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Van de redactie

We openen dit nummer met een droef bericht. In veel van onze afleveringen hebt
u een verhaal kunnen lezen van de heer A. Stroom, het laatste nog in UEV
nummer 94 van juni 2003. In Van de redactie schreven we toen dat de schrijver
ons had laten weten dat clit zijn laatste of voorlaatste artikel voor UEV zou zijn.
Wie kon vermoeden hoe triest deze mededeling werkelijkheid zou worden?
Wij vernamen dat de heer Stroom op 20 oktober 2003 overleden is. “In alle rust
overleden” staat er troostend in zijn overlijdensadvertentie.We zijn dankbaar voor
de bijdragen die hij aan ons tijdschrift heeft geleverd. Hij heeft daar veel lezers een
plezier mee gedaan. We wensen mevrouw Stroom, haar kinderen en kleinkinderen
de kracht die nodig is om hun verlies te dragen.

Deze nieuwste Uit Eijsdens Verleden is een “ouderwets” nummer geworden:
afwisselend, met mooie foto's en afleveringen van onze vijf lopende rubrieken.
Uit het fotoarchief toont afbeeldingen van de Groenstraat. Kent u ze nog? komt met
een huwelijk uit 1942, met bedevaartgangers uit 1947 en toneelspeelsters uit 1953.
In de reeks wegkruisen gaan we naar Oost-Maarland en de aflevering van
Monumenten 196049804003 heeft het westelijk deel van de Diepstraat tot
onderwerp. De Limburger Koerier gaat terug naar Eijsden in 1898.

Van W. Munier brengen we het tweede deel over de gereformeerde gemeente en
het gebruik van de simultaankerk in Eijsden. Dit deel gaat over begrafenissen in
de kerken van Eijsden en Sint Geertruid. Het is een vervolg op het eerste deel van
Munier in UEV 94 van juni 2003.

Over de Limburger Koerier past nog een opmerking. We hebben tot nu toe de tekst
van de krant van zoin honderd jaar geleden afgedrukt zonder toevoegingen.
We plaatsten er soms advertenties bij om de tekst te illustreren en de sfeer van de
krant van toen op te roepen. Sinds kort verzamelt Bèr Pachen het materiaal voor
deze rubriek. Aan de tekst verandert hij natuurlijk niets. Ook de advertenties
blijven hetzelfde. Wat wel verandert, is dat Bèr af en toe een noot toevoegt waarin
hij toelichting kan geven. De opmerkingen in de noten worden duidelijk onder-
scheiden van de tekst van de krant. Het lijkt ons een welkome aanvulling en ver-
rijking van de rubriek.

We hopen weer dat u rnet plezier zult bladeren, kijken en lezen in dit nummer.

Willy Ieukens
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In Uit Eijsdens Verleden nummer 94
(juni 2003) heeft u kunnen kennisma-
ken met het artikel van WAJ. Manier
De gereformeerde gemeente Eijsden
en het beheer van de simultaankerk
ter plaatse. Na een inleiding over het
statuut van het simultaneum gafde

heer Munier ons inzage in de reglemen-
tering van de diensten van de beide

confessies, de begrafenissen in Eijsden
en Sint Geertruid waarbij zich talrijke

problemen voordeden, het reglement
“in uitvoering: hetgeen in Eijsden

een fiasco werd, en de aanvullende
reglementering van de Staten Generaal,

die niet kon verhinderen dat zich ook
na 1715 problemen bleven voordoen.

In de voor u liggende uitgave van
Uit Eijsdens Verleden beschrijft

WAJ. Manier de begrafenissen in de
kerken van Eijsden en Sint Geertruid

ten tijde van het simultaneum.
Achtereenvolgens komen aan de orde

een analyse van de overlijdens-
registers van Breust en Eijsden,

die slechts spaarzame gegevens oplevert,
een begrafenis die “een geval apart” is
en de toepassing van de grafrechten in

de kerk van Sint Geertruid.
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De gereformeerde gemeente Eijsden en het
beheer van de simultaankerk ter plaatse
Deel II: Begrafenissen in de kerken van Eijsden en Sint Geertruid

Een van de oudste grafkruisen, ingemetseld in de muur van het kerkhof bij de
Sint-Christinakerk. Foto: Guy Schroen, 2003.

Een analyse van de over-
lijdensregisters van Breust
en Eijsden

Na het inleidend gedeelte van de regle-
mentering van het begraven binnen en
buiten de simultaankerk volgt hier een
analyse van de overlijdensregisters van
Breust en Eijsden. De rooms-katho-
lieke registers komen daarvoor als
eerste in aanmerking. Die worden in
de bekende inventaris van de DHO-
registers vermeld onder de noemer
Breust. Maar omdat de parochies
Breust en Eijsden door één en dezelfde
pastoor werden bediend, zijn daarin
ook de overlijdens in Eijsden geregis-
treerd. Deze overlijdens in Eijsden ver-
dienen speciaal de aandacht, omdat in
de Sint-Christinakerk aldaar het
statuut van het simultaneum van
kracht was.

Het oudste overlijdensregister van
Breust beslaat de periode van 1623 tot
1646.25 Dan volgt een hiaat tot in de
jaren zeventig waarvan slechts brok-
stukken bewaard zijn. Hetzelfde geldt
voor de jaren tachtig en in iets

mindere mate voor de jaren negentig.
Eerst vanaf 1698 lopen de registers
regelmatig tot aan het eind van de
staatse overheersing en de overgang
naar de Franse Tijd.

Van de gereformeerde overlijdensregis-
ters van de gemeente Eijsden is slechts
het gedeelte van 1772 tot 1795
bewaard geblevenf” Het werd bijge-
houden door Iohan C. Rohler, koster
der gereformeerde gemeente van
Eijsden?-r Uit de titelomschrijving
Register der Gereformeerde Dooden,
beginnende met den Iaare een duysend,
seven hondert, en twee en seventig, valt
op te maken dat er slechts doden uit
de eigen gemeente in werden opgeno-
men, terwijl er geen enkele mededeling
omtrent de begraafplaats in voorkomt.
Vermoedelijk heeft deze koster het
door hem verzorgde aandeel in de
begrafenis van rooms-katholieken in
een apart register neergelegd. Wanneer
dat het geval is geweest, is het verloren
gegaan. De analyse dient daarom
beperkt te blijven tot de registers van
de parochie Breust-Eijsden.
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Onderzoek in de hier genoemde over-
lijdensregisters van Breust en Eijsden
leverde slechts spaarzame bijzonderhe-
den op aangaande bepaalde sterfgeval-
len, maar als regel niets aangaande
beaarding in de kerkgebouwen, in het
bijzonder dat van Eijsden, zelfs niet
waar men het met betrekking tot de
persoon van de overledene zou ver-
wachten. Daarvan enkele voorbeelden.
8Apriiis 1699 obiit servas domini
baronis de Eijsden, susceyit Sanctae
ecclesiae sacramentis." OP 8 APRIL 1699
OvERLI-:ED EEN BEDIENDE vAN DE HEER
BARON vAN EIISDEN, HIJ ONTvING DE
sAcRAMENTEN vAN DE HEILGE KERK.

6ta Maij (1701) obiit Carolus Hoog-
broeck capellanus de Oost armanrs
Sanctae ecciesiae sacralnentis.29 OP 6 MEI
1701 OvERLEED CAROLUS HOOGBROECR,
KAPELARN vAN OOST, vERsTERKT DOOR
DE HEILIGE sACRAMENTEN.
Anno 1704 5 maij Obiit Joannes Hoes-
broek capellanus in Oost praeniunitus
Sanctae ecciesiae sacrarnentisf'0 OP 5 MEI
1704 ovERLEED IOANNEs HOEsBROEK,
KAPELAAN 11v OOST, GESTERKT DOOR DE
HEILIGE sACRAMENTEN.
Een uitzondering op de regel volgt in
de volgende aantekening.
Anno 1704 9 Sbris obiit munitus ecclesiae
sacramentis Peeter Peetermans, sepuitus
in ecciesia nostrafi' OP 9 OKTOBER 1704
OwiRLEED GESTERKT DOOR DE sACRAMEN-
TEN van DE KERK PEETER PEETERMt EN
wERn BEGRRVEN IN ONZE RERK. waarbij
het onzeker blijft of daarmee de kerk
van Breust dan wel die in Eijsden
bedoeld is. Alle twijfel uitsluitend blijft
echter de volgende aantekening.
Anno Domini 1705 die 7 augusti obiit
Bastasarus Elias, infans circiter quinque
septimanarum, filius Domini Lamberti
Elias et Domicellae Canton, sepulrus in
Eijsden in temple.” OP 7 AUGUSTUS
1705 ovERLEED BAsTAsARUs ELIAs, EEN
KINDIE vAN ONGEVEER 5 WEKEN, ZOON
vAN LAMBERTUS Emis EN CANTON, Is
BEGRAVEN TE EIISDEN IN DE KERK.

Overigens blijven vermeldingen van
beaarding op het kerkhof zowel in
Breust als in Eijsden betrekkelijk uit-
zonderlijk. Slechts één voorbeeld
hiervan met betrekldng tot Eijsden.
Op 15 juni 1723 kwam een jongeman,
Petrus Dunant genaamd, door een val
op het kasteel om het leven en van zijn
beaarding wordt op de volgende
manier melding gemaakt.
Mortuus est in Eijsden et in cimeterio de
Eijsden, parochiae de Breast, sepultus
est.33 Is ovERLEDEN lN EUsDEN EN op HET
KERRHOE vAN EljsDEN, EAROCHIE BREUsT,
BEGRAvEN.
Daarentegen volgt geen enkele vermel-
ding daaromtrent in de aantekening
van de op 6 juni 1721 overleden Heer
van Eijsden.
Arnoldus Theodorus Amor, baron de
Lamargelle, in sua vita Dominus tem-

poralis in Eijsden et magnus drossardus
ducatus Limburgensis.” ARNOLDUS
THEODORUS AMOR, BARON DE LAMAR-
GELLE, IN LEVEN TIJDELIIK HEER vAN
EUSDEN EN HOOG-DROSSAARD vAN HET
HERTOGDOM LIMBURG.
Bijzonderheden omtrent de beaarding
vindt men echter weer wel in de vol-
gende aantekening.
Mortuus Leodii in parochia sancti
Thomae fiiius prenobilis et generosi
Domini Mauri, baronis de Geloes et
Eijsden etc. et prenobilis Dominae Isa-
beliae Adolphine ex Comitibus de Hons-
broeck et Domina de Eijsden, qui
sepuitus est in Cavia chori templi de
Eijsden 1730, die 9.5eptembris.” IS
OVERLEDEN TE LUIK IN DE PAROCHIE vAN
DE HEILIGE THOMAS DE zoON vAN DE
wELEDELE HOOGEACHTE HEER MAURI,
BARON vAN GEIOES EN EIISDEN ETC. EN

Het wapen van De Lamargelle dat zich boven de toegangspoort tot het kasteel
van Eijsden bevindt. Overigens komt naast de spelling "De Lamargelle" zonder
slot -s ook de variant met -s voor. Van het geslacht De Lamargelle wordt door
Munier baron Arnoldus Theodorus Amor vermeld. Hij overleed op 6 juni 1721.
Foto: Guy Schroen, 2003.
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vAN DE wELEDELE-MEVROUW ISABELLA
ADoLPHINE vAN DE GRAVEN vAN HOENS-
BROEK EN vAN DE HEER EN vAN EIIsDEN,
EN Is BEGRAVEN IN DE GRAEKELDER oP
HET KooR \IAN DE KERK TE EIISDEN.
Hier wordt dus uitdrukkelijk melding
gemaakt van een grafkelder op het
koor van de kerk in Eijsden. Deze graf-
kelder is in het bezit van de familie van
de Lamargelles en aanverwanten. Ver-
ondersteld kan worden dat ook andere
telgen uit dit geslacht daar begraven
werden, ook al wordt dit in de registers
niet vermeld. Uitdrukkelijke vermel-
dingen daaromtrent blijven dus in
deze registers tot de zeldzaamheden
behoren. Dan plotseling in 1775 op 15
mei de aantekening
Ioannes Mertens, sepultus in ecclesia de
Eijsden.36 IoANNEs MERTENs BEGRAvEN
IN DE KERK vAN EIIsDEN.
En een bijzonder geval een jaar later
op 18 november.
Obiit Sr Joannes Louwsen qui maritatus
fait cum heretica uxore in Eijsden et
sepultus in ecclesia de Eijsden.37 ls OVERLE-
DEN HEER IoANNEs LoUwsEN DIE GEHUWD
was MET EEN KETTERSE vRoUw IN EIISDEN
EN wERD BEGRAvEN IN DE KERK ALDAAR.
De vermelde bijzonderheid dat hij
gehuwd was met een protestantse vrouw
kan daarbij van betekenis geweest zijn.

De openbaar beklede functies waren in
het volgende geval vermoedelijk van
betekenis.
1776 13 decembris Mathias Simons,
notarius publicus et schabinus in Breast,
sepultus est in ecclesia de Eijsden.38 OP 13
DECEMBER 1776 Is MATHIAS SIMoNs,
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De aantekening in het over-
lijdensregister van Breust bij
het overlijden van gravin
Isabelle van Hoensbroeck:
Mortuus Leodii in parochia
sanctl Thomae filius prenobi-

.. lis et generosi Domini Mauri,
baronis de Geloes et Eijsden
etc. et prenobilís Dominae
Isabellae Adolphine ex
Comitibus de Hoensbroeck
et Domina de Eijsden, qui

sepultus est in Cavia chori
templi de Eijsden 1730, die
9. Septembris.
De vertaling vindt u in de
tekst op pag. 7 derde kolom
en pag. 8, eerste kolom.

PUBLIEK NOTARIS EN sCHEPEN vAN BREUsT
BEGRAVEN IN DE KERK vAN EIIsDEN.
Een hele reeks beaardingen in de kerk
van Breust wordt in hetzelfde jaar 1776
vermeld, waarvan hier slechts één
voorbeeld van 3 november.
Ioannes, filius Henríci Simons et Anna
Knabens, sepultus in temple de Breast.”
IoHANNEs, zooN vAN HENDRIK SIMoNs
EN ANNA KNABENs Is BEGRAVEN IN DE
KERK vAN BREUsT.
Dan volgt nog een enkele vermelding
van een beaarding op het kerkhof in
Eijsden, o.a. de volgende in 1778.
Petrus Antonius de Champ, eques in
legione ducis de Beauvilliers, obiit 29
octobris et sepultus est in coemeterio de
Eijsden.40 PETRUs ANToNIUs DE CHAMP,
RUITER IN HET LEGIOEN vAN DE HERToG
vAN BEAUvILLIERs ovERLEED oP
29 oKToBER EN Is BEGRAVEN op HET
KERKHoE vAN EIIsDEN.

Hiermee moeten we dit onderzoek in
de rooms-katholieke overlijdensregis-
ter van Eijsden afsluiten.

Het al genoemde gereformeerde overlij-
densregister van de gemeente Eijsden
bevat geen enkele mededeling over
beaardingen binnen of buiten de kerk.
Men kan echter veronderstellen dat pre-
dikanten en hun familieleden die in
Eijsden overleden, in de kerk aldaar
werden begraven.“ Genoemd worden
ds. Fredrick Willem Wintgens en diens
vrouw Eva Niset” alsook een kind
genaamd Philippe Anna, waarvan vader
is A.S. Borel en moeder LM. Frank.43
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De torenklok van de Sint-Christinakerk in
Eijsden. De wijzers en de stenen wijzer-
plaat vormen samen met de behuizing
een fraai geheel, dat tot in detail mooi is
afgewerkt.

De wijzers en een deel van de wijzer-
plaat.

Aan clit detail van de wijzerplaat is goed
te zien hoe verzorgd de afwerking van
de torenklok is.
Foto's: Guy Schroen, 2003.
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Een deel van het ommuurde
kerkhof bij de Sint-Christinakerk.
Links op de foto ziet u een van
de oude grafkruisen die in de
kerkhofmuur zijn ingemetseld.
Foto: Guy Schroen, 2003.

Een enkele mededeling slechts over de
kerk van Sint Geertruid. Het voor de
parochie bijgehouden overlijdensregis-
ter blijft in de regel beperkt tot het ver-
melden van de data en de namen van
overledenen, veelal ingeleid door:
sepultus est, sepulta est zonder nadere
bijzonderheden. Het bevat slechts
enkele uitzonderingen, waarvan de
eerste hier zij vermeld.
1775 Hac 7ma februarii sepultus est
Jacobus Creusen, R(equiescat) in Pace,
maar gevolgd door de volgende mede-
delingen.
Hum: cum cruce et superpelliceo indutus
cantando domo sua ad ecclesiam, can-
tando Miserere conduxi, non obstante
quad habitaverat domum hollandicam
ut manerem in possessione antiqua.44
OP 7 FEBRUARI 1775 Is IAcoBUs CREUsEN
BEGRAVEN, H11 RUsTE IN vREDE. IK HEB
HEM oP DE TocHT vAN zIJN HUIS NAAR
DE KERK oNDER GEzANG BEGELEID, HET
MISERERE zINGEND, EN BEN IN HET TRA-
DITIONELE BEZIT GEBLEVEN, oNDANKs HET
EEIT DAT H11 EEN HoLLANDsE woNING
HAD BEWOOND. Hetgeen zoveel wil
zeggen dat de pastorie die hij bewoond
had en waarop Hollandse bezitsrech-
ten van toepassing waren door zijn
opvolger bewoond kon blijven. Volgt
nog een tweetal vermeldingen van een
beaarding in een kerkgebouw, maar de
eerste vond plaats in de kerk van de
Dominicanen te Maastricht en de
tweede in de kerk van Eckelrade.45

Een geval apart

Een toevalstreffer vormt het uitvoerig
relaas over een geval van begrafenis in
de kerk van Eijsden, dat werd weerge-
geven in de akten van de gerefor-
meerde kerkenraad aldaar. Het speelde
zich af in de jaren van de Oostenrijkse
Successieoorlog, die leidde tot de
bezetting van Eijsden door een Franse
legerafdeling. De aanwezigheid van
vertegenwoordigers van een katholieke
mogendheid versterkte het zelfbewust-
zijn van de roomse bevolking.

Er volgde een reeks incidenten, die
jaren achtereen naweeën ten gevolge
had. We laten daarom hier het relaas
volgen van de gebeurtenissen rond een
begrafenisplechtigheid in Eijsden,
nadat op 2 september 1748 een officier
van de drie compagnieën ruiters, die er
gelegerd waren, was overleden.

De bevelvoerende officier vervoegde
zich in verband met de begrafenis bij
de daarvoor verantwoordelijke koster
van de gereformeerde gemeente. Hij
sommeerde hem een grafplaats op het
koor gereed te maken en verklaarde
zich bereid daarvoor maximaal een
ducaton te betalen. Wanneer hij niet
prompt op zijn wensen bediend zou
worden, zo liet hij weten, zou hij zijn
manschappen opdracht geven een graf
te delven. De wat bedremmelde koster
had daarop geantwoord dat de plaats
hem om het even was, op voorwaarde
dat de rechten van anderen onaange-
tast bleven. Voor de daaraan verbon-
den kosten had hij doorverwezen naar
de predikant, ds. EW. Wintgens.

We danken deze bijzonderheden aan
het verslag van de kerkenraadsvergade-
ring, die door de predikant op 3 sep-
tember, de dag van de begrafenis, in
allerijl was bijeengeroepenf'” Met de
gang van zaken rond de keuze van de
begraafplaats betuigde de vergadering
volle instemming met de handelwijze
van de koster en verleende aan de pre-
dikant alle volmacht om met de bevel-
voerende officier een regeling voor de
onkosten te treffen. Veel bedenkingen
koesterde men over het verloop van de
begrafenis zelf, waarvan het volgende
relaas in de notulen werd opgenomen.
Naar aanroeping van des Heeren H.
Naam gafden leeraer aen de vergaede-
ring te kennen, dat naedemaelen de in
deese naere Fraensche tyden al veele
stukken tot ergernisse van de hervormde
aen de zyde der Roomsgesinden wor-
dende gepleegt, onder anderen wat
deesen morgen deese enorme daed tot
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De Sint-Gertrudiskerk in Sint Geertruid, gefotografeerd in 2003 door Guy Schroen. In het boek 1913-1988 75 jaar Rabobank Sint
Geertruid (Sint Geertruid, 1988) staat een interessante bijdrage over deze kerk door Jos Custers. Op pagina 108 tot en met 11?`
beschrijft hij de restauratie van het kerkgebouw en het orgel in de vorige eeuw.

onuitspreekelyke smert en droefhijd was
gebeurt. Naemelyk dat een Fraens ofli-
cier, lieutenant onder 't regiment van
den Prince Camilli*7 hier op den 2 deeser
gestorven zynde, den pastoor hadde
kunnen goedvinden om denselven op
den 3 dito voormiddaags te laaten he-
graaven met alle de superstitieuse plech-
tige en aenstootelyke uitwendigheeden
die oijt in ,t herte van Roomsche landen
souden kunnen werden versonnen als
dat men het erueifix uit onse kerk publiq
heeft laaten haalen, wordende hetselve
door een militair gedraagen, immediat
van twee kosters waeronder een hier te
Eisden is woonende met naame Hech-
termans gevolgd, en deese van 6
Roomscbe sogenaemde priesteren,
gekleed in hun wit choorgewaed, t.w.
den pastoor van Breust, Pietermans
geweese pastoor van Moulingen, thans
,t Oost woonende, Houbiers teegenwoor-
dig pastoor te Moulingen, Pieters uit
Eisden, den oudste zoon van jujfrouw
Vaessen meede van hier, en den pater
Rutten Augustiner monnik in 't convent
te Maastrichtf" geassisteert en omringt

van een ruitermagt. Met welke supersti-
tieuse plechtighyt men het lyk uit het
huis van de kinderen de Pais'*9 afhaalde
en alsoo nae zyne begrajfplaatse in de
kerk bragd, terwijl men over straat de
genoemde geestelyken en oosters luide-
keels hoorde singen en prevelen, niet
alleen maar ook het volk dat in mee-
nigte tegenwoordig was, op hun knyen
vallen, achtervolgd van veele vreugdebe-
tuigingen, onder welcke zy God dankten
dat se eijndelyk eens den dag hadden
beleeft aan welken zy met het kruis wee-
derom op straat komen mogten.

