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Vanaf het Mariaplein heeft men door de Christinastraat een mooi zicht op de toren van de St.-Christina-
kerk. De toren dateert uit de eerste helft van de veertiende eeuw, de spits is zeventiende eeuws.
Interessant is de plaatsing van de acht muurankers in een ovaal. De muurankers dienen ter versteviging
van de toren die door het (soms langdurig) luiden van de klok veel trillingen te verduren heeft.
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5 Uit Eijsdens Verleden

Van de redactie

In de 25 jaren van haar bestaan tot nu toe heeft de Stichting Eijsdens Verleden heel
wat ondernomen om gegevens over de geschiedenis van Eijsden te verzamelen, te
bestuderen en in Uit Eijsdens Verleden te publiceren. ln de jubileumuitgave, UEV
85, oktober 2000, staat het allemaal beschreven. Over het beschermd dorpsgezicht
van Eijsden heeft de redactie nu, aan het einde van het jubileumjaar, alle gepubli-
ceerde gegevens uit de 85 nummers van UEV bij elkaar gezocht. Natuurlijk hebben
we goed gebruik gemaakt van de uitgebreide index waarvan het laatste deel ook dit
jaar verschenen is. Dat leverde zoveel interessant materiaal op dat we besloten om
op basis daarvan een wandeling door de dorpskern van Eijsden te maken, als
afsluiting van het jaar 2000.

We hebben moeten kiezen, want er is veel te zien in Eijsden en er is al zoveel over
geschreven in UEV en elders, dat we er niet alleen een wandeling door het '

beschermd dorpsgezicht mee konden maken, maar ook een door andere straten
van Eijsden, door Breust, Hoog- en Laag-Caestert, door Mariadorp, het Withuis
en Mesch, door Maarland en Oost. We maken eerst de wandeling door de dorps-
kern van Eijsden, en dan nog maar door een deel daarvan, de andere wandelingen
kunnen volgen. En zelfs daarbij kunnen we zeker niet alles vermelden wat er aan
interessants te zien is. Ook daarin hebben we moeten kiezen omdat anders de
beschrijving van de wandeling veel te lang zou worden.

Wie nog meer wil weten over de gebouwen, straten en pleinen waarlangs de wande-
ling voert, kan daarvoor op pagina 32 van dit boekje terecht. Daar staat een lijst met
de belangrijkste publicaties in UEV over onderwerpen uit de wandeling. De lijst is
niet volledig. Wie een compleet overzicht van alle onderwerpen wil, kan de index
erop naslaan.

U kunt de wandeling lezen en ze zo beleven zonder dat u de deur uit hoeft. De
foto's laten zien welke monumenten beschreven worden. Soms hebben we foto`s
van vroeger naast die van nu gezet. Dat maakt grote verschillen duidelijk. Het
mooist is het als u de wandeling volledig kunt maken, dus lopend, lezend en kij-
kend. Veel meer dan van de fotols alleen zult u dan zelf kunnen ontdekken wat dit
stukje Eijsden aan sfeer en schoonheid te bieden heeft. Daarom hebben we er een
echte wandeling van gemaakt. In de tekst geven we aanwijzingen hoe u kunt lopen.

Hoelang u over de wandeling doet. hangt van uzelf af. U kunt in een uur de route
lopen, maar als u af en toe stil staat, even leest, om u heen kijkt en geniet, dan
kunt u er makkelijk twee uur of meer aan kwijt. Onderweg kunt u uitrusten op
een van de terrasjes of iets gebruiken in een van de (eetafés. Het kan de charme
van de tocht verhogen.

Wij wensen u een prettige wandeling!

Willy Ieukens

Dit boekje sluit het jubileumjaar van de Stichting Eijsdens Verleden af. Het is helemaal gewijd aan de wandeling. Toch hebben we enkele paginaš
gebruikt om u verslag te doen van de tentoonstelling “Terugblik op 25 jaar Eijsdens Verleden (1975-2000)? Velen van onze donateurs hebben die
tentoonstelling bezocht en waren er enthousiast over. Charles Dassen heeft een verslag geschreven waarin de herinnering daaraan wordt vastgelegd.
We wilden u dat niet onthouden en drukken zijn tekst afin dit hoekje, los `van het thema van dit nummer, de wandeling.
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Eijsden. een korte geschiedenis

De ligging van Eijsden wordt vermoe-
delijk bepaald door een van oorsprong
doorwaadbare plaats in de Maas.
Enkele middeleeuwse benamingen van
Eijsden zijn Aspide, Espede, Haspre en
Esde. De waarschijnlijk oudste vermel-
ding van Eijsden dateert van 870. In
dat jaar werd het verdrag van Meerssen
gesloten, één van de fases in de verde-
ling van het Rijk van Karel de Grote.
Karel de Kale en zijn broer Lodewijk de
Duitser kwamen toen vanuit respectie-
velijk Herstal en Meerssen tesamen hal-
verwege tussen beide plaatsen. Al lan-
ger was bekend dat dit moest zijn
ergens tussen Navagne, gelegen op de
tegenwoordige landsgrens, en een uit-
loper van de St-Pietersberg. In “pro-
caspide” aan de rivier de Maas, staat er
in de verdelingsakte. Vermoedelijk is
dat een verschrijving voor “in loco
Aspide”: in de plaats Eijsden.

Daarna komen we Eijsden pas weer
drie eeuwen later tegen, rond 1170. De
aartsbisschop van Keulen heeft Eijsden
dan in bezit. Dit Eijsden lag nu niet
bepaald in de buurt van Keulen. De
bezitting werd daarom overgedaan aan
de bisschop van Luik. Maar reeds na
een halve eeuw gaat Eijsden over van
het bisdom Luik naar het hertogdom
Limburg. In 1213 geeft de Luikse bis-
schop Eijsden in leen aan Walram die
nadien hertog van Limburg wordt.
Vanaf dat moment is Eijsden een
onderdeel van het hertogdom Lim-
burg. Walram profiteerde al vlug van
zijn nog jonge bezit aan de Maas door
tol te heffen van langsvarende schepen.

Zoin 70 jaar later vindt de fameuze
slag bij Woeringen plaats. Deze wordt
gewonnen door de Brabanders die
daardoor ook de macht krijgen in het
hertogdom Limburg. Brabant zal lang-
durig oorlog voeren met de heren van
Valkenburg. In 1334 komt het uitein-
delijk tot een vredesregeling. Eijsden
wordt door de hertog van Brabant en
Limburg in leen gegeven aan de heer

van Valkenburg en zal de komende
eeuwen met het land van Valkenburg
verbonden blijven. Maar Brabants
aspiraties blijven. Niet voor niets
wordt Brabant nu het meest expan-
sieve, feodale vorstendom in de Neder-
landen van de veertiende en vijftiende
eeuw genoemd. In de latere veertiende
eeuw wordt het Land van Valkenburg
dan ook Brabants. Daarmee is de
gebiedsuitbreiding van Brabant ten
oosten van de Maas voltooid. Van dan
af komen we de aanduiding “Landen
van Overmaze” tegen: de benaming
voor alle, vanuit Brabant immers, over
de Maas liggende gebiedsdelen. Eijsden
maakt hiervan deel uit.

Van Eijsden is een vrijheidsboek uit
1321 bewaard gebleven. Daarin staat
een aantal rechten en plichten samen-
gevat. Hieruit blijkt dat Eijsden een
zogenaamde “Vrijheid” was. De gren-
zen van deze Vrijheid zijn vrij nauw-
keurig omschreven. De begrenzing
werd - met de klok meegaand - in het
westen gevormd door de Maas. in het
noorden door de Constantsteeg, in het
oosten achtereenvolgens door de
Schoolstraat, het begin van de Wilhel-
minastraat vóór de afbuiging naar het
oosten en de Graaf de Geloeslaan en
tot slot in het zuiden door een strook
land iets ten noorden van de Voer. Om
Eijsden heen lag een gracht en een wal
behalve daar waar de Maas een
natuurlijke bescherming bood. Daar-
binnen woonden de poorters [bur-
gers). De Vrijheid was op vijf plaatsen
toegankelijk. Op minstens twee plaat-
sen in de vrijheidsgrens bevond zich
een poort. Een zo”n toegang bevond
zich ongeveer op wat nu de hoek
Schoolstraat-Breusterstraat is. Binnen
de Vrijheid golden andere rechtsregels
dan daarbuiten, namelijk Luiks vrij-
heidsrecht.

Er was handel en nijverheid. De Eijs-
denaren hadden bepaalde privileges in
een viertal steden: Luik, Maastricht,

Aken en Nijmegen. De oudste gege-
vens wijzen op handel [via de Maas) in
appels, peren, noten, koren, kalamijn,
kalk, laken, kaas, schol, haring, anijs en
zout. Er bestonden handelscontacten
met allerlei plaatsen aan de Maas.
Behalve op Luik en Maastricht voeren
Eijsdense poorters op Wessem, Roer-
mond, Venlo, Grave, Maas of Zaltbom-
mel, Gorcum en vooral Dordrecht.
Maar omgekeerd ook: burgers van die
steden losten goederen binnen de Vrij-
heid Eijsden, of lieten die daar lossen.
De bedrijvigheid was niet alleen
beperkt tot de Maas. Ook met “Hol-
lant” waren er contacten, soms nader
gespecificeerd in een stad als Delft.

