrooms) een spaarbekken aan te
leggen. Eerst weigerde Voeren om daar-
aan medewerking te verlenen, omdat
eerst problemen met betrekking tot
overtollig water van het Zuiveringesta-
tion in Noorbeek, waar Voeren last van
heeft. opgelost moesten zijn. ln decem-
ber werden de. besprekingen met Voe-
ren vlot getrokken.

6 mei 1933
Upricliting van de ll-'Faterskicluh Eija-
den. De vereniging vindt onderdak hij
de Waterspm't Vereniging Eijsden.

22 mei 1933
Opening van het nieuwe terrein van de
naturistenvereniging De Maasplassen
op het Eijsdense watersport- en recre-
atiegel'Jied.
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24 mei 1938
Er blijkt een tweede grondsanering
nodig om het uitbreidingsgebied Poel-
veld (terrein voormalig Kapucijnen-
klooster) zinkassenvrij te maken. 500
tot 1000 kubieke meter grond werden
na verwijdering opgeslagen op het ter-
rein van de Zinkwit. Het transportbe-
drijf van de aannemerscombinatie
BML-HWZ. dat het \'en'oer verzorgde,
lapte echter enige. regels aan zijn laars.
Ongeveer' 800 ton licht verontreinigde
grond wordt afgevoerd naar de regio-
nale stortplaats in Berg en Terblijt. L-it-
eindelijk wordt 1970 kubieke meter
giftige zinkassen afgegraven. zo blijkt
uit een rapport (augustus) van bureau
PBI uit Sittard. dat namens de
gemeente Eijsden toezicht hield op de
sanering. Eu ook met deze tweede
sanering is volgens PBI het leed nog
niet geleden.
Inderdaad vond in december een derde
en laatste saneringsronde plaats (400
kubieke meter).

28 mei 1938
Spektakelavond van de 10-jarige Stich-
ting Kaomptloore in het UrsulinenCOm-
plex. De in 1978 opgerichte Stichting
legde zich in het begin vooral toe op
het spelen en organiseren van amateur-
dialecttoneel (later ondergebracht in de
zelfstandige tak Verenigd Eijsdens
Toneel. VET.
Kaomptloore verzorgt Café-eliantants.
beeldende kunstexposities. jazz-concer-
ten ete. Ook leveren ze een belangrijke
bijdrage aan het jaarlijkse Eijsdense
Straattheateifestival (in 1988 van 6-13
augustus).

Je huidige Mm um memtw Kmpfloon voor M WW Mutsen. Maken i]
m 'when kanmmkc'.
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mei 1988
Ten kantore van notaris Max van Slijpe
wordt de Stichting Pitbull Belangen
opgericht. Het doel van de Stichting is
de pitbull voor Nederland te behouden.
De notaris heeft zelf een American
Stafiordshire terrier, het grote broertje
van de pitbull. Als hondenlieíhebber
heeft hij aangeboden de Stichting met
raad en daad bij te staan. Na een
periode waarin het aantal pitbulls in
Nederland groeide van enkele honder-
den tot meer dan 6000 en het aantal
ongevallen evenredig groeide. leidt de
oprichting en de stellingname van de
notaris tot enige Commotie in de regio-
nale kranten.

3 juni 1988
De heren J. Vaes. Emmastraat 10. en
H. Heije. Platanenlaan 18, worden bij
gelegenheid van hun `-tO-jaelrig dienstju-
bileum bij de Zinkwit onderscheiden
mel de eremedaille in brons verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau.

'teren

Bronzen t
ere-

medailles
in Eijsden

' Twee Eijadense Zin-
kwit-mannen zijn gis-

onderscheiden
met een koninklijke
medaille. Zowel J. Vaes
(Emmastraat 10) als H.
Heije (Platanenlaand
18) kreeg" uit handen

mn loco-burgemeester
Van Anbel de bronzen
ere-medaille verbon-
den aan de orde van
Oranje-Nassau.
Beiden vierden hun
gti-jarig ` dienst-:mbi-
ieum bigl Zinkwit.
Heije (noormen van de.
monteurs) nam giste-
ren bovendien= Gif-fEwhere,- na mn:aan f
bruik van de regeling
vervroegd uittredera
Vaes (grondstofienver-
oorging) is in dienst bij
Crosfietd.

8 juni 1988
De gemeenteraad van Eijsden rerieent
een subsidie aan de Woningrereniging
Eijsden voor de bouw van 16 huurwo-
ningen voor bejaarden op het terrein
van de voormalige kleuterschool Het
Kwetternest aan de M.L. Kingstraat. De
stiehtingskosten bedragen 1,9 miljoen
gulden.

2 juli 1988
Gedeputeerde Staten van Limburg dra-
gen bij in de restauratiekosten van de
SL-.lozeflierk in Oost-Maarland, niet
ruim 24 duizend gulden.

9 juli 1988
Gouden huwelijksfeest van het echt-
paar Lambert en Bertha Hessels-van
Reeth. Parrestraat 9. Oost-Maarland.
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juli 1988
Het door de Eijsdense basisscholen
georganiseerde, en door de gemeente
betaalde. Cultureel sehfmlprojeet voor-
ziet in een geweldige behoefte. Meer
dan 1000 kinderen maken kennis met.
en genieten van verschillende vormen
van toneelspelen (Dierentuin). Het pro-
jeet wordt verzorgd door `lohn Ramae-
kers met Theaterstichting Confetti uit
Maastricht. De culturele cyclus voorziet
voor volgende jaren in muziek [1989).
beeldende kunst [1990) en film (1991).

augustus/september 1988
Het ten zuiden van de Maasplas (Oost-
Maarland) geprojecteerde bungalow-
park met 200 tot 250 woningen en een
golfbaan. vindt geen doorgang. Het
laten uitlekken van de plannen door
wethouder `lo van Aubel. wat grond-
prijsopdrijvend werkte. is daar debet
aan. Planbureau Jongen uit Heerlen.
dat een en ander in studie had. ziet af
van verdere ontwikkelingen. ln septem-
ber komt adviseurbureau \ivekerveste
met een nieuw plan dat voorziet in een
luxe recreatieverblijfsoord voor senio-
ren [Poitomaarft

augustus 1988
Vanwege de Stichting Eijsdens Verle-
den wordt op de hoek van de Boom-
kensweg en de Parallelweg een nieuw
(oud) veldkruis geplaatst. Het kruis dat
daar eerst stond werd voor de Tweede
Wereldoorlog verwijderd. Het nieuwe
kruis is afkomstig uit Hermalle (B) en
wordt door Martin Tossings. Harry Feys
en ,lo Bisseheroux na een grondige
opknapbeurt geplaatst.

15 september 1988
De, gemeente Eijsden is van plan
zwembad De Treffer. dat uitgebaat en
beheerd wordt door NV Sportfondsen-
bad Eijsden. met als enige aandeelhou-
der Sportfondsen Nederland NV, en dat
een jaarlijks tekort kent van 375 dui-
zend gulden. af te stoten. De Maas-
trichtse sportschoolhouder Pierre Zen-

den toont interesse in een beheersover-
eenkomst met de gemeente. Die over-
eenkomst houdt een maximale vergoe-
ding uit de gemeentekas van 375 dui-
zend gulden per jaar in. Zenden dient
het personeel mee over te nemen. Er
komen prijsafspraken en het maat-
schappelijk nut voor de bevolking mag
niet aangetast worden. Per l januari
1989 zal de overdracht in exploitatie
een feit worden.

17 september 1988
Notaris .ll-LM. (Joop) van Hall overlijdt.
Hij werd in 1920 geboren in Zwolle en
was van 1960 tot 1986 notaris in
Eijsden. Zijn kantoor was gevestigd aan
de Wilhelminastraat. nummer 22.

30 september 1988
Eijsden neemt afscheid van burgemees-
ter Jan Bouwens met een buitengewone
raadsvergadering en aansluitende
receptie in het gemeentehuis. De in
Biesland (Maastricht) geboren Bouwens
werd de eerste burgemeester van Eijs-
den na de herindeling van 1982. Daar-
voor was hij burgemeester van Itteren

' Notafll Van Hull 1

Oud-notaris
J. van Hall:
*sociaal werker

N achter de
schermen”

[vanaf 1963). Borgharen {vanaf 1964)
en van Simpelveld (vanaf 1969). Hij
maakte gebruik van de VUT na 4-0 jaar
overheidsdienst; nog in januari vierde
hij zijn 25-jarig burgemeesterschap.

Burgemeexler ríerl levens mbijueu rlielwy'ubileum

Jan Bouwens neemt
afscheid van Eijsden
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Loco-hu rgemeester .io een Aubeš van Eijsden eiwit?? Pie
'retailers (te verste-meant in :ihm-r op.

oktober 1988
De Jongerenkerk viert met tal van festi-
viteiten het Zit-jarig bestaan. De Jonge-
renkerk. bestaande uit een koor, combo
en tekstgroepen, is ontstaan uit de Stu-
dentenclub Pius X. Zij verzorgt een-
maal per maand een eueharistieviering.

12 oktober 1988
Piet Kreemers (Prins Hendrikstraat),
wordt bij gelegenheid van zijn 40-jarig
dienstjubileum als expediteur bij Vre-
destein lcopro. Maastricht, door loco-
burgemeester Jo van Aubel onderschei-
den met de. eremedaille in zilver verbon-
den aan de Orde van Oranje Nassau. ln
bet Eijsdense maakte bij zich verdien-
stelijk als musif-erend lid van harmonie
Sta-Cécile en als zanger bij het Kerke-
lijke Zangkoor Sint-Martinus. Hij was
medeoprichter van het Missiecomitë.

28 oktober 1988
Huldiging van de Koninklijke Oude
Harmonie in het gemeentehuis, van-
wege het behalen van een eerste prijs
met lof in de superieure afdeling (330.5
punten) tijdens het Bondsconcours in
Susteren op 22 oktober.

november 1988
J. Gubbels-Borremans, M. Schola-
Tbeunissen en W. Wolfs, zilveren jubi-
larissen bij het kerkelijk zangkoor Sint-
Cltristina, worden onderscheidel't met
het Gregorius-insigne.

16 december 1988
Installatie van de per 1 december
benoemde KHC. (Frans) Cortenraad tot
burgemeester van Eijsden. Cortel'lraad is
in Meerssen geboren [193T}. Hij was
ondermeer burgemeester van \i-"rijnancls-

rade en van Hunsel. Hij was voorzitter
van het streekgewest Midden-Limburg.

december 1988
De Voerense gemeenteraad besluit de
Meschenveg. de verbindingsweg tussen
Meseb en Voeren, af te sluiten voor
gemotoriseerd verkeer. Het grensver-
keer wordt daardoor ernstig bemoei-
lijkt. Vooral de vele Eijsdenaren die op
de Muziekacademie in Voeren onder-
wijs genieten, betreurden dit besluit.
De bewoners van de Bovenstraat in
Mesch. die nogal wat hinder ondervon-
den van voorbijrazend verkeer. juichen
bet besluit toe.

december 1988
In toenemende male worden de veldwe-
gen langs de Nederlands-Belgische
grens gebruikt voor drugssmokkel. Het
betreft vaak kleine hoeveelheden voor
eigen gebruik. Herhaaldelijk 1.vorden op
stille plekjes verslaafden in hun auto`s
aangetroffen.

Henk MLM. Boersma

Voor het samenstellen van deze kroniek werd
gebruik gemaakt van de collectie kranten-
knipsels van de Stichting Eijsdens Verleden.
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Kent U ze nog ?

Kampioensfoto 1e elftal van R.K.V.V. Eijsden in 1945

1 Zjíf Rousch; 2 Baer Wolfs; 3 Cons Peusens; 4 Zjeng Rousch; 5 Henri Wolfs; Het elftal werd Ongeslagen kampioen
5 Sjaak Wolfs; 7 Colla Jacobs; 8 Colla Janssen; 9 Zjif Stevens; 10 Frits Gerards; in de 4e klasse K_N.V.B_ Bij uitwed-
11 Laurent Spauwen. Foto: J. Rousch Snijden werd het Vervoer Van de spe_

Iers, bestuur en supporters verzorgd
door de heer Van Caldenborgh met
een door hem van het Amerikaanse
leger overgenomen GMC-vrachtauto.
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