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Van de redactie

Een nieuw jaar is begonnen, een nieuw
nummer Uit Eijsdens Verleden wordt onder
uw aandacht gebracht met, als gewoonlijk,
een gevariëerd aanbod van artikelen.
Overigens hebben we in het vorige nummer
(36) bij het artikel van Truus Roks verzuimd
te vermelden wie de foto's maakte die het
verhaal verluchtigden. Deze fout willen we
graag herstellen; de foto's zijn van de hand
van Paul Rutten.

ln dit nummer een interessant verhaal
over de oorsprong van de familie Rutten te
Eijsden door M.Th.L.W. Boersma. Uit het
artikel blijkt duidelijk dat de wijze van note-
ren van geboorten, huwelijken en overlij-
dens in het verleden voor de huidige vorser
veel problemen kunnen opleveren. Door-
dat namen van personen vaak nietduidelijk
zijn, is het vrijwel onmogelijk een lijn met
zekerheid aan te geven.

Een andere Boersma (H.J.L.M.) vertelt u
een grappig verhaal over een ruzie die in
Caestert ontstond op 22 juli 1792 rond een
varken. Hoewel er geen duidelijkheid be-
staat omtrentde verdere afwikkeling van de
ruzie, wordt in dit verhaal wel aangetoond
dat ook tweehonderd jaar geleden slechts
weinig nodig was om een oorlog op kleine
schaal te ontketenen.

Willy Theunissen biedt u een verhaal in
het Eijsdens dialect waarin hij de levens-
loop schildert van een Schaesbergs meisje
dat in Eijsden in het Ursulinenklooster te-
recht komt en daar de groentetuin onder
haar hoede neemt. Soeur Aplonia vertelde
hem hoe zij zich met hart en ziel wijdde aan
het werk in de kloostertuin.

De publicist Jos Crott start in dit nummer
een artikel over de oorsprong van familie-
namen. ln het verleden heeft hij reeds veel
gepubliceerd over deze namen o.a. ln het
regionale dagblad "De Limburger". Voorde
lezers van Uit Eijsdens Verleden is de heer
Crott een volledig nieuw onderzoek begon-
nen naar de oorsprong van Eijsdense
familienamen. ln deze aflevering of in een
van de volgende zult u beslist uw familie-
naam aantreffen, tenminste... indien u een
rasechte Eijsdense naam heeft. Uiteraard
ontbreekt ook in dit nummer de rubriek
Kent u ze nog? niet.

ln het vorige nummer Uit Eijsdens Verle-
den werd reeds aangekondigd dat wij in de

gelegenheid zijn om aan de begunstigers
van onze stichting het boek van Jan Hart-
mann "De reconstructie van een middel-
eeuws landschap" tegen sterk gereduceer-
de prijs aan te bieden. U kunt nog steeds
voor dit boek terecht bij René Huijnen,
Cramignonstraat 27 te Eijsden, telefoon
04409-15615.

Overigens, hebt u al ervoor gezorgd dat u
begunstiger bent van de Stichting Eijsdens
Verleden voor het jaar 1987? Kijk het even
na in uw boekhouding en maak zo nodig
het minimumbedrag (of meer) over op een
van de rekeningnummers achterin ditnum-
mer. U ontvangt dan gratis alle nummers
die dit jaar verschijnen in uw brievenbus.

Eijsden, maart 1987.



Rutten, een familie van aanzien te Eijsden
Inleiding

De in de vorige eeuw nog met zo veel suc-
ces in Maastricht opererende brouwers-
familie Rutten is terug te volgen tot in de
vijftiende eeuw in het Eijsdense.

Grote aantallen overeenkomsten die
opgetekend staan in voogdgedingen en in
de gichtregisters van Breust en Eijsden,
maken duidelijk dat de familie in deze
streek niet alleen aanzien had, maar boven-
dien bepaald niet onbemiddeld moet zijn
geweest. Wij zullen ons hier beperken tot
een korte schets, waarbij centraal enige
vraagtekens staan rondom de plaats in de
Kerkstraat waar tenminste een deel van
deze familie gewoond moet hebben. On-
derzoek naar deze familie is bijzonder ge-
compliceerd doordat in de zeventiende
eeuw tenminste drie, mogelijk niet (althans
niet bewezen) verwante, families Rutten in
Eijsden woonden. De familie waarover wij
het zullen hebben, vond haar oorsprong in
Bruisterbosch.

Daarnaast was er een familie Rutten
waarvan nog niet zo lang geleden naam-
dragers in de Ryckholterweg woonden.
Tenslotte was er een derde stam, een mole-
naars(? )familie, afkomstig uit de Voer-
streek. Van deze laatste familieis mogelijk
een pers afkomstig, die opgesteld staat bij
een Maastrichtse antiquarische boekhan-
del, waarop naast het in verschillende
Ruttenfamilies gebruikte familiewapen
(o.m. afgebeeld in Limburgse wapens,
J.M._v.d. Venne) het jaartal 1611 staat.

De oorsprong
De oudste bekende voorvader is Wilhem

Rutte(n) Ackerman, die genoemd wordt in
een akte van 8 december 1428 van de sche-
penbank van Eijsden (R.A.L. schepenbank
Eijsden, gichtregisters 1414-1438, frag-
ment).

"Wij Diederich van Bruest Scoutet, Jo-
han Bose, Peter Proest, Johan Toute, Peter
Kym(?), Peter Geselle, Maelnoye van
Caustert, Claes van Oys, Lense van Oys,
Claes Wilhems soen Rutte ackerman etc.
scepenen de Vrijheit van Eisden doen cont
etc. etc.".

De in de akte genoemde schepen, Claes
Rutte Ackerman had vier zoons, waarvan
er twee, Johan Rutten Ackermans son en
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Wapen, afkomstig uit
de Voerstreek, van de
familie Rutten. Moge-
lijk niet verwante fami-
lies Rutten voeren dit
wapen.
Foto: Paul Rutten.

Fragment uit een akte
uit de gichtregisters
1414-1438 van de
schepenbank Eijsden
d.d. 8 december 1428,
waarin sprake is van
de oudst bekende voor-
vader Wi/hem Rutte(n)
Ackerman.



Peter Rutten Ackermans soen, genoemd
worden in een gichtregister van de sche-
penbank Eijsden op 12 januari 1451.

Op 12 mei 1474 werd voor de schepenen
van Eijsden een geschil bijgelegd tussen
Peter Rutten van Sinte Margraten en zijn
zoon Heyn Ackerman in verband met de
huwelijkse voorwaarden van de laatste met
Maroetken (of Maroyen) Jenckers van Eijs-
den. ln deze akte worden ook broers van
Peter Rutten genoemd. Aardig is dat in
deze periode de namen Rutten en Acker-
man(s) tamelijk willekeurig dooreen ge-
bruikt worden. Zo komt in een andere akte
in 1475 Peter Rutten voor metzijn kinderen:
Heyn Ackerman, Clos Peter Rutten soen,
Peter syn soen en zijn dochter Griet, verte-
genwoordigd door haar man Jan van
Geretsdaal.

Bij verschillende transacties is er sprake
van land in Bruisterbosch. Bij de zoon van
Heyn Ackerman zien wij voor het eerst bij
de persoonsnaam die plaatsaanduiding
staan, zoals op 2 augustus 1461 in het re-
gister van de voogdgedingen (folio 26
verso), Jan Rutten van Bruesterbosch.
Deze was gehuwd met Ysbel Grenckens
van Eckelroy, uit welk huwelijk ons drie
zoons bekend zijn.

De stamreeks tot dit punt is dus:
l WILHEM RUTTE ACKERMAN

ca. 1350-1429
ll CLAES WILHEMS SOEN RUTTE

ACKERMAN ca. 1370-1450
schepen van Eijsden, heeft land te
Bruisterbosch in pacht.
Kinderen:
1. Willem Ackerman (dit is mogelijk

echter een broer van Claes Wil-
hems soen Rutte)

2. Johan Rutten Ackerman
3. Peter Rutten Ackermans, volgt lll
4. Daem Rutten Ackerman

lll PETER RUTTEN VAN SlNTE
MARGRATEN ca. 1392-1475
Kinderen: '

1. Heyn Ackerman, volgt |V
2. Clos Peter Rutten soen
3. Peter Rutten
4. Griet Rutten, gehuwd met Jan

van Geretsdaal

lV HEYN (Hennen, Heyncken, Henne-
ken) RUTTEN ca. 1415-1486
gehuwd met Maroetghen Jenckers
van Eijsden, bezit land op den Maer-
bosch, in het Eikenbroek, op de
Bruisterboschweg, in den Korten-
bosch, op de Wijnweg achter Puel-
mans hoeve (tussen Herkenrade en
Bruisterbosch) en een hoeve gele-
gen te Bruisterbosch.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Rutten, volgt V
2. Trijntje Rutten
3. Jenne Rutten (een dochter)

V JAN RUTTEN VAN BRUISTER-
BOSCH ca. 1440-1507
gehuwd met Ysbel Grenckens van
Eckelroy.
Kinderen:
1. Jan Rutgens, volgt Vl
2. Goes(sen) Rutten, volgt Vlbis
3. Hennekens Rutgens

Hoewel hier dus sprake is van een eerste,
bekende, splitsing in twee hoofdtakken,
zullen wij van de tweede hoofdtak alleen de
eerste generatie laten zien.

Vl JAN RUTTEN (RUYTGEN)
ca. 1475-1560

Deze is schepen van Eijsden in 1545.
Hij heeft "huys ende hoef tot Eijsden
gelegen", hetgeen wij weten omdat
hij dit als "bijpand" geeft bij een
transactie met de gerechtsbode
Mathijs Hoffen in 1513 (RAL. sche-
penbank Eijsden, rol 1506-1523, fo-
lio 94 d.d. 19-4-1513).
Jan Rutgen was twee maal getrouwd:
a. met Catharina Lebekens, kinde-

ren:
1. Ruth Rutten, volgt Vll
2. Baetz (Beatrix) Rutten
3. Peter Rutten, volgt Vllbis

b. met Cornelia Verklenen, waarvan:
4. Jennes Rutgens (Jan Ruth),

volgt Vllter
ln de akten wordt Jan Rutgen ook wel Rut-
ten en Rut genoemd.

Vl GOESSEN (Guessen) RUTTEN
bis VAN BRUISTERBOSCH

ca. 1480-1542



was gehuwd met Agnes Hoffen,
dochter van de boven vermelde
Mathijs (Thijs) Hoffen, gerechtsbo-
de van de schepenbank van Eijsden.
Kinderen:
1. Jan Goessen(s)
2. Rut (Goessens) van Bruister-

bosch
Hoewel deze tak meestal Goes-
sen(s) wordt genoemd, treffen wij in
1531 nog een verwijzing aan (R.A.L.
schepenbank Eijsden, rolnr. 170,
folio 234 verso), waarin Jan Rutten
van Bruesterbosoh wordt genoemd
als reigenoot van Jan Tesens land,
geheten "die Geretstege". Jan Flut-
ten van Bruisterbosch(V) is dan
echter al overleden, waardoor het
mogelijk is, dat bedoeld wordt Jan
Goessens Rutten van Bruisterbosch.
Een andere mogelijkheid is, dat hier
toch gedoeld zou worden op de er-
ven van Jan Rutten van Bruister-
bosch, waarover later.

ln onze beschrijving wordt geen, wat
speculatief, vervolg gegeven m.b.t. Henne-
ken, de derde zoon van Jan Rutten van
Bruisterbosch, die mogelijk de stamvader
is van de Middenlimburgse familie Rutten,
waaruit o.m. de schrijver Felix Rutten
stamt. Hoewel de naam Rutten een patro-
nymicum is (dus afgeleid van de voornaam
FlutofFlutger)en daardooroveralspontaan
kon ontstaan, is het zeker niet uitgesloten
te achten dat de verschillende families Rut-
ten in de regio toch alle loten van dezelfde
stam zijn. Het van oudsher gebruiken van
het familiewapen met de kraanvogel door
zeer verschillende families Rutten, wijst
mogelijk ook in die richting, hoewel hier de
wens de vader van de gedachte kan zijn ge-
weest. Overigens voert de Middenlimburg-
se familie Rutten een wapen meteen ploeg.

Vll RUTH RUTTEN ca. 1516-1588
Deze woont te Eijsden en is gehuwd
met Anna Putmans, dochter van
Aerndt Putmans en Jenne. Anna
Putmans heeft een broer, Willem ge-
naamd. Het is niet geheel zeker dat
Ruth de oudste zoon van Jan Rut-
gen (Vl) is.

Kinderen:
1. Jan Ruth (Rut, Rutten), volgtVlll
2. Jehenne Rutten (Ruetten), ge-

huwd met Jacob Martens van
Antwerpen, waarvan een zoon,
Melchior Jacobs.

3. Heylen Rutten

De Maastrichtse brouwersfamilie Rutten
stamt af van deze Ruth Rutten.

Vll PETER RUTTEN ca. 1517-na 1612
bis Deze heeft huis en hof te Eijsden.

Hij is gehuwd met Geertruyt...., die
8 april 1621 nog als in leven wordt

Wapen met kraanvo-
gel dat door zeer ver-
schi//ende families Rut-
ten in de regio gevoerd
wordt.
Tekening: auteur.

Wapen met ploeg dat
door de Midden/im-
burgse fam/lies Rutten
gevoerd wordt.
Teken/ng.' auteur.



vermeld als weduwe, maar in een
akte van 24 oktober 1625 overleden
blijkt te zijn. Dit echtpaar moet der-
halve erg oud zijn geworden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Peterssen (Rutten) van Ees-

den, gehuwd met Mechteld Wel-
les te Doetinchem, waarvan een
zoon bekend is met de naam
Peter Janssen, burger en brou-
wer te Doetinchem.

2. Johanna Rutten, gehuwd met
Thijs Hoffen, waarvan wij een
zoon kennen, genaamd Thijs
Thijssen.

3. Maria Rutten, in 1608 als doopge-
tuige vermeld.

Vll JENNES RUTGENS (Jan Ruth/Rut/
ter Rutten) ca. 1530-1587

Deze is gehuwd met Maroye van
Veldwesent (haar broer heet Mi-
chiel) en bezit een hof in de Wijnen-
straat te Eijsden.
Uit dit huwelijk de kinderen:
1. Jan Ruth der jonge
2. Jerleth Ruth (een dochter)

De magistraten
Uit het voorgaande blijkt, dat de leden van

de familie waarschijnlijk vooral de landbouw
toegedaan waren en als gegoede burgers
ook wel eens schepenfuncties bekleedden.
ln de zeventiende eeuw zal dit laatste ver-
schijnsel zich uitbreiden. Het wordt dan
echter steeds moeilijker de verschillende
takken uiteen te houden, omdat de namen
Jan, Peter en Ruth in alle takken frequent
voorkomen, al dan niet gevolgd door een
nadere aanduiding, b.v. de Jonge of de
Oude. Zo is het verwarrend dat de half-
broers Ruth en Jennes (Vll en Vllter) alle-
bei een zoon Jan Ruth hebben, die mogelijk
beiden weer een zoon Jan hebben, iets
waarop wij later nog terug komen.

Vlll JAN RUTH DE OUDE ca. 1537-1628
Deze is te beschouwen alsA een van
de centrale figuren in deze familie-
geschiedenis. Wij kennen een aantal
belangrijke aftakkingen vanaf dit
punt, waarvan de Maastrichtse
brouwersfamilie er één is.

Jan Ruth (de naam Ruth zal door
een belangrijk deel van de familie
voortgezet worden) was schepen
van Eijsden, waarvan het grafschrift
op zijn helaas verdwenen grafkruis
getuigde:
Hier/ Liget / begraven lan th in
synen tyt/ Scheepen tot Eisden sterf
/ 1628 de 7 Mey. Bidt Godt voer de
siel. (J. Belonje: Genealogische en
Heraldische Gedenkwaardigheden
in en uit de kerken der provincie
Limburg, in P.S.H.A.L. tome 96-97
1960-1961).

Bij dezepatriarchvandefamiliedoetzich
een merkwaardigheid voor. Op grond van
een drietal akten in samenhang moet
namelijk aangenomen worden dat Jan
Ruth de Oude uit twee opeenvolgende
huwelijken twee zoons met de naam Jan
had.

Het eerste huwelijk was met Lysbeth
Magyrus.

Kinderen:
1. JAN RUTH van Eijsden (dit Eusdem)

ca. 1560-1634
Burger van Luik, keizerlijk en aposto-
lisch notaris, geadmitteerd in de Raad
van Brabant, gevestigd in de Rue Large
hors Château te Luik.
Hij was gehuwd met Anne de Labricque.
Uit dit huwelijk stamt de aanzienlijke
familie Van Eysden, ook wel Von Eisden
of d'Eysden genoemd.

2. LENNERT RUTTEN van Maarland
ca. 1563- voor 29 oktober 1613

Mogelijk heeft deze een dochter Mech-
tildis.

3. LYSBETH RUTH (Lyssen Rutten), ge-
huwd met Guert Duijckers, waarvan een
dochter Nelen Duijckers.

Het tweede huwelijk was met Sophia
Mieckens, weduwe van Jan Schampers. De
familie Mieckens of Meykens komen wij
geregeld in Eijsden tegen, vaak met de
voornaam Mees of Bartholomeus, waarvan
dan weer als afgeleide familienaam Mees-
sen of Miessen. Het ambt van koster is in
deze familie in trek, maar er werd vermoe-
delijk tevens aan bier brouwen gedaan.
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Uit dit huwelijk de kinderen:
1. JOHAN RUTH JUNIOR

(Jan Ruth junior) ca. 1584-1662
bekend als notaris, schepen, schout, se-
cretaris, advocaat-procureur uit een
zeer groot aantal aktes.
Jan Ruth junior was tweemaal gehuwd,
namelijk met Margaretha Lamberts (of
Tossis), waaruit vier zoons en vier
dochters; afstammelingen Ruth, Ruth
d'Aspe, Ruth d'Aspré en metAgnes Oist,
dochter van Melchior Oost, weduwe van
Gilles de Herve, waarvan een dochter en
een zoon.

2. PETER RUTTEN (RUTH)
ca. 1589 voor 17 maart 1665

Deze was bierbrouwer te Eijsden en ge-
huwd met Anna Frambach, zuster van
de Maastrichtse bierbrouwer Peter
Frambach uit Eijsden.
Uit dit huwelijk vier zoons en vijf doch-
ters. De Maastrichtse brouwersfamilie
stamt uit de tak Rutten-Frambach.

3. ANNA RUTTEN
4. SOPHlA RUTTEN, gehuwd met Leo-

nard Noppis, waarvan een dochter be-
kend is.

Met Jan Ruth junior raakte de familie zo
betrokken in burgerlijke functies, dat in
1621 zelfs officieel de vraag kwam, wie er
allemaal binnen de schepenbank van Eijs-
den familie is van Jan Ruth junior, die daar
dan _als advocaat voor een cliënt optreedt.

De tekst van de akte is als volgt:

De declaratie voor oft
ter instantie van
Drossardt van Leudt
25 7br. 1621
1. Oft niet waer en is dat Jan Rutten is pro-

cureur van den Heer van Well voer de
wethouders van Eysden.
Oft de vss. Jan Rutten nyet en heeft zijn
vader in de banck als schepen met noch
eenen swager en eenen rechten neef en
oft daer aen voerder verwantschap en is.
Te vragen hoe veel schepenen tegen-
woordich tot Eysden vss. syn.

2. Offt de scoutet niet en is momboir van
den vss. H. van Welle ende oft hij oyck
geen verwanten en heeft in de banck al-

daer oft oyck verwant is aen Jan Rutten
ende wat hen voerts daer van kenlyck is.

Een duidelijke motie van wantrouwen
dus m.b.t. de onpartijdigheid van de sche-
penbank als rechtsprekend college. Moge-
lijk niet geheel ten onrechte, want buiten
Jan Ruth de Oude zaten er op dat moment
Christiaen Lambrechts, de broer van de
vrouw van Jan Ruth junior, Jan Sijmons,
een neef, en was er juist een schepen over-
leden, Thijs Schamperts, die waarschijnlijk
familie was van de eerste man van Sophia
Mieckens! De enige niet verwante schepe-
nen waren op dat moment Lenart Paesen
(de bekende Paquay/Peusens-familie) en
Symon Hallers. (R.A.L. portef. 1025, minu-
ten notaris Lambert de Vaulx, Maastricht,
1621-1623).

Met het vermelden van Jan Ruth de Oude
en zijn tweede echtgenote Sophia Mieck-
ens komen wij bij het bekende heksenpro-
ces van 8 maart 1614 (R.A.L. schepenbank
Eijsden, criminele gedingen 1612-1619)
waaraan UlT ElJSDENS VERLEDEN jrg. 2,
nr. 3 aandacht besteedde. Wij hoeven er
nauwelijks aan te twijfelen dat een deel van
de goede afloop van dit proces terug te
voeren is op het feit dat zoon Jan Ruth
junior wel een juridisch oogje in het zeil
zal hebben gehouden.

Wij kunnen ons niet onttrekken aan de
indruk dat er enige tijd later mogelijk een
beloning voor Jan Ruth junior aan werd ge-
knoopt, wanneer Jan Ruth de Oude af-
stand doet van het vruchtgebruik van vier
mud spelten erfpacht op twee hoeven te
Caestert. ln de akte (R.A.L. schepenbank
Eijsden, gichtregister 1614-1630) van
19 november 1619 staat dat een en ander
wordt gedaan "in recompensatie van
seekere weldaeden, vrundschappen ende
diensten, dije sij (i.c. Peter Huijn den
ouden, Lambert Terffs, Matthijs Schampts,
Leen Paesschen, Peter Paesschen alsmede
Peusen en Deumen Liebens) bekanden van
de voerss. Jan Ruth ontvangen te hebben".
Het vermelde vruchtgebruik stamde uit de
familie van Sophia Mieckens, al dan nietvia
haar eerste man. Wanneer wij de namen
van de dankbare personen nog eens goed



bezien, treffen wij daar overigens weer de
schepen Leen Paesen aan die in 1621 zoge-
naamd geen relatie zou hebben met Jan
Ruth junior!

Het Jan Rutten probleem
ln de genealogische beschrijving van de

familie hebben wij de gegevens vermeld
zoals die in het familieblad Rutten (Marut-
gen) zijn gepubliceerd, gebaseerd op on-
der meer de naspeuringen van de bekende
genealoog Jan Verzijl (zie de schema's 1,2
en 3a, pag. 16 en 17). Bij lezing van de aktes
blijkt echter nog enige onduidelijkheidHet
probleem ontstaat rondom de afstamme-
lingen van enerzijds Jennes Rutgens/Jan
Ruth (Vllter) en anderzijds Jan Ruth de Oude.
De zaak wordt zo gecompliceerd, doordat
de zoon van Jennes ook weer Jan Ruth
heet en een leeftijdgenoot van Jan Ruth de
Oude kan zijn.

Het zou ons niet verbazen, wanneer ooit
vastgesteld zou worden dat Jan Ruth de
Oude niet in eerste echt gehuwd was
met Lysbeth Magyrus, maar dat er alleen
sprake is geweest van een huwelijk met
Sophia Mieckens. (Een eerder huwelijk
met een ons niet bekende vrouw is niet
uit te sluiten, gezien de leeftijd van Jan
Ruth de Oude ten tijde van de geboorte van
zijn kinderen). ln dat geval zou Lysbeth
Magyrus gehuwd zijn geweest met Jan
Ruth, de zoon van Jennes Rutgens en Ma-
roye van Veldwesent (zie ook schema 3b,
pag. 17). Deze hypothese wordt eigenlijk
alleen tegengesproken door een akte uit
1626 die ervoor pleit, datJan Ruth de Oude
twee zoons had met naam Jan of Johan.

Deze akte begint als volgt:
"Jan Eijsden van Luyck in behoeve van Jan
Ruth den jonge van Eijsden.
Den Xllden dach Junij anno 1626 compa-
reerende voor ons schepenen des gerichts
tot Eijsden Jan Ruth genoempt Eijsden
borger tot Luyck, heeft overgedragen en
getransporteert gelyck hij transporteert
mits desen ten proffyt van synen broder
Jan Rutten den jongen" etc. etc.

De beide heren Jan Ruth (of Rutten) zijn
notaris, de ene in Luik, de andere in Eijs-
den. Wij vragen ons af, of hier wel bedoeld
wordt dat zij (half)broers zijn. Gedacht kan
ook worden aan een meer overdrachtelijke

zin. Zij waren AMBTSBROEDERlijzien
in die tijd wel vaker dat ambtgenoten elkaar
broeder noemen. Zo staat in een akte van
7 april 1614, handelend over het testament
van Guert Duijckers en Lysbeth Ruth, dat
een der schepenen, "onsen medebroeder"
bij afwezigheid van de gerechtsbode de
beide partijen heeft gedaagd om ter zitting
van de schepenbank te komen. (R.A.L.,
L.v.O. Eijsden, Overdrachten 1601-1614).
De diverse overdrachten in de periode
1560-1630 worden door deze hypothese in
ieder geval een stuk inzichtelijker dan zij nu
zijn. Deze aanname lostechter nog nietalle
problemen op. Volgens een akte uit 1585
zou Rut Rutten een dochter Jehenne heb-
ben gehad.

De akte luidt:
"Jacop Martens van Antwerpen man en
momber zijner huisvrouw Jehenne, nage-
laten dochter van wijlen Ruet Jan Ruetten
zaliger de Oude,l etc. etc. ("vertaald" in het
familieblad Rutten, Marutgen). Wanneer
echter de zoon van Jacop Martens in 1601
zijn erfenis geldend komt maken in Eijs-
den, wordt genoteerd:
“Opten XVlen dach der maent van Octo-
ber ao. 1601 soe heeft Melchior Jacops
voerss. overgedragen tot orbaer, proffit
ende in behoeff van Jan Flutt den jongen
synes moeders halven broeder eijn mudde
spelt" etc. etc.

Met Jan Rutt kan alleen maar de zoon
Jennes en Maroye bedoeld worden, dus
moet Jennes een eerder huwelijk hebben
gehad.

Op grond van de voorgaande overwe-
gingen komen wij tot de volgende opstel-
ling (zie schema 3b, pag. 17):

V|| RUTH RUTTEN gehuwd met Anna
Putmans
zoon: JAN RUTH de Oude

Vlll JAN RUTH de Oude, gehuwd met
Sophia Mieckens
Kinderen:
1. JAN RUTH Junior, notariste Eijs-

den
2. PETER RUTH (RUTTEN), bier-

brouwer te Eijsden
3. ANNA RUTTEN
4. SOPHIA RUTTEN, gehuwd met

Leonard Noppis



Vll JENNES RUTGENS, gehuwd (1)
ter met N.N.

Dochters:
1. JEHENNE RUTTEN, gehuwd

met Jacop Martens van Antwer-
pen.

2. HEYLEN RUTTEN, gehuwd (2)
met Maroye van Veldwesent

3. JAN RUTH (der jonge)

Vlll JAN RUTH (derjonge), gehuwd met
bis Lysbeth Magyrus

Kinderen:
1. JAN RUTH genoempt ElJSDEN.

notaris te Luik
2. LENNERT RUTTEN van Maar-

land
3. LIJSBETH RUTH, gehuwd met

Guert Duijckers

De notarissen Ruth waren volgens deze
alternatieve, niet bewezen opstelling dus
(half)achterneven van elkaar. Hun wapens
hadden echter veel gemeen. Beiden voerde
een wapen met merletten en een schuin-
balk, dat sterke verwantschap vertoont met
enige andere wapens van families uit de
omgeving van Margraten, waarmee zij mo-
gelijk willen wijzen op hun afstamming uit
Bruisterbosch.

De omschrijvingen, ontleend aan de Ar-
morial d'Abry (beschreven door Guy Pos-
wick, Société des Bibliophiles Liegeois,
1956) zijn als volgt:
“Jean Ruth, d'Eysden (Jan Ruth genaamd
Eijsden), blz. 342. De gueules à la bande
d'argent, chargée en chef d'un ecusson
(d'or) au sautoir (de sable) pose dens le
sens de la bande, accompagnée en chef et
en pointe de trois merlettes dlor rangées en
orle; à l'écusson d”argent à la croix ancrée
de sable touchant |`angle senestre de la
pointe".
“Jean Ruth d'Eysden, prélocuteur, 1622
(Jan Ruth junior). De gueules à la bande
d`or, accompagnée en chef et en pointe de
trois merlettes d'argent rangées en orle; au
franc-quartier d'argent en forme d'écus-
son, charge d'une marque de sable formee
d”une tige en pal se divisant en chef en
chevron renversé, potencee et recroisettée
en pointe, et chargée d'un flanchis au mi-
lieu".
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Wapen van Jan Ruth
genaamd Eijsden.
Tekening.' auteur.

Wapen van Jan Ruth
junior 7622.
Tekening: auteur.

Wapen familie Van
Ho/sit, genaamd Oost.
Let op de overeenkoms-
ten met de wapens van
Jan Ruth genaamd Eijs-
den en Jan Ruth junior
1622.
Tekening.' auteur.



Een andere, mogelijk meer steekhou-
dende, verklaring voor de herkomst van
deze wapens is een relatie die bestaan kan
hebben tussen de familie Rutten en de laat-
hof van Holsit (Oost). ln die tijd viel het
grootste deel van het grondgebied van
Oost voor wat betreft de lagere rechtspraak
onder deze laathof. Een klein gedeelte viel
maar onder de schepenbank van Oost, die
door de graaf van Gronsveld was gevormd
uit de onder zijn gezag vallende laathof van
Batenborg. Reeds in de eerste archiefstuk-
ken van deze schepenbank komt Jan Ruth
de Oude voor als schepen, hetgeen er op
wijst, dat hij een laat moet zijn geweest
onder deze laathof. Het is niet onwaarchijn-
lijk, dat de familie Rutten eveneens onder
de laathof van Holsit viel en daar zelfs een
functie had. Wanneer wij nu zien dat het
familiewapen van de laatheer, de familie
van Holsit, genaamd Oost, zich alleen van
het wapen van Jan Ruth junior onder-
scheidt, doordat Holsit in de schuine band
een wapenschildje heeft waarop een uitge-
tand kruis, in plaats van het kwartier met
merk van Jan Ruth junior, en door de kleur
van de merletten, dan ligt deze relatie voor
de hand. Slechts nadere studie van de laat-
hof van Holsit kan meer inzicht geven in
deze relatie. (Zie ook K.J.Th. Janssen de
Limpens: Geschiedenis der Heerlijkheid
Oost, in P.S.H.A.L.tome1001964, blz.85-
147.)

De bezittingen
Veel van wat wij over de periode vóór het

jaar 1600 weten, is ontleend aan registra-
ties van overdrachten en rechtsgedingen.
Vooral Jan Ruth junior wordt veelvuldig
genoemd bij overdrachten. Wij hebben de
indruk dat deze zich voor zijn juridische
adviezen liet betalen in de vorm van land en
vaste renten, maar bovendien in onroerend
goed belegde. De volgende vermeldingen
zijn alle afkomstig uit de gichtregisters van
Eijsden die bij het Rijksarchief in Limburg
te Maastricht zijn ondergebracht, tenzij
nadrukkelijk anders wordt aangegeven.

De Breusterstraat
Wanneer rond 1560 Jan Rutgen (Vl)

overlijdt, ontstaat er een conflict rondom
de betaling van een grondrente tussen zijn

zoon Rut Jan Rutgens soene en Thijs Cret-
semaecker. Jan Rutgens had een jaarlijkse
grondrente van drie mud spelt (een graan-
soort) geldend op de "stotigen hoff”, welke
grondrente volgens getuigenis van zijn
weduwe (Cornelia Verklenen) altijd correct
betaald was.

ln 1565 duikt de naam Cretsemaeckers
weer op, wanneer op 19juni Henrich Raven
uit Maastricht een mud spelt overdraagt
aan de jonge Jan Rut (Vllter). Het goed,
waarop deze verplichting rust, is dan in
handen van Thys Cretsemaeckers erfgena-
men. Het is gelegen te Breust aan de straat
en heeft als buren aan de ene zijde de erf-
genamen van Tryn Droegen en aan de an-
dere zijde Jan Stoverkens van Maastricht.

Drie jaar later, op 27 april 1568, zal ver-
volgens Jennen Symen Jenens soen even-
eens een dergelijk recht overdragen, nu ter
grootte van vijf vat rogge, waarvoor Jan Rut
dan 75 gulden betaalt. Het blijktdan dat het
om een hof gaat en dat inmiddels Thonen
Kretzsemekers de eigenaar is. De reige-
noten (buren) zijn Thrijnen Druegen en Jan
Stueferkens van Triecht, terwijl vermeld
wordt dat de hof gelegen is tot Bruyst.

Het zal tot 1581 duren, eer wij weer iets
horen. Op 23 april verschijnt dan Jan Rut
met zijn zoon Jan, die zich verplichten de
verblijfkosten van de zoon te betalen, welke
gemaaktzijn tijdens diens opleidingte Luik
bij Jean Jamar, opperste griffier van de
schepenen van Luik. Het gaat om een som
van 67 gulden. Kennelijk is dit bedrag niet
voorhanden, want vader en zoon geven aan
Jamar een rente van twee mud spelt op een
hof gelegen aan de Breusterstraat met als
reigenoten naar de berg (het oosten)
Wynten Hoeffen en naar de Maas Thryen
Druegens erfgenamen. De grootte van
deze hof is vijf grote roeden (ongeveer een
kwart hectare). Als het hier weer om dezelf-
de hof gaat als in de twee vorige registra-
ties, moet Jan Stoverkens wel in detussen-
tijd zijn terrein aan Wynten Hoffen verkocht
hebben.

Wij zitten hier meteen tevens in het Jan-
nen-probleem. ls dit Jan Ruth de Oude
(Vlll), Jennes Rutgens (Vllter), of mogelijk
zelfs diens zoon Jan Ruth der jonge met
een zoon Jan? Wij moeten wel aannemen
dat de “student” vermoedelijk Jan Ruth ge-
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naamd in Eijsden zal zijn geweest, die nota-
ris te Luik werd.

Wij zullen de naam Thonen Kretsemee-
cker nog één keer tegen komen, wanneer
op 15 februari 1594 Jan Ruth een "hoeft-
ken" over draagt aan Thonis Kretsemee-
cker. De grootte is vijf grote roeden, een
halve kleine roede en nog een "veerdel"
(een kwart) van een kleine roede, dus onge-
veer 20 vierkante meter groter dan het
vorige terrein. Het terrein wordt overigens
direct doorverkocht voor 23 daalders per
grote roede, de daalder gerekend op 71/2
gulden. Een korte berekening leert dat het
dus om het niet onaanzienlijke bedrag van
bijna 890 gulden ging. Interessant is dat de
hof belast is (en blijft) met drie mud spelt
erfrente aan de erven van Jan Rutten.

De Wijnenstraat
Vanaf de Diepstraat (toen nog Dorps-

straat) liep vroeger de Wijnenstraat in de
richting van Caestert. Een aantal aktes in
het Rutten-archief heeft betrekking op
rechten en bezittingen in de Wijnenstraat,
terwijl niet uitgesloten kan worden dat zelfs
de “stotigen hof", die wij eerder vermeld-
den, hier gelegen was.

Het begint op 10 april 1589, als Jacop
Martens van Antwerpen, man en momber
(wettelijk vertegenwoordiger) van zijn
vrouw Jehenne, nagelaten dochter van
Ruet Jan Ruetten zaliger (zie het Jannen-
probleem), drie mud spelt overdraagt aan
Johan Ruetten van Eijsden. Deze rente ligt
op een hof in de Wijnenstraat met als rei-
genoten de erfgenamen van Nijskens Cael-
houwers in de richting van Caestert en
Peter Nollens en anderen in de richting van
het dorp. De overdracht kan met een som
van 57 daalder weer ongedaan gemaakt
worden.

Het zal dan tot 1601 duren voor er weer
beweging in komt. Op het voogdgeding na
St. Remigius (1 oktober) komtdan namelijk
Melchior Jacop Martens soene zijn recht
doen gelden op hetgeen zijn moeder Je-
henne hem heeft nagelaten (zie eerder).
Kennelijk is hij er op uit deze bezittingen
van de hand te doen, want op 16 oktober
volgen nog enkele transacties. Hij ruilt dan
met Derick Reyners en diens vrouw Nelen
zijn huis en hof te Eijsden tegen land. Zijn
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huis heeft als reigenoten Peter Rutten en
Henrick Petermans. Aardig is, dat in 1613
dit huis als onderpand zal dienen voor een
schuld die Reyners dan heeft aan Jan Ruth
(Vlll), schepen van Eijsden. Eveneens op
16 oktober draagt Melchior Jacops over
aan Jan Ruth den Jongen, "synes moeders
halven broeder" een mud spelt pacht geno-
men uit drie mud, die gelden op Kretsse-
mekers in de Wynetsstraat. De reigenoten
zijn aan de ene zijde Nijsken Calhuuers en
aan de andere zijde Jan Lijnss en anderen.
In ruil zal Jan Rutten afzien van eventuele
aanspraken op de nalatenschap van "Hey-
len, des alden Jan Rutten dochter", zuster
van Melchiors moeder. Kennelijk wil Mel-
chior de rest van het pachtrecht ook nog
kwijt, want een paar dagen later, 20 okto-
ber, doet hij afstand van twee mud spelt
gelegen op Kretsemeckers hoef in de We-
netstraat (Wijnenstraat) ten behoeve van
Jan Rutten. Er is echter wel een voorwaar-
de aan verbonden. Jan Rutten zal elk jaar
een half mud spelt overdoen aan Jan Rut-
ten, ”des alden Rutten soene verweckt in
Marroye van ....... syne huysfe".

Uiteindelijk zal echter zowel de ene Jan
Rutten als de andere dit recht overdragen.
Op 11 juli 1610 draagtJan Ruth der Jonge,
de zoon van Maroye Rutten, over aan Jan
Ruth de Jonge, de zoon van Jan Ruth den
Alden en Sophia Meijckens, "een mudde
spelten erfpachts geldende op enen hof
gelegen in de Wynestraat, reygenoten Nijs-
ken Caelheuwers enerzijds en Jan Knops

Globale plattegrond van
Eijsden rond 1600.



en anderen anderzijds en naar de kant van
de Maas de straatzijde". Een jaar later, op
14 juni 1611, draagt Jan Ruth den Alden
twee mud spelt over aan zijn zoon Jan Ruth
junior. De omschrijving is nu:"een hof ge-
legen in de Wynnenstraat, reygenoot naar
Caustert Nysken Caelheuwers, ten andere
Hendrich Hoff, Jan Knops en Nicolaes
Ralant".

De familie Rutten had echter ook nog
eigen bezit in de Wijnenstraat, zoals uit de
volgende vermeldingen blijkt, tenzij wij
zouden moeten aannemen dat het steeds
weer om hetzelfde perceel zou gaan als
waarover de voorgaande aktes handelen.

Het gaat hierbij om een geschiedenis met
een lange adem. Vanaf 1587 leeft Marroye,
dan inmiddels weduwe van Jennes Rut-
gens (Vllter), in onmin met haar broer, Mi-
chiel van Veldwezelt, die burger van Maas-
tricht is. Aanleiding tot het conflict is, dat
Michiel van zijn zuster 30 gulden brabants
“rantsoengeld” terugeist. Wij weten niet
goed waarop deze eis berustte, maar ken-
nen wel een vergelijkbare kwestie in die
tijd. ln 1592 wordt namelijk bij een beta-
lingsconflict tussen Jonker Adam van
Gulpen en Jan Rutten (Vlll) door de eerste
gezegd, dat hij ten behoeve van de stief-
zoon van Jan Rutten tien pistoletten (ter
waarde van drie guldens en zes stuivers
brabants per pistolet) heeft betaald "tot
rantsouijngelt" bij de inname van Maas-
tricht (in 1579 door Parma), “tot salveringe
van lijff en leven". Het gaat dus waarschijn-
lijk om losgeld dat door de familie betaald
werd om de krijgsgevangen zoons weer vrij
te krijgen uit het door de Spanjaarden ver-
overde Maastricht (vergelijk het Franse
woord rançon = losgeld). Michiel probeert
dus een dergelijk bedrag bij zijn zuster los
te krijgen, maar slaagtdaar nietal te best ln.
De juiste loop van de gebeurtenissen ken-
nen wij niet, maar wel zien wij hem op 16
mei 1608 beslag doen leggen op de hof van
Marroye in de Wijnenstraat, die als'reigeno-
ten heeft aan de ene zijde Nijsken Caelheu-
wers en aan de andere zijde de erfgenamen
Knoppe. De familie Rutten komt dan in
actie, want op 20 mei zal eerst Jan Ruth
"eerde verleent" worden op de hof van Mar-

roye, terwijl diezelfde dag nog de zoon van
Marroye een bezwaarschrift indient tegen
de beslaglegging. Twee dagen later, 22
mei, verschijnt Michiel van Veldwezeltweer
voor het gerecht en beweert dat er niets
klopt van de rentevordering die volgens de
familie Rutten op het terrein drukt (waar-
door wij onwillekeurig toch weer moeten
denken aan de mogelijkheid dat hier wel
degelijk het terrein Kretsemekers bedoeld
wordt). .

Mogelijk is een oplossing dat het terrein
toch van de familie Rutten was, maar ge-
pacht door Kretsemekers. De overdrachten
binnen de familie van het recht de pacht te
heffen kunnen dan los hebben gestaan van
de vraag wie de formele eigenaar was.

Peter Geretssteeg
Wij willen niet nalaten deze locatiete ver-

melden, omdat we hierbij mogelijk de ver-
binding tussen de bezittingen in de Kerk-
straat, die nog volgen, en de bezittingen
aan de Breusterstraat, die wij reeds vermeld-
den, meer perspectief kunnen geven. De
eerste notitie stamt uit 1531 (R.A.L. sche-
penbank Eijsden, rolnr. 170, folio 284 ver-
so). Tijsken Drijess aen die Vogelshage
draagt over aan Willem Pelssers twaalf vat
rogge erfpacht, gelegen op Jan Tesens
land, geheten die Geretstege, reljgenoten
Cloes Netten erven en Jan Rutten van
Bruesterbosch (zie de aantekening bij Vl).
Wij zullen de naam Peter Gerets nog een
keer tegen komen, wanneer Jan Ruth de
Oude (Vlll), optredend namens zijn echt-
genote Sophia Mieckens, afziet van het
voeren van een proces om in het bezit te
komen van een rente op "huys ende hoff
daer Peter Geretts ende sijne huijsfrouwe
beijde saliger uuijtverstorven sijn". Uit deze
aantekening uit 1609 blijkt, dat de familie
Mieckens kennelijk tot de erfgenamen van
Peter Gerets behoorde. Of huis en hof ook
in de Peter Geretssteeg lagen, is niet uit de
aantekening op te maken. Het is echter wel
duidelijk dat de familie Rutten in het hart
van het dorp op zijn minst al enige voet aan
de grond had.

De Kerkstraat
Uit een aantal aktes weten wij dat de ver-

schillende takken van de familie in de Kerk-
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straat moeten hebben gewoond. Op 21
april 1592 draagt Jeucken Aussems, een
zoon van Maria Mieckens (zuster van So-
phia), aan zijn oom Jan Ruth de Oude de
helft van een schuur over die naast het huis
van Jan Ruth in de Kerkstraat gelegen is.

Hoe kwam Jan Ruth echter aan dit huis?
Op 17 december 1602 wordt hij door Bar-
tholomeus Mieckens gemaand over de
brug te komen met 11/2 mud speit die hij aan
Mieckens verschuldigd is rustend op huis
en hof genaamd het WlJNHUlS in de Kerk-
straat. Wanneer echter op 20 januari 1604
nog steeds niets is gebeurd, dreigt Bartho-
lomeus Mieckens zijn eis kracht bij te zet-
ten door aan het gerecht een testament te
komen tonen. Kennelijk is er sprake van
een erfrechtkwestie tussen Bartholomeus
en Sophia Mieckens.

Jan Ruth de Oude sterft in 1628. Zijn
zoons, notaris Jan Ruth junior en brouwer
Peter Rutten, worden op 7 juni 1633 aange-
slagen voor een belasting van vijf kapoe-
nen, te betalen op "eene hoeve kommende
van Meijs der brouwer gelegen tot Eijsden
in der Kerckestraete regt (reigenoten) ten
dorpwarts Cluesen Pypkens ende ter ande-
re sijden Thijs Pijren", die zij tegenwoordig
in bezit hebben. Het iste verdedigen dat het
WIJNHUIS en mogelijk ook andere bezit-
tingen oorspronkelijk afkomstig waren van
Bartholomeus (Meijs) Mieckens, de brouwer,
schoonvader van Jan Ruth de Oude. Diens
zoon, eveneens Bartholomeus geheten,
zwaaide vermoedelijk met het testament
van zijn vader om aan te tonen dat hij nog
erfrente geldend had. De combinatie wijn-
huis en brouwer maakt het overigens ook
waarschijnlijk dathierde eerste schuchtere
pogingen om een tapperij annex brouwerij
te exploiteren door de familie Rutten zijn
gedaan.

De brouwerij van Peter Rutten is even-
eens in de Kerkstraat gelegen. Zijn laatste
wilsbeschikking wordt op 6 december 1664
aan stadhouder en schepenen van Eijsden
voorgelegd. Peter vermaakt dan aan zijn
“behoudtsone” (behuwdzoon) Jan Jeu-
kens, die getrouwd is met zijn jongste
dochter Anna Rutten, "sijn huijs, panhuijs,
en beseth ghelijck t'selve gheleghen is in de
Kerkstraet met de schuere ende moeshof
respective gelegen neffens de bouwinge
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van Jan Aert Lebens" etc. etc. Overigens
bevat het testament tevens de bepaling dat
na het overlijden van Peter wel degelijk nog
eerlijk gedeeld zal moeten worden. Het gaat
er hier voornamelijk om dat Jeukens in de
brouwerij kan blijven die hij al sinds 1659 van
zijn schoonvader in gebruik gekregen heeft
(Huwelijksvoorwaarden d.d. 6 juli 1658).
Dat zal op zich geen probleem opgeleverd
hebben, omdat de zoon Henricus Rutten,
die de brouwtraditie zal voortzetten, zelf in-
middels een brouwerij had, de Stenen
Trappen, aan de Maas gelegen aan het
begin van de Diepstraat.

Wij zijn de naam Peter Rutten eerder te-
gengekomen toen wij de transacties van
Melchior Jacop Martens soene in 1601
bespraken. Dat kan uiteraard niet de brou-
wer zijn geweest, omdat die toen nog maar
een jongetje was. Het ligt dan voor de hand
uit te zien naar een oudere generatie die wij
vinden in Peter Rutten (Vllbis), gehuwd
met Geertruyt. Twee kleinzoons van dit
echtpaar zullen meer licht doen vallen op
de bezittingen.

Op 8 april 1621 draagt Thijs Tijssen, ge-
naamd Hoffen, over “sijn huijs gelegen
binnen dese vriheijt reijgenoet ter eenre
Aleff van der Nieuwerborch, ende terande-
rer Leben Jaegers, metten moeshoff daer-
bij gehoerende gelegen in de kerckstraete
reijgenoet ter eenre der voerss. (eerder ge-
noemde) Aleff, ter anderer sijnen oem van
Antwerpen, mette gerechticheijt van den
paerte gelijck hem tselve met loet is toege-
deylt".

Dit aandeel in het huis van Peter Rutten
(den Ouden zaliger) gaat naar Jan Ruth
junior, samen met enige andere bezittin-
gen, waaronder een vijfde deel van een hof
in de Neerstraat. Jan Ruth junior investeert
dan 195 gulden en tien stuivers!

ln hetzelfde jaar zal Jan Ruth junior ove-
rigens nog een flinke uitgave doen, als hij
aan Otto Dobbelstein en diens kinderen
voor het “bouweitgen”, een terrein gelegen
te Caestert, ter grootte van ruim twee en
driekwart grote roeden, buiten 400 daal-
ders ook nog drie mud spelt, geldend op
Derick Reyners en de erfgenamen van
Peter Rutten, overdraagt. Het ziet er naar



uit dat dit iets te maken moet hebben met
het huis, dat in 1601 door Melchior Jacops
is verkocht aan Derick Reijners en in 1613
door Reijners aan Jan Ruth de Oude als
onderpand is gegeven bij een schuld.

Het is echter niet geheel duidelijk. ls de
oom uit Antwerpen Jacop Martens? Waar-
om gelden de drie mud spelt zowel op Reij-
ners als op de erfgenamen van Peter Rut-
ten? Een ander probleem is, dat Peter Rut-
ten naast Derick Reijners woonde. ln 1621
worden echter als buren van Peter Rutten
andere namen opgegeven. Mogelijk gaat
het dus om een ander huis?

Op 25 oktober 1625 (Eijsden, civiele ge-
dingen) komt Peter Janssen, alias Rutten,
uit Doetinchem bij notaris Peter Petermans
om zijn aandeel in de erfenis van Peter Rut-
ten en Geertruyt over te dragen aan zijn
Eijsdense familie voor een bedrag van 50
gulden. We krijgen dan weer een ander
inzicht in de familierelaties, want de akte
spreekt van Leben Jegers en Pouwels Jan
Alefs als ooms van PeterJanssen. Jan Ruth
junior, die ook weer bij deze overdracht
aandeel neemt, wordt echter neef ge-
noemd, hetgeen niet goed te rijmen valt
met wat wij eerder gezien hebben. Het
enige dat echt duidelijk is, is dat er nog van
alles uitgezocht zal moeten worden over
deze periode in de Rutten-geschiedenis.

Wij begonnen het verhaal over de huizen
in de Kerkstraat met de overdracht van een
halve schuuraan Jan Ruth de Oude. Aan de
andere zijde van het huis van Jan Fluth de
Oude woonde Jan Hallers. Dit blijkt uit een
akte van 5 juni 1613, waarbij Jan Hallers
aan Jan Ruth junior een bouwplaats ver-
koopt "achter des alden Jan Rutten mest-
hoff (binnenplaats?)". Als reigenoten zijn
vermeld "ter sonnen opganck Tijel der bec-
ker ende nae der sonnen onderganck Jan
Ruth voerss.“. Aardig is dat Jan Hallers
tevens "en passant" wel kwijt wil dat Jan
Ruttens bakhuis te dicht bij Hallers erf
staat. Als het in beide aktes om hetzelfde
huis gaat, moet het goed ingebouwd heb-
ben gestaan, waarbij men onwillekeurig
gaat denken aan de omgeving van de Peter
Geretssteeg. Bij de overdracht van de
bouwplaats wordt nog vermeld dat deze
met een voorhof uitkomt op de stallingen
van Hendrick Hoffen en aan de andere zijde

"dije gemeyne straete". Wanneer wij de
situatie ter plaatse bezien, de Kerkstraat
ligt ongeveer noord-zuid, dan kan met de
"gemeyne straete" niet de Kerkstraat be-
doeld zijn, maar moetersprake zijn van een
hier loodrecht op staande straat. De Peter
Geretssteeg?

Het boterde overigens niet zo tussen
Hallers en Jan Ruth de Oude gezien een
vordering van Jan Ruth op Hallers van 4 ok-
tober 1611 waarbij blijkt dat Hallers Ruth in
augustus van datjaar “op des Heeren strae-
te" had aangevallen, “verraedelycken
sonder woirdt te spreecken", waarbij Ruth
"seeckere questuren" waren aangedaan.

Jan Ruth junior heeft zelf ook een huis in
de Kerkstraat. ln 1619 vermeldt het gicht-
register van de schepenbank Eijsden dat
Jan Sijmen, schepen van Eijsden (ge-
naamd Jonckhans), waarvan wij weten dat
deze een neef van Jan Ruth junior was, een
bouwplaats aan Jan Ruth junior overdraagt
in de Kerkstraat, gelegen tussen huis en
schuurvan Jan Ruthjunior.Methettoevoe-
gen aan zijn bezit van het huis van Thijs
Tijssen in 1621, waarover wij reeds spra-
ken, moet Jan Ruth junior in de Kerkstraat
toch wel een aanzienlijk heerschap gewor-
den zijn.

De Neerstraat
Wij vermeldden reeds datJan Ruth junior

in 1621 een deel van een hof in de Neer-
straat verwierf. ln 1633 blijkt hij volgens
hetcijnsregister(Eijsden,civielegedingen)
hierop 31/2 kapoen belasting te moeten
betalen.

Wij zouden nog een groot aantal trans-
acties, die plaatsvonden in de beschouwde
periode, aan de reeds vermelde kunnen
toevoegen. De buitengewoon sterke ver-
wevenheid van belangen door erfrecht en
verhypothekeringen, naast pacht en schul-
den op andere gronden zou daardoor al-
leen maar nog sterker tot uiting komen.
Het laatste woord over de familie Rutten is
zeker nog niet gesproken. Alleen door een
zeer systematische registratie van alle
overdrachten, met een inzichtelijk register
op alle personen die er op een of andere
wijze bij betrokken waren, zal de gewenste
duidelijkheid kunnen worden verschaft.

M.Th.L.W. Boersma
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Wilhem Rutten Ackerman en zijn nakomelingen 1350 - 1650
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Wilhem Rutten
Schema 1 1350 - 1550 lnleidende tekst

ln de hier afgebeelde schema's kunt u deAckerman
_. Ilijn volgen van W||hem Rutten Ackermans's
nakomelingen tot 1650. Schema 3a en 3b*_'_ __ _____“l vormen twee mogelijkheden die passen in

j- " _ _ 'L' _ _ '-1 het rechtse deel van schema 2.
Claes Rutten | Willem Ackerman |

Ackerman l 7 lI:_ ________J

l l__________
1[__ _ _ _' '_ '_' '° _ "l

Peter Ruilen Johan Rutten Daem Rutten | Willem Ackerman lAckermans Ackerman Ackerman | 7

L._________ J

Heyn Ackerman Clos Hulten Peter Rutten Griet Rutten
oo Maroetghen Jenckers oo Jan van Geretsdaal

I
Jan Rutten

oo Ysbel Grenckens
Trijntje Hutten Jenne Rutten

l
Jan Rutgen

oo Calh. Lebekens
oo Corn. Verklenen

Henneken Rutgens Goessen Rutten
oo Agnes Hoffen

scHëMAz

Jan Rutgen
oo Cath. Lebekens (1)
oo Corn. Verklenen (2)

SCHEMA 2 1550 - 1650

(1) In) [(1) j<2›
Peter Rutten
oo Geertruyt

Baetz Rutten Ruth Rutten
oo Anna Putmans

Jennes Flutgens
oo Maroye v. Veldwezent

F__l_T_l |__l__l_l l'_|_l
Jan Ruth

Jan Johanna Maria de Oude Jehenne Heylen Jan Ruth Jerleth Ruth
Peterssen Rutten Rutten oo Lysbeth Hutten Rutten der Jonge

oo Mechteld oo Thijs Magyrus oo Jacob
Welles Hoffen oo Sophia Martens

Mieckens

Peter Thijs Z Z Melchior ?
Janssen Thijssen JacobsSCH EMA

3A



W i i
SCHEMA 3A
1550 - 1650 Ruth Runen Jennes Rutgens

0° Anna PUïmans oo Maroye v. Veldwezent

Jan Ruth
de Oude Jehenne Heylen Jan Ruth Jerleth

oo Lysbeth (1) Rutten Rutten der jonge Ruth
Magyrus oo Jacob

oo Sophia (2) Martens
Mieckens

(1) (1) (1) (2) (2) ,7

Jan Ruth _
Jan Ruth Lysbeth junior Peter Melchior

grid, Eisden Lennert Ruth oo Margareta Rutten Jacobs
oo Anna Ruiten oo Guert Lambens oo Anna
de Labricque Duyckers oo Agnes Frambach

Oist

VON RUTH RUTTEN
EISDEN MAAS-

TRICHT

V\/ | 1 sci-iEMA ss
Rum Rutten Jennes Rutgens 1550 _ 1650

oo Anna Putmans 0° N-Nl HYPOTH ESE
oo Maroye v. Veldwezem

Jan Ruth Jehenne Heylen Jan Ruth Jerleth
de Oude Rutten Rutten der jonge Fiuth

oo Sophia oo Jacob 00 Lysbem
Mieckens Martens Magyms

Jan Ruth
junior Peter Melchior Jan Ruth Lennert Lysbeth

00 Margareta Rutten Jacobs gnd. Eisden Rutten Rum
Lamberts oo Anna oo Anna oo Guert

oo Agnes Frambach de Labricque Duyckers
Oist

RUTH RUTTEN VON
MAAS- EISDEN

TRICHT
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Fraaie historie ende al waer

Relaas van een krakeel te Caestert op 22 juli 1792

We schrijven 31 juli 1792. Op die dag ver-
schenen Maria Spauwen, Wilhelmus
Schafs, Ludovicus Rijntjens, Wilhelmus
Geurten en Renerus Flouschop, allen inwo-
ners van Caestert, voor notaris H. Roosen,
ten huize van de heer Jeunhomme op de
Banmolen van Eijsden te Caestert, om hun
relaas te doen van hetgeen zich op 22 juli
van dat jaar heeft afgespeeld in het anders
zo rustige gehucht aan de Voer.1

Even de voorgeschiedenis. Pieter Jeu-
ckens,2 eveneens inwoner van Caestert,
was de trotse eigenaar van een varken. Een
zoon van Andries3 Jeunehomme blijkt
echter het varken opgejaagd te hebben,
waardoor het arme dier in de Voer was ge-
raakt en verdronken. Een kleine ramp dus
voor de eigenaar.

Laten we nu de inwoners van Caestert
aan het woord. Vooreerst Maria Spauwen.4
Zij vertelde hoe dat zij "op den 22 deeses
maands (juli) omtrent agt uuren smorgens,
komende uit de Kerk van Eijsden, haar een
manspersoon ontmoetende voor de poorte
van den casteele van Eijsden "zeggende"
daar is een varken verongelukt aan de Ban-
aalmolen5 van den Hoog welgeboore Heere
Grave de Geloes". Inmiddels had de bel-
hamel Jeunehomme het hazepad gekozen.
Op het evengemelde tijdstip kwam hij van
het kasteel vandaan, waarna Maria Spau-
wen nog aan hem vroeg “of het nog tijd in
de misse was".

Op de plaats des onheils was inmiddels
Wilhelmus Schafs6 gearriveerd. Daar zag
hij Anna Jeuckens, de dochter van Pieter
Jeuckens „met krijtende oogen uit haar
vaders huis koomen". Zij zei tegen hem:
"Daar hebben wij een groot ongeluk ten
tijde van de misse aan ons varken bekoo-
men" en vroeg hem of hij even wilde wach-
ten om haar vaderte kalmeren „want hij zal
dusdanig aangaan en scharneeren”. Wan-
neer Jeuckens ten tonele verschijnt komt
hij direct in actie. Hij verzocht zijn dochter
direct „een mets te halen om het varken
den hals af te steeken". Dat ging hem niet
zo goed af, waarop hij hetzelve aan Schafs
vroeg: „Daar probeert gij eens oft geen
bloed kont krijgen." Dat gelukte.

18

Terwijl Schafs het varken aan het ver-
bloeden was, was Sybilla SleendersV, de
moeder van de jonge Jeunehomme, een
kijkje komen nemen, schijnbaar nog on-
bekend met de calamiteit. Jeuckens, nog
onder de indruk van het gebeurde, zei
tegen haar „tot drie `a vier reisen: Weg car-
naille: gij gunt mij dit niet." Sybilla Sleen-
ders was sprakeloos, voor een moment.

Van de daarop volgende woordenwis-
seling was Renerus RouschopßgetuigeAls
wanneer hij zich „ten klokke omtrent negen
uuren bevonden heeft in zijnen moesthof"
hoorde hij op straat zeggen door Sybilla
Sleenders tegen Pieter Jeuckens: „Als
mijnen jonge oorzaak is geweest van de
dood van uw varken, dan zal u het zelve be-
taalen". Waarop Jeuckens antwoordde:
„Loop, dinejong is eenen ondeugd en dou,
dou bis een hekxl”

De voormalige banmo-
len te Laag-Caestert.
Het brede mo/enrad
Werd /ater vervangen
door een smaller type.



Watermo/en Laag-
Caestert nu.
Foto in bruik/een ont-
vangen van Gemeente
Eijsden.

Noten:
1. Akte ter requisitie van

Sybilla Sleenders, echt-
genote van Andries
Jeunehomme. Akte ver-
leden voor H. Roosen,
keizerlijk notaris, resi-
derende te Maarland.
R.A.L. Maastricht, inv.
nr. 289, d.d. 31-7-1792.

2. Pieter Jeuckens was
weduwnaar van Johan-
na Didderen.

3. Andries Jeunehomme
was gehuwd met Sybil-
la Sleenders.

4. Maria Spauwen was
gehuwd met Wilhelmus
Schafs.

. De „banaalmolen"
(= banmolen) is de
molen van Jozef Rutten
in Caestert. Een banmo-
len was tijdens hetAn-
cien Régime (de tijd
voor de komst der

10.

. Renerus

Franse legers in 1794)
de molen waar de be-
woners van de Heer-
lijkheid verplicht waren
hun koren te laten
malen.

. Wilhelmus Schafs was
gehuwd met Maria
Spauwen (zie 4).

. Sybilla Sleenders was
gehuwd met Andries
Jeunehomme (zie 3).

Rouschop
(Roesop) was gehuwd
met Anna Maria Thijs-
mans.

. Ludovicus Rijntjens
was een zoon van Ludo-
vicus, e.v. Anna Leen-
ders.
Wilhelmus Geurten
was een zoon van Go-
defridus, e.v. Anna
Lousbergh.

/

(,-èc-»-l~l

24...... ß/:z „w

,ij/Z ef6/17)/Lz/

Ook Ludovicus Filjntjensg en Wilhelmus
Geurten10 zijn getuige geweest van dat
voorval. Zij hebben gehoord en gezien „dat
Jeuckens, in woordenwisseling zijnde met
Sybilla Sleenders" zei "dat de jonge van
Sybilla Sleenders het varken ln de revier
genaamt de Voer gejaagt hadde", waarop
Sybilla had geantwoord „als dat zoo is, dan
zal hij (IJeuckens) het varken betaalen".
Het antwoord van Jeuckens „loup dou,
dine jong is eenen schelm en dou bis een
openbaar hekxl", was voor Sybilla reden
om alle omstaanders als getuigen te vragen.
Jeuckens, dat vernemende, lietzich daarop
nog ontvallen: „Neem den Duyvel tot ge-
tulgenl" Alsof dit nog niet voldoende was,
verscheen Anna Jeuckens, de dochter van
Pieter Jeuckens, weer ten tonele. Zij bitste
Sybilla toe: „Gang vourt vrouwmensch"
en gaf haar nog „eenen stoot op het hart,
zodat Sybilla het melkpotje, het geene zij
in de hand hadde, over haar lighaam af-
liep".

Gelukkig zijn de gemoederen niet verder
verhit en keerde de rust weer terug in het
gehucht aan de Voer. Laