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Uit Eijsdens Verleden

Van de redactie

In februari van dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen van van mevrouw
C. Wolfs-Reintjens. Zij was vele jaren lang een enthousiast, toegewijd en door
iedereen heel erg gewaardeerd medewerkster van onze stichting. In deze uitgave
staan wij stil bij haar overlijden in een inmemoriam, geschreven door Henk
Boersma als voorzitter van de Stichting Eijsdens Verleden.

Het nummer UEV 87 staat verder vol met onderwerpen van uiteenlopende aard.
U kunt lezen over Karel V, over een “statskint” in Eijsden en over een wegkruis aan
de Emmastraat. Ook vindt u in dit nummer weer een aflevering van de rubrieken
Kent u ze nog?, de Kroniek, de Limburger Koerier en Uit het fotoarchief. Het is
een afwisseling van teksten en fotois die telkens op een andere manier iets van de
geschiedenis van Eijsden aan de orde stellen.

De bijdrage over Karel V, geschreven door Trees Jacobs, onderscheidt zich van de
de overige artikelen in deze aflevering doordat het onderwerp niet alleen maar
Eijsdens is. Trees Iacobs laat zien wat Eijsden met Karel V te maken heeft gehad en
gaat daarbij in op een deel van onze algemene geschiedenis waarin Eijsden op zich
geen rol speelde, maar slechts speelbal was, of eigenlijk: slechts een onbeduidend
detail van een speelbal was. Toch vindt de redactie het zinvol af en toe artikelen te
publiceren die zich niet beperken tot wat zich binnen de grenzen van Eijsden
afspeelde, al moet er natuurlijk wel steeds een verband met Eijsden zijn. “Bredere”
onderwerpen laten zien hoe de geschiedenis van Eijsden onderdeel is van de alge-
mene geschiedenis en welke bescheiden rol Eijsden speelde in het grotere geheel.
Ook dat is een aspect van Eijsdens Verleden.

Wij wensen u veel plezier met UEV 87.

Willy Ieukens
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ln memoriam Cathérine Wolfs-Reintjens
(Eijsden 3 februari |915 - Maastricht 20 februari 2001)
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2001 Nog zo pas geleden vierde de Stichting
Eijsdens Verleden haar 25-jarig
bestaan. Middels tal van festiviteiten,
waaronder de Jubileumtentoonstelling
in het gemeentehuis, konden de histo-
risch geïnteresseerden zich een beeld
vormen van de werkzaamheden van de
Stichting in de voorbije jaren. Natuur-
lijk was mevrouw Wolfs er ook bij. Op
vele dagen bemande zij mede de ont-
vangstbalie bij de tentoonstelling,
heette de gasten welkom en wist oude
gebeurtenissen weer tot leven te bren-
gen. “Iongl zei ze dan “witste dat iech
de pa nog ien de klas heb gehat. Dae
koes goot raekenel. En dan schaterde ze
het uit van plezier.
In haar altijd stralende ogen zag je het
verleden weer even oplichten. Ia, wie
heeft niet bij haar in de klas gezeten?
Gedurende een groot aantal jaren was
ze onderwijzeres, eerst in Eijsden, ver-
volgens in Oost-Maarland, vervolgens
weer in Eijsden. In Eijsden is ze ook
nog geruime tijd lerares Frans geweest
op de voormalige Serviam MAVO.
Zowel haar eigen familie, alsook die
van wijlen haar man, zijn heel oude
Eijsdense families. Zij hield van Eijs-
den. Misschien is het wel deze combi-
natie waardoor zij zich zo graag inzette
om haar kennis van Eijsden over te
dragen.
Reeds enige jaren na de oprichting van
de Stichting in 1975 werd mevrouw
Wolfs medewerkster van de Stichting.
Zij had een brede belangstelling en was
zodoende beschikbaar voor vele taken,
die ze met verve vervulde. Ze beschreef
oude foto's, verzamelde Eijsdense dia-
lectwoorden, wist heel wat bijnamen
aan de vergetelheid te onttrekken en
vertaalde en passant nog wat teksten
uit het Frans; op werkavonden kon ze,
wanneer ze daartoe werd uitgedaagd,
enigszins spontaan oude Eijsdense
liedjes gaan zingen (die uiteraard wer-
den vastgelegdl).

Velen zullen haar ook ontmoet hebben
wanneer ze de stand van de Stichting
op de Diepstraatfeesten verzorgde of
bij een van de tentoonstellingen van de
Stichting.

Mevrouw Cathérine Wolfs was harte-
lijk, vriendelijk en uitermate gastvrij.
Zij was graag bij ons en wij waren
graag in haar gezelschap.
De Stichting verliest met haar heen-
gaan dan ook niet alleen een deskun-
dige medewerkster maar bovenal een
zeer aimabele vrouw.

Henk Boersma,
Namens bestuur en medewerkers van
de Stichting Eijsdens Verleden.
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Karel V, souverein in Eijsdens Verleden

Een citaat: - In 1288 viefna de sliy van Woerirgen liet Hertogdom Limåurg met inôegn'p van de
geassocieerde Eezittirgen warnonder de lenen die de nel-tog van Limfiuçq van Luzkfizellí, toe aan ßra-
ßant. 'Deze Luikse fenen waren even tevoren in onderlèengegeven aan de Heer van 'VaLQenóuig en deze
kennerfioudirg Eieefôestaan toen na Woerirgen de /iertog van ßrafiant in de recñten van de /iertog van
Limâuig trad. EBij' al: uiteindefij'lie qfwiklåeíirg van de egfopvolgirg in 128.9 lime/it Wali'am van 'VoLQen-
äurg leenñuúie aan de Hertqg van ßmôant voor de niet nader omsc/ireven [enen die /iij' van de Hertgg
van Lirnfiufg fiieúí. rDiezegfde 'Wafmm werd in 12.97 door Het .St.Martinus-liapitteígedworgen te ver-
lfiúzren dat liggeen ren/it fiad in de /ieerlij'li/ieidßreust. In 1.534 werd deze situatie Eevestgd. Een
pqgirg door de Eisscíiop van Luid om zijn waarscñifnfiik reeds [erger veronac/iteaarnde reofiten als
oppei'leenfieer te Eenestigen misåifçte en Eijsden wordt sindsdien aíßengenoemd als Limôuçgs [een in
Het óezit van de Heer van 'Vaifienfiuzg .Met de eetjístandg/ieíd van 'Vaíkenôurg was Het echter spoedg
danmogen'han. :Va een serie conffieten Kwam de Heerâj/ifieid in 1.364 aan (Brafiant, tesamen met Zijs-
den als enig overgeälevene van de Lirnóurgse knen. 'Uit deze verßindirg van minder dan een eeuw
resulteerde de Eandvan Eijsden met liet úznd'oan 'Vaílåenâuig die tot de ,'Tmnse tijdzou Elijven
liestonn -

Uit: Dr.J.L.H. Hartmann, De reconstructie van een middeleeuws landschap. Maaslandse

Monografieën nr44. AssenfMaastricht 1986. Bladzijde 277 en 278. Dit citaat vormt de

Het is deze band met het land van
Valkenburg die Eijsden in aanraking
zal brengen met Karel V. Zijn invloed
zal haar stempel drukken op Valken-
burg en daarmee ook op Eijsden. De
gevolgen hiervan zijn tot op de dag
van vandaag herkenbaar. We nemen
u mee op een ingewikkelde reis
terug in de tijd.

Limburg

Wie zich verdiept in het ontstaan, de
geschiedenis van Limburg, wordtl
geconfronteerd met een zeer ingewik-
keld verhaal. Het Limburg van nu was
ooit een lappendeken van Geestelijke
Vorstendommen, Wereldlijke Vorsten-
dommen (hertogdommen en graaf-
schappen) en vele Vrije Rijksheerlijk-
heden. Vaak waren deze onderling met
elkaar verbonden, bijvoorbeeld door
een leenverhouding: als leen of als
onderleen. Maar ook door erfopvol-
ging. Er waren rechten en plichten.
Eigendommen grensden lang niet
altijd aan elkaar. De geestelijke vor-
stendommen, met als hoogste orgaan
het H.Roomse Rijk, waren niet zozeer
territoriale vorstendommen: hun
macht was vooral gestoffeerd met ker-
kelijke voogdijen. Deze macht liep dan

ook door de grenzen van de wereld-
lijke vorstendommen heen, vormde
een geheel eigen netwerk hierin. Denk
in dit verband aan het prinsbisdom
Luik, maar ook aan het kapittel van
St.-Servaas te Maastricht en van
O.L.Vrouw te Aken.
Dan is er de naam Limburg: het Lim-
burg van nu is eigenlijk maar toeval. In
1061 is reeds sprake van een “comes de
Lembroch", een graaf van het gelijkna-
mige slot Limburg aan de Vesdre.
Vanaf 1101 mag dit graafschap zich
hertogdom Limburg noemen. Dit oor-
spronkelijk hertogdom vormde toen,
geografisch gezien, reeds een drietalig
vorstendom. Een model en in het klein
van Europese eenheid. Van de tegen-
woordige Nederlandse provincie Lim-
burg hebben alleen kleine gedeelten:
Wahlwiller, Mechelen en Epen [in de
latere heerlijkheid Wittem) recht-
streeks tot dit hertogdom behoord.
Tot een omvatting van het heuvelland
is het nooit gekomen. Toch is er meer
aan de hand met de naam Limburg:
deze heeft door de eeuwen heen
genoeg werfl<racht bezeten om later de
naam van onze provincie te worden.
Hoewel Valkenburg (en dus ook Eijs-
den) nooit in handen geweest is van
het hertogelijk huis van Limburg, heeft
de fictie dat Valkenburg oud Limburgs
(hertogelijk) familiebezit was, lang
bestaan. Ook meende men verwant-
schap te herkennen tussen de huizen
Limburg en Nassau. Eind veertiende
eeuw is voor het eerst sprake van de
Staten van Limburg en van de Landen
van Overmaas. Vanaf de zeventiende
eeuw wordt in de Zuidelijke Nederlan-
den deze federatie aangeduid als
“Province de Limbourg”. In Noord-
Nederland introduceert men daarop
de figuur Staats-Limburg (of Generali-
teits-Límburg), dit voor wat betreft de
delen van onze huidige provincie die
in de jaren 1632 -1661 onder gezag
kwamen van de Staten Generaal van
het noorden. Koning Willern I zal in
1815 de kroon spannen: hij vormt een
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Borstbeeld van Karel V ca. 1515-1519, anoniem. Gent, Museum voor Schone
Kunsten.

Karel V is hier afgebeeld met de ordeketting van het Gulden Vlies, een gestileerd
geheel van vuurstenen met rondom vonken. Aan de ketting hangt de gouden
vacht van een raml het Gulden Vlies. De orde werd in 1430 opgericht door Philips
de Goede. De oudgriekse mythe van lason en de Argonauten die de gouden vacht
moeten heroveren, geldt als onderbouwing van deze symboliek. De bedoeling van
het instellen van deze orde door Philips de Goede was om de hoogste edelen in
zijn diverse territoria en zijn meest aanzienlijke vorstelijke bondgenoten op een
luisterrijke manier aan zich te binden. Het devies van de orde is Plus Oultre, het-
geen zoveel betekent als: "het beste van het beste", "niets gaat hier boven".

provincie Limburg, groot genoeg om
in 1839 opgesplitst te worden in een
Nederlands en een Belgisch Limburg!
Ons Limburg danken we, zoals we
verderop zullen zien, aan het huis van
Bourgondië. Met name aan Karel V.

Bourgondië en Karel V.

In 1369 huwt Philips de Stoute [vierde
zoon van de hertog van Bourgondië)
met Margaretha van Male (dochter
van Lodewijk van Male, Graaf van
Vlaanderen). Het graafschap Vlaande-
ren zal floreren onder deze impuls.
Dankzij de krachtige expansiepolitiek
van Philips de Goede en later Karel de
Stoute zal de latere Maria van Bour-
gondië aan het hoofd staan van een
rijk dat nagenoeg heel Europa beslaat,
Frankrijk uitgenomen. Ze is dan ook
de “meest gegeerde”'bruid van Europa.
Men houdt de adem in: Frankrijk is
zeer gebrand op een huwelijk maar
haar keuze valt op Maximiliaan van
Oostenrijk, een Habsburger. Hun zoon
Philips de Schone huwt vervolgens met
Johanna van Castilië. Uit dit huwelijk
wordt op 24-2-1500 in Gent Karel V
geboren. Al vroeg verloor hij zijn vader
en daarmee ook zijn moeder, johanna
van Castilië. Zij doolt met het stoffelijk
overschot van haar echtgenoot door
Spanje. Wanneer Philips dan eindelijk

Philips de Stoute (Bourgondië) x Margaretha van Male (Vlaanderen)

Jan zonder Vrees

Philips de Goede

Karel de Stoute

lsabella van Castiliril x Ferdinand van Aragon Maria van Bourgondië x Max. van Habsburg

Johanna van Castilië x Philips de Schone

Karel V

Illustratie rechter pagina: Kaart uit atlas: De landen van Karel V in 1543 ln: H.Hettema: Grote historische schoolatlas,
ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandse en algemene geschiedenis; Zwolle, 195919.
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begraven wordt, trekt zij zich terug in
een klooster en zal zij als “johanna de
Waanzinnige” de geschiedenis ingaan.
Samen met zijn broer en zusters wordt
Karel te Mechelen opgevoed door zijn
tante, Margaretha van Oostenrijk. Op
vijftienjarige leeftijd wordt hij meer-
derjarig. Karel V, Gentenaar en wereld-
heerser: naast de erfenis van vaders-
zijde zal hij via moederszijde eveneens
Spanje plus de veroveringen in Ame-
rika erven.
Zijn gevoel voor symboliek zal zijn
geboortedatum, 24-2, een mijlpunt in
zijn leven maken. Het zal op 24-2
(1524) zijn dat zijn aartsrivaal, Koning
Frans I van Frankrijk, door hem ver-
slagen wordt. Op 24-2 (1530) laat hij
zich in Bologne tot keizer kronen
(Keizer van het H. Roomse Rijk der
Duitse Natie) en eveneens op 24-2
(1540) houdt hij te Gent zijn eerste grote
Requisitoir. Karel heeft het typische
uiterlijk van de Habsburgers met de
vooruitgeschoven onderkaak (waar-
schijnlijk heeft hij enigszins gelispeld).
Hoewel 700 jaar verschil met Karel de
Grote, is er tussen beide vorsten een
grote gelijkenis. Karel V beweegt zich
in dezelfde sfeer en is eigenlijk een
Middeleeuws vorst. In 1519 laat hij
zich uitroepen tot Rooms Koning. Een
titel die verleend wordt als herinnering
aan Karel de Grote en de Romeinse
keizers. Hij ziet zichzelf als een soort
kampioen van het Christendom. Even-
als Karel de Grote voert hij voortdu-
rend strijd tegen de Moslims. De druk
van de Islam op het Middellandse Zee-
gebied is dan nog even groot als in de
tijd van Karel de Grote. Daarnaast wil
hij het Oude Roomse Christendom
behoeden voor tweespalt van binnen-
uit. In 1517 zal Luther een einde
maken aan de eeuwenoude eenheid
van het Christelijk geloof. Het pro-
testantisme komt op. Dit zal vooral
Karel zijn eigen patrimoniale gewesten
beroeren, de gewesten der Nederlan-
den. In 1529 komt hij dan met de
Plakkaten: een ander geloof hebben

wordt een misdaad. De Inquisitie, in
wezen en oorsprong een pauselijk
instituut, wordt in feite door toedoen
van Karel V een staatsinstelling: kette-
rij wordt gelijkgesteld aan majesteits-
schennis! Karel V overlijdt in 1558 te
Spanje. i

" Sur le pais de Lembroch et
ses aultres pays d' Oultre
Meuse "

We hebben het reeds hierboven gezien:
onder impuls van de bourgondische
hertog Philips de Stoute zal het Graaf-
schap Vlaanderen tijdens het latere
bewind van diens opvolgers Philips de
Goede en Karel de Stoute grote expan-
sie beleven. Een van de titels die Karel
V erft is die van hertog van Brabant: in
1515 laat hij zich inhuldigen in Leuven
en daarmee treedt hij in de rechten van
de hertog van Brabant. En met name
dit is voor ons interessant. De vroegere
graven en latere hertogen van Brabant
hebben van oudsher (sinds 1106) recht
op de hoogste vertegenwoordiging van
het keizerlijk gezag in de gebieden tus-
sen Schelde en Rijn. Tot de vorming
van een nieuwe territorialiteit aan de
Maas was de hertog van Brabant beter
uitgerust dan de hertog van het kleine
en weinig vruchtbare Limburg. Met
name oostwaarts, aan en over de Maas,
heeft de hertogstitel tot aanzienlijke
uitbreiding van het Brabants gebied
geleid. Het lot van onze gewesten zal de
komende eeuwen nauw verbonden zijn
met dat van Brabant. Deze verhouding
zal een soort rode draad vormen door
de traditioneel toch al complexe ver-
houdingen.
In 1387 is voor het eerst sprake van
Limburg en de Landen van Overmaas
als Johanna, de hertogin-weduwe van
Brabant, de souvereiniteit over deze
landen afstaat aan Philips de Stoute,
hertog van Bourgondië. De Landen van
Overmaas ( evenals “Overkwartier” een
Brabants begrip) zijn: Dalhem, Valken-
burg en “s-Hertogenrade. Limburg zal

als vierde staat apart genoemd blijven
(het begrip “aultre” is daarom ook
enigszins misleidend). In de toenmalige
gedachten en verhoudingen gold de
overdracht nog als een overgang aan
het Franse Koningshuis. De politiek
van Philips de Stoute en later zijn
opvolgers, is er op gericht de vier lan-
den samen te brengen onder gemeen-
schappelijke centrale instellingen. Alge-
meen wordt dit gezien als een eerste
Bourgondisch experiment dat een
stimulans zal vormen in het proces van
eenwording van de vier landen. Karel V
zal hier later op terug komen. In 1418
komt er een einde aan dit Bourgon-
disch bewind. De vier landen keren, als
federatie, terug naar Brabant. Intussen
tekent zich, heel voorzichtig, het latere
Limburg af. Tot de Franse Tijd zullen
de vier Staten officieel Staten van Lim-
burg en van de Landen van Overmaas
blijven heten, maar reeds in de zeven-
tiende eeuw spreekt men van “province
de Limbourg”.

Les Pays-d'en-bas en de
Bourgondische Kreits

Pays-d'en-bas of Nederlanden is een
Bourgondisch begrip. Zo noemden de
Bourgondiërs hun gewesten hier, ter
onderscheiding van hun gewesten in
Frankrijk. Voor Karel V zijn deze
Nederlanden een soort persoonlijk
patrimonium. Wat wil hij? Eerst en
vooral dit bezit consolideren, liefst
onder een centraal bestuur. Maar tege-
lijk wil hij het onttrekken aan de
invloed van het H. Roomse Rijk. Het
Rijk maakt een restauratieperiode
door, is onderhevig aan tweespalt en
vanuit Keulen rukt, nota bene met de
opportunistische hulp van de bisschop,
het protestantisme op. In 1531 zal hij
de Nederlanden aan de jurisdictie van
het Rijk onttrekken door onze gewes-
ten te verenigen in de Bourgondische
Kreits. Limburg en de Landen van
Overmaas worden door Karel onder
één gemeenschappelijk gouverneur
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Leo Belgicus. Gravure uit 1583 van Frans Hogenberg. Reproductie beschikbaar gesteld door de Dienst Culturele Zaken Stadsarchief Gent.
(Inv. SAG GSAZ, 1102)

Het oorspronkelijke hertogdom Limburg
voert een leeuw in het wapenschild. Een
leeuw met een gespleten staart op een
veld (rood). Met deze leeuw zal het net
zo gaan als met de naam Limburg: een
artikel met werfkracht. Hij krijgt een ere-
plaats in het samengestelde wapen van
Bourgondië. Vanaf 1430 wordt de Lim-
burgse leeuw Brabants, de gespleten
staart vervalt. Karel V zal hem een ere-
plaats geven in het wapen der Zeventien
Provinciën. Maar daar blijft het niet bij.
De gravure van Hogenberg beeldt de
Zeventien Provinciën uit als Leo Belgicus,
de leeuw (zittend en naar het oosten
gewend) als symbool van macht. Deze Leo
Belgicus. die op dat moment reeds niet
meer beantwoordde aan de realiteit, zou
de komende eeuwen zeer populair wor-
den. Er bestaat ook een Leo Hollandicus
uit 1640 die een juistere weergave geeft
van de feitelijke toestand.

geplaatst. Het Bourgondisch experi-
ment van Philips de Stoute, centralise-
ring van het bestuur, was reeds een
eerste aanzet. Zijn volgende stap zal
zijn het gelijktrekken van deze patri-
moniale landen met de nadien toege-
voegde provinci'e'n, de niet-patrimo-
niale landen, om ze vervolgens tot een
zelfstandig geheel te verenigen. Deze
gedachte vindt haar voltooiing in 1548
met de schepping van de Zeventien
Nederlandse Provinciën. Alle Neder-
landse gewesten worden bijeen
gebracht in een nieuwe Bourgondische
Kreits. Formeel blijven de Nederlanden
deel uitmaken van het Rijk. Echter, ze
worden onttrokken aan het gezag zon-
der dat de souverein (Karel V) de
bevoegdheid verliest zich in de colleges
van het Rijk te doen vertegenwoordi-
gen. De vorming van de Nederlanden
als een van het Rijk onafhankelijk
gewest zal voor de gebiedsdelen

waaruit in 1815 de Provincie Limburg
wordt samengesteld, een keerpunt zijn.
Door vanuit Brussel een centraal
bestuur in te stellen en vervolgens de
erfopvolging van de Zeventien Provin-
ciën aan een en dezelfde persoon te
verbinden, is Karel V in staat de terri-
toriale eenheid te bewaken.

De wordingsgeschiedenis
van onze provincie Limburg

Een en ander gaat niet ongemerkt
voorbij in onze gewesten. Het huidige
Limburg draagt hiervan nog de spo-
ren. Daar is bijvoorbeeld de Gelders-
Gulikse kwestie. Gelre, dat geen deel
uitmaakt van onze gewesten, raakt in
conflict met het op het Rijnland
georiënteerde Gulik. Aanvankelijk lijkt
dit een interne, Brabantse, aangelegen-
heid tussen beide landen. Maar al snel
wordt duidelijk dat clit meer is.
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Gulik, dat neigingen tot het protestan-
tisme begint te vertonen, dreigt met
zijn aspiraties het katholieke blok van
de Habsburgse erflanden en de Bourg-
ondische Nederlanden uiteen te drij-
ven en de voltooiing van de eenheid
van de Zeventien Provinciën in de weg
te staan. De brabantse strijd wordt een
keizerlijke strijd. Voor het eerst worden
onze gewesten geconfronteerd met
Spaanse soldaten! Karel weet Gulik een
halt toe te roepen en zal vervolgens
met veel tact te werk gaan: de hertog
van Gulik ziet zich bevestigd in onder
meer Sittard en Born en daarmee in
een vrije toegang tot de Maas. Hiermee
is de kiem gelegd voor de begrenzing
van de provincie Limburg langs de
“flessenhals” bij Sittard. De Maas, in de
middeleeuwen de lengteas van het
krachtenveld tussen Gelre en onze
gewesten en tevens slagader van de` provincie, wordt ten dele voor eeuwen
een Duits-Nederlandse grensrivier.
Het Overkwartier Gelre (waarin ons
huidige Noord-Limburg) blijft voor
onze gewesten behouden, wordt even-
eens toegevoegd aan de Kreits. Dit
heeft gevolgen voor de schepping van
de provincie Limburg binnen haar hui-
dige begrenzing. De Kreits betekent
niet alleen een definitieve afbakening,
begrenzing naar het Rijnland. Hier
wordt een lijn getrokken die tot 1795
onveranderd zal blijven. Het grootste
gedeelte van dit Maasdal tussen Mook
en Eijsden zal in laatste instantie vanuit
hetzelfde centrum, Brussel, bestuurd
worden. De belangen van het Over-
kwartier Gelre, Maastricht en de Lan-
den van Overmaas kunnen nu enigs-
zins op elkaar afgestemd worden. Vaag
tekent zich een gemeenschappelijke
lotsbestemming af die in de loop van
drie eeuwen vaste vorm zal aannemen.
Hierbij dient nog te worden opge-
merkt dat de bovengenoemde lijn geen
rechte lijn is. Integendeel.Vele staatjes
en gebieden daarbinnen worden voor-
goed grensgebied zonder dat deze
grens een doorlopende lijn tussen twee
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staten trekt. De autonomie en het par-
ticularisrne, de vele ingewikkelde leen-
verhoudingen doen de rest. Vanaf
Mook tot Eijsden heeft deze grens ook
nu nog het voorkomen van een brede
gerafelde zoom vol gaten.

Het bisdom Roermond

Onze beschouwing is niet compleet
zonder ook het bisdom Roermond
hierin op te nemen. Het nieuwe bis-
dom, ten dele uit het Diocees Luik en
Keulen geknipt, dankt zijn ontstaan in
1559 aan het streven van de centrale
regering in Brussel om het recent ver-
worven Gelderse Overkwartier zo
spoedig mogelijk in de Nederlanden te
integreren (alweer de Bourgondische
behoefte aan centralisatiel). Reeds voor
Karel V was het feit dat de Nederlan-
den onder Luikse en Keulse jurisdictie
stonden, een inbreuk op de afronding
van de Bourgondische Kreits. Om zich
een voorstelling te maken van het
territoriaal gebied, dient men ieder
begrip van het huidige Limburg en het
huidige bisdom los te laten! Het volgt
in grote lijnen de grenzen van de
Bourgondische Kreits.En ook hier
geldt: deze begrenzing werd op vele
plaatsen doorbroken door gebiedjes
die ressorteerden onder andere bis-
dommen. Op andere plaatsen strekte
het zich ver buiten die grenzen uit.
Roermond, bisschopszetel, vormde een
enclave binnen haar eigen bisdom! Om
schijnbaar willekeurige redenen wordt
het Land van Valkenburg aangehecht.
Dit heeft te maken met de behoefte de
financiële levensvatbaarheid van het
nieuwe bisdom te versterken, maar
ook om de macht van het diocees Luik
te verzwakken. Nu, voor wat betreft
het bisdom zelf. Woorden schieten hier
tekort, zo armetierig (vergeef me deze
uitdrukking) was het. Met nog geen
150 parochies was het een der kleinste
bisdommen van de gehele Nederlan-
den. Luik en Keulen tellen, ondanks de
afsplitsing, ieder nog ongeveer 1500

parochies. De financiële middelen
waren, mede daarom, minimaal en
zouden dat nog lang blijven. Dat
maakte het zeer moeilijk de vacante
bisschopszetel te bemannen: er was
hier weinig eer te behalen. Het heeft
jaren geduurd voordat de eerste bis-
schop geïnstalleerd werd. Bisschoppen
zouden vanuit Roermond naar elders
“promoveren”, maar nooit andersom.
Tussen 1563 en 1700 staat de zetel van
Roermond 34 jaar leeg. Toch heeft
deze armoede ook haar voordeel
gehad: Roermond kan terugzien op
een reeks bisschoppen die de religieuze
belangen lieten prevaleren boven per-
soonlijke voordelen! Het was niet
alleen kommer en kwel. Dit bisdom

. heeft als zodanig de lotsverbondenheid
van de Limburgse bevolking beter
voorbereid dan de centralisatiepolitiek
van Karel V en zijn opvolgers. Meer
nog: de constructie bleek levensvatbaar
genoeg om als enig bisdom van de
noordelijke Nederlanden de latere
stormen van de tachtigjarige oorlog te
doorstaan.

Trees Jacobs

Bronnen:
Limburgs Verleden, geschiedenis van
Nederlands Limburg tot 1815, deel II.
Redactie E. Batta e.a.; Maastricht 1967. Een
uitgave van het Limburgs Geschied -en
Oudheidkundig Genootschap.

Carolus, Keizer Karel V 1500- 1558. Een uit-
gave van het Gemeentekrediet België, 1999.

Keizer Karel, Gentenaar en wereldheerser.
Lezing van I. Decavele, directeur Dienst
Culturele Zaken van de stad Gent
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Kroniek Eijsden, 1989

l januari: Zanden wordt exploitant
zwembad De Treffer
De exploitatie van het zwaar verlieslij-
dende gemeentelijke zwembad, dat nog
in 1988 werd opgeknapt en onder
beheer stond van de Sportfondsenbaden
Nederland, wordt overgedragen aan de
Maastrichtse sportschoolhouder Pierre
Zenden. Door deze privatisering zou
het financieel risico voor de gemeente
beperkt blijven tot 375.000 gulden per
jaar. Reeds na twee maanden konden
aanzienlijk meer bezoekers worden
geregistreerd. Op grond daarvan werd
besloten het zwembad aanzienlijk te
verbouwen en meer ruimte in te richten
als sportaccommodatie. llo van Aubel,
wethouder van Sportzaken. werd in de
Raad van Commissarissen benoemd.

januari-december: opvang asiel-
zoekers
Op grond van de uitvoering van de
Regeling Opvang Asielzoekers (WVC)
zou de gemeente Eijsden 33 (quotum
1988) asielzoekers aan onderdak moe-
ten helpen. Dit werd later bijgesteld tot
22 (2 per duizend inwoners) en uitein-
delijk. in een overeenkomst met het
ministerie, bepaald op 8 (twee gezin~
nen), te realiseren voor 31 december

1992. De Woningvereniging Eijsden
weigerde aanvankelijk haar medewer-
king om asielzoekers met voorrang aan
woonruimte te helpen, maar stelde haar
beleid bij op grond van de toenemende
hulpvraag. Per half mei 1990 kwamen
twee woningen ter beschikking, een in
Gronsveld en een in Eijsden.

januari: kritiek op plannen aanleg
fiets- en wandelpad
Het plan van de gemeente om een
gecombineerd wandel- en fietspad
parallel aan de Trichterweg aan te leg-
gen vanaf het watersportcentrum Oost-
Maar-land langs de rivierbedding tot
aan Caestert ontmoet veel kritiek. Uit-
eindelijk gingen de plannen niet door.

januari: dassenburcht Bernauer-
weg
De gemeente komt in conflict met `lef
Wanders van het Natuureducatief Cen-
trum in “s~Gravenvoeren (tevens vice-

. voorzitter van de Eijsdense Milieuraad).
Door de rijkspolitie werd de gemeente
gesommeerd om het snoeien van strui-
ken en wilgen langs de Bernauerweg
(Mesch) te stoppen omdat de daar aan-
wezige dassenburcht bewoond zou zijn.
Nader onderzoek door Faunabeheer
wees uit dat zelfs wanneer de burcht
bewoond zou zijn, dit geen invloed zou
hebben op de bewoners. Hierna werd
het snoeien hervat.

14- februari: einde wethouder-
schap Wijnen
Wien Wijnen (VVD) stelt vanwege
drukke beroepsmatige werkzaamheden
zijn wetbouderszetel ter beschikking.
l-lij vervulde het ambt gedurende 7
jaar. Hij werd opgevolgd door Hub van
de Weert. Dit leidde, mede als gevolg
van de nieuwe portefeuille verdeling en
de opheffing van de Milieuraad, tot
commotie binnen de coalitiepartijen
VVD, PvdA en CDA. Uiteindelijk
leidde dit zelfs tot een scheuring bin-
nen de coalitie, waarbij de PvdA
afhaakte (maart).
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14 februari: opheffing Milieuraad
De gemeenteraad besluit tot opheffing
van de in 1987 opgerichte Milieuraad
(Adviesraad voor Milieuaangelegenhe-
den). *De raad vatte haar taken breder
op dan het college beoogde en de uitge-
brachte adviezen waren onvoldoende
eonereef. Na opheffing werden de
taken ondergebracht bij de nieuw te
vormen commissie Openbare Werken,
Milieu en Sociale Zaken.

25-28 februari, 1 maart: carnaval
Venlonaar `lacques. Geurts. evenwel verk-
nocbt aan Eijsden. regeerde als prins
Jack I over (LV. De Klèèílep. Sportpre-
sentator Kees `lansma werd geridderd in
de Orde van de Gouwe Cramignon.
Bij GV. De Druugsjliepers werd Tino
Dassen. student aan de Middelbare
Horecasehool te Heerlen en (nog belang-
rijkeri) kapitein van de. jonkbeid van
Eijsden, uitgeroepen tot prins Tino l.
De perikelen tussen beide verenigingen
met betrekking tot het organiseren van
één gezamenlijke optocht gingen onver-
droten voort. Een lichtpunt was de ont-
vangst ten gemeentehuize op 4 februari
waarbij door burgemeester F. Cortenraad
aan beide verenigingen voor het eerst

een. uiteraard identieke. “stadssleutef
werd overhandigd ten teken van de
machtsoverdracht gedurende de dolle
dagen. Zo bleef de macht verdeeld.

l maart: oprichting OEV
Op l maart werd de Ondernemersver-
eniging Eijsden (OVE) opgericht.

26 maart (Paaszondag):
L. Sangers 50 jaar priester
Op Paaszondag vierde pastoor l... Sangers
van Mesch zijn :SO-jarig priesterfeest.
Heel Mesch was versierd en de gelegen-
heidsharmonie begeleidde de jubilaris
naar de verschillende festiviteiten. De
giften bestemde hij voor de missie van
pater Hensgens in Brazilië, de broer van
zijn huishoudster'. De heer Sangers was
sedert 1978 pastoor in Mesch. Tijdens

zijn pastoraat werd de SL-Pancratiuskerk
van Mesch grondig gerestaureerd.

maart-mei: stagnatie woningbouw
Poelveld
Het leek er even op dat de bouw van
100 woningen in het Poeiveld. waar-
onder 18 woningwetwoningen, l jaar zou
moeten worden uitgesteld vanwege de
onwilligheid van enige grondeigenaren
om hun grond aan de gemeente door te
verkopen. Zij bezaten 12 percelen met
een totale oppervlakte van 2.9 hectare.
Pas nadat de gemeente een onteigenings-
procedure in gang zette gingen ze allen
alsnog overstag.

8 april: 10 jaar jeugdkoor
De Torenhaantjes
Bij gelegenheid van hun lO-jarig
bestaan organiseerde het jeugdkoor De
Torenhaantjes een concertavond. De.
medeoprichters T. Homijilen-Rousch en
dirigent H. Haenen werden daags daar-
voor gehuldigd.

l l april: gymzaal voor St.-Jozef-
school
De gemeenteraad besluit ruim 300.000
gulden heschiki'mar te stellen voor de
bouw van een gymzaal bij de SL-Jo'zef-
school in (lijst-Maarland.
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april/november: Eijsden neemt
maatregelen tegen hondenpoep
Door verhoging van de hondenbelas-
ting. de verplichting voor eigenaars van
honden poepopruimmiddelen ter
beschikking te hebben.` de invoeting
van een hondenpenning en het verbod
om honden op bepaalde plaatsen los te
laten lopen. tracht de gemeente het
immense hondenpoepprobleem in de
vingers te krijgen. Speciale controleurs
moeten hier toezicht te houden. De
Algemene Plaatselijke Verordening
werd hiertoe aangepast.

17 april: inventarisatie gemeente-
archieven gereed
Van 1983 tot 1988 werkten de heren
W. van Mulken en J.G.A. Hendriks van
de Provinciale Archiefinspectie te
Maastricht aan de inventarisatie en het
vervaardigen van systematische toegan-

gen op de bestanddelen van de archie-
ven van de gemeente. Het betreft de
archieven die gevormd zijn in de
periode 1794-1933 (1942). Dit alles
werd vastgelegd in een drietal boeken
die op 17 april werden aangeboden aan
het gemeentebestuur van Eijsden.

28 april: onderscheiding voor
LH. van Baal
Mede vanwege zijn l10-jarige onderwijs-
loopbaan werd ].H. van Baal.` directeur
van de St.-Martinussscbool in Grons-
veld. onderscheiden in de Ridderorde
verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau.

30 april: Theo Gulikers wint
ontwerpprijs
Tijdens de Lentebeurs in het MECC
werd aan Eijsdenaar Theo Gulikers,
fijmnechanicus bij de instrumenten-
dienst van het Biomedisch Centrum te
Maastricht en amateur ontwerper, de
hoofdprijs uitgereikt voor zijn winnend
ontwerp van een stoel bij een ontwerp-
wedstrijd voor meubelmakers. De prijs
werd uitgereikt door Jan des Bouvrie.

5 mei: 6Tussen twaalf en twee”
in Eijsden
Vanuit de zaal van de. Koninklijke Oude
Harmonie werd rechtstreeks het twee uur
durende radioprogramma *Tussen twaalf
en twee* uitgezonden. Het programma
stond in het teken van de scheiding van
de beide Limburgen, 150 jaar geleden.
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20 mei: duivenmelkers Oost en
Maarland in het goud
Start van diverse festivitt-riten ter gele-
genheid het .SO-jarig bestaan van de
Postduiv-“em-'ereniging Combinatie Uost-
Maarland.

mei: schoolbestuur stapt op
De Ouderveieniging van de Cramignon-
sehool (Eijsden) en de SL-Jozefsehool
[Oost-lifiaarland] vond dat hun vertegen-
woordiger (R. Brüggemann) in het
sehoolbestuur alleen als zodanig kon
'functioneren zolang deze zelf kinderen
op de school had zitten. Nu dat niet
meer het geval was diende deze zich
daaruit terug te trekken. Het school-
bestuur' vond deze eis niet terecht. Een
eompronlist-'mnsteL waarbij Brüggemann
op persoonlijke titel zitting kon nemen in
het Schoolbestuur, werd door de Ouder-
vereniging venvnrpen, met als gevolg dat
het hele schoolbestuur opstapte.

27 mei: Pieterpadloop in Eijsden
Bij gelegenheid van de laatste etappe
van de 464 kilometer lange 4de Pieter-
padloop ('want'leltoeht Pieterburen-
Maastricht) 1werd in Eijsden een ponton-
brug over de Maas aangelegd. De. brug
was il meter breed en 180 meter lang.
E1' liepen vele duizenden mensen over
de brug die een ware. verbroedering tus-
sen de gemeentebesturen van Eijsden
en `\list-ï: tot stand braeht. Later in het
jaar werden op initiatie-f van de
gemeente Eijsden, met het oog op 1992,
de contacten met de. Belgisehe buren
vertier aangehaald. Ook de gemeente
Voeren werd in dit gestmetureerd over-
leg opgenomen. De Fijsdense ambtena-
ren werden op Franse les gestuurd.

3 juni: Roy Hovens wint Bone-ken-
toernooi
Mel 114 punten won Hey Hovens. sax-
altspeler en reeds 8 jaar lid van de
Koninkiijke Harmonie Sainte Cecile in
Hulsberg de 16de editie van het
Mgr. Ronekentoernooi. Royv kwam uit
in de eredivisie voor solisten.

juni: grafzerken vernield
Tijdens de Bronkfeesten werden een
tiental grafkruisen en grafstenen op het
kerkhof nabij de SL-Cltristinakerk op
de Vroenhoi zwaar vernield.

11 juni: 10 jaar IVN in Eijsden
Met het organiseren van een Open Dag
in haar verenigingslokaal de Dassen-
l'mrr-ht [srnlterrain Gemeentehuis) en
met tal van activiteiten elders in Eijs-
den e.o. viert'le het instituut Voor
Nalinirimar-herenngsedukatie afdeling
Eijsden haar lil-jarig heslaan.
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30 juni: afscheid Jean Steutelings
Na bijna 12 jaar leiding te hebben gege-
ven aan de Koninklijke Oude Harmonie
van Eijsden nam Jean Steutelings
afscheid- Hij kon zijn baan niet meer
combineren met zijn talloze nevenwerk-
zaamheden als docent en dirigent van
meerdere scholen en korpsen. Hij werd
per 1 september opgevolgd door Ben
Essers. muziekeonsulent en reeds diri-
gent van korpsen te Enigbausen, Sint
Geertruid en Noorbeek.

1 juli: installatie pastoor
J. Verhoeven
Sedert september 1988 was de pastoors-
plaats van de parochie Breust-Eijsden
door het vertrek van pastoor Wilnis
vacant. ln deze leemte werd voorzien
door de benoeming van pater Jo Verboe~
ven. geboortig van Kerkdriel. en lid van
de Orde van de paters van Mariannhill.
De beer \ifrl'ioeven werd op 1 juli in de
kerk van Breust geïnstalleerd.

5 juli: overlijden van pastoor
RM. Slangen
Te Maastricht overleed na een langdurigr
ziekbed PM. (Pierre) Slangen, pastoor'
van de parochie Breust-liijsiïlen van 1973
tot 1981. llij werd geboren te Maastrii-ht
op 4 maart 1917 en werd op 6 april 1946
in Roermond tot priester genijd.

juli: Sainte Cécile op concours in
Kerkrade
De Koninklijke llarmonie Sainte. Cecile
won een eerste prijs in de hoogste afde-
ling tijdens het WMC in Kerkrade.

28 juli: overlijden van HJ. Inden
Gp 28 juli overleed te Rijekholt de op
21 juli 1906 te Den Haag geboren
Henricus Josephus (Han) Inden. oud-
raadslid van Gronsveld en Eijsden.

1 augustus: nieuwe dirigent voor
Sainte Cécile
Per 1 augustus volgde de 32-jarige
Alex Schillings uit Gulpen, tevens diri-
gent van de fanfare uit Meers-Elsloo en
de Koninklijke Harmonie Sint Josef
van Kaalheide, Hennie Ramaekers op
als dirigent van de Koninklijke Harmo-
nie Sainte Cécile. Ramaekers was 1.2
1/2 jaar dirigent bij Sainte Cécile. De
officiële overdracht van het dirigeer-

stokje vond plaats tijdens een feestelijk
concert op 15 september.
12 augustus: 5 jaar jeugdsehaak
Eijsden
De viering van 5 jaar jeugdsebaak in
Eijsden werd opgeluisterd door een
partij tussen Hans Bolim en Paul van
Sterken. Zij schaakten tegen elkaar op
een sehaakbord van 12 bij 12 meter,
waarbij de strikken werden uitgebeeld
door Eijsdense kinderen.

19 augustus: Nacht van Maar-land
Bij gelegenheid van het ISO-jarig
bestaan organiseerde de Postdttiven-
vereniging Combinatie Oost-Maarland
samen met Atletiekvereniging ll/laasU
runners een stratenloop onder de naam
Nacht van Maarland.

25-27 augustus: 40 jaar
drumband KQH
De drumband van de KOH vierde met
tal van festiviteiten haar 40-jarige
jubileum. Speciale huldiging viel
Martin \llf'arnier ten deel die vanaf de
oprichting lid is. Van deze 40 jaar was
hij 29 jaar instructeur en 25 jaar tam~
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boer-maitre. Vanwege zijn verdiensten
kreeg hij de gouden verenigingsspeld
en de gouden speld van de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen.

14 september: bevrijdingsestafette
in Eijsden
De in Caen. Normandië. vertrokken
estalettelopers van de Maastrichtse
Atletiek Vereniging “34 (AN. '34)
bereikten het monument voor de geval-
lenen op de Vroenhof in Eijsden. De
bedoeling van de estafetteloop is het
nabootsen van de battle-route van de
Boete US. lnfanterie Division 'Old Hic-
kory` die in 1944 de bevrijding van een
gedeelte van Zuid-Limburg voor hun
rekening nam. Iedere atleet liep met
een toorts in de hand een marathonaf-
stand. In het gemeentehuis van Eijsden
werd de Eijsdense vlag in ontvangst
genomen. als teken van eerst bevrijde
gemeente van Nederland. De vlag werd
later op de dag toegevoegd aan de vlag-
gengalerij in het gemeentehuis van
Maastricht. de eindplaats van de oa.
830 kilometer lange bevrijdingsroute.

4 november: gouden paar in
Eijsden
Lei Warnier en Marie Wolfs, Veldjes-
straat 2, vierden hun 50-jarige echtver-
eniging.

14 november: sluiting White
Horse in geding
Geluidsoverlast noopte de gemeente
Eijsden de muziekvergunning van disco-
theek White Horse in de Kerkstraat in
te trekken. Pas wanneer voldoende
geluidswerende maatregelen zouden
worden genomen mocht de geluidsin-
stallatie weer op àvoli. De exploitant en
latere eigenaar, Bert Lacroix en diens
echtgenote M. Lacroix-Snackers. ver-
zochten de Raad van Slate te Den Haag
om schorsing van het besluit tot
1 maart 1990. zodat zij in de tussentijd
maatregelen konden treffen om aan de
eisen te voldoen. Ze wilden de financie-
ring van hun aankoop (brouwerij Heine-
ken was de eigenaar) niet in gevaar te
brengen. De Raad van State wees het
schorsingsverzoek af. Ondanks het ont-
breken van de vereiste vergunningen
mocht CV. De Naohraove wel de door
hun geplande zittingen op 2 en 17
februari 1990 door laten gaan. Uiteinde-
lijk bracht Lacroix de vereiste voorzie-
ningen aan, op grond waarvan hem een
nieuwe vergunning werd verleend. Op
10 oktober 1990 vond de heropening
plaats van discotheek White Horse.

24.- november: onderscheiding
voor H. Taeijmans
Uit handen van pastoor Verhoeven
ontving Henri Taeijmans de pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia et Ponti-
fice. Dit vanwege zijn vele verdiensten,
gedurende 4-0 jaar. voor de parochie
Branst-Eijsden.

25 en 26 november:
VET bestaat 5 jaar
Met de uitvoering van het toneelstuk
“t Tesjtemeengt vaan din hoongd`, vrij
vertaald naar de Braziliaanse schrijver
Ariano Suassuna, in de zaal van de
KOH vierde de Vereniging Eijsdens
Toneel (VET) haar eerste lustrum.

Henk I.L.M. Boersma

Voor het samenstellen van deze kroniek
werd dankbaar gebruik gemaakt van
de collectie krantenknipsels van de
Stichting Eijsdens Verleden.
Het betreffende jaar werd nog aangebo-
den door medewerkster Ria Huijnen ag..
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Uit het fotoarchief
"Koekerelle, Frikedelle. Koekerööl, Bruj m'nne sjoet vöèl !

Koekerelle in de Prins Hendrikstraat bij siroopfabriek Guill. Henquet.
Foto: 1939 EV2141.

Koekerelle bij de Paters van Mariannhill in Breust.
Foto: 1956 EV2142.

II'!
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Koekerellers op doortocht in de Spauwenstraat.
Foto: EV2143.

Koekerelle bij Winandus Partouns in de Diepstraat 20.
Foto's: 1957 EV2144, 2145 en 2146.
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Koekerelle bij Winandus Partouns in de Diepstraat 20.
FOTO'S: 1957 EV2144, 2145 en 2146.
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Hoe een inwoner van Eijsden tot "Stadtkint" werd verklaard

Het is een vreemde gewaarwording bij het bestuderen van de civiele-processen

van de schepenbank van Eijsden het woord "STADTKINT" tegen te komen. De

juridische betekenis van dit woord luidt immers dat: “Iemand die gesteld wordt

onder stadtstoezicht, bv. wegens verkwisting, onder curatele is gesteld."'

. In zijn doctoraal-scriptie “Eijsden, een
Vrijheid 73'” vraagt van Hall zich af
“Hebben we te maken met een dorp,
met een stadje of met iets daar tussen
in ï” Het is janssen de Limpens3 die
aan zijn inleiding op de Eijsdense
bronnenpublicatie de titel meegeeft
van “De rechtsbronnen van de stad
Eijsdenii. Als eerste rechtshistoricus
vestigt hij daarmee de aandacht op het
stedelijke karakter van Eijsden, hetgeen
hij op een 4-tal -hier verder buiten
beschouwing gelaten - argumenten
baseert. De conclusie van Van Hall is
dat de oude Eijsdense kern van nú een
stadje is geweest , een zogenaamde
“vrijheid”. 'Van de talrijke stadstypen
was dat een van de “minderefi maar
wel met alle stadskenmerken zoals
poorters, privileges, omwalling en zelfs
(houteifi) stadspoorten. Na de middel-
eeuwen was het overigens al groten-
deels met het stadje Eijsden gedaan.
Het begrip dorp duikt dan steeds vaker
op. Af en toe is er echter nog een her-
innering aan het stedelijk Eijsdens ver-
leden, zoals ook hierna, kan blijken.

In het jongere verleden kon men in de
plaatselijke pers wel eens een adverten-
tie aantreffen waarin één van beide
huwelijkspartners te kennen geeft niet
aansprakelijk te zijn voor de eventueel
gemaakte en nog te maken schulden
van de ander. In vroegere tijden was er
nauwelijks sprake van een plaatselijk
dagblad en werden dergelijke medede-
lingen ondermeer gedaan door plakka-
ten te bevestigen op kerkdeuren enfof
andere openbare gebouwen. Ook al was
men het lezen niet machtig, op zondag
werd in ieder geval naar de kerk gegaan

en vóór of ná de eredienst kwam men,
zonodig met behulp van kerkgangers
die wel de leeskunst machtig waren,
toch op de hoogte van dergelijke
nieuwtjes. Voor een openbare bekend-
making was toestemming vooraf nodig
van de plaatselijke schepenbank, zeker
als de aankondiging uitging van een
echtgenote, die als gehuwde vrouw niet
handelingsbekwaam was.

Een fraai voorbeeld werd aangetroffen
tussen de procesdossiers van de Eijs~
dense schepenbank.4

Fransisca Ieuckens wordt op 25 januari
17'205 te Eijsden geboren en trouwt op
10 augustus 1755 te Breust met een
tien jaar jongere Ioannes Fransiscus
'Lagasse, geboren te Fraipon in 1730.
Op 23 april 1?57 wordt hun dochter
Margareta geboren. Het gevaar van
mogelijke financiële moeilijkheden
werd al bij de huwelijkssluiting onder-
kend. Immers op 11 januari 1758 ver-
schijnt namens Fransisca de gerechts-
bode Graeff in de schepenbank van
Eijsden met het verzoek in het gicht-
register in te schrijven -officieel in het
openbare schepenregister te “renove-
ren en realiseren”- de akte van huwe-
lijkse voorwaarden opgemaakt ten
overstaan van Notaris H. Heuskin op
10 augustus 1755 tussen beide toe-
komstige echtelieden, en wel te Olne in
de pastorie. Behalve het treffen van een
regeling over de huwelijksinbreng
indien ofwel Fransisca ofwel jean
Francois kinderloos zouden komen te
overlijden, wordt in deze huwelijksakte
uitdrukkelijk overeengekomen dat de
bruid nimmer aansprakelijk kan wor-
den gesteld voor schulden door de
bruidegom voor of staande het aan-
staande huwelijk gemaakt of nog te
maken, en dat eventuele schuldeisers
nimmer verhaal mogen nemen op de
bezittingen van de bruid, nóch direct
nóch indirect. Door het laten inschrij-
ven van de huwelijksakte in de open-
bare registers kan iedereen van deze
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voorwaarden kennis nemen en daar-
mee rekening houden.

Voor Fransisca waren al spoedig
slechte tijden aangebroken. Op 3
maart 1761 wendt zij zich in een ver-
zoekschrift tot de schout en schepenen
van Eijsden. Zij beklaagt zich over haar
man, die sedert hun huwelijk tracht
haar te ruïneren door allerlei louche
zaken en het maken van vele schulden.
Ook hun eigen huis heeft hij met een
zware hypotheek belast. Om te voor-
komen aan de bedelstaf te geraken,
verzoekt zij de schepenbank passende
maatregelen te nemen, ondermeer
door haar man tot een notoir verkwis-
ter te verklaren en dit per publieke

' plakkaten aan eenieder kenbaar te
maken. Zij beëindigt haar verzoek-
schrift als volgt: “ met oetmoedigh
versoeck dat UEdele Achtbaere sullen
dito Lagasse verclaren STATSKINT en
prodique (verkwister), verquister en
verteerder, aen hem serieus interdicee-
rende (verbiedende) te verkoopen te
veraliëneren (vervreemden) op poene
(straffe) van nulliteijt (ongeldigheid),
ende brieven daervan te doen affigee-
ren (aanplakken) publiquelijck op
deesen Rechtskamer, Kercke en daer ,t
behoert te affigeeren ten eijnde van
publijcke advertentie (aankondiging).”

In een nader verzoekschrift van 16
april 1761 met zeven bijlagen, bewijst
Fransisca haar beschuldiging aan de
hand van getuigenverklaringen. Mede
op grond van de geregistreerde huwe-
lijkse voorwaarden beslist de schepen-
bank diezelfde dag nog als volgt:
“dat aen lean Francois Lagasse mits
desen wordt geïnterdiceert van eenige
der remonstrante (Fransisca) goederen
te veralineren (vervreemden), belasten
ofte beswaeren en vervolgens dat de
goederen van sijne voorss. huijsvrouw
voor de schulden soo reel als personeel
bij haren voorss. man gecontracteert
niet en sullen aenspreekelijk wesen,
maar blijven ten perykel (voor risico)

en laste van die geene die hem mogten
crediteren of gecrediteert hebben.
En op dat niemand hiervan eenige
ignorantie (onwetendheid) kan preten-
deren soo sal dese bij publijke klocken-
slag behoorlijk werden gepubliceert en
geaffigeert, ten eijnde een ijder sig hier
nae kan reguleren. Acturn in judicio
den 16 april 1761.”

Fransisca had zich inmiddels uit veilig-
heidsoverwegingen in de stad Maas-
tricht teruggetrokken. In 1782 vinden
wij haar terug in Eijsden als herber-
gierster.6

Of, en zo ja wanneer, Eijsdenaren zich
in een positievere betekenis stadskin-
deren mogen gaan noemen, zal de tijd
leren. Een samenvoeging met Maas-
tricht zou hiertoe kunnen leiden, maar
of de Eijsdenaren daartoe bereid zijn?
Hopelijk worden dan de nieuwe stede-
lingen in elk geval geen stadskinderen
in de oude betekenis en dreigen ze niet
onder curatele gesteld te worden van-
wege de onvermijdelijk hogere fiscale
lasten.

AM. G. G. Stroom *

1 E.].Th.A.M. van Emstede “Glossarium
iuris Brabantice 1222-1781” pag.2337 waar-
aan hij bovendien nog toevoegd o.m. de
navolgende omschrijvingen “Aliquis qui
sub cura civitatis ponitur exempli gratia
propter effusionem” en “Quelquiun qui est
mis sous la tutelle de 1a ville p.e. à cause la
dissipation quelqu'un à été interdit”
2 “Een oriënterende rechtshistorische ver-
kenning naar een nederzetting aan de Maas
gedurende de late middeleeuwen” 1986
3 “Rechtsbronnen van het Hertogdom
Limburg en de Landen van Overmaze”
Maastricht 1977.
4 RAL Archieven van de Landen van Over-
maze Inventaris nr.5284, 1761, “diverse
losse stukken".
5 Voor aanvullende genealogische gegevens
werd dankbaar gebruik gemaakt van
A.P.L.Paquay “Geborenll gehuwd en!of
overleden in.....” Eijsden 1997.
6 RAL Archieven van de Landen van Over-
maze, Inventaris nr.5298, 1782 “Caatje
David Heijman contra Moyses Medex”
(getuigenverhoor van 26 april 1682)

* Met dank aan Hans van Hall voor diens
inbreng en Ger. Coolen voor zijn redactionele
en technische ondersteuning.
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Wegkruis aan de Emmastraat

Aan de Emmastraat. bij de kleine veldweg die de Gats genoemd wordt,

tegenover het bedrijf 5.B.E, staat sinds mensenheugenis een veldkruis. Al aan

het begin van de vorige eeuw moet er een kruis gestaan hebben, zo weten
Nummer

87,

maart

2001

ouderen onder ons te vertellen. Waarom het daar geplaatst werd en door

wie, is niet bekend.

Het zou een grenskruis kunnen zijn,
want het staat precies op de hoek van
een weide en grenst aan twee wegen, de
Emmastraat en de Gats. Om een derge-
lijk punt te markeren werd vroeger wel
eens een kruis Opgericht. Omdat het
kruis (vroeger) midden tussen de vel-
den en weiden stond, zou het ook tot
de hagelkruisen kunnen behoren. Door
het plaatsen van een veldkruis werd
berscherming afgesmeekt tegen schade
aan gewassen en vruchten door regen,
wind of hagel. Een andere mogelijk-
heid zou zijn dat we te maken hebben
met een moord- of ongevalskruis, maar
daarvoor zijn geen aanwijzingen
bekend. Een wegkruis dat uit devotie
Zonder meer WOI'd'E OPgeI'iChL Wordt . Het veldkruis aan de Emmastraat,

hoek de Gats, in de rood-bruine
kleur van voor 1991.
Foto: Bèr Pachen, 4-12-1985.

devotiekruis genoemd. De meeste weg-
kruisen kunnen we tot deze groep
rekenen, gemakshalve ook ons kruis
aan de Gats.

Tot voor enkele jaren stond op deze
plek een houten kruis, maar dat zal
zeker niet het oorspronkelijke kruis
geweest zijn. Houten kruisen zijn
meestal geen lang leven beschoren,
zeker niet als ze onbeschut staan en
blootgesteld zijn aan de inwerking van
het weer. In 1987 zag het kruis er have-

_ loos uit. In overleg rnet de eigenaar,
8 ' lean Wolfs uit de Putstraat, werd het

weer in de oorspronkelijke rood-

Ull'rfBEl'HIst-MM
EMCLESPLEIN

DE L~"“llG HAAG

De plaats van het kruis is op dit kaartje aan gegeven met een zwart kruis op de
plaats waar Emmastraat, Industrieweg en Kloosterpad samenkomen. De Gats bruine kleur geverfd- ET kwam boven-
staat er niet op, maar loopt ongeveer in het verlengde van de Industrieweg, dien een nieuwe tekstplaat. In 1991 al
dwars op de Emmastraat.
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Het gerestaureerde kruis in 1991.
Foto: Bèr Pachen. 15-11-1991.

was opnieuw groot onderhoud nodig.
Verrotte delen werden vervangen en er
werd een nieuw afdak getimmerd. Het
kruis kreeg nu een groene kleur.

Op 19 maart 1993 was het goed mis:
het houten kruis werd totaal vernield.
Een gedeelte ervan werd, samen met
het crucifix, teruggevonden in een
tuinvijver aan Het stenen muurtje.
De heer Ian Lamkin van S.B.E. ergerde
zich mateloos aan deze vandalenstreek
en omdat het bedrijf in 1993 honderd
jaar bestond, stelde de directie voor
om een nieuw, modern roestvrijstalen
kruis te ontwerpen en te maken en dit

Het nieuwe roestvrijstalen wegkruis aan de Emmastraat, hoek de Gats.
Foto: Bèr Pachen, 11-12-1994.

bij gelegenheid van hun bedrijfsjubi- gefabriceerd worden. Het oorspronke-
leum aan de gemeenschap van Eijsden lijke corpus werd op het nieuwe kruis
aan te bieden. Het stalen kruis kwam bevestigd. Zo ontstond een verassend,
er nog in datzelfde jaar. modern en degelijk veldkruis dat

hopelijk nog lang op deze plaats te
We stellen vast dat de ontwerper, Ian bewonderen zal zijn.
Lamkin, zeker niet gespiekt heeft bij de
talloze voorbeelden die hij had kunnen Bèr Pachen
gebruiken. Ian Lamkin, metaalbewer-
ker van huis uit, ontwierp iets heel
aparts. 'voor de samenstelling van zijn

Vernieling Op 19 maart 1991_ kruis
gebruikte

h1j roestvrijstalen
F010; Bèr pad-“amI 22-3-1993_ elementen die door S.B.E als standaard

Het trieste resultaat van de
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Limburger Koerier

Eijsden 5 Ianuari. Op verschillende
plaatsen - in Breust en Hoog-Caestert,
aan het station en den Rijksweg - mis-
sen de bewoners in den laatsten tijd
des morgens kippen: hier twee, daar
acht en meer, op eene zelfs twintig.
Men verdiept zich in gissingen of men
hier met een twee- dan wel met een
vier beenigen dief te doen heeft.
(LK. Woensdag 61anuari 1897)

Eijsden 8 januari. Hedenvoormiddag
ontstond brand op de pachthoeve van
het kasteel “Navagne” op de grens van
ons dorp, onder de Belgische gemeente
Mouland gelegen, en bewoond door
den pachter jacques Colette. Ofschoon
de brandweer van Visé en de onze
spoedig ter plaatse waren, werd de stal-
ling voor het rundvee benevens eene
grote hoeveelheid hooi, dat daarin
geborgen was, eene prooi der vlam-
men. De rest der hoeve en al het vee
kon gered worden.
(LK. Zaterdag 9 januari 1897)

Eijsden 10 januari. De bevolking onzer
gemeente bedroeg op 1 januari 1896
2387, en op denzelfden datum van dit
jaar 2439 zielen. ln het afgeloopen jaar
bedroeg het aantal sterfgevallen 31, het
aantal geboorten 69. Het aantal perso-
nen die de gemeente metterwoon ver-
lieten, beliep 85, dat van degenen die
zich metterwoon alhier vestigden 100.
Gesloten werden 9 huwelijken.
(LK. Dinsdag 12 januari 1897)

Eijsden 10 Februari. Bij den heer
T. Richelle, molenaar te Hoog-
Caestert, werd gisteren een varken
geslacht dat schoon aan den haak
driehonderdtwintig kilogram woog.
Voorwaar geen kleintje!
(LK. Donderdag 11 Februari 1897)

Eijsden 21 Februari. Met genoegen ver-
nam men hier, dat de Hoogeerw. heer
I.H.L. van Oppen, deken te Gulpen, na
het nemen van zijn emeritaat zich
alhier zal vestigen. Eene geschikte nette

woning is voor Z.E. reeds in aanbouw,
terwijl hij na het vertrek der Eerw.
Paters alhier zal optreden als Directeur
van het klooster der Urselinen.
(LK. Maandag 22 Februari 1897)

Eijsden 24 Februari. Naar wij verne-
men zal het klooster te Breust, na het
vertrek der Paters Capucijnen, betrok-
ken worden door Zusters Francisca-
nessen uit Calais, die zich zullen bezig-
houden met de opleiding van weezen
en de verpleging van oude en gebrek-
kige lieden.

Het bestuur der St. Vincentiusvereeni-
ging ontving heden van den heer
Rocourt, directeur der zinkwitfabriek
alhier, de som vanlOO franken. Dank
aan den milden gever!

Wanneer men hoort, welke prijzen nu
en dan betaald worden voor bouw-
plaatsen in den omtrek van het station,
is men geneigd te gelooven, dat in dat
gedeelte van ons dorp goud of zilver
gevonden wordt. Nog dezer dagen
kocht een heer uit Maastricht in die
buurt een perceel weiland, groot 7
roeden, tegen 1200 franken de roede!
(L.K.- Donderdag .25 Februari 1897)

Eijsden 26 Februari. De gisteren
gehouden vergadering van het Land-
bouwcasino was zeer druk bezocht.
Gekozen werden eenige nieuwe leden,
zoodat het getal nu tot 127 gestegen is.
Nadat eenige dagen te voren de leve-
ring van maïs en zemelen aanbesteed
was, werd deze thans gegund aan de
laagste inschrijvers, de heeren Huynen
van Mesch en Haenen alhier. Nog werd
bekend gemaakt, dat in de vergadering
van Maart eenige fokbeeren onder de
leden zullen verkocht worden. Eene
leerrijke voordracht over varkensfok-
kerij vormde het slot der belangrijke
vergadering.
(L.K.- Zaterdag 27 Februari 1897)

Eijsden 5 Maart. Aangezien zich hier
eene afdeling gevormd heeft van de
“Vereeniging van Tuin- en Landbouw”
zullen de leeraren van bovengenoemde
vereeniging ook hier een cursus komen
houden. De lessen zullen gegeven wor-
den in het lokaal van het Landbouwca-
sino bij den heer W.Theunissen aan
het station op Woensdag 10 en 24
Maart, 7 April en 2 Juni, telkens
,s avonds om zes uur. Deze lessen
kunnen kosteloos bijgewoond worden
door de leden der Vereeniging en
hunne werklieden, de onderwijzers van
Eijsden en omstreken en de jonge lie-
den, welke zich op tuinbouw of boom-
teelt speciaal willen toeleggen voor een
examen. Wij twijfelen niet of van deze
gunstige gelegenheid ter verkrijging of
uitbreiding der kennis in genoemde
vakken zal een ruim gebruik gemaakt
worden. Daartoe is alleen vereischt, dat
men bij den secretaris der afdeeling
ingeschreven zij.
(L.K.- Zaterdag 6 Maart 1897)

Eijsden 7 Maart. Het aantal kippen-
diefstallen, hier in den laatsten tijd
voorgekomen, is in de afgelopen week
weer met één vermeerderd. Ook nu,
evenals vroeger, vond men in den
omtrek van het hok overal veeren, en
naderhand hier eene, daar twee kippen
netjes in den grond verborgen, deze
nog eventjes met de pooten, die alleen
met den kop uitstekend, een derde deel
geheel bedolven. Opmerkelijk is het
verder dat de huizen, waar de diefstal-
len plaats hadden, of alleen staan, of,
zoals met het laatste het geval was, in
de kom van het dorp, doch langs den
buitenkant gelegen zijn. Ofschoon het
nog niet gelukt is, den “dief” op hee-
terdaad te betrappen, meent men toch
algemeen uit deze en dergelijke feiten
te moeten besluiten, dat men hier met
een vos te doen heeft, temeer daar
enkele personen, die op het
geschreeuw der kippen opgestaan
waren, in de schemering - het gebeurt
meest aan den morgen - iets als een
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“gelen hond” zagen wegloopen. Toch
blijft het vreemd, dat Reintje op een
strooptocht zooveel slachtoffers maakt,
b.v. deze week, negen kippen en een
haan.

De Maas is door de aanhoudende
regens de laatste dagen aanzienlijk
gewassen, en menig oeverbewoner, die
reeds met genoegen het water uit zij-
nen kelder zag verdwijnen, ziet zich
andermaal door den onwelkomen gast
bedreigd.
(LK. Maandag 8 Maart 1897)

Eijsden 2 April. Het aantal kiezers in
onze gemeente bedroeg tot nu toe 136.
Bij de nieuwe wet zal het aantal kiesge-
rechtigden voor de Tweede Kamer 272,
voor den Gemeenteraad 264 bedragen.
Het getal van hen die hun kiesrecht bij
formulier of bij overlegging van aanslag-
biljet hebben aangevraagd, bedroeg 16.
(LK. Zaterdag 3 April 1897)

Eijsden 9 April. Het klooster der eerw.
zusters der Ursulinen alhier heeft
Woensdagnarniddag de eer gehad het
bezoek te ontvangen van Zijne Exc.
Mgr. Tarnassi, Apostolisch Internuntius
bij ons Hof. Z.E. arriveerde hier met den
trein van 3 uur 45 min., stapte in een
gereedstaand rijtuig en reed direct naar
het klooster te Breust, dat hij daarop
geheel bezichtigde. Z.E. sprak in het bij-
zonder zijne bewondering uit over de
nieuwe kerk, sprak een opwekkend
woord eerst tot de gezamelijke zusters,
daarna tot de pensionnaires en betuigde
de eerw. Overste zijne hooge ingeno-
menheid met het geheele werken en
streven der inrichting. Even na zes uur
keerde Z.E. weer per rijtuig naar Maast-
richt, vanwaar hij gekomen was, terug.
(LK. Zaterdag 10 April 1897)

Eijsden 12 April. Een ernstig ongeluk
gebeurde gisteren voormiddag in het
veld bij Breust. Een landbouwer uit
Hoog-Caestert keerde op zijn paard
gezeten, tegen elf uur huiswaarts, toen

hij een zak liet vallen. Zekere Willem
Haenen, toevallig in den nabijheid,
haastte zich den zak aan te reiken, en
wilde achter het paard omgaan, toen
dit achteruitsloeg en hem zoodanig in
het aangezicht trof, dat de bovenlip
doormidden gespleten was, een groot
gedeelte der tanden uit beide kaken
weggeslagen waren en het gezicht nog
verschillende andere zware kneuzingen
vertoonde. Geneeskundige hulp kon
spoedig verleend worden. Levensge-
vaar bestaat er gelukkig niet. Opnieuw
een wenk aan voerlieden en aan allen
die met paarden omgaan.
(LK. Woensdag 14 April 1897)

Eijsden 5 Mei. Onze politie kreeg giste-
ren namiddag te drie uur bericht van
het Withuis, dat aldaar even voor 12
uur een troep Zigeuners met den aan-
kleve van dien uit België de grenzen
overgekomen was. In allerijl begaf zij
zich erheen en stuurde de vreemde
indringers, die reeds op weg naar
Maastricht waren, weer terug op Bel-
gisch grondgebied, daar zij zich niet
voldoende legitimeeren konden. Dade-
lijk werd naar Maastricht getelegraf-
eerd, vanwaar bereden politie ter ver-
sterking kwam. Het gezelschap, dat nu
voorlopig tegen wil en dank aan gene
zijde der grenzen moest blijven,
bestond uit mannen, vrouwen en kin-
deren van allerlei nationaliteit en kleur
en bleek dus geene “echte Zigeuners” te
zijn. Zij waren gehuisvest in 10 of elf
wagens, bespannen met een twintigtal
paarden, en waren in het bezit van
eenige leeuwen en andere dieren. Zij
gaven dan ook voor op weg te zijn naar
de kermis te Maastricht, dat deze ver-
klaring bevestigde, en werd de politie
gemachtigd den troep te laten door-
trekken, doch wegens het gevorderde
uur geschiedde dit eerst dezen voor-
middag omstreeks tien uur. Onze
dorpsgenooten, wien de Zigeunersge-
schiedenis van voor tien jaar nog in het
geheugen lag, kunnen dus gerust zijn.
(LK. Donderdag 6 Mei 1897)

Eijsden 7 Mei. Een zestal Zusters uit
het klooster der Religieuzen Urselinen
alhier, zijn naar Monnikendam ver-
trokken, waar zij eene bewaarschool en
eene school voor gewoon lager onder-
wijs geopend hebben.
(L.K.- Zaterdag 8 Mei 1897)

Eijsden 14 Mei. De eerw. zusters Fran-
ciscanessen, welke voor een paar
weeken hier uit Frankrijk gearriveerd
zijn, hebben hun intrek genomen in
het vroeger klooster der Paters Fran-
ciscanen. Zij houden zich onledig met
de verpleging van oude en gebrekkige
lieden, mannen en vrouwen, welke zij
tegen matigen prijs opnemen.
Er bestaan drie klassen: het tarief voor
de laagste is zoo laag gesteld, dat ook
minder bedeelden en personen, welke
door instellingen van weldadigheid
ondersteund worden, plaatsing kunnen
vinden. Daarenboven zullen de eerw.
Zusters in de gemeente zelf, zieken aan
huis verzorgen en oppassen, de armen
gratis. Met recht derhalve mag deze
nieuwe inrichting eene weldaad voor
ons dorp en de geheele omstreek
genoemd worden.
(LK. Zaterdag 15 Mei 1897)

Wielrijders van Eysden L
Zu

diatšiltxl
wonnhan touw-orden van do alhier op

te rien
Wielrijdersclub,

Horden beleefd verzocht op Zaterdag, 9353 Mel,
beu 8 ufo, de ai emeene vergaderln bu te

geënt:
in het club okul Gu'ú Joseph ats-in

YSDEH.
Eanlgo \Vialrljdorp van Eyadau.

(LK. Maandag 17 Mei 1897)
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Kent u ze nog?

Voormalig café Brouwers, bie de sjmieëd, Klokkestraat 10, Mesch.
V.l.n.r.: Maria Brouwers, echtgenote van Guill. Weerts; Nicolas Duijsens, gehuwd
met Pien Brouwers; Zjeng Brouwers; Herman Ianssen; Guill. Weerts.

Zjeng Brouwers (met hoed) was caféhouder en hoefsmid. De smederij bleef
bestaan tot 1963. Zjeng Brouwers was de laatste hoefsmid in de gemeente Eijsden.
Het café werd gesloten in 1970, kort na het overlijden van Zjeng Brouwers.

Gui11.Weerts (helemaal rechts) vervoerde vele jaren bussen met melk van de melk-
veehouders naar de melkfabriek Sint-Barbara in Eckelrade en later naar de melkfa-
briek Sibema in Maastricht. Aan dit soort melkvervoer kwam een einde door de
invoering van containervrachtautols voor melkvervoer.

Nicolas Duijsens (2e van links) was op zondag, wanneer in het cafe' hanenkraai-
wedstrijden werden gehouden, de vaste hulp van het kastelijnsechtpaar.
De hanenkraaiwedstrijden werden georganiseerd door de Hanenkraaivereniging
Ons Genoegen uit Mesch. Toen het café in 1970 dicht ging, verhuisde de vereni-
ging naar café Van Hoven, thans café het Koffer aan de Grijze graaf inMeseh.

Foto: ca. 1955, EV.
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Deze foto werd eveneens gemaakt in
café Brouwers, Kiokkestraat 10, Mesch.
Staand v.l.n.r.: Caspar Steffens; Maria
Brouwers; Zjeng Brouwers (kastelein);
Bertha Steffens-Hennekens; Riet Vlie-
gen; René Hennekens; Johanna Duij-
sens; Pierre Timmermans.
Zittend v.1.n.r.: Zjengske Pittie; Ieanne
Brouwers; Guill. Weerts.

Foto: ca. 1955, EV.

Bovenstaande foto van de Broederschap van het H. Kruis 1894 is ongeveer de oudste foto in het archief van de Stichting
Eijsdens Verleden. Van de foto is ons verder helemaal niets bekend. Wie van de lezers kan ons enige informatie verstrekken?

René .Huijnen
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