De notulist achtte kennelijk geen
woorden te sterk om uitdrukking te
geven aan de ergernissen die gerefor-
meerden hadden beleefd aan deze
explosie van roomse stoutigheid. Tege-
lijk gunt hij ons een blik in de gevoe-
lens die zich meester maakten van het
rooms-katholieke deel van de Eijs-
dense bevolking, die met uitgelaten-
heid het zo lang verboden ritueel weer
van stal haalde, het daarbij op de koop
toe nemend dat dit gebeurde onder het

regiem van de bezetting die slechts tij-
delijk van aard zou zijn.
De kerkeraad was niet van plan zich bij
de feiten neer te leggen. Het hele gebeu-
ren had het karakter gehad van eene
openbare vilipendie en vertreeding van
hylsaeme placcaten. Het was bovendien
in strijd met wat in artikel 12 van het
capitulatieverdrag van Maastricht van
Franse zijde was toegezegd over de
handhaving van de status quo in de
onderlinge verhouding van de kerken
in de bezette gebieden.50 De vergadering
was daarom van gevoelen dat een her-
haling van wat gebeurd was en een
verdere aantasting van gevestigde
rechten voorkomen moesten worden.
Zij zag daartoe echter geen ander
middel dan het indienen van een klacht
bij de plaatselijke overheid. Toen de
predikant en een van de ouderlingen
zich enkele dagen later daarvoor bij de
vice-scheut presenteerden, kregen zij
van deze te horen dat aan het treffen
van de door hen verlangde maatregelen
niet tedenken viel, zolang de bezetters
in Eijsden de dienst uitmaakten. Hij
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beloofde echter zijn ongenoegen over
het gebeurde aan de roomsen kenbaar
te maken na de aftocht van de Franse
troepen. Toen enkele maanden later aan
deze voorwaarde was voldaan bleef
iedere vorm van sanctie, hoe krachtig
daarop ook bij herhaling door de kerke-
raad werd aangedrongen, achterwege.
De regenten slaagden er in zich telkens
aan het nakomen van de gedane belofte
te onttrekken, niet wetend wat voor
soort sancties in aanmerking kwamen
voor gedragingen die slechts door toe-
geeflijkheid van inmiddels weer ver-
dwenen gezagsdragers mogelijk waren
gebleken. Aan die toegeeflijkheid kwam
met het verzetten van de wet vanzelf-
sprekend een einde. Als gevolg van het
herstel van het staatse bewind konden
in Eijsden evenals elders al te uitbun-
dige uitingen van roomse religiositeit
weer aan banden gelegd worden.
De pogingen om genoegdoening te
verkrijgen voor het ondervonden
ongenoegen bij deze begrafenis bleef
nog enkele maanden op de agenda van
het consistorie, maar omdat andere
aangelegenheden de aandacht begon-
nen op te eisen, verdween de hier
beschreven zaak naar de achtergrond.51

De grafrechten in de kerk
van Sint Geertruid

Aan dezelfde bron valt te ontlenen een
verslag van de pogingen in het jaar
1750 om de bepalingen van de door de
Staten-Generaal in 1730 uitgevaar-
digde verordeningen ook aangaande de
onderkerk van Sint Geertruid te
urgeren. Het verslag van de kerken-
raadsvergadering van 19 september
1750 luidt daarover als volgt.
Den predikant verthoond hebbende, dat
hem onverwagt in de hand was gevallen
zeeker gefidimeerde copie van het
geamplieerde reglement over de graeven
soo nopens de hoofd- als onderkerken
agtervolgens Haer H.M. Resolutie van d.
15 Iulij 1730 opgemaakt door de Heeren
Haer HM. Commissarissen Deciseurs

binnen Maastricht d. 16 octobris 1730,52
daerby gestatueert wierd dat de graven
ook van de kerke te St Geertruid aen
den Berg, van welke niemand op geprae-
figeerden tyd bewijs van eijgendom kan
brengen vervallen souden sin aen de
diakonie van Eysden, involgen dat ten
profijte van deselve daermede sou
werden gehandelt als met de graeven in
deese kerke, en dat al schoon gem. regle-
ment nae behoor en was gepubliceert en
geafiigeert op d. 24 Iunii 173153 echter
den predikant noit een dukaton voor de
armen weegens de kerke te St Geertruid
aen den Berg hadde ontfangen, nog oock
de minste aenteekening, dat sulx voor
hem sou zijn geschied vond.
Soo oordeelde den kerkenraed billijk en
nootsaakelijk om met alle mogelijke
ernst op de executie van dit reglement
nopens de kerke op den Berg aen te
dringen, edog alvorens dit by den politi-
quen officier wierd versogd, den predi-
kant gerequíreert om desweegen een
missive van versough en aenmaening
aen den Roomschen Pastoor te St Geer-
truid voorn. te laaten afgaen.
Zo gezegd zo gedaan. De gerichtsbode
vervoegde zich met de gevraagde
missive van de predikant bij de pastoor
van Sint Geertruid, bij wie hij een al
dan niet voorgewende onwetendheid
omtrent de resolutie van de Staten-
Generaal moest constateren en boven-
dien te horen kreeg dat er geen lijken
in de kerk begraven waren. Omdat
men de zaak niet vertrouwde werden
maatregelen genomen om hem alsnog
de tekst van de resolutie te bezorgen.

Hoe het verder is gegaan valt bij gebrek
aan materiaal niet vast te stellen. Zoals
hiervoor werd meegedeeld bevatten de
overlijdensregisters van de parochie
Sint Geertruid slechts spaarzame mede-
delingen over begrafenissen ter plaatse.
Met deze opmerking wil ik clit lange
relaas over begrafenissen in de kerken
van Eijsden en Sint Geertruid afsluiten.

WA.I. Manier

Noten:

25 RALM, DTB inv.nr 21.3, blz.156-157.
26 RALM, DTB inv.nr 31.5.
27 Hij volgde zijn vader op in 1772 en bleef
in functie tot aan zijn dood in 1797.
28 RALM, DTB inv.nr 21.9, f.94.
29 RALM, DTB inv.nr 21.5, f.96.
30 RALM, DTB inv.nr 21.5, f.96.
31 RALM, DTB inv.nr 21.5, f.98.
32 RALM, DTB inv.nr 21.5, f.99.
33 RALM, DTB inv.nr 21.6, f.147.
34 RALM, DTB inv.nr 21.6, f.137.
35 RALM, DTB inv.nr 21.6, f.198.
36 RALM, DTB inv.nr 21,11, f.117.
37RALM, DTB inv.nr 21.11, f.118.
38 RALM, DTB inv.nr 21.11, f.110.
39 RALM, DTB inv.nr 21,11, f.119.
40 RALM, DTB inv.nr 21,11, f.122.
41 Dat geldt in het bijzonder voor ds. EW.
Wintgens, predikant van 1741-1763, die op
18 maart 1763 te Eijsden overleed en ver-
moedelijk daar werd begraven; EA.
Lieburg, Repertorium van Nederlandse
hervormde predikanten tot 1916. Deel I:
predikanten, Dordrecht 1996, 281. Mogelijk
is dat ook het geval voor ds. J. Outhusius,
overleden in 1655, a.w., I, 186; voor ds.
Julius Crollius, overleden in 1678, a.w.,
1,138; en voor ds Nicolaas Vonck, overle-
den in 1795, a.w., 1,167.
42 RALM, DTB inv.nrI 31.6, f.3.
43 RALM, DTB inv.nr 31.6, f.5.
44 RALM, DTB inv.nr 116,2, f.236.
45 RALM, DTB inv.nr 116,2, f.238.
46 RALM, ArchNHGEijsden, inv.nr 11 1, ff
272-274; met in de marge: Fraense Paapse
Stoutigheden. Het verslag wordt ingeleid
met de constatering dat meerdermalen en in
deese naere Fransche tyden ai veele stukken
tot ergernisse van de hervormde aen de zijde
der Roomse gesinden worden gepleegd.
47 Ik heb geen poging gedaan deze legeraf-
deling te determineren.
48 Niet nader gedetermineerde heren gees-
telijken.
49 Uiteraard een rooms adres.
50 De tekst van dit capitulatieverdrag is
o.rn. te vinden in het GAM, ArchiefNHG-
Maastricht, Acten consistorii, t 2(1734-
1754), ff. 527-543 na de notulen van de
vergadering van 11 december 1753.
51 De laatste aandrang vond plaats op 29
september 1749; RALM, ArchNHGEijsden,
inv. nr III, f. 277. Daarna verdween deze
zaak van de agenda om plaats te maken
voor andere bekommernissen, waarbij
paapse stoutigheden, die aanzienlijk waren
toegenomen, een grote plaats innamen.
Aan het genoemde verslag is ook de hierna
volgende tekst ontleend.
52 RALM, ArchNHGEijsden, inv.nr III,
ff.352-353, waar een lange rij van onderker-
ken, waaronder die van Sint-Geertruid,
wordt genoemd.
53 RALM, ArchNHGEijsden, inv.nr III
onder die datum.
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Kent u ze nog?

Bedevaartgangers ±1947?

Deze foto ontvingen wij van Annemie
Slenter-Stevens. Op de foto staat haar
grootmoeder (nummer 13), mevrouw
Emelie Lucassen, die gehuwd was met
de bakker Zjirra Stevens uit de Kerk-
straat. In totaal zijn slechts vier namen
bekend, te weten: 4 May Scheepers-
Charpentier; 13 Emelie Stevens-
Lucassen; 30 Amelie Huls-Houbiers;
31 Pierre Wolfs. Verder is van de foto
niets bekend.

Als we foto wat nader bekijken zien
we dat vrijwel alle personen een
medaille dragen. De dames met de
nummers 32 en 34 dragen een hoefd-
doek en hebben een bloemenruiker.
Beneden op de foto zijn twee beeldjes
van de H. Maagd Maria van Lourdes
geplaatst terwijl de personen met
nummer 42 en 40 een draagriem over
de schouder hebben hangen. Tussen
hen in zit een oudere man met zijn
hoofd in een verband. Zijn handen
rusten op zijn stok, die hij zelfs op de
foto bij zich heeft. Op zijn jas zit naast
de medaille ook een label, vastge-
maakt met een veiligheidsspeld.
Het lijkt of het een gezelschap is dat
op bedevaart gaat of is geweest.
Wanneer dit zo is, is de kans groot dat
het merendeel van de personen niet
uit Eijsden afkomstig is en hoeft u zich
dus ook niet ongerust te maken over
uw geheugen.

We schatten dat het een foto is uit de
jaren veertig van de twintigste eeuw.
Wie kan ons over deze foto nadere
informatie geven? Uw informatie kunt
u doorgeven aan René Huijnen 043-
4091563 of aan een van de andere
leden van de redactie.
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Huwelijksfoto Miel Warnier en Martine Theunissen 1 september 1942

Miel Warnier werd geboren te
Eijsden op 6 september 1910 en
woonde aan de Vogelzang; Martine
Theunissen werd geboren te Eijsden
op 29 december 191? en woonde aan
de Vroenhof. Na hun huwelijk
gingen zij wonen in het huis op de
hoek Vogelzang - Sint-Christinastraat.

Martine Theunissen was voor haar
huwelijk een van de twaalf kamer-
meisjes op kasteel Eijsden. Martine
maakte zelf haar bruidsjapon. Het
stof werd gekocht bij Maussen in de
Stationsstraat te Maastricht.
Miel Warnier werkte voor zijn huwe-
lijk in Frankrijk en daarna bij de
kolenmijn in Geleen. Werken bij de
mijnen betekende dat je niet door
de Duitse bezetters verplicht werd
om in Duitsland te gaan werken.

Het bruiloftsfeest werd gehouden
ten huize van de bruid aan de
Vroenhof 2 waar ook de bruidsfoto
werd gemaakt. Vanwege de oorlog
was het feest erg sober en het aantal
gasten werd dan ook beperkt
gehouden.

Voor de huwelijksvoltrekking ging de
bruidsstoet te voet vanaf de Vroenhof
naar de kerk van de H. Martinus te
Breust. Nu zou het logisch zijn de
huwelijksinzegening te doen plaats-
vinden in de kerk van Sint-Christina
op de Vroenhof, de buurtkerk van
het bruidspaar en tevens de kerk
waar de vader van de bruid, Mathieu
Theunissen vele jaren koster was.

De Sint-Christinakerk was echter een
rectoraatskerk. Dat wil zeggen dat

deze kerk onder protectie stond van
de hoofdkerk. ln de rectoraatskerk
werd niet gedoopt, werden geen
overiijdens- en ook geen huwelijksw
missen gehouden. Hiervoor moest
men naar de hoofdkerk, de Sint-
Martinuskerk te Breust. Met de
benoeming van F.J.T. Debets in 1948
tot pastoor van de parochie Breust-
Eijsden werd het rectoraat en ook de
beperkte gebruikstatus van de Sint-
Christinakerk opgeheven.
Vanaf die tijd werd de rectoraats-
woning, Kerkstraat 15, de woning
van de pastoor van de parochie
Breust-Eijsden.
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Op de foto:
1 Jean Renquin, vriend familie

Theunissen;
Josephine Theunissen;
Gerard Warnier;
Tien Theunissen;
Renee Hardy, vriend familie
Theunissen;
Jules Theunissen;
Jef Theunissen;
Maria Theunissen;
Philippe Hardy. vriend familie
Theunissen;

10 Louise Theunissen;
11 Maria Theunissen-Erkelens;
12 Pierrot Theunissen, zoon van

11 en 13;
13 Hubert Theunissen;
14 Fons Warnier;
15 Henriette Theunissen, kapster;
16- Miel Warnier

U'l-bWN

\Dmälm

19
20
21
22
23
24

25

25

27

28

Martine Theunissen;
Anneke Claessens, vriendin van
Henriette Theunissen;
Jules Warnier;
Jean Theunissen;
Zjeng Warnier;
Anna Theunissen-Jeukens;
Paul Theunissen;
Martin Warnier, vader van de
bruidegom
Trui Warnier-Pinckaers,
moeder van de bruidegom;
Marie Theunissen-Urban;
moeder van de bruid;
Mathieu Theunissen, vader van
de bruid;
Mathieu Theunissen, zoon van
22 en 23.
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Toneel bij de zusters Ursulinen te Eijsden in 1953

Uitgevoerd werd het stuk "Fatima",
dat gebaseerd was op de verschij-
ning van de Heilige Maagd Maria
aan drie kinderen in het Portugese
plaatsje Fatima in 1917.
Bij de decorwisselingen werden
door een meisjeskoor Marialiedjes
gezongen.
De toneeluitvoering vond plaats in
de aula van het Ursulinenklooster.
ln Uit Eijsdens Verleden nummer 89,
november 2001 pagina 23, plaatsten
wij een groepsfoto van de toneel-
speelsters. Hierboven ziet u de foto
van het koor dat de Marialiedjes
zong.

Amelie Huls;
Ria Wolfs;
Netta Liegeois;
Paulette Ramakers;
Jose Paquaij;
let Pachen;
Monique Ramakers;
Mien Schillings;m'wlO'ILfl-läWN-I

:2316

9 Ernie Huijnen;
10 Truus Habets;
11 Frieda Straatman;
12 Mia Soudant;
13 Ria Schiepers;
14 Jeannette Dassen;
15 Tonny Caelen;
16 Tiny Rompelberg;

17 Elly Wolfs;
18 Jenny Watrin;
19 Annie Paquaij;
20 Berta Mertens.
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Limburger koerier

advertentie

Ondergeteekende ELISA WOLPS, te
Oost, maakt het geachte publiek van
Oost en omstreken bekend, dat zij
door de Ecole Supérieure de Coupe,
directrice Mme. BEKKERS-GOFFIN
te Luik, gediplomeerd is, in het vevaar-
digen van dameskleeren, en beveelt
zich hiervoor in de gunst van het
geachte publiek aan. Tevens worden
bij haar Leermeisjes aangenomen.
Elisa Wolfs
OOST-EIISDEN.

(L.K. Dinsdag 23 Augustus 1898)

EYSDEN, 26 Aug. Door ons gemeente-
bestuur werd aan de feestcommissie de
som f 200 tot opluistering der konin-
ginnefeesten geschonken, terwijl de
ingezetenen niet minder dan 550 frank
bijdroegen. Wegens allerlei oorzaken,
ook door het afwezig zijn van onzen
burgemeester, die als kamerheer in
Amsterdam en Den Haag moet tegen-
woordig zijn, kunnen echter de voor-
naamste feestelijkheden eerst Maandag
19 September plaats hebben.
(L.K. Zaterdag 27 Augustus 1898)

Onderwijs
BREUST-EYSDEN, 26 Aug. Gisteren
slaagden van de kweekschool der eerw.
Zusters Urselinen twee dames,
B. Scheins en H. Bastin voor de akte
Duitsch middelbaar onderwijs, de
vorige week twee andere, de dames
S. Van Geldorp en M. Van Kan, voor
de akte Fransch lager onderwijs. 't Was
de eerste maal, dat van deze inrichting
voor middelbaar Duitsch werd mede-
gedongen en beide candidaten slaag-
den met glans.
(L.K. Zaterdag 27 Augustus 1898)

Verhooging Jaarwedden
Gemeente-ambtenaren.
De Gedeputeerde Staten van het her-
togdorn Limburg, gezien Harer Majes-
teits besluit van den 8 Augustus jl.

n. 36, houdende goedkeuring, dat
overeenkomstig het dezerzijdsch
besluit van den 24 Iuni 1898, La 50185
C1, de jaarwedden van de natenoemen
burgemeester en secretaris met ingang
van l Januari 1898, zijn vastgesteld als
volgt:

Mesch.
Iaarwedde van den burgemeester f 150
Iaarwedde van den secretaris f 150

Hebben goedgevonden:
1e Het vorenstaande in het provinciaal
blad te plaatsen;
2e Het betrokken gemeentebestuur
uittenoodigen om van de voormelde
vastgestelde jaarwedden mededeeling
te doen aan den gemeenteraad en om
te zorgen dat die jaarwedden bij de
betrekkelijke gemeentebegrooting
worden geregulariseerd.
(L.K. Vrijdag 2 September 1898)

Kerknieuws
Zilveren .lubelfeest
EIISDEN, 3 Sept. Den 8 Sept. e.k. zal
in de kerk van ons Rectoraat een
schoon feest gevierd worden; het is
dan 25 jaar geleden, dat de Congrega-
tie der jongedochters van Breust-
Eijsden hare eerste vergadering hield.
Een zilveren jubelfeest dus.
Tot voorbereiding tot dit feest zal
morgen (Zondag) eene retraite
geopend worden door den Z.E. Pater
Doens O.SS. R. Tot de oefeningen
dezer retraite zijn ook de jongedoch-
ters, die niet leden der Congregatie
zijn, en de gehuwde vrouwen toegela-
ten. De feestdag zelve belooft recht
plechtig te zijn: in den morgen solem-
neele, muzikale Hoogmis van dankzeg-
ging. De hoofdplechtigheid is in den
namiddag om 4 ure. Deze plechtigheid
zal door de tegenwoordigheid van een
tiental priesters, waaronder hoogge-
plaatste, worden opgeluisterd. Aan de
tien jubilarissen zal een zilveren krans
worden uitgereikt, en aan al de Con-
greganisten een aandenken aan dit

jubilé. Het flinke koor dezer bloeiende
Congregatie zal onder het plechtig Lof
zijne schoonste gezangen laten hooren.
Ook zal de Rectoraatskerk, reeds zoo
sierlijk sinds hare beschildering, haar
schoonste feestgewaad aantrekken.
Vaardige handen zijn bezig guirlanden,
tropheeën en opschiften ter versiering
te bereiden.
Deze feestviering, hopen wij, zal niet
weinig bijdragen de Congregatie van
O.L.Vr. nog meer in de achting der
parochianen van Breust-Eijsden te
doen stijgen.
(L.K. Zaterdag 3 September 1898)

De Gemeente Eynden 'Mt .en Roomsch-Klik

Geneesheer,
hr standplaats Eynden, togen an jeu-lijnen nhlú
'In “500. mit: verplichting nu lumen', “minst
On verpleging dar ondemoundm door 'i Blrmrlü
Armbcnnur. Reden Inlichtingen lo verkrllglu W
Bu: wauw'.

(L.K. Zaterdag 3 September 1898)

EIISDEN, 1 Sept. 31 Augustus is ook
hier niet ongemerkt voorbijgegaan. In
onze beide kerken werd “s morgens de
H. Mis opgedragen, waarna het Te
Deum. Ook bij de Hervormden en bij
de Israëlieten was die dag een bede-
stond.
De plechtigheid in de Parochiekerk
werd bijgewoond door den Burge-
meester, den Gemeenteraad en de
Feestcommissie, terwijl bijde kerken
door tal van geloovigen bezocht
werden. Onder het Te Deum klonken
50 vreugdeschoten. Het geheele dorp
was gevlagd.
Van wege Gemeentebestuur en Feest-
commissie werd een telegram van
hulde en heilwensch opgezonden.
Dat ook de armen in de feestvreugde
moesten deelen, had de St. Vincentius-
vereeniging begrepen, weshalve zij een
uitdeeling deed van krentebrood en
koffie.
Tegen 6 3'/-t uur, den geboortestond
luidden alle klokken in kerken en
kapellen.
,s Avonds werd prachtig feest gevierd
aan het station. Door ontvanger, amb-
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tenaren, chef en stationspersoneel was
het gebouw netjes met groen en
vlaggen versierd en geïllumineerd en
onder de opgewekte tonen van een
zevental muzikanten werd er gedanst
en gezongen tot laat in den avond.
Het officieële feest volgt 19 September.
(LK. Zaterdag 3 September 1898)

ooodergetookøndo heeft
D daat ua het .mo

publiek m BIJ DIN
mounten bekend to

dat :6 :Ida go-
plutlt heeft

als Naalster
te Hoog-Cmtort
oa dat. si is in de

oook"
nu re coupe.

BEKKBRB~
G FFIH, :na du lu' Ho.

(LK. Zaterdag 10 September 1898)

Kerknieuws
EIISDEN, 9 Sept. Een heerlijk feest
heeft de Congregatie van 0. L. Vrouw
gevierd. Na eene vierdaagsche voorbe-
reiding door een uitmuntend prediker,
den eerw. heer Doens, naderden in de
feestelijk gesmukte kerk, een en al
bloemen, groen en vlaggen,alle leden,
ja alle vrouwen der parochie op
Maria's Geboortefeest tot 's Heeren
Tafel.
Eene schoone Muziekhoogmis werd in
den voormiddag opgedragen. In den
namiddag werd door de geheele Con-
gregatie in eene zaal van het Ursuli-
nenklooster haren volijverigen
Directeur als plechtig aandenken aan
dezen dag zijn levensgroot craijonpor-
tret in buste en prachtige lijst en een
paar andere geschenken aangeboden.
Eene welverdiende hulde, Rector Kerk-
hofs toch gaf der Congregatie een
nooit geëvenaarden bloei: aan hem was
de grootsche voorbereiding van dit
feest te danken, aan hem de prachtige
versiering der schoone kerk.

Onder het lof, opgedragen door den
zeereerw. heer Deken van Wijk,
omstuwd door een tiental priesters,
gezongen door de leden der Congrega-
tie, treffend schoon gezongen, deden
tal van nieuwelingen hare opdracht,
werd door den zeereerw. heer Van
Oppen, voor 25 jaar de oprichter der
Congregatie aan tien jubilarissen eene
zilveren kroon overhandigd.
Nogmaals weerklonk des redenaars
woord, het laatste, een woord van heil-
wensch, en sprak ook dergelijken heil-
wensch de zeereerw. heer Van Oppen,
terwijl ook de zeereerw. heer Deken
van Wijk eenige welsprekende
woorden tot Congreganisten en Direc-
teur sprak.
Mevrouw de Gravin de Geloes, thans in
Den Haag vergat de feestvierenden
niet, aan Directeur en Congreganisten
kwam van harentwege een telegrafische
gelukwensch. Als aandenken had de
onvermoeide Directeur voor alle leden
eene photografische afbeelding van het
schoone O. L. Vrouwenbeeld der Con-
gregatie vervaardigd en bij een klein
relaas der geschiedenis van de stichting
en dit feest zijn eigen miniatuurportret
en dat der prefecte gevoegd.
*t Was een schoon feest, en onbereken-
baar goed stichtte het, en stichtte
steeds deze schoone Congregatie!
(L.K. Zaterdag 10 September 1898)

Landbouw
EUSDEN, 19 Sept. Dit jaar zijn van
hier naar Vlissingen 66 waggons en
naar Antwerpen 10 waggons kersen
verzonden, zijnde 760.000 kilos.
Van 9 tot 22 Aug. zijn uit Eijsden naar
Vlissingen, 17 waggons van 10.000 KG
blauwe pruimen verzonden.
De uitvoer van appels en peren is den
25 Aug. begonnen.
Om zich een denkbeeld te geven van
den fruithandel in de omstreken van
Eijsden wordt gemeld, dat in 1898 niet
minder dan 120 waggons van 10.000
kilos, peren en appels naar Stuttgart
gezonden zijn. Dit jaar heeft Duitsch-
land het meeste aankoopen gedaan in
Zwitserland en Hongarije, waar het
fruit beter gelukt is.
(LK. Dinsdag 20 September 1898)

Noot: Met de uitvoer van 120 waggons
appels en peren naar Stuttgart zal het jaar

1897 bedoeld zijn. De oogst van 1898
moest namelijk nog beginnen. (BP)

Sport
MAASTRICHT, 21 Sept. Zondag jl.
werd op de banen der handboogschut-
terij Willem Tell bij den heer Boderi-
Maas, Meerserweg, het 3e bonds-
concours van den bond “Ons aller
genoegen” gehouden. Alle bondsgezel-
schappen waren opgekomen en prach-
tig weder begunstigde dit feest. De
uitslag was alsvolgt: per zestal in 10
schoten: 1e prijs Roos in bloei, Borg-
haren met 176 punten; 2e prijs Willem
Tell, Maastricht met 167 punten; 3e

a prijs Eendracht St. Sebastiaan, Maast-
richt met 150 punten; 4e prijs Wilhel-
mina, Bunde met 135 punten; 5e prijs
Les disciples de St Hubert, Eijsden met
124 punten; Rozen-medaille: Amicitia
te Cadier en Keer met 4 rozen, terwijl
het eerekruis behaald werd door den
heer I. Hecker, van Willem Tell voor-
noemd, met 37 punten.
Onder de hartelijkste toespraken
werden de prijzen na afloop door den
bondspresident uitgereikt en door de
vertegenwoordigers der genoemde
gezelschappen aanvaard. Menige
gelukwensch werd geuit op het
Bestuur en den groei en bloei van den
bond en naar waarheid mag gezegd
worden, dat men nog nooit aangena-
mer en gezelliger concoursen bij-
woonde dan van dezen bond, die
weder een nieuw leven in de hand-
boogschutterijen dezer streken
gebracht heeft.
(LK. Donderdag 22 September 1898)

Onze Kroningsfeesten
EIISDEN. Een naklank, maar toch
zeker geen onwelluidende, mogen de
feesten heeten, hier gevierd ter herin-
nering aan de inhuldiging onzer dier-
bare Koningin.
Zondagavond door 101 kamerschoten
aangekondigd, lokten zij Maandag-
morgen, maar vooral in den namid-
dag, eene bonte rij van vreemdelingen,
zoo van de omliggende Nederlandsche
dorpen als van onze Belgische nabuur-
plaatsen. Reeds in de eerste vroegte
werden de versieringen voortgezet,
Zaterdag al begonnen, en toen de
Feestcommissie en de Gemeenteraad,
ten raadhuize vergaderd, met de beide
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Harmonieën naar het kasteel trokken,
was geen huis zonder vlag, groen, lam-
pions, enz. Daar werd den Burgemees-
ter, en in hem Hare Majesteit, hulde
gebracht, zoo Idoor de tonen der Har-
monieën als door *t welsprekend
woord van den Vicepresident der
Feestconimissie, Notaris Arnold. Na
een hartelijk woord van dank door den
Burgemeester, trok de stoet, vermeer-
derd met de kinderen van beide
scholen, kerkwaarts, om gedurende het
H. Misoffer, over de Koningin en haar
bestuur *s Hemels zegen af te smeken.
Dat vroegen ook de zilveren kinder-
stemmen in hunne smeekbede aan het
einde der Mis.
Op een kleine sierlijke estrade op het
kerkpiein stond de versierde buste der
Koningin, en terwijl duizenden het
plein bedekten, schaarden zich om die
beeltenis de kinderen van beide
scholen en de beide Harmonieën, van
welke de eene dit feest begon met het
“Wien Neerlandsch bloed”, de andere
het eindigde met het “Wilhelmus”.
Na het Volkslied door de schoolkinde-
ren sprak hen jt hoofd der jongens-
school toe, wees hen op de
dankbaarheid door *t Vaderland aan de
Oranje's verschuldigd en deed door
eene geestdriftvolle opwekking de
jeugdige harten trillen van liefde en
aanhankelijkheid voor de aanminnige,
jeugdige Koningin. Beurtelings weer-
klonken de feestliederen of spraken
jongens en meisjes toepasselijke hulde-
betuigingen uit, waaronder vooral
bijval verwierf de sierlijke en welspre-
kend voorgedragen hulde van een der
knaapjes in ridderkleedij.
Tegen een uur stelde zich de feest-
optocht in beweging, aangekondigd
door daverende vreugdeschoten, die
ook “s morgens al onder de H. Mis
hadden weerklonken. De stoet bestond
uit een twintigtal sierlijk gesmukte
rijwielen, wier berijders de nationale
kleuren droegen, uit een twintigtal
ruiters, die zich en hunne paarden
eveneens hadden getooid en het natio-
nale vaandel voorop droegen, uit de
oude Harmonie, den sierlijk opgesmuk-
ten wagen der Handboogschutterij, de
Ionkheden der 5 gehuchten met vaan-
dels en insignes, de buste der Koningin,
gedragen door jongelieden met oranje-
sjerpen getooid, de Schutterij van Oost

in twee groepen, in uniform; de I-Iar-
monie Ste. Cécile, de rijtuigen der
Commissiën van beide I-Iarmonieën, de
rijtuigen der Feestcommissie, van den
Burgemeester, deze omhangen met den
ambtsketting, den Gemeenteraad,
evenals de Feestoomrnissie in galacos-
tuurn. Onder de afwisselende tonen der
muziekkorpsen ging het door de feeste-
lijk gevlagde en versierde straten van
Breust, Oost, Maarland, Eijsden en Cae-
stert, waarna op het Vroenhof de stoet
zich ontbond. In ieder gehucht werd
gerust en eene verversching gebruikt; de
eerw. Zusters Urselinen ontvingen
gedurende de rust de Peestcornmissie
en den Gemeenteraad en zongen eene
prachtige cantate voor haar feestelijk
versierd klooster, terwijl het geschut de
aankomst van den stoet in Eijsden
afkondigde. De Burgemeester dankte
van uit zijn rijtuig voor het ontbinden
alle deelnemers aan den feeststoet, en
stelde zich toen met Feestcorn-
commissie en Gemeenteraad aan het
hoofd van den Monstercrarnignon, die
Vroenhof, Dorpstraat, Kasteellaan en
Kasteelplein doorkruiste en in het
dorp ontbond.
Na eene korte rust werd lt dorp als in
een feestpaleis herschapen: geen huis,
of lt was helder licht van vetpotjes of
lampions, hier en daar met sierlijke
transparanten, prachtige W”s en
kronen afgewisseld.
Naar de Maas stroomde eindelijk de
bevolking, waar 't Vuurwerk ging
beginnen, dat een prachtig slot vormde
met zijne heerlijke lichteffecten in het
water, fosée`s, lichtkronen en lichtfon-
teinen, terwijl sierlijke scheepjes rnet
honderden lichtballons op en af kruis-
ten, en beide Harmonieën uit hare ver-
lichte schepen hunne schoonste
Stukken lieten weergalmen.
't Was een prachtig feest, dat tot zeer
laat duurde, en den lof wegdroeg van
vriend en vreemde.
(LK. Zaterdag 24 September 1898)

EIISDEN, 20 Sept. Gebruik makend
van de afwezigheid der bewoners, uitge-
trokken om het vuurwerk te beschou-
wen, hebben dieven inbraak gepleegd
gisteravond in de woning van mevr. De
Wwe de C.B. alhier, en zich meester
gemaakt van geld, kleinooden, schoeisel
en linnengoed voor eene waarde van

ongeveer f. 1000. Hoewel de politie alles
in het werk stelt, is zij tot nog toe de
dieven niet op het spoor.
(LK. Zaterdag 24 September 1898)

Noot: Met de Wwe de C.B. wordt bedoeld
johanna Bausch, weduwe van notaris Rudolf
de Cleijn Brein. {Maastricht 8-7-1846 -
Eijsden 21-3-1896) Zij woonde in de Dorp-
straat thans Diepstraat. Notaris de Cleijn
Brern was van l december 1887 tot aan zijn
dood president van de Oude Harmonie van
Eijsden. (Zie: Van Auw nao Blauw, Henk
Boersma en lean Martens, blz. 44.) (BP)

CAESTERT-EIISDEN, 20 Sept. Laat
huiswaarts keerende feestbezoekers
merkten, dat er brand was uitgebro-
ken, in de schuur en stalling van P.
alhier. i-iet vuur, door brandweer en
vaardige helpers aangetast, bleef geluk-
kig tot deze gebouwen beperkt en “t
gevaar was na enkele uren geheel
geweken. Oorzaak onbekend.
(LK. Zaterdag 24 September 1898)

Ingezonden
Mijnheer de Redacteur!

,t Heeft me verwonderd, in Uw blad
geen melding te zien gemaakt van den
bergtocht ll. Zondag door den heer
Stevens in den Cannerberg georgani-
seerd voor de leden van “Kunst en
Vermaak”; verwonderd, omdat ik weet,
hoe uwe courant zich steeds beijvert,
at interessante aan haar lezers mee te
deelen. 't Zij me daarom vergund,
dezen tocht wat nader te omschrijven.
Dat ,t warm was, iedereen weet het; dat
de chique “toiletjes” geleden hebben,
iedereen begrijpt het, dat 't gezellig en
prettig was, men vrage ,t den tochtge-
nooten, die verklaarden nooit zooin
gezellig uitstapje gemaakt te hebben.
Was “t warm, stoflig, bui'ig, geen enkel
gezicht verried spijt, allen verkeerden in
opgewonden stemming door de harmo-
nie “SL Cécile” van Eisden, wier muziek
van opgeruimdheid getuigde en tot
springen en dansen dwong. Volmondig
moeten we bekennen, dat er maar één
harmonie Ste. Cecile is, die van begin
tot 't einde bij zulk een tocht de opge-
wektheid weet gaande te houden.
De Cannerberg was voor de meesten,
voor bijna allen, een onbekende, en
daarom was de indruk zoo overweldi-
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gend. Van den in- tot den uitgang
vormt hij ééne galerij van meesterlijk
uitgevoerde schilderingen, van trouwe,
uitnemend geslaagde copieën naar
beroemde meesters, van kunstig beeld-
houwwerk.
Noemen we eenige der merkwaardig-
heden: 't Sprekend portret van H.M.
de Koningin;
De Catacomben te Rome; Kerstmis;
Mariais Hemelvaart, en de beelden van
't H. Hart van Iezus, de H. Moeder
Gods en de buste van Z.H. Leo XIII.
Alles even schitterend, alles bewonde-
ring afdwingende. Eere den vervaardi-
gers, eere den kunstenaars, den Eerw,
Paters Iezuïten, wier werk dit alles is.
Den Cannerberg is éénig!
Na afloop van den bergtocht gaf de
harmonie Ste. Cécile een welgeslaagd
concert in *t park van 't hotel “Aux-
Champs-d'Eysden”, waarbij zij blijk gaf
te begrijpen, wat de talrijke aanwezi-
gen na zoo'n uitstapje verlangden. Men
sprong en zong, men danste en
jubelde, de vroolijkheid hield aan, en
de cramignon, bij onze zuidelijke
naburen zoo welbekend, nam een eere-
plaats in.
Hulde aan den heer Stevens, die 't ini-
tiatief nam; hulde aan “Kunst en
Vermaakl', die haar leden een prettige
dag bezorgden; hulde aan de flinke
harmonie Ste. Cécile, die op zoo uit-
stekende wijze blijk gaf voor haar taak
berekend te zijn.
Met dank voor de opname.
Uw dw. Dienaar T.
(LK. Zaterdag 24 September 1898)

Spoorwegen
Luik - Maastricht
De overname van den spoorweg Luik -
Maastricht der Luik-Maastrichtsche
Spoorwegmaatschappij door den Staat
der Nederlanden en den Belgischen
Staat zal plaats hebben op 1 Januari
e.k.; de maatschappij tot Exploitatie
van Staatsspoorwegen zal exploiteren
tot Visé.
(L.K.Donderdag 29 September 1898)

Boom- en Groenteteelt
MAASTRICHT, 27 Sept. Voor het
examen ter verkrijging van het
diploma in boom- en groenteteelt, dat
Zondag alhier door de vereeniging ter
bevordering van Tuin- en Landbouw

worden goe-uu

Gemeente Eynden.
Gaume. de a. u. Kermisdagen. Zondag l

November a. o. en twee volgende dagen
nu matrices; alors,

* atmuuhotao toegelaten.“run” 'w
De Burgemeelter.

Brill DE HELU

heemogen

in Limburg werd gehouden hebben
zich aangemeld voor boomteelt 7 can-
didaten en voor groenteteelt 3 candi-
daten. Van de eersten slaagden Ian
Engelen, tuinier te Lanaeken met 80
punten, Mathieu Teunissen id. te
Eijsden met 78 p., Mathieu Speetjens
id. te Houthem met 74 p., Ian Beckers
id. te Lanaeken met 73 p., Ioseph
Bosch id. te Oud-Valkenburg met 73
p., en Ian Iorissen id. Te Veldwezelt
met 64 p.
Voor groententeelt slaagden jacques
Theunissen, tuinier te Eijsden, met 72
p. en Mathieu Speetjens 52 p. Het
examen wordt Zondag met de tweede
ploeg voortgezet.
(LK. Donderdag 29 September 1898)

MESCH, 29 Oct. Hedenmiddag om-
streeks twee uur ontstond alhier door
onbekende oorzaak brand te woon-
huize van H.P. Het woonhuis met aan-
horigheden, in eigendom
toebehoorende aan aan den heer
Peeters, werd door het vuur vernield.
Mede werd de inboedel gedeeltelijk
door het vernielende element in asch
gelegd.
De gebouwen zijn verzekerd, het huis-
raad echter niet.
(L.K. Woensdag 2 November 1898)

Een voorbeeld ter Navolging
EIISDEN, 11 Nov. Donderdag 17 dezer
zal de heer Snellen, rijkstuinbouwleer-
raar, in tt schoollokaal alhier een
cursus openen, waarop hij zich voor-
stelt de boom- en fruitteelt, zoo
gewichtig voor onze en omliggende
gemeenten te behandelen. Voor het
bijwonen van deze lessen, die den
geheelen winter geregeld elken Don-
derdag zullen gegeven worden, hebben
zich bij den Secretaris der Onderafdee-
ling Eijsden meer dan dertig jongelie-
den laten inschrijven. De lessen
worden gratis gegeven; alleen wordt
gevraagd, dat men, eens mee inge-
schreven, zooveel mogelijk elke les

bijwone, opdat de cursus voor eiken
deelnemer gunstige resultaten ople-
vere. Het landbouwcasino looft zelfs
eenige prijzen uit, bestaande in boek-
werken over tuin- en landbouw, een
snoeimes enz. voor degenen, die 't
minst de lessen verzuimen.
(L.K. Zaterdag 12 November 1898)

EIISDEN, 11 Nov. 0nze najaarskermis
zal Zondag geopend worden. Beide
Harmonieën zullen haren eereleden en
bezoekers Zondagavond een flink
concert aanbieden. 't ls echter van het
goede te veel. Ware Jt voor jt bezoek en
,t vermaak niet beter de concerten op
twee verschillende kermisdagen te
geven? (Tout comme chez nous, zullen
de Heerlenaars, Heldenaars, Echte-
naars en zooveel andere...naars, die dit
bericht lezen, zeggen. De harmonie
tusschen onze Limburgsche harmo-
nieën enz. laat op vele plaatsen veel te
wenschen. Red.)
(LK. Zaterdag 12 November 1898)

Cursus in Boomteelt
EIISDEN, 24 Nov. Twee lessen in
boomteelt werden reeds door den heer
Snellen gegeven; meer en meer blijkt,
dat onze landbouwers ,t hooge gewicht
van dezen cursus naar waarde besef-
fen. Hadden aanvankelijk een dertigtal
jongelieden zich aangemeld, de eerste
les Donderdag voor acht dagen werd
door 48 personen bijgewoond, terwijl
hedenavond een der ruime schoolloka-
len niet minder dan 59 toehoorders
bevatte, welke met de meeste aandacht
den kundigen Rijkstuinbouwleeraar
volgden. De les wordt dan ook op een-
voudige, bevattelijke wijze gegeven;
veel door vragen en zoeken uitgelokt,
terwijl de heer Snellen zich de moeite
getroostte telkens van het behandelde
een overzicht te schrijven, en ieder toe-
hoorder een hectografischen afdruk
mede te geven. Hedenavond was ,t de
wijze van planten, die behandeld werd.
Aan een jongen appelboom werd ”t
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snijden der wortels, de diepte van ,t
planten, enz. zeer duidelijk aange-
toond.
Deze cursus is eene weldaad voor ons
oofttelend dorp. Zelfs twee heeren
onderwijzers van Gronsveld getroosten
zich de moeite deze lessen bij te wonen.
(LK. Zaterdag 26 November 1898)

STAAT,
Bepalende het gedeelte door elke
gemeente of door de samengevoegde
gemeenten te leveren in het door het
hertogdorn Limburg in de lichting der
nationale militie van 1899 te dragen
aandeel.
Militiekanton Maastricht: Amby 3,
Bemelen l, Borgharen 8, Cadier en
Keer 1, Eysden 6, Gronsveld 4, I-Ieer 5,
Maastricht 69, Mesch 2, St. Geertruid
2, Rijckholt 2.
Totaal hertogdom Limburg 637.
(LK. Dinsdag 29 November 1898)

OOST-EIISDEN, 28 Nov. Verleden
Zondag is alhier een nieuwe vereeni-
ging tot stand gekomen: de jongelie-
den van Oost en Maarland namelijk
hebben eene zangvereeriiging opge-
richt, die begonnen is met 25 leden.
Ons dorp, dat twee harmonieën telt,
bezat tot nu toe geen zanggezeischap.
Dat de nieuwe vereeniging in een-
dracht moge bloeie en groeie dat is
onze wensch.
(LK. Donderdag I December 1898)

Noot: Het betreft hier zangvereniging “De
Vriendenkring” die tot ongeveer 1910 heeft
bestaan. Uitvoeriger informatie werd ge-
publiceerd in “Uit Eijsdens Verleden”
Nr. 91-92. [BP]

Notaris Arnold
te Eijsden zal DONDER-
DAG 29 DECEMBER 1893.
'u middags om 1:3 ure, ton
ltoiflohuizo van *Een imi-r
B. WOLFS PåQUAlJ te
Euodon, ln de lmrpetmt.
publiek VERKOUPEN :

Gemeente Eäsdm.

ull Eli `
met. BTALIJ NG, SCHUUR
ERP on TUIN, meer gun-
stig gelegen lu de Dorp~
straal, te Eijsden, groot 6
:iron 05 t-øntlarfn, sectie l)
hm SU? en 508.

3. ßUUHGAA ll D, In Ena-

3. liOUWI.ANi), op het.
Vv'die Mn de harte-fraai...
“I'OOL l. lffiil 8*' \'Pf 'ml'fl'fi'
mile I) hun. 5425 en 1731.

4. BUUWLAND op een
Huutiwuwl, groot. :121 aten
ßf'r markeren motie D nu.
i701).

Nadere inlichtingen geeft

üørwoidelt, wont. 'll arm5
20 oennazenaeel ls l) 120.726.'

voornoemde notaris.

(L.K. Zaterdag3 December 1898)

.2 JANUARI \ene

Notaris Arnold
te lflgivian zal MAANDAG,

'ü 11u.-
mmdoga om l our ter ber-
bnrga van den haar .'I'.
Junioren-'l to Oost HH*
fien, ptlhlio. VERKOOPEN:

Omtrent: Hoeden.
Eon nieuw robots-.ed

H u i s
met stalllng,

. . - - heruplaata en
erl', samen groot. 4 uren 3:!
omarmen, aan dan wor: van
004 naar Hendrina, in da
onmiddellijke nabijheid van
de epoorweg'lmlte Manf-

herher g.
land, naar geeehlkl. voor

'Feist-ond to aanvaarden.

(L. K. Zaterdag 3 December 1898)

Kerknieuws
BREUST-EUSDEN, 13 Dec. De
schoone verwachting, den zeereerw.
heer Menten te zien optreden als feest-
predikheer op de algemeene vergade-
ring der St. Vincentiusvereeniging
werd door het ernstige ongeval, den
hooggeschatten Priester overkomen,
niet verwezenlijkt.
Pater Van Berkel, die in zijne plaats
optrad sprak zoowel in de Hoogrnis als
op de feestvergadering in heerlijke taal
over de Christelijke liefdadigheid, en
dat hij de harten der toehoorders trof
bewees het bedrag, der collecten van
bijna 250 frank. .
Uit het rapport bleek, dat aan brood,
kolen, kleeding, beddegoed, enz. en
aan oude lieden en ziekenverpleging
over 1898 besteed werden ongeveer
1900 frank, terwijl de inkomsten
bedroegen circa 1850 frank, en eene
rijke gift in natura van 120 stuks klee-
ding door bemiddeling van Mevrouw
de Gravin de Geloes ontvangen van de
Ned. Naaivereeniging.
Dat de St. Vincentiusvereeniging zich
in de liefde der Katholieken van
Eijsden mag verheugen, blijkt uit deze
rijke giften! -
(L.K. Donderdag 15 December 1898)

Landbouw.
EIJSDEN, 13 Dec. Tot heden werden
4 lessen in boomteelt door den heer
Snellen, Rijkstuinbouwleeraar,
gegeven, en telkens waren 50 à 60 jon-
gelíeden tegenwoordig. Slechts weini-
gen en alleen bij uiterste
noodzakelijkheid verzuimen de lessen.
En terecht: op bevattelijke wijze
worden de lessen gegeven, en de deel-
nemers krijgen elken avond een hecto-
grafisch overzicht van het behandelde
mede, zoodat deze cursus goede
vruchten moet opleveren.
(LK. Donderdag 15 December 1898)
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Monumenten

1950-1980-2003
aflevering 3

Onze rondgang langs monumenten van Eijsden voert ons in deze derde afle-
vering door de Diepstraat vanaf de hoek van de Kerkstraat tot aan de Maas.
We staan weer stil bij een aantal panden en vergelijken de situatie van 1960
met 1980 en 2003. De vorige aflevering eindigde met serie nummer 15, drie
foto's van Kerkstraat 20, hoek Diepstraat 22. We beginnen nu met serie 16,
een overzicht van het westelijke deel van de Diepstraat.

1960
Foto: EV 2853.
1980
Foto: EV 1707.

2003
Foto: Guy Schroen, 3287.

16. Het westelijke deel van
de Diepstraat
Alle drie de overzichtsfotds laten heleú
maal rechts Diepstraat nummer 26
zien, het pand waarover in 2003 veel te
doen is geweest. In juni 2003 prijkte
een foto van de gevel op de voorpagina
van UEV 94 en stond er een korte toe-
lichting in het hijschrift op de eerste
binnenpagina.

Op de foto`s van de straat uit 1960 en
2003 is links vooraan een witte gevel
zichtbaar. Dat is Diepstraat 57, een
mooi huis uit de achttiende eeuw. Op
deze twee fot0”s zijn weinig bijzonder-
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heden van deze gevel te zien, zodat we
een aparte foto van dit pand geplaatst
hebben. Het is een statig huis, met
mansardedak. De gevel is vijf vensters
breed. De omlijstingen, met segment-
bogen, van deur en ramen zijn uitge-
voerd in hardsteen, net als de plint en
de stoep voor het hele huis. Voor de
geïnteresseerde lezer loont het zeker de
moeite een wandeling door de Diep-
straat te maken om deze en andere
gevels te bewonderen. Daarbij zullen
dan ook de lindebomen opvallen, die
in een rij links en rechts de straat
opsieren en bijdragen aan het bijzon-
dflekmakmrewan

2003
Foto: Guy Schroen. 154?I
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17. De synagoge

1960
Foto: EV 2852.

Het straatje tussen Diepstraat 39 en 55
geefitoegangtotnunnner53,deach-
terbouw van 55.
De foto”s van 2003 laten het zijstraatje
zien in zuidelijke richting doodlopend
en afgesloten met een hek, en in noor-
delijke richting uitkomend op de
Diepstraat. Daar staat aan de overkant
huis nummer 26, dat binnenkort afge-
broken zal worden. Aan de gevel in het
straatje is boven het bordje Eigen \Veg
finmßmmmkmhmnDnßwn
muurkast voor wetsrollen e.d. van de
synagoge die hier op de bovenverdie-
ping ingericht was. Hier dient zich een
onderwerp voor nadere studie aan: De
geschiedenis van de Ioodse gemeen-
schapiriEfisden.

2003
Foto boven: Guy Schroen. 1546.

2003
Foto onder: Guy Schroen, 3285.
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18. Diepstraat 30-32

Dit mooie herenhuis is van omstreeks
1700. In het laatste kwart van de acht-
tiende eeuw werd het vergroot. Het
had oorspronkelijk één ingangsdeur,
links, en was negen vensters breed. Bij
een deling van het huis omstreeks
1800 maakte men van het derde
venster van rechts een tweede toe-
gangsdeur. Het bovenlicht boven de
voordeur links is uitgevoerd in Lode-
wijk XVI-stijl. Daar helemaal boven is
de daklijst onderbroken, uitgebouwd
en voorzien van een barokke opbouw
in mergel. Hier zijn twee wapenschil-
den aangebracht; de wapens ontbre-
ken. De foto van 2003 laat zien hoe
zorgvuldig men met deze gevel is
omgegaan en hoe goed het geheel
bewaard is gebleven.

1960
Foto: EV 2855.
1980
Foto: EV 1711.
2003
Foto: Guy Schroen, 1566.
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19, 20 en 21.
Diepstraat 67 tot en met 75

19. Diepstraat 67
Op de fotols uit 1960 en vanuit het-
zelfde standpunt in 2003 is helemaal
links een huis van anderhalve Verdie-
ping hoog te zien met een mansarde-
dak: Diepstraat 67. Omdat het op deze
fotoš niet goed zichtbaar is, hebben we
een extra foto uit 2003 toegevoegd
(pag. 27 beneden). De gevel is gewit en
heeft een toegangsdeur met hardstenen
omlijsting. Het pand stamt uit de acht-
tiende eeuw.

1960
Foto: EV 2854.

2003
Foto: Guy Schroen, 1561.
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20. Diepstraat 69-71
Rechts daarnaast zien we de nummers
69 en 71, in 2003 herkenbaar aan de
witte voorgevels. Deze twee woningen
vormden vroeger een geheel. Het oos-
telijke huis, links, nummer 69, wijkt
terug van de rooilijn. Het pand is
begin achttiende eeuw gebouwd. Later
heeft men de voorgevels gepleisterd. In
2003 blijkt het geheel gewit te zijn. ln
1960 en 1980 was dat nog niet het
geval.

21. Diepstraat 73-75
Het pand op de hoek is Diepstraat 75.
Het vormde vroeger een geheel met
nummer 73A ernaast. Daar zien we
nog een tweelichtvenster in hardsteen
in de gevel. Het huis ligt op de hoek
van de Diepstraat en de oude Trichter-
weg. De gevel aan de oude Trichterweg
heeft mergelstenen speklagen, hoek-
blokken en een breukstenen plint. Er
zijn veel sporen van ingrepen terug te
vinden. De deur op de foto uit 1960 is

in 1980 dicht. In 2003 is de schade van
die verandering, vooral aan de plint en
de onderbroken speklaag, hersteld. ln
2003 heeft de bovenhelft van de gevel
een opening bijgekregen, die afgesloten
is met een houten luik. Verder vertoont
de gevel sporen van oude vensterope-
ningen en bakstenen ontlastingsbogen.

1980
Foto: EV 1708.

2003
Foto: Guy Schroen, 3288.
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22. Diepstraat 79

Dit monumentale achttiende eeuwse
4woonhuisligtookaandeoudeTrich-
terweg. Muurankers geven het jaartal
1727 aan. Het heeft een opvallend
hoog zadeldak. In de voorgevel is een
halfrond gesloten toegangspoortje met
een versierde sluitsteen. In de gevel
zijn beneden kruisvensters met hard-
stenen omlijsting, op de verdieping vijf
tussendorpelvensters met houten
kozijnen en onder de dakrand ovale
vensters. Vergelijking van de toestand
in 1960 met die van 1980 en 2003 laat
zien dat het huis in zijn geheel geres-
taureerd,enivan.vervalgeredis.[)aar-
naast zijn er ook veranderingen
aangebracht, bijvoorbeeld de dakgoot
met regenpijpen, de schoorsteen op de
topgevel, de bovenhelften van de
ramen op de verdieping en de rood-
wit geverfde raamluiken.

1980
Foto rechts boven: EV 1?10.

2003
Foto rechts onder:
Guy Schroen, 1623.

1960
Foto: EV 1889.
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23. Diepstraat 44

Over dit huis hebben we in UEV al
eerder enkele bijzonderheden vermeld.
Dat geldt trouwens ook voor veel
andere van onze monumentale
panden. Oorspronkelijk was er één
toegangsdeur, herkenbaar aan het bij-
zondere bovenlicht en aan de recht-
hoekige omlijsting. De benedenramen
hebben segmentbogen. Van een van
die ramen heeft men later een deur
gemaakt, die toegang geeft tot het café.
De poort heeft een hardstenen omlijs-
ting en de boog wordt gesloten met
een steen waarop het jaartal 1774 staat.
In de deurstijl van de (linker) toe-
gangsdeur is met een streep en een
datum de hoogwaterstand van de 1960
Maas aangegeven: 25 febr. 1784. Foto links: EV 2856.
In 2003 is het café al enkele jaren uit-
gegroeid tot een eetcafé, maar ook in
1960 kon men zijn honger en dorst
stillen in dit pand. Er was naast een
café een frituur in gevestigd. Het bord
op het terras en de kok als uithang- fu-
bord aan de gevel getuigen daarvan.
Ook het terras kent een lange traditie.
A1 in 1960 kon men er buiten zitten, al
waren de omstandigheden niet zo uit-
gebreid en luxueus als in 2003.

1980
Foto rechts: EV 1709.

Tijden veranderen, en dat is maar goed
ook!

Willy Ieukens

De foto's van 1960 zijn gemaakt in
opdracht van de Restauratiestichting
Limburg bij hun inventarisatie van esthe-
tisch en cultuurhistorisch belangwek-
kende panden en dorpsbeelden binnen
de gemeente Eijsden. John Wiersma
maakte de foto's van 1980 en Guy
Schroen die van 2003. Ook voor deze afle-
vering heb ik gebruik gemaakt van gege-
vens uit de Inventarisatie met advies
inzake aesthetisch en cultuurhistorisch
belangwekkende panden en dorpsbeel-
den binnen de gemeente Eijsden uitge-
bracht op 10 november 1960 door de
Restauratiestichting in Limburg en van
W. Mares en J.J.F.W. van Agt: De Neder-
landse monumenten van geschiedenis en
kunst; deel V De provincie Limburg; derde
stuk: Zuid-Limburgl uitgezonderd Maas- 2003
tricht; Arnhem 1972, 2e druk, pag. 102-128. Foto onder: Guy Schroen, 1562.
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Vernieuwd wegkruis te Oost-Maarland
Hoek Parrestraat - Gronsvelderweg

\l 1r ä

J?

Situatieschets: Het wegkruis “len de Paar" is aangegeven met nummer 25

Aan de Parrestraat, hoek Gronsvelderweg, te Oost-Maarland werd in juni 2002

een nieuw metalen weg- of veldkruis geplaatst. Dit kruis vervangt een hard-

stenen kruis dat sinds ± 1970 deze driesprong markeerde. Het oude kruis moet

hier niet onder een goed gesternte gestaan hebben, want maar liefst acht

keer werd het slachtoffer van soms zeer ernstige vernielingen.
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Het kruis hoort bij het kleine driehoe-
kige weitje tussen de spoorweg en de
Gronsvelderweg. Eind jaren zestig kon
veehouder Twan Rompelberg dit weitje
kopen Van Paul Janssen uit Oost. De
koop werd gesloten op zondagmorgen
na de Hoogmis, zo c`tussen pot en
pint” in het café. Diezelfde namiddag
echter diende zich al een “maar” aan.
Bij de weide hoorde een houten weg-
kruis en bijkomende voorwaarde werd:
het kruis mag niet weg, anders is er
geen koop! Voor Twan Rompelberg
was dit geen probleem, dus werd de
koop bekrachtigd.

Het houten kruis -ons is geen afbeel-
ding ervan bekend- was fors door de
tand des tijds aangetast. Dhr. Rompel-
berg meende met duurzaam materiaal
nu iets blijvends op te richten en gaf
de Firma Henri Schutz opdracht om

Foto boven: Het hardstenen wegkruis. Foto: Bèr Pachen, 24 november 1991.

Foto links: Omvergeduwd. Foto: Bèr Pachen. 8 april 1993.

Foto midden: Het totaal vernielde kruis. Foto: Bèr Pachen, 21 april 2002.
Na eerdere vernielingen, waarbij de schacht doormidden werd gebroken, liet
eigenaar Rompelberg een soort metalen bandage vervaardigen. Niet fraai welis-
waar, maar met de hoop dat het kruis voortaan met rust gelaten zou Worden.
Niets bleek minder waar! De aanslag gepleegd in april 2002 zorgde voor volle-
dige teloorgang.
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een stenen kruis te maken. Dat zelfs dit
duurzame materiaal niet bestand was
tegen aanslagen van kwaadwillenden
bewijzen de begeleidende fottfs.

Twan Rompelberg nam nu zelf het las-
apparaat ter hand en vervaardigde
eigenhandig een alleszins acceptabel
werkstuk. Dhr. Schüt zorgde met vak-
kundig schilderwerk voor de finishing
touch. Mogen wij, als passanten, nog
vele jaren blijven genieten van deze
mooie plek aan de Paar, waar hopelijk
de geschiedenis van vernielingen zich
nooit meer zal herhalen.

Bèr Pad-ien

Foto boven: Het nieuwe metalen
kruis, eenvoudig, met tekstplaat
in Gotisch schrif't "Heer zegen en
bescherm ons Limburgse land".
Laten we hopen dat dit kruis zelf
ook deel mag hebben aan de
zegen en bescherming. Wegkruš-
sen namelijk, zijn volgens velen,
onlosmakelijk verbonden met ons
Limburgse land.
Foto: Bèr Pachen, 27 maart 2003.

Uit het fotoarchief

Groenstraat

De Groenstraat gezien naar het oosten,
vanaf het kruispunt met de Capucij-
nenstraat rechts en de Spoorstraat
links. De foto dateert van voor de
modernisering van de straat en de
bebouwing van het Poelveid. Opval-
lend zijn de meidoornheggen, de
hoogstambomen en de palen voor de
elektriciteitsdraden, die toen nog
bovengronds liepen.

Foto: ±1950 EV 2003.

De Groenstraat werd in 2003 gefoto-
grafeerd vanaf dezelfde plaats als bij de
vorige foto (EV 2003). De verschillen
spreken voor zich.

Foto: Guy Schroen, 2003.
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De Groenstraat gezien naar het westen.
Afgezien van de modernisering en ver-
breding van de weg met bermen en
fietspad lijkt er niet zo heel veel veran-
derd te zijn in de loop van de jaren.
Het gebied ten noorden van de weg,
rechts op de foto, is de Panneslager.
Hier zijn wel ingrijpende veranderin-
gen gepland. Hoe zal een foto,
genomen over een aantal jaren vanaf
deze plek, eruit zien?

Foto links: ±1960 EV 2005
Foto beneden: Guy Schroen, 2003.
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De spoorwegovergang in de Groen-
straat was de plaats van dit ongeluk.
De groentekar van “Meike” werd door
de trein Eijsden-Maastricht overreden.
Brokstukken lagen langs het spoor ver-
spreid. Natuurlijk stroomden er
nieuwsgierigen toe. De man met de
fiets rechts is de heer Hubert Puts,
voormalig ñetsenmaker in de Diep-
straat. De andere kijkers zijn ons
helaas niet bekend.

Foto: EV 2002.
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