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'Recht doen is cunst
Dye dat doet sonder gunst
Den armen als den rijcken
Dyen mach men bij den vromen gelijcken'
Secretaris schepenbank, 23oktober16oi. HCL, LVO, inv.nr. 5326,
titelblad van 'Guedingeboeck van der banck ende vrijheyt Eijsden'.

Voor mijn vader, die jarenlang (1960-1987) de notariële rechtspraktijk in Eijsden op indrukwekkende wijze gestalte 9af

Woord vooraf

Het schrijven van een proefschrift houdt iemand langdurig af van andere nuttige bezigheden. Het beheerst jarenlang een groot deel van iemands doen en laten. (Te) intensieve bemoeienis leidde er waarschijnlijk toe dat ik een halfjaar geleden ontwaakte uit een nachtmerrie.
De nachtmerrie begon als een mooie droom. Het manuscript van dit boek was zojuist
afgerond en aan de beoordelingscommissie voorgelegd. Prompt daarop kwam het bericht
dat in het Algemeen Rijksarchief in Brussel het origineel van het vrijheidsboek van Eijsden
uit 1321 was aangetroffen, terwijl ik mij steeds met afschriften had moeten behelpen. Dat
bracht een euforische stemming teweeg omdat dit fraaie perkamenten boekje het oudste
schriftelijke document uit het middeleeuwse Eijsden is en tegelijkertijd een van de vroegste
documenten in de landstaal in de wijde omtrek. Een kostbaar kleinood uit de Middeleeuwen bleek toch behouden te zijn. De droom ontaardde echter in een nachtmerrie omdat de
inhoud van het origineel niet overeenkwam met de door mij na veel intensief onderzoek getrokken conclusie. De bestudeerde afschriften bleken totaal niet op de originele tekst terug
te voeren, zoals door mij gedacht. Ik zou opnieuw moeten beginnen.
Maar toch, eenmaal goed ontwaakt en weer bij positieven, brak het besef door dat het
originele document wel niet meer te voorschijn zal komen. Maar als het ooit gebeurt, maakt
dit proefschrift het mogelijk de authenticiteit vast te stellen. Het bevat de argumenten waarom bijzonder veel van het origineel, zo niet (bijna) alles, in de bestudeerde afschriften is terug te vinden. Het navolgende betoog benadrukt het belang van de overgeleverde inhoud
van het vrijheidsboek voor de stedelijke historie van de oude kern van (Nederlands) Eijsden
en - nog belangrijker-voor het begrip van aspecten van de laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in het algemeen.
Wat beweegt een archivaris tot het schrijven van een proefschrift? Dat zal voor eenieder anders zijn . Een beroepsleven lang primaire bronnen bijeenbrengen, structureren en toegankelijk maken voor onderzoek, confronteert je met zo veel moois en maakt zo nieuwsgierig
naar wat mensen in het verleden bewoog, dat de prikkeling om daar zelf mee aan de slag
te gaan als onderzoeker er voortdurend is. Uit deze bronnen een keus te mogen maken en
de gelegenheid krijgen aan het onderzoek uitwerking te geven is een bijzonder voorrecht.
Het is een cliché dat het schrijven van een proefschrift nogal wat vergt van de partner van de
scribent. Het is bijzonder om vooraf te weten dat je relatie een hele reeks proefschriften aan
kan, maar toch heel veel dank aan Lutgarde voor de vele uren, enkele jaren lang, dat ik er niet
hoefde te 'zijn' en in feite kost en inwoning genoot. Deze dank staat uitdrukkelijk voorop.
7

Zoals wel vaker, begon ook dit onderzoek met een toen nog zo geheten doctoraalscriptie,
inmiddels 23 jaar geleden. Voor mij was het schrijven van een proefschrift, daartoe gestimuleerd door Prof. Olav Moorman van Kappen, van meet af aan een ambitie, maar door anders
gestelde prioriteiten en ook wel beslommeringen kwam het er niet van. Nadat het onderzoek vele jaren een sluimerend bestaan had geleid, maakten uiteindelijk genereuze faciliteiten van de directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Prof. Ad Knotter, het
mogelijk deze ambitie wel te verwezenlijken, waarvoor bijzonder veel dank. Diens adviezen,
die van Prof. Ton Gehlen bij het exploreren van het familievermogensrecht in historisch
perspectief, en in het bijzonder uiteraard van mijn promotor Prof. Louis Berl<Vens, zorgden
voor een voortdurende stimulans en droegen in belangrijke mate bij tot het resultaat.
Beste Louis, de begeleiding van jou gaf, misschien juist ook wel door de gedoseerdheid
daarvan, bijzonder veel inspiratie en zelfVertrouwen waardoor het onderzoek uiteindelijk in
gunstig vaarwater kwam en ik er een geschikte vorm voor vond.
Tal van anderen hebben verder nog op een of andere wijze bijgedragen aan de totstandkoming van deze dissertatie. De achtereenvolgende directeuren van het Regionaal Historisch Centrum Limburg, Jacques Giesen en Lita Wiggers, faciliteerden het werk eveneens.
Behalve hen en de leden van de beoordelingscommissie dank ik mijn collega's Ella Muyres en Willibrord Rutten voor tal van redactionele werkzaamheden en Paul Smeets voor de
visuele vertaling van mijn bevindingen. De collega's van de afdeling bibliotheek stonden
telkens klaar voor de beantwoording van nieuwe vragen en de bij uitstek in de lokale historie gespecialiseerde Stichting Eijsdens Verleden hielp mij ook aan interessant materiaal.
Verder zijn er nog vele anderen die hun steentje bijdroegen en die gemakshalve alfabetisch worden genoemd vanwege het aantal: Paul Arnold, Hans en Ton Beijer, Henk
Boersma, Jules Bonnet, Alexandr Ceskel, Lou Debeij, Coen Eggen, Annebet en Isabelle van
Hall, Anneke en Mariette van Hall , Jan Hartmann, Régis de la Haye, Trees Jacobs, Hartwig
Kersken, Guido Peerboom, Emile Ramakers, Jacques van Rensch, Frans Roebroeks, Guy
Schroen, Peter Westerveld, Herman Wijenberg en Max Wijnen. Mijn dank gaat tenslotte uit
naar alle collega's, familie en vrienden die op enigerlei wijze in de loop der jaren belangstelling toonden . Het waren er velen.
Een proefschrift schrijven is ook een worsteling met de betrekkelijke exactheid van het geschreven woord. Dat ervoer ik niet als gemakkelijk. Maar moeilijker nog was het afbakenen
van grenzen, juist zoals in het gehele leven. Het resultaat is naar beste vermogen, maar alles is betrekkelijk, en ook dit.
Banholt, 24 juli (Sint-Christina) 2ori.
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Zicht op bebouwing van de vrijheid Eijsden ten noorden van de Halfstraat, tegenwoordig Diepstraat, vanaf de westelijke Maasoever gezien naar het noordoosten. Prentbriejkaart ca 19 10. Collectie Henk Boersma, Maastricht; Stichting Eijsdens Verleden nr. 559.

Inleiding

ALGEMENE INTRODUCTIE

In de winter van 1464 op 1465 hadden Arnt Symons en Jan Liebens , beide inwoners van de
vrijheid Eijsden, een afspraak gemaakt.' De laatste zou appels leveren en die laden in de
schepen van de eerste. Het ging om een grote hoeveelheid, afgesproken werd dat hij twee
dagen de tijd had om de schepen van Arnt aan de Maaskade te laden. Maar Jan haalde de
afgesproken termijn niet. Dat gaf problemen want Arnt had meer te doen, wilde met zijn
schepen zoveel mogelijk vrachten vervoeren en zijn schepen lagen nu werkeloos stil. ' Hij
had al op weg kunnen zijn naar Dordrecht met bijvoorbeeld een vrac ht walnoten , waarvan
er in dit jaargetijde ook veel werden geleverd. 3
Jan Liebens handelde regelmatig in appels en werd er wel vaker van beschuldigd zijn afspraken niet na te komen. Zo had hij grote hoeveelheden van deze vruchten die luisterden
naar fraaie benamingen als 'Cruysappel' (mogelijk de huidige sterappels), 'Damme Sielgen' en 'Coppetten', betrokken uit het Eijsdense achterland, maar vervolgens niet naar genoegen aan de producenten en leveranciers betaa ld. 4
Een kleine honderd jaa r later, omstreeks 1561 , moetMerten Nys uit Eijsden vele dagen onderweg geweest zijn om zijn schepen met paarden ver de Maas stroomopwaarts te trekken
nog voorbij het in het huidige Noord-Frankrijk gelegen Mézières. Daarvandaan zou hij, zoals afgesproken met Jehae Cousin uit Namen, met behulp van zijn knechten een grote partij
geuzen, dat wil zeggen gegoten stukken ruwijzer, naar Namen transporteren. Jehae zou de
partij op zijn kosten in de schepen laden . Maar ook daarover ontstond een geschil toen een
schip van Merten en een deel van de geuzen in Mézières zo maar verdwenen bleken te zijn,
de dag nadat een van zijn andere schepen geladen en al reeds op weg was. Jehae werd ervan
beschuldigd tegen de afspraak in zelf het transport van het restant te hebben geregeld. s
Geschillen als deze zijn er nogal wat geweest in Eijsden, gezien de talrijke bewaard gebleven fragmenten van optekeningen van gevoerde processen. 6 Maar controverses waren
t ;\ Is algemene opmerking geldt dar in vrij wel het gehele notenapparaa t voor literatuurven·vij zingen gebrui k is gemaakt va n verkorte titels. Zie telkens voor de voll edige ti tel ac hterin het boek: Literatuur. Dat zowel Arnt als Jan binnen de vrijheid woonac htig

waren . bl ij kt o.a. uit: HC L, LVO, inv.n r. t;F6.
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HC L. L\10, inv. nr. 5193, 5. proces Arnt S p11011s contra Jan l.iebens. 1465 . Beide partijen hadden 'verdinget', dat wil zeggen wa-

ren overeengekomen, aldus te handelen .
3 Zie bijvoorbeeld: HCL , L\10, inv.nr. 5r92. 35, proces Pe ter Pccrlouns contra Grygoer) 146 2.
4 HCL, LVO, inv.nr. 519~. 6, proces Diric VVouters en Kuenen va n Moelingen als mom bo ir van Wouter Pluechmekers con tra Jan

Liebens. 1465.
5 HCL. L\10, inv.nr. 5248. proces Merten Nys contra Jehae Cousin va n Namen, 1566. Beide partij en hadden de afs pra ken in een
·verdynckenis'. dar wi l zeggen overeenkomst, vastgelegd.

6 Zie paragraaf: Handel en nijverheid (tweede hoofdstu k) .
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Plan géométrique des communes de Eijsden, Breust et Oost, gecertificeerd te Maastricht door de hoofd la ndmeter P.L.
Lemir op 10 Germinal An XllJ (31maart1805) (HCL, kaartencollectie inv.nr. 124d). Deze kaart uit de Franse Tijd
geeft nog de buitengrens aan van de heerlijkheden Eijsden en Breust die in het Ancien Régimegold en in feite tot
1828 bleef voortbestaan. Foto: Herman Wijenberg.
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