In de regelmatige, gesloten bebouwing
van het oude Eijsden aan de Maas is nu
nog altijd een verschil met de omlig-
gende dorpen te zien. Deze bebouwing
doet enigszins stads aan. Het huidige
beeld is overigens vooral zeventiende,
achttiende en negentiende eeuws.
Deze stadse kenmerken van de Vrij-
heid Eijsden maken het nuttig een
moment stil te staan bij het verloop
van de ontwikkeling van steden in de
middeleeuwen.

In de beginfase zijn er de langzaam
opkomende moedersteden vanuit het
Maas- en Scheldegebied. In een vol-
gende fase komen de stadsketens die
zich vormen vanuit de oude centra.
Daarop volgt een derde fase: een ware
vloed van secundaire stadsstichtingen.
Dit is bij uitstek de periode van de
kleine steden. Als laatste breekt dan de
laat-middeleeuwse stadsperiode aan:
dwergsteden ontstaan.
Men zou kunnen zeggen dat we, in het
geval van Eijsden, met zo›n dwergstad
te doen hebben.
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Kaartje vrijheid Eijsden

Het kaartje geeft de vrijheid weer in de vijftiende eeuw.
Schaal ca. 1:4300. Oppervlakte ca. 20 hectare. De vrijheids-
grenzen alias de vrijheidsgracht alsmede het stratenplan
zijn globaal aangegeven. Waar de ligging van de vrijheids-
gracht langs de grens in de vijftiende eeuw geen twijfel
oproept is deze geaccentueerd. De begrenzing aan de
zuid- en zuidoostzijde is onzeker gezien de aanleg van het
kasteel in later tijd (1636). De voornaamste in de tekst van
ons opstel voorkomende toponiemen zijn d.m.v. cijfers in
het kaartje en de verklaring hieronder aangegeven. Een
jaartal tussen haakjes geeft de oudste archivalische vermel-
ding aan, ontleend aan de onderaan de bladzijde aange-
geven bronnen, tenzij anders vermeld. Vermeldingen in
het vrijheidsboek (1321 ?) zijn voor deze datering buiten
beschouwing gelaten.
1) "Botkensputte" (vóór 1448).
2) "Art Clockers port" (vóór 1448), ter plaatse van de vrij-
heidsgrens waar "die straete van Bruist gheyt ter Masen-
wart" (1443).
3) "Grave der vrijheit", ter plaatse gelegen aan de buiten-
zijde van de vrijheidsgrens (1448).
4) "Tielens porte" (1452), vermoedelijk dezelfde plek als
"Cloes in die porte” (1416), "Overste Inde" (vrijheidsboek).
5) "Grave der vrijheit", ter plaatse geiegen aan de binnen-
zijde van de vrijheidsgrens (1448).
6) "Heylwegen putte", "Heyloven put (1448).
7) "Die Laecke" (1439), "Die Ende” (vrijheidsboek).
8) Kerkstraat (1439).
9) Vroenhof (l438).
10) Kerk (1442), "Kerchof" (1443).

11) Dingbank (1439).
12) "Regtestraet" (1642, RAL, Archief De Geloes, inv.nr. 455-456), vermoedelijke
marktplaats.
13) "Der straten die te Caustertwart gheyt" (1420), "Gemeyne straeten" (1459).
14) Panhuis (1420, als “Hennemans panhuys"). Op dezelfde plaats huis genaamd
“Mère Dieu” (1461), mogelijk hetzelfde als het Gasthuis ( 1531 ) dat in elk geval in
de onmiddellijke omgeving heeft gelegen (RAL, Archief schepenbank Breust, pro-
tocol van akten van overdracht enz. 1527-1553, folio 39 dorso, 112; Archief De
Geloes, inv.nr. 455-456). Van een in 1439 genoemd gasthuis is de ligging onbekend.
15) "Nederstraete” (1443), "Underste straet" (1459).
16) "Die straete die ter Cruysgrechtenwert geit" (1461).
17) "Dat'straetken daer men geyt van der kercken ter Maesen weert" (1459).
18) “Sprynckboern” (1446).
19) Plaats van het in 1636 gebouwde kasteel. Blijkens een akte uit 1659 lag het in
de vrijheid (RAL, Archief De Geloes, inv.nr. 452: "tegen het casteel in de vrijheyt”).

Bronnen: RAL, Archieven LVO, inv.nrs. 5316 en 5192 passim. Processen-
verbaal van grensbeschrijving: RAL, Archieven LVO, inv.nr. 5316, folio 86
dorso (fragment, vóór 1448); Doppler, Grensbeleiding, en vrijheidsboek.
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Wandeling door de historische kom
van Eijsden

Er is echter één probleem. Eijsden De route van de wandeling is als volgt: start aan de Vroenhof (Hier is ruimte
wordt nooit ergens stad genoemd. De
Duitser Stoob heeft dit merkwaardige om de auto te parkeren, behalve op donderdag, marktdag.) Van daaruit:
verschijnsel bestudeerd. Bij plaatsen als
Eijsden gaat het om een tvpe nederzet- Raadhuisstraat - Breusterstraat - Gemeentehuis - Schoolstraat - Constantsteeg
ting dat vrijwel dezelfde kenmerken
laat zien als een dwergstad, maar toch - Prinses Beatrixpleín - Vroenhof - Spriemenstraat - Vogelzang - Mariaplein -
geen stad genoemd wordt. Bewust
worden ze met andere, verschillende, Spauwenstraat - Bat - Diepstraat - Kasteel - Kerkstraat -Vroenhof.
termen aangeduid: één daarvan is
“vrijheid'f Stoob noemt ook een waar-
schijnlijke oorzaak. Vaak was het de
landsheren niet gelukt om tot en met
de kleine steden een overwicht te
behouden. Door nog een stap verder te
gaan en bij nieuwe stichtingen ook ter-
minologisch van de aanduiding stad af
te wijken, probeerden de landsheren
althans deze groep vast in handen te
krijgen. Stoob bouwt voor een goed
begrip een heel stedengebouw met
boven in de moedersteden en beneden
in de kelderverdieping de “Min-
derstädte”, zoals de vrijheden. Eijsden
nu kan duidelijk zo`n`tMinderstadt1i
genoemd worden.

Onbekend is wanneer Eijsden het
Luikse vrijheidsrecht verleend is. Enkel
in de periode van ca 1170 tot 1213 was
Eijsden Luiks bezit. Deze periode en de
tijd daarna, toen Eijsden Limburgs
werd en het hertogdom Limburg nog
geen eigen steden kende, komt in aan-
merking voor een Luikse vrijheidsver-
lening. Vermoedelijk werd Eijsden
“Minderstadt” ergens tussen 1170 en
1263. De betrekkelijke bloeiperiode
van het stedelijke Eijsden moet nog in
de Middeleeuwen gelegen hebben. In
latere eeuwen speelt Eijsden als Vrij-
heid of stad geleidelijk aan steeds min-
der een rol.

Vroenhof Breusterstraat

Raadhuisstraat Gemeentehuis

Schoolstraat Pr. Beatrixplein

Constantsteeg Vroenhof

Spriemenstraat
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De Vroenhof

Het gaat hier naar alle waarschijnlijk-
heid om de oudste, in cultuur
gebrachte plek in Eijsden. De centrale
plaats van waaruit eertijds het met
ooibossen begroeide Maasdal ter
hoogte van Eijsden ontgonnen werd.
Dit heeft zich afgespeeld in de twaalfde
eeuw of nog vroeger. Op of aan de
Vroenhof, wellicht aan de oostzijde,
moet een gebouwencomplex hebben
gestaan van waaruit de ontginnings-
activiteiten gecoördineerd werden. Er
was een bestuurscentrum gevestigd
alsmede een rechtbank. Nadien (der-
tiende, veertiende eeuw) vertegen-
woordigde de Vroenhof een centrale
plaats in het stadje, de Vrijheid Eijs-
den. In 1438 wordt de Vroenhof voor
het eerst in bewaard gebleven schrifte-
lijke bronnen genoemd. Rond 1800
zijn, blijkens een Tranchotkaart, kruis-
lings aangelegde paden aantoonbaar,
vermoedelijk geflankeerd door
geboomte. Mogelijk is deze aanleg aan-
zienlijk ouder. Het trace' hiervan is
zichtbaar gemaakt in de huidige be-
strating. Kenmerkend is ook het hellend
karakter van het plein (Maasterras) dat
gelukkig bewaard gebleven is.
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Aan de oostzijde van de
Vroenhof, in het ver-
lengde van de Kerkstraat,
staan deze gevels met seg-
mentboogvensters in
hardsteen uit ca. 1750. De
cementbepleistering is van
latere datum. (Links no.
18, daarnaast 1? en rechts
op de foto no. 16).

Anno 2000 is de Vroenhof nog altijd
een beeldbepalende, markante plaats
binnen het historische Eijsden. De V V
gevelwand aan de oostzijde, met de nrs. í'- . q j J gmšgägf;
14, 16, 17 en 18, dateert van ca. 17'50. is* ïf'ëš” 1* a
De segmentboogvensters zijn uitge-
voerd in hardsteen. Mooi zijn de hard-
stenen trapjes. Helaas is nr. 15 in het
begin van de oorlog verwoest en niet in
stijl herbouwd en is nr. 14 de kroonlijst

Ansichtkaart van de Vroenhof uit ca. 1900.
De bewoners van het grote huis links hadden het recht water te halen bij de
boerderij rechts. De bebouwing is bijna niet veranderd sinds de foto genomen

kwijtgeraakt De Cfmenïbf-Pleistel'ing iS werd, de sfeer en de aankleding van het plein des te meer.
aangebracht rond de voorlaatste Foto: EV3095.

Mariaplein de Bat Kasteel Vroenhof

Vogelzang Spauwenstraat Diepstraat Kerkstraat
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eeuwwisseling. Toen was dit in de
mode. De nieuw aangeplante platanen
en leilinden geven het plein en deze
huizenrij een bijna stadse allure.

We verlaten de Vroenhof (we komen hier
later in onze wandeling nog terug) en
gaan via de Raadhuisstraat richting
Breusterstraat. Het pand recht voor u is
het voormalige Raadhuis. Meteen rechts
in de Breusterstraat stond voorheen de
jongensschool St.-Martinus met op de
speelplaats de Treurbeuk.

U zou er bijna aan voorbij lopen, zoda-
nig vergroeid met Eijsden is deze
monumentale boom. Hij zou slechts
opvallen als hij er niet meer was. Een
boom ook die geschiedenis “geschre-
Vell” heeft: de Slam laat de Vele Sporen Het huis dat de Breusterstraat aan de westzijde afsluit, was in 1923 uitbundig
nog zien. De spijkergaten, enkele spijkers versierd. Het was het ouderlijk huis van de neomist Mathieu Wolfs.
die met de stam meegegroeid zijn en de F°l°l EV287-
vele punaises. Welke mededelingen
werden hier bevestigd? Was het ijsvrij of
was de meester ziek? De Eijsdenaren
zelf zullen het antwoord weten. Velen
van hen zijn er schoolgegaan. En wat te
denken van de vele, soms niet meer
leesbare, inscripties. Een Uit Eijsdens
Verleden in miniatuur!

Iets verder in de Breusterstraat, op
nr. 16-18, staat het geboortehuis van
Eugène Dubois, anatoom, paleonto-
loog en geoloog. Een plaquette aan de
gevel herinnert hieraan. Hij werd hier
in 1858 geboren als zoon van een apo-
theker die daar sedert 1852 zijn beroep
uitoefende. Eugène Dubois volgde de
HBS te Roermond en ging in 1877 stu-
deren in Amsterdam. Hij deed daar De Martinusschool aan de Breusterstraat, 1992. Het gebouw werd in 1994 afge-
O-a- Onderzoek naar de Samenstelling broken. De beukenboom bleef gespaard. Hij staat er nog steeds.
van de kalksteen in de St.-Pletersberg Op het terrein van de school werd "de Schoolhof" gebouwd, een verzameling
en toonde toen reeds aan dat het Woningen Veer beleefden-

Foto: G. Wolfs, EV5279.

Vroenhof Breusterstraat Schoolstraat Pr. Beatrixplein Spriemenstraat

r--------- .n-------.- --------.......... , ......... „ .......... s ...........'s l li i. '_ .. ..

Raadhuisstraat Gemeentehuis Constantsteeg Vroenhof
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mogelijk is om uit een mengsel van
mergel en klei hydraulisch cement te
branden. ln de vuursteenmijnen nabij
Rijckholt vond hij prehistorische men-
senschedels. Beroemd werd hij door
zijn ontdekkingen in Sumatra en lava:
“de rechtoplopende mens(aap}” ofwel
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de Pithecantropus erectus, later onder-
gebracht bij de Homo erectus. Zijn
vondsten zijn als collectie te bewonde-
ren in het Rijksmuseum voor Natuur-
lijke Historie in Leiden. Dubois geniet
Ook blijvende erkenning in verband De Breusterstraat, naar het westen gezien, met op de achtergrond de St.-Pieters-

berg. Links het geboortehuis van professor Dubois. De gedenkplaat die daaraan
herinnert, is zichtbaar tussen de regenpijp en de poort van het huis. Rechts
naast het huis staat de grote beukenboom op het terrein van de voormalige jon-

nengebied als drinkwaterreservoir. gensschool. Door de gebruikte telelens lijkt alles veel korter op elkaar te staan
dan in werkelijkheid.

met zijn grondwateronderzoek, in het
bijzonder naar de waarde van het dui-

We vervolgen onze weg en zien ann onze
linkerhand het Ursulinenklooster, nn
Gemeentehuis. De monumentale
voorgevel dateert van 1899, het defini-
tieve ontwerp is van de Roermondse
architect Keyser, die hier mogelijk als
uitvoerend architect voor P.].Il.
Cuijpers is opgetreden. Het klooster
voerde zowel internaat als externaat
voor meisjes. Ook buiten schooltijd
was er voor de plaatselijke jeugd gele-
genheid zich te bekwamen, bijvoor-
beeld in muziek. In 1973 wordt het
klooster, na ruim 120 jaar, definitief
door de zusters verlaten. Het gebouw
komt leeg te staan en afbraak ligt voor
de hand (zeventiger jarenll. Dankzij
een in i914 opgericht actiecomité
wordt dit voorkomen. In de periode
1978-1984 ondergaat het klooster een
resinuratie en een grondige inwendige Het gemeentehuis van Eijsden. ln 1973 verlieten de Ursulinen het klooster.

ln 1974 werd een actiecomité opgericht om te voorkomen dat het Ursulinen-
klooster zou worden afgebroken. De voorgevel is van de Roermondse architect
Kayser, die vaker opdrachten uitvoerde voor P.J.H. Cuypers.

verbouwing tot gemeentehuis. Diverse
Eijsdense verenigingen, maar ook een
bibliotheek, hebben nu hier een onder-
komen.

Mariaplein de Bat Kasteel Vroenhof

Vogelzang Spauwenstraat Diepstraat Kerkstraat
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Het parkje bij het het voor-
malig Ursulinenklooster

Het park zoals nu te zien is voor het
gemeentehuis, zag er anders uit in de
tijd van de Ursulinen. De ruimte links
van de oprijlaan werd in beslag geno-
men door een moestuin, rechts was
een heus kloosterpark. Een deel hier-
van heeft moeten wijken tijdens de
verbouwing, het restant ziet u uiterst
rechts. In dit kleine park staan toch
veel mooie, inheemse en monumentale
bomen: beuken, esdoorns, linden, een
enkele acacia en een paardenkastanje.
Alle in zeer goede staat. De “soeurkes”
woekerden niet alleen met geld en tijd,
maar ook met ruimte. Helemaal ach-
terin, vlak voor de kapel, staat wat eens
een rode beuk was, Nu is het, Zeef def. Aan het einde rechts van de oprit naar het gemeentehuis ligt, verscholen in het

voormalige kloosterpark, het ommuurde kerkhof van de Ursulinen. De namen
op de eenvoudige kruisen roepen bij vele Eijsdenaren herinneringen op bijvoor-
beeld aan hun schooltijd, of aan de jaarlijkse processie onder leiding van de zus-
ters.

tig, een “boomsculptuur”. Rechts ziet u
het kerkhotje van de zusters.

We keren terug naar de Breusterstraat,
gaan rechtsaf terug tot het geboortehuis
van Dubois, en vervolgens linksaf de
Schoolstraat in (Kartenstraat zeggen
sommige Eijsdenaren). Op deze plaats
bevond zich een poort die toegang gaf
tot de Vrijheid Eijsden (zie hiervoor).
Mogelijk is deze poort, die een onder-
breking vormde in de stads- of vrij-
heidswal, in hout uitgevoerd geweest.
We gaan rechtsafde Constantsteeg in
en blijven deze rechtdoor volgen. Op het
terrein van de vroegere St. Martinus-
school staat nu, zeer toepasselijk, de
Schoolhof. We passeren een pittoresk
binnenpleintje en komen aan de krui-
sing met de Kerkstraat.

Vroenhof Breusterstraat Schoolstraat Pr. Beatrixplein Spriemenstraat

Raadhuisstraat Gemeentehuis Constantsteeg Vroenhof
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Gravure van het Ursulinenklooster, begin 20e eeuw. Hoewel de graveur zich een aantal vrijheden heeft veroorloofd,
krijgen we toch een goede indruk van de uitgebreidheid van het complex. In de loop van de tijd werden stukken
bijgebouwd, gesloopt en verbouwd. Na 1974, bij de ombouw tot gemeenthuis, bleef alleen de vleugel met de voor-
gevell de zuidvleugel dwars daarop en de kapel overeind. De rest werd gesloopt.
Foto: EV670.

Mariaplein de Bat Kasteel Vroenhof

Vogelzang Spauwenstraat Diepstraat Kerkstraat
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Hier steken we recht over naar het
Prinses Beatrixplein. Recht voor u ziet
a het oorlogsmonumenr uit 1948 met
daarachter een monumentale boom.

Dit is de `Nitte Esdoorn. Eigenlijk
staat hij in de hoek van het daarachter
liggende kerkhof. De Latijnse naam,
Acer saccharinum, zegt het al: de Witte
Esdoorn is rijk aan suiker. De boom is
niet inheems maar komt uit Noord-
Amerika. Voor de eerste kolonisten
daar vormde hij de hoofdbron van
suiker. Later werd hij commercieel
geëxploiteerd: het sap werd afgetapt
ten behoeve van stroop (ahornstroop
ofwel maple syrup) en geraffineerde
suiker. In ons Eijsden van toen, met
zijn “klumpkes” en stroopfabrieken,
lijkt dit water naar de zee dragen. Maar
de in onze streken aangeplante bomen
vormen niet veel suiker en dienen
enkel als sierboom. Hij is sterk, heeft
een onregelmatige kroon en werpt
slechts lichte schaduw. De boom die u
hier voor u ziet (plantjaar is niet
bekend, maar een ruwe schatting geeft
hem zo”n 70 jaar), is jarenlang als
knotboom behandeld. Esdoorns laten
zich in de herfst, wanneer de bladeren
kleuren, van hun mooiste kant zien.
Onze Esdoorn kleurt van geel tot soms
fraai rood. Zoals gezegd, een fraaie
sierboom daar in de hoek van het
kerkhof en tegelijk een mooie achter-
grond voor het oorlogsmonument.

We lopen langs het monument en berei-
ken, steeds met de kerkhofinuur aan de
linkerhand, de St. Christinakerk. Deze
kerk aan de Vroenhof heeft wellicht een
voorgangster gehad. De huidige, naar
het oosten gerichte kerk dateert, afge-
zien van latere verbouwingen, nog uit
de veertiende eeuw en is gewijd aan de

Vroenhof

Raadhuisstraat

Breusterstraat

in het Luikse land vereerde H.Christina.
De mergelstenen toren, die hoger gele-
gen is als de kerk, de hardstenen zuilen
van de kerk en enig muurwerk aan de
noordoostzij de van het middenschip
zijn nu nog herkenbaar als veertiende
eeuws. In 1389 en 1393 is de kerk ver-
moedelijk in brand gestoken. In 1483
nogmaals. In 1851 vond een omvang-
rijke verbouwing plaats: zíjbeuken en
koor dateren uit die periode. De toren,
uit de eerste helft van de veertiende
eeuw en het alleroudste deel van de
kerk, is tevens het oudste stenen bouw-
werk in Eijsden. In tijden van nood
diende de kerk als toevluchtsoord: de
Eijsdenaren sjouwden er dan hun dier-
bare goederen, geborgen in kisten, naar
toe. Het kerkhof is nog geheel
ommuurd. Deze ommuring diende oor-
spronkelijk om loslopend vee te weren.
In de kerkhofmuur zijn een aantal
zeventiende eeuwse hardstenen kruisen
ingemetseld. Opvallend is dat de kerkto-
ren alleen vanuit de kerk toegankelijk is,
tegenwoordig door een deur in hardste-
nen omlijsting, vroeger door een grote
rondboogdoorgang waarvan de sporen
binnen nog te zien zijn. De spits van de
toren heeft een eiken dakstoel die ver-
moedelijk nog zeventiende eeuws is. De
klok is in 1617 gegoten door Nicolas
Brochard en Antonin Richault.

De kerk is sinds 1632 in gebruik geweest
als simultaankerk. Dat wil zeggen dat
zowel rooms-katholieken als gerefor-
meerden er gebruik van maakten. Er is
zelfs een tijd geweest dat niet twee, maar
aanvankelijk drie en later vier verschil-
lende kerkelijke groeperingen op dit
relatief kleine kerkgebouw waren aange-
wezen. Toen de lakenfabrikanten Paul en
Wilhelm Scheibler in 1775 een belang-
rijk deel van hun lakenfabrikage vanuit

Schoolstraat

Gemeentehuis Constantsteeg

Monschau overbrachten naar Eijsden
waren de werklieden die ze meebrach-
ten, de Lutherse religie toegedaan. Men
probeerde ook hun godsdienstige ver-
zorging zeker te stellen. Zo ontdekte
men dat in het uurschema van de gere-
formeerden en de rooms-katholieken de
uren tussen 12.00 en 14.00 uur ruimte
boden. Zonder al te grote inconvenien-
ten kon men in deze uren de Luthersen
gelegenheid bieden om van de kerk
gebruik te maken. De voorgestelde rege-
ling werd toegestaan. In 1790 kwam er
nog eens een Waalse gereformeerde
gemeente bij. Dit had te maken met de
pesterijen van de katholieke bevolking
jegens Franstalige gereformeerde christe
nen in naburige plaatsen als Blegnv,
Bolbeek, Dalhem, Hodimont en Olne,
plaatsen die in 1785 Oostenrijks gewor-
den waren. Men zocht een goed heenko-
men in het naburige Eijsden waar de
actieve protestante gemeenschap de
steun had van Den Haag. Het vroeg de
nodige regelingen om al deze vier
geloofsgemeenschappen ruimte te bie-
den. Competentiegeschillen bleven niet
uit. Aan het simultaangebruik kwam
definitief een einde in 1851. De Neder-
landstalige en Franstalige gemeenten
waren, rond de eeuwwisseling, geleide-
lijk aan minder zelfstandig gaan functio-
neren na de dood van hun predikanten.
De diensten voor de Lutherse gemeente
waren inmiddels reeds beëindigd.

We steken de Vroenhofover en passeren
aan de linkerkant huis nr. 6, een kapi-
taal huis uit het begin van de negen-
tiende eeuw (1830). Achter de ellips-
boogpoort en de rechthoekige hard-
stenen vensters was vroeger een smede-
rij. De witte boerderij in deze hoek van
de Vroenhof vormt een dorps element
in dit toch wel stadse plein.

Pr. Beatrixplein Spriemenstraat
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Aan de westzijde van de Vroenhof staat dit kapitale huis uit het begin van de 19e eeuw. Achter de ellipsboogpoort en
de rechthoekige vensters in hardsteen Was vroeger een smederij. Rechts naast het huis begint de Spriemenstraat.

Mariaplein de Bat Kasteel Vroenhof

Vogelzang Spauwenstraat Diepstraat Kerkstraat
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We slaan linksaf en komen in de
Spriemenstraat. Bij nr. 8 zien we in de
onderste horizontale mergelband het
jaartal 1609. Dit is een van de eerste
huizen in Eijsden waarbij mergel in
combinatie met baksteen werd toege-
past. Zeer modern voor die tijd.

Aan de Vogelzang slaan we links af. Op
de open plek recht voor ons was lang
geleden een werfie gevestigd. I-Iet huis
links om de hoek, nr. 1, was ooit café. U
kunt dat nog zien aan de entree en het
boogvormig venster rechts. Maar er is
nog wat. Aan de rechterkant Van het
huis bevinden zich “'bloembakkeni'. Dat
wil zeggen, nu staan er bloemen in,
maar in die dagen dienden ze voor iets
geheel anders. Iawel. Daarvoor.

We volgen de Vogelzang tot aan het
Mariaplein. Links heeft u door de
Christinastraat een mooi zicht op de
uit mergelblokken opgetrokken (mid-
deleeuwse) toren van de kerk. Op nr. 6
van die straat staat een uit breuksteen
opgetrokken schuur uit de zeventiende
eeuw. De voorgevel hiervan is uit 1858.

De Vogelzang gaat ter hoogte van het
Mariaplein over in de Spauwenstraat.
Op nr. 1 van de Spauwenstraat vestigden
zich in 1905 de uit Frankrijk verdreven
“Filles de la Sainte Vierge”. Het pand
dateert van ca. 1800. De zusters hadden
hier hun noviciaat gevestigd. In de
kamers rechts van de ingang bevond
zich de kapel. Ook openden ze, ertegen-
over aan het Mariaplein, een retraite-
huis. Twee huizen zijn het, nr. 1 en 2.
Boven de linkerdeur een kruis, boven de
deur rechts een nis met Mariabeeldje,
compleet met kindje Iezus. Het huis
dateert van ca. 1800. De vensters en deu-
ren hebben een hardstenen omlijsting.

Vroenhof

Raadhuisstraat

Breusterstraat

Gemeentehuis

Het huis in de Christinastraat met de oude
breukstenen gevel.

ln het pand Spauwenstraat 1, uit ca. 1800, vestigden de Filles de la Sainte Vierge
hun noviciaat. Rechts van de ingang was een kapel. Op de achtergrond de toren
van de St.-Christinakerk met de opvallend geplaatste muurankers.

Schoolstraat

Constantsteeg

Pr. Beatrixplein Spriemenstraat

Vroenhof
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Mariaplein. Les Filies de la Sainte Vierge openden hier in 1906 een retraitehuis. Het is een statig gebouw uit ± 1800.
Rechts is de toegang tot de Bat. Boven de iinkerdeur is nog duidelijk een kruis te zien. Boven de rechterdeur staat in
een nis een gipsen beeldje van "Notre Dame de la Victoire".

Mariaplein de Bat Kasteel Vroenhof

......... g..
Vogelzang Spauwenstraat Diepstraat Kerkstraat
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WE' gaan richting Maas en slaan linksaf:
de Bat. Aan deze kade (Batte is het
Waalse woord voor kade) moeten heel
wat activiteiten hebben plaatsgevon-
den. We komen in Eijsden de namen
van tal van schippers tegen, evenals
koopcontracten en schuldbekentenis-
sen wegens aankoop van een schip. Ter
plaatse is in 1452 en ook later ene
“Kelvn op der Masen” woonachtig,
“scheepmeker” van beroep. Tal van
werfies bevond zich hier. Dit wil niet
zonder meer zeggen dat de handelsac-
tiviteiten van de Eijsdenaren op de
Maas van enorme betekenis waren,
maar toch wel dat de “poorters” van de
Vrijheid voor een deel van handel en
scheepvaart leefden. Bat 3-4 laat een
gevel zien met onregelmatige hoek-
blokken, segmentboogvensters en deu-
ren in hardsteen. Het pand is van de
tweede helft achttiende eeuw. De zus-
ters van de Spauwenstraat hadden het
in gebruik als retraitehuis. In het
gedeelte met zicht op de Maas was de
retraitekapel. ln 1933 vertrokken de
zusters naar Molenberg (Heerlen). Op
nr. 4 ziet u rechts naast de deur enkele
schroeven in de muur; hier bevond
zich een meetlat om de waterstanden
aan te geven.

Bat 7, eveneens uit de achttiende eeuw.
Tot in de dertiger jaren was hier het
veerhuis, tevens “Café du passage d*
Eau” gevestigd. Van het voetveer werd
druk gebruik gemaakt. Voor de inwo-
ners van het aan de overkant liggende
Ternaaien ging de weg naar Luik over
het station van Eijsden. Het veer moest
clan ook geopend zijn van een half uur
voor de eerste tot een half uur na de
laatste trein naar Luik. In januari 1917
is hier de fameuze Atlas V aangekomen.

Eijsden aan de Maas. De kademuur. de Bat, is duidelijk zichtbaar. De witte huizen

rechts op de kade zijn Bat 1 en 3. Links zien we de toren van de St.-Christinakerk
aan de Vroenhof. De Maas komt bij hoge waterstanden tot hoog tegen de kade-
muur. De dijk links moet Eijsden beschermen tegen overstromingen.

Aan deze kade ("Bat") moeten heel wat activiteiten hebben plaatsgevonden:
handel, visserij, scheepswerfjes.

Vissers op de Maas bij Eijsden. De foto (ansichtkaart) is van ca. 1948.

Vroenhof Breusterstraat Schoolstraat Pr. Beatrixplein Spriemenstraat

Raadhuisstraat Gemeentehuis Constantsteeg Vroenhof
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De waterstand van de Maas wordt door
de Eijsdenaren nauwlettend gevolgd.
Rijkswaterstaat meet de stand voortdu-
rend, zeker in tijden van dreigende over-
stroming. Hier een peilschaal tegen de
muur van de Bat, aan de Maaszijde.

Foto links boven: De romantische Maas.
Rust op een warme zomerse dag (± 1948).
De koeien zoeken verkoeling in de Maas.
De twee vissersboten rechts hebben hun
netten te drogen gehangen. De cementfa-
briek bestond nog niet. De Maas was nog
niet uitgebaggerd en de betonnen oever-
bescherming aan Belgische zijde nog niet
aangebracht.
Foto: EV549.

Foto midden: Bat 3-4. Een deel van het
retraitehuis uit 1906. In het westelijk deel
(aan de Maaszijde) was de retraitekapel
totdat de zusters in 1933 vertrokken.

Foto onder: De grens met België loopt
door de Maas. Op beide oevers staan
grenspalen. Hier paal 47 aan de zuidzijde
van de Bat, op de hoek met de Diepstraat.

Mariaplein de Bat Kasteel Vroenhof

Vogelzang Spauwenstraat Diepstraat Kerkstraat
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Bat 8. Zeventiende eeuwse gevel met
resten van speklagen en vakwerk. mer-
gelstenen top en geproñleerde kraag-
steen. Dit huis werd nog gebouwd aan
de voormalige Trichterweg. Deze
Trichterweg liep via nu de Diepstraat
[zie boog voor aan links in Diepstraat]
en ging verder langs het straatje dat nu
als “eigen weg” wordt aangeduid. Ter
hoogte van nr. 8 is deze weg komen te
vervallen, maar de vroegere aanwezig-
heid is nog te herkennen in de ligging
van sommige van de oudste huizen bij
de rivier.

Intussen bent u de 1e, 2e en 3e Batsteeg
gepasseerd. Smalle straatjes, eenvoudige
huisjes. Die hebben weer alles te maken

Foto midden: Bat.
De Maas, stroomafwaarts. Rechts op de
foto de ingang van de 2e Batsteeg. Het
straatnaambordje op de gevel is nog zicht-
baar. Links op de achtergrond de cement-
fabriek, de Enci. Middenrechts in de Maas
het meetstation van Rijkswaterstaat, waar
de kwaliteit van het Maaswater gemeten
wordt.

Foto onder: Bat 8.
Vanaf de Bat is deze zeventiende eeuwse
gevel te zien met resten van speklagen.
Het huis ligt niet direct aan de Bat maar
een stuk terug. Het werd gebouwd aan de
voormalige Trichterweg. De aanwezigheid
van de oude Romeinse Trichterweg is nog
te herkennen aan de ligging van sommige
van de oudste huizen aan de Maas.

Vroenhof

Raadhuisstraat

Breusterstraat

Gemeentehuis

Foto links: Bat 7.
Op deze ansichtkaart uit het begin van
de 20e eeuw is het voormalige veerhuis
te zien. Het 18e eeuwse huis "Bat 7”
staat er nog maar het veer is in de jaren
30 van de twintigste eeuw vervallen.
Op de foto is op de witte gevei boven
het zijraam nog de naam te lezen: "Café
du passage d'eau".

Constantsteeg Vroenhof

Spriemenstraat
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met de bedrijvigheid aan het Bat en de
handel in de Diepstraat: huisvesting
voor de vele (hand)werklieden.

Op de hoek van het Bat en de Diepstraat
stond van 1795 tot 1847 een indrukwek-
kende stellingmolen, daar gezet door een
voortvarend jeneverstoker.
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Via de Bat komen we linksaf in de
Diepstraat. Wanneer men de platte-
grond van de oude kern van Eijsden
bekijkt, dan valt ook vandaag nog een
opvallend brede in oost-westelijke rich-
ting lopende straat op. Het is de middel-
eeuwse “Regtestraet”. Deze straat heeft
in feite het karakter van een langgerekt
marktplein. Ze doorsnijdt de vrijheid
vanaf de Maas in het westen tot het
“Overste Inde aen Tielens porte” in het
oosten (daar, waar nu de Wilhelmina-
straat begint). Tot ver in de jaren vijftig
was dit langgerekte marktplein daar ook
afgesloten. Hier hielden de middel-
eeuwse poorters van Eijsden hun markt.
De rooilijn van de bebouwing langs
deze brede “Regtestraet”, die rechtstreeks
in de Maas uitmondt, gaat terug tot in
de Middeleeuwen. Ook is hier middel-
eeuws muurwerk, vermoedelijk van een
kade (havenfi), aangetroffen. Op de mid- 2e Bajsteeg I. De mlddelste van de drledeleeuwse markt werd vis en vlees ver-

., __ _ _ Batstegen in 1958. De Bat-
handeld en kwam wijn de vrijheid bin- Stegen staan dwars op de
nen. Appels, noten en peren uit de Bat En Verbinden Bat en
streek werden via de markt en de Maas Spauweristraat.
verder getransporteerd. Vanaf het begin l" de Smalle Stege" met hun

. . . kleine huizen woonden de
van de zestiende eeuw ls er, vanuit . .

ambachtsileden die hun

Het huis Bat 8 heeft een
toegang via de 2e Batsteeg.

hun..
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Altenberg bij Moresnet, via de dalweg brood Verdienden in de Hij-_ ij
langs de Geul, aanvoer van kalamijn verheíd in Eijsden.
[zinkerts). Kalamijn werd gebruikt om Op de foto: v.|.n.r.
samen met kopererts geel koper te ver- H' Boestenf L' Brillen'

mevr. Bollen-Peusens envaardigen. In de Vrijheid bevond zich in
_ W. Boesten.

de Kerkstraat een gebouw waar dit Foto: EV1781_
zinkerts werd opgeslagen.

Mariaplein de Bat Kasteel Vroenhof
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De Koperhof

Straks aan het einde van onze wande-
ling, zullen we de plaats passeren van de
voormalige Koperhof. Aan de zuidzijde
van de Vroenhof en de westzijde van de
Kerkstraat werd in 1612 de Koperhof
gesticht. Een echte fabriek waar dag en
nacht de ovens brandden. Een fabriek
rnet werkplaatsen en de erbij horende
zinkerts -en kopermolens. Men vervaar-
digde geel koper (_messing): dunne pla-
ten, ketels en koperdraad. Dit laatste
halffabrikaat werd dan elders verder
bewerkt tot haken en ringen voor kettin-
gen, gordijnen, tenten, paardetomen,
harnassen enz. Ook naalden werden
hiervan gemaakt. Men kan dat aleen
fabriek noemen omdat het gehele pro-
duktieproces, vanaf de inkoop van
grondstoffen tot de vervaardiging van
het eindprodukt, op een organisatie-
vorm berust. De fabricage duurde, met
ups en downs, voort tot 1722. De koper-
hof was geheel om muurd en daarmee zo
veilig dat de mensen uit de omliggende
dorpen in oorlogstijd hun meubels hier
brachten om plundering te voorkomen.

Diepstraat 75 en 77: deze panden lig-
gen aan de oude Trichterweg [zie
boven). De gevels laten resten zien van
mergelstenen speklagen en hoekblok-
ken. Onderaan bevindt zich een breuk-
stenen plint. Tevens zijn er sporen van
tussendorpelvensters en kruisvensters.
Deze en vele andere huizen in de Diep-
straat laten achter de stenen gevels een
nog min of meer compleet vakwerk-
skelet zien. In het algemeen werd
gedurende de Middeleeuwen en de
zestiende eeuw in vakwerk gebouwd.
In het eerste kwart van de zeventiende
eeuw is er een sterk versteningsproces

Foto boven: Diepstraat 75 en 77.
De voorgevels van deze huizen liggen naar het westen gekeerd aan de oude
Trichterweg, nu nog slechts enkele tientallen meters doodlopende weg, dwars

op de Diepstraat. De Trichterweg Werd afgesloten in verband met de bouw van
het kasteel en de aanleg van het park daaromheen.

Foto onder: Deze twee huizen, Diepstraat 75 en 77, staan dwars op de Diep-
straatI ten zuiden ervan, aan de oude Trichterweg. ln de gevels zijn [resten van)

mergelstenen speklagen te zien. Achter de stenen gevels bevindt zich nog een
vakwerkskelet. Op veel plaatsen in Eijsden werden in het eerste kwart van de
zeventiende eeuw stenen gevels vóór de vakwerkgevel opgetrokken.

Vroenhof Breusterstraat Schoolstraat Pr. _Beatr'ncplein Spriemenstraat

Raadhuisstraat Gemeentehuis Constantsteeg Vroenhof
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aan de gang (voorbeelden: jaartal 1621
in nr. 75, jaartal 1609 in Spriemen-
straat). Frappant is dat in Maastricht
die verstening in dezelfde periode
plaats vindt. Een verband met moge-
lijk toenemende welvaart door de
komst van de koperindustrie naar Eijs-
den in het begin van de zeventiende
eeuw ligt voor de hand.

Diepstraat 79: dit pand staat ten zui-
den van de Diepstraat, aan de oude
Trichterweg. Het dateert uit het vierde
kwart uit de achttiende eeuw en heeft
een hoog Maaslands dak zoals dat ken-
merkend is voor stadshuizen in de
streek (Luik, Maastricht).

Diepstraat 67: van dit type treft men
in Eijsden meerdere huizen aan:
meestal gewitte gevels met oorspron-
kelijk leien mansarde, wolve- of schild-
daken. Deze huizen zijn gebouwd in de
eerste helft van de negentiende eeuw
door de invloedrijke koopman Iacob
Nolens. In het begin van de vorige
eeuw woonde hier de koetsier van de
grafelijke familie De Geloes.

Diepstraat 57 en 61: beide huizen zijn
uit de tweede helft van de achttiende
eeuw. De vensters zijn omgeven door
segmentbogen. De ingang is uitge-
voerd in hardsteen. Nummer 57 werd
bewoond door de joodse familie
Coopman, handelaars en leerlooiers.
In de tijd dat dit huis gebouwd werd
telde de gemeente 58 joodse ingezete-
nen op een totaal aantal inwoners van
ca. 1500. Nr. 61 heeft een huisdeur in
eenvoudige Lodewijk XV stijl.

Mariaplein

Vogelzang Spauwenstraat

Foto boven: Diepstraat 79.
Aan de oude Trichterweg, ten zuiden van
de Diepstraat, staat dit fraaie huis uit
1727. Het heeft een hoog Maaslands dak,
een stads element in Eijsden.

Foto midden: Diepstraat 67.
Een kenmerkend huis uit de eerste helft
van de negentiende eeuw. Het heeft een
leien mansardedak en een mooie, even-
wichtige gevel.

Foto onder: Diepstraat 57.
Bij dit statige huis is veel gebruik gemaakt
van hardsteen: de segmentboogvensters
en -ingang, de plint en de stoep. Rechts
naast de deur staat in de stoep een mooie
voetenkrabber in de vorm van een leeuw
(niet goed zichtbaar op de foto).

______________ . .--______-_ =
.___--____-__: 1..___-____--. 'j ;..-_---___-..___----__-

Diepstraat

Kasteel Vroenhof

Kerkstraat
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Diepstraat 44: hardstenen segment-
boogvensters en ingang. Boven de
ellipsboogpoort het jaartal 1774. Links
naast de linker deur staat de hoogte
van het Maaswater gegraveerd.

Diepstraat 30-32: dit fraaie herenhuis is
van ca. 1700. in het laatste kwart van de
achttiende eeuw werd het vergroot. De
voorgevel is afgedekt door een attiek
met gekoppelde consoles. Links ca 1700
en rechts vierde kwart achttiende eeuw.
Boven de ingangspartij zien we een uit-
gezwenkte verhoging van mergel met
daarin een dubbel, ovaal wapenschild
onder een wapenkroon. De wapens zijn
vermoedelijk in de Franse tijd wegge-
hakt. Boven de deur een bovenlicht in
Lodewijk XVI stijl. Aanvankelijk telde
het pand twee bouwlagen en 9 traveeën,
maar ca. 1800 moest een der vensters
van het huis bij een deling plaats maken
voor een tweede vooringang. In de tuin
bevinden zich twee achttiende eeuwse
tuinhuizen.

Diepstraat 28: niet zozeer statig` maar
wel elegant. Boven ramen en deuren
zien we in cement uitgevoerde versie-
ringen in de vorm van festoenen, guir-
landes en gestyleerde bloemen. Dit is
naar Lodewijk XVI stijl. Deze manier
van bepleisteren was mode rond de
voorlaatste eeuwwisseling. We zullen
dit ook nog zien in de Kerkstraat. Het
was o.m. een firma uit Visé die deze
bepleisteríng uitvoerde.

Diepstraat 53: in dit gebouw uit USD
was de voormalige synagoge gevestigd.
Aan de linkerkant, juist voorbij het
bordje “eigen weg” ziet men nog de
uitbouw waarin een muurkastje was
voor wetsrollen e.d.

Vroenhof

Raadhuisstraat

Breusterstraat

Foto boven: Diepstraat 44.
Boven de poort staat hetjaartal 1774. Op
de deurpost van de linker deur staat in de
steen de datum en hoogte van de over-
stroming van 1784 gebeiteld. De enorme
kei op het terras komt uit de Maas.

Foto midden: Diepstraat 30-32.
Oorspronkelijk (ca. 1700) Was no. 30 en 32
een geheel. Ca. 1800 heeft men bij een
deling, van een venster in het rechterge-
deelte (no. 30) een nieuwe vooringang
gemaakt.

Foto onder: Diepstraat 61.
Ook dit huis, dwars op de Diepstraat,
heeft rijke segmentboogvensters in
hardsteen.

Schoolstraat

--------- __...- _____

Gemeentehuis

Pr. Beatrixplein

Constantsteeg

Spriemenstraat
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Dat de Maas verraderlijk en gevaarlijk kan
zijn weten de inwoners van Eijsden maar
al te goed. ln de hardstenen deurpost van
het huis Diepstraat 44, bij de linkerdeur
aan de Maaszijde, is met een streep de
waterstand van 25 febr. 1784 aangegeven.
Foto: EVSOOO (G. Wolfs).

Foto boven: Diepstraat 28.
Een mooi voorbeeld van gevelbepleistering (cement)
vinden we in de Diepstraat op nummer 28. De versierin-
gen boven ramen en deur zijn uitgevoerd naar Lode-
wijk-XVl-stijl.

Foto rechts: Diepstraat 53.
In dit straatje, dwars op de Diepstraat, staat het huis
met nummer 53 waarin zich vroeger een synagoge
bevond. De uitbouw aan de gevel is duidelijk te zien.
Hierin Was een muurkastje waarin men wetsrollen e.d.
bewaarde.

Mariaplein de Bat Kasteel Vroenhof

______________ .
Vogelzang Spauwenstraat Diepstraat Kerkstraat
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We lopen de Diepstraat verder omhoog en
komen op het kruispunt met rechts de
Graafde Geloeslaan en links de Kerk-
straat. Hier bevond zich een middel-
eeuws gasthuis “Mère Dieu” genaamd,
ter plaatse van Diepstraat 20 en 22.
Ongeveer daar tegenover, aan de andere
kant van de Diepstraat, was de Ding-
bank gevestigd: rechtbank en bestuurs-
centrum van de Vrijheid Eijsden. Oor-
spronkelijk lag deze overigens op de
Vroenhof, het alleroudste stukje Eijsden.
In het vrijheidsboek van 1321 staat een
bepaling die luidt: “Item twee wijven die
sigh schelden met gunde woorden, die sul-
len die steyne drogen van der dinckbanck”.
Vrouwen die tegen elkaar scholden, kre-
gen opgelegd stenen te dragen. Het ste-
nen dragen was bij uitstek een straf met
een Onterend karakter' net zoals bijvoor' Op de hoek van de Diepstraat en de Graaf de Geloeslaan bevindt zich een van
beeld het te kijk stellen aan de schand- de Oudste cafés Van Eijsden,
paal. Deze straf kwam o.m. ook voor in
Roermond evenals in veel steden in
West-Europa. Als middeleeuwse straf
was het ook een echte lijfstraf, gezien het
mee te dragen gewicht en de af te leggen
afstand. De stenen werden om de hals
gedragen en de vrouw diende de straf te
ondergaan, ontdaan van mantel, in haar
hemd. Om afschrilovekkend te zijn werd
ze in het openbaar ten uitvoer gelegd.
Verder volgt in het vrij heidsboek een
route vanuit deze schepenbank in het
midden van de vrijheid. Het tracé liep
vanaf de dingbank (vanaf het kruispunt
dus) naar de noordelijke grens van de
vrijheid: “Botkens” put, daar waar het
oude gemeentehuis staat. Vandaar terug
naar het meest zuidelijke punt van de
vrijheid: “Heylwegen” put, daar waar
Laag-Caestert begint. Vervolgens ging de
route verder via de dingbank over de
huidige Diepstraat naar de oostelijke
grens van de vrijheid: “Overste Inde”
aan Tielens poort, daar waar nu de

Vroenhof Breusterstraat Schoolstraat P1'. Beatrixplein Spriemenstraat

Raadhuisstraat Gemeentehuis Constantsteeg Vroenhof
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Wilhelminastraat begint om daarna
weer via de Diepstraat de westelijke
grens [door de rivier de Maas gevormd)
te bereiken: “die Ende", ook wel
genoemd “die Laecke'l een oud woord
voor grenswater. Eenmaal terug bij de
schepenbank had de stenendragende
vrouw een afstand afgelegd van meer
dan twee kilometer! Ze had` wat je
noemt, alle hoeken van de Vrijheid
gezien. Of ze ooit nog schelden zou?

j
Nummer

86,

december

2000

Variafdit kruispunt hebben we een
mooi zicht op nog een monument in de
Diepstraat, en zeker niet het minste.
De Linden in de Diepstraat. Een
bomenrij van grote monumentale en
historische waarde. Uniek voor Lim-
burg en daarbuiten! Plantjaar 1870-
1880. Dat betekent dat deze linden
reeds 120 jaar medebepalend zijn voor

Waterpomp in de Diepstraat.
Een sfeerbeeld van de Diepstraat uit ± 1936. Een jongen haalt water bij de

het aanzicht Van de Diepstraat- El' is pomp. Hij vult een grote ketel op zijn kruiwagen. Rechtsboven zit een vrouw
een tijd geweest dat ze tot ver over de buiten op een stoel, zoals vroeger veel de gewoonte was.
straat

groeiden' Mogelijk namen Ze te De jongen ls Theo Martens, "de Wlette".

veel licht weg. Mogelijk hadden de
bewoners van de Diepstraat overlast
tijdens de bloei of wanneer de blade-
ren vielen. Op een bepaald moment is
men overgegaan tot het knotten (knot-
linden blijven ook leilinden). Elke twee
jaar werd de gehele kroon wegge-
snoeid. Dit ging ten koste van de con-
ditie van de bomen. Door bladmassa te
verwijderen, verwijdert men voedsel-
producerend vermogen. Nu gebeurt
het snoeien gefaseerd: ieder jaar een
bepaald gedeelte. De boom blijft in
staat om met behulp van de resterende
kroon voldoende energie te produce-
ren. Desondanks is de conditie van de
linden matig. En dat heeft weer te
maken met de bodemventilatie (op
oude foto's van de Diepstraat ziet men
nog roosters aan de voet van de
boom). Nu spreekt men van “injectie”

Mariaplein de Bat Kasteel Vroenhof
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en “luchtcirculatie”. Te hopen is dat
deze bomenrij de aandacht en zorg
krijgt die ze verdient en behouden
blijft voor Eijsden.
Als we de GraafDe Geloeslaan inlopen
bereiken we na ongeveer 300 meter de
ingang van het kasteel van Eijsden.
Het kasteel werd blijkens een rijk
gebeeldhouwde wapensteen boven de in
hardsteen omlijste boogpoort in 1636
gebouwd door Arnold De Lamargelle
en zijn echtgenote Margaretha van
Bocholtz. Er is sprake van een architect
Servais Charles. Ondanks de latere wijzi-
gingen, o.a. in 1767 door de Luikse
architect E.Fayn, kan het kasteel, opge-
trokken uit baksteen in kruisverband en
rijk versierd met hardsteen en mergel,
gelden als een mooi voorbeeld van
zeventiende eeuwse Maaslandse Renais-
sancestijl. In 18814886 brengt de Luikse
architect E.M.]amar nieuwe verfraaiin-
gen met bijvoorbeeld smeedijzeren ver-
sieringen, bekroningen van dakvensters,
schoorstenen en muurankers. In 1952
stort de oosttoren in. ln 1958 kwam de
restauratie van de toren gereed.
Na de grafelijke familie De Lamargelle
volgden in rechte lijn de families De
Hoensbroeck, De Geloes en vanaf 1936
De Liedekerke De Paihle.

Direkt ten zuiden en zuidoosten van
het kasteel bevindt zich een groot
ommuurd terras met rechthoekige
gazons en een barokvijver met fontein.
Dit alles is geïnspireerd op de Franse
baroktuinarchitectuur volgens Andre'
Lenôtre. Een door gesnoeide beuken
overkoepelde laan, “charmille”
genaamd, loopt vanaf de vijver naar
het zuiden en eindigt bij de Voer. Ten
noorden van het kasteel: “comparti-
ments en broderie” waarvan alleen de

De Graaf de Geloeslaan in ± 1910. ln de volksmond heet deze laan de Kasjtraot,
(de Caestertstraat) omdat zij van de kom van Eijsden naar Laag-Caestert voert.
De bomen, iepen, zijn omgewaaid in een zware storm, begin 20e eeuw.
Foto: EV15.

De westgevel van het kasteel. Vanuit de ramen kijkt men uit over de Maas.

Vroenhof Breusterstraat Schoolstraat Pr. Beatrixplein Spriemenstraat

Raadhuisstraat
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op de vier hoeken in bolvorm
gesnoeide bomen behouden zijn.
Ten oosten hiervan een met golvend
gesnoeide taxushaag omgeven laan en
daarachter de tuin voor sier- en nut-
tige gewassen (moestuin). Naar renais-
sancistisch idee diende de kasteelheer,
uit het raam kijkend, direct uitzicht te
hebben op de “compartiments en bro-
derie” maar moest de nuttige tuin
daarachter liggen en minder in het oog
vallen. Het overige gebied, ten westen
en noordwesten van het kasteel, is aan-
gelegd in de Engelse landschapsstijl uit
het begin van de negentiende eeuw.
Deze stijl gaat uit van het werkelijk
bestaande landschap. Door zijn veel-
heid aan stijlen is deze tuin een van de
interessantste van Limburg.
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Het kasteel gezien vanuit het zuidwesten. Op de voorgrond is een gedeelte van
de terrasmuur zichtbaar. De foto is genomen in 1975.

De dikste boom van Limburg? in
het kasteeipark aan de Maas.

Mariaplein de Bat Kasteel Vroenhof
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Van het kasteel keren we terug door de
Graaf De Geioeslaan naar het kruispunt
met de Diepstmai. Wij vervolgen onze
weg door de Kerkstraat. De laatste
maar niet de minste straat. Links op
nrs. 12, 14 en 16 ziet u gevels van
omstreeks 1800. De vensters zijn in
hardsteen.
Op nr. 31 een toch wel bijzonder huis.
Het huis werd zo'n 200 jaar geleden
gebouwd en bestond slechts uit een
kelder, begane grond en zolder. De ver-
dieping is van latere datum. In de
negentiende eeuw was het in gebruik
als postkantoor (links) en café
(rechts). Het is uitvoerig beschreven in
UEV nr. 15,1981.
Kerkstraat 27: een huis uit de eerste
helft van de achttiende eeuw. De deur
heeft een geprofileerde tussendorpel,
segmentboogvensters in hardsteen met
oreillons en een zware bovendorpel.
Kerkstraat 21: in lï75 stichten Paul en
Wilhelm Scheibler hier een lakenfa-
briek. Dit was de eerste poging in de
Nederlanden om een mechanische
spinnerij op te richten. De geschiede-
nis van dit pand staat uitvoerig
beschreven in UEV nr. 40, i987.
Kerkstraat 15: pastorie in 1791! 1972
gebouwd door de gemeente Eijsden als
domineeswoning. Het huis heeft hard-
stenen hoekblokken en segmentbogen
boven vensters en deuren.

Foto boven: Een bruiloftsstoet passeertl komende uit de Kerkstraat, het kruis-
punt met de Diepstraat, op weg naar het kasteel aan de Graaf de Geloeslaan.
Links is een van de lindebomen in de Diepstraat te zien.
De foto is van í' juli 1904. Bruid en bruidegom zijn Isabelle de Geioes en Joseph
D'Oultremont.
Foto: EV2911.

Foto onder: Bepleisterde gevels in de Kerkstraat met vensters en deuren in hard-
steen, Kerkstraat 14 en 16, van omstreeks 1800.

Vroenhof Breusterstraat Schoolstraat Pr. Beatrixplein Spriemenstraat
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Het zijn de monumenten die we hier
noemen. Maar de Kerkstraat is méér.
Op nr. 13 bijvoorbeeld: een huis met
een tegelijk dorpse en stadse allure.
De fraaie kroonlijst en de versieringen
boven de vensters mogen er zijn. En
verderop de nrs. 3 en 5. Gelukkig is het
gevelaanzicbt bewaard gebleven. De
huizen zien er, mede dankzij de kroon-
lijsten, zeer fraai uit. Na het Bat met de
nijverheid. de Diepstraat met de han-
del, vormt de Kerkstraat de deftige,
stads aandoende straat richting Kerk
en Vroenhof. Door deze straat keren we.
terug naar de Vroenhqf, het centrale
plein van Eijsden, waar onze wandeling
begon.

Mariaplein

Kerkstraat 27.
Een van de bijzondere gevels in de Kerkstraat. De hardstenen bovendorpels zijn
zwaar uitgevoerd. De tussendorpel van de deur is geprofileerd. De gevel is uit
de eerste helft van de achttiende eeuw.

ln het pand Kerkstraat 21 was vroeger
brouwerij De Haan gevestigd. Deze
gevelplaat laat dat zien. De bedrijfsge-
bouvven Werden eind 1986 gesloopt.

de Bat Kasteel Vroenhof

_------_.. _________----------- f-----------f*----------e
Vogelzang Spauwenstraat Diepstraat Kerkstraat
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De KerkstraatI gezien naar het zuiden. De huizen zijn nog niet bepleisterd maar gewit en voorzien van een harstenen plint
(rechts) of een zwarte plint van pek (links). De huizen rechts hebben kenmerkende mansardedaken.
Foto: EV2049.
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Verwijzingen naar publicaties
in U.E.V.

De Stichting Eijsdens verleden geeft
sinds 1977 het tijdschrift Uit Eijsdens
Verleden (UEV) uit. Deze wandeling is
nummer 86 in die reeks. Over allerlei
onderwerpen die in de beschrijving van
hierboven slechts kort aangestipt konden
worden, zijn in de vele afleveringen van
UEV vaak uitvoerige en interessante
artikelen verschenen. We maakten daar-
uit in onderstaande lijst een selectie voor
wie zich verder wil verdiepen in de
geschiedenis van Eijsden.

Algemeen (33) 1986; 4-9
Atlas V (44) 1988; 4-9
Beelden
Ursulinenkiooster (32) 1985; 20-24
Beschermd dorps-
gezicht (6) 19?9; 4-21

(10) 1980; 18-21
Brand 1828 (26) 1984; 16-1?
Constantsteeg (zuilen)(65l66) 1994; 4l7
Dubois (21) 1983; 11-13
Prof. (22) 1983; 14-15

(70) 1995; 26
Gemeentewapen (25) 1984; 4-13
Kasteel en park (6) 1929; 8-10
Kerk Vroenhof (55) 1991; 16-19

(60) 1992; 8-21

Kerkhofmuur
Vroenhof
Kerkstraat 21
(Brouwerij)
Kerkstraat 31
Koperfabricage

Kruisen kerkhof
Vroenhof

Lakennijverheid
Maashandel
Molen
Retraitehuis
Schepen

School Breust
Synagoge

(80) 1999; 31-33

(40) 1987; 4-11
(15) 1981; 18-20
(17) 1982; 16-20
(18) 1982; 4-11

(1) 1977; 20 (3) 1928;
23 (2) 1979; 21-22
(8) 1979; 25-26 (11)
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Vrijheid
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Tentoonstelling Terugblik op 25 jaar Eijsdens Verleden
(1 975-2000)

Het jaar 2000 stond voor de Stichting Eijsdens Verleden in het teken van haar
25-jarig jubileum. Om ervoor te zorgen dat deze belangrijke mijlpaal niet
ongemerkt voorbij zou gaan, werden diverse activiteiten georganiseerd, Waar-
onder een speciale jubileumuitgave van Uit Eijsdens Verleden (nr. 85), een
index voor de nummers 61 t/m 80. een expositie en de uitgave die nu voor u
ligt (nr. 86).

Voorbereiding

Al in september 1999 werd in een
bestuursvergadering het voorstel
gedaan om in het jubileumjaar een
expositie te organiseren waarin een
overzicht gegeven zou worden van de
activiteiten van de stichting, gecombi-
neerd met een fototentoonstelling.
Daarnaast zouden de huidige voorzitter
Henk Boersma en bestuurslid René
Huijnen, beiden medeoprichter van de
Stichting Eijsdens Verleden, gehuldigd
worden vanwege hun 25-jarig jubileum.

Vanaf januari van dit jaar zijn regel-
matig bijeenkomsten gehouden waarin
de mogelijkheden en de inhoud van
zowel de expositie als de bijbehorende
fototentoonstelling besproken werden.

lin. Bi

Henk Boersma, voorzitter van cie stichting, krijgt bij zijn huldiging als jubilarís

Gekozen werd om de nadruk te leggen
op het werk van de stichting in de
afgelopen 25 jaar door het tentoonstel-
len van foto”s, bidprentjes en kranten-
knipsels uit de uitgebreide collectie
van EV. Daarnaast werd de mogelijk-
heid besproken om het, inmiddels aan-
geschafte, computersysteem in de
expositieruimte op te stellen om zo het
gedigitaliseerde deel van de fotocollec-
tie aan het publiek te kunnen tonen.
Andere mooie onderwerpen werden
gevonden in de werkzaamheden van
de Werkgroep Wegkruisen, de video
van de Zinkwit en de rol van de stich-
ting in de Eijsdense gemeenschap als
aangever van straatnamen, als vraag-
baak voor historisch feitenmateriaal en
als hoeder van cultureel erfgoed.
Ook werd besloten om een aantal

een cadeau aangeboden door Pierre ieukens (links). Mevrouw Boersma kijkt
goedkeurend toe.
Foto: G. Wolfs.

expositiepanelen te reserveren voor de
Eijsdense middenstand, vroeger en nu.
De volgende stap was het algemeen
bekend maken van het voornemen om
een tentoonstelling te houden, die
inmiddels “TERUGBLIK op 25 jaar
Eijsdens Verleden” gedoopt was.
Hiervoor werd een affiche en een bij-
behorende uitnodiging voor de ope-
ningsavond ontworpen door de
“huisontwerpster” van de stichting:
Judith Huijnen. Deze affiches werden
opgehangen bij diverse Eijsdense win-
kels en horecagelegenheden. Daarnaast
werd door de voorzitter een stuk
geschreven dat in de lokale blaadjes en
in de regionale kranten verschenen is.

In de week voorafgaande aan de ope-
ningsavond van de tentoonstelling
werden door het bestuur en door de
diverse medewerkers van de stichting
de voorbereidende- en opbouwwerk-
zaamheden verricht.

Openingsavond

De opening van de tentoonstelling
TERUGBLIK op 25 jaar Eijsdens Verle-
den vond plaats op vrijdagavond 13
oktober 2000 in de Raadszaal van het
gemeentehuis van Eijsden. Voor deze
gelegenheid werden een honderdtal
mensen uitgenodigd, waaronder het
college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Eijsden, de leden
van de gemeenteraad, de geestelijk-
heid, diverse zusterverenigingen, de
(oudj-bestuursleden, de medewerkers
en de familie van de jubilarissen.

In zijn openingsspeech ging de voor-
zitter nader in op de werkzaamheden
en activiteiten van de stichting in de
afgelopen 25 jaar. Daarna werden de
beide jubilarissen van de stichting
door bestuurslid Pierre Ieukens uitge-
breid gehuldigd en in de bloemetjes
gezet. Bij deze gelegenheid werd hen
namens de stichting een kunstwerk
aangeboden voor de gewaardeerde
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Huldiging jubilarissen.
Foto boven: ere-bestuu rslicl H. Wijnands. Burgemeester Cortenraad speldt hem
de onderscheiding op. In het midden mevrouw Wiinands.
Foto onder: René Huijnen wordt gefeliciteerd door burgemeester Cortenraad,
die hem net de koninklijke onderscheiding heeft uitgereikt. Rechts op
de foto mevrouw Huiinen.
Foto: G. Wolfs.

bijdrage die zij al 25 jaar lang aan het
werk van Eijsdens Verleden leveren.

Na een onderhoudend intermezzo,
verzorgd door Stan Spauwen, werd het
woord gegeven aan de burgemeester
van Eijsden dhr. F. C-ortenraad. Ook hij
ging in op de geleverde prestatie van
de stichting in het algemeen en op de
verdiensten van de jubilarissen in het
bijzonder. Tot ieders verrassing bieelc
dat burgemeester Cortenraad voor
bestuurslid René Huijnen en voor ere-
bestuurslid en oud-burgemeester van
Eijsden, dhr. H. Wijnands, een wel zeer

speciale huldiging in petto had. Beiden
werden namelijk voor hun bijdrage
aan de stichting en voor hun verdien-
sten voor de burgers van de gemeente
Eijsden, benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. De bijbeho-
rende versierselen werden hen door de
burgemeester opgespeld.

Na een emotioneel dankwoord van
Rene Huijnen en na nogeens genoten te
hebben van een bijdrage van Stan
Spauwen, werd de openingsceremonie
beëindigd en werd de tentoonstelling
opengesteld. Het aanwezige publiek,

spendeerde onder het genot van een
drankje nog enkele uren aan het bekij-
ken van het expositiemateriaal en aan
het “nao-kalle”.

De tentoonstelling

De aansluitende tentoonsteliing was
zeker geslaagd. Meer dan 700 personen
bezochten de tentoonstelling in de
Raadszaal. Menigeen kwam zelfs meer-
dere malen terug om “alles nog eens
op het gemak te kunnen bekijken”. De
zondagen met elk meer dan 200 bezoe-
kers waren de absolute topdagen.

Vooral het opgestelde computersysteem
trok zeer veei aandacht. Het grootste
gedeelte van de ca. 6000 foto's tellende
fotocollectie van Eijsdens Verieden is
inmiddels door medewerker Huub
Pasmans gescand, waardoor de toegan-
kelijkheid tot het archief sterk verbeterd
is. `Voor het computerscherm stond
constant een grote groep mensen.

De tentoonstelling leverde naast de
verkopen van uitgaven van Uit Eijs-
dens Verleden en andere werken ook
13 nieuwe leden op. Ook hebben
diverse mensen gehoor gegeven aan de
oproep om oude foto's mee te brengen
en te laten scannen. Er zijn afspraken
gemaakt met mensen die hun foto-
archief willen laten doornemen. Hier-
door lcan de stichting haar collectie
verder uitbreiden.

Afsluitend kunnen wij stellen dat de
Stichting Eijsdens Verleden, gesterkt
door de vele steunbetuigingen, ervan
overtuigd is dat zij een waardevolle rol
in de Eijsdense gemeenschap vervult.
Mede hierdoor beginnen we met her-
nieuwd enthousiasme aan de volgende
25 jaar.

Charles Dassen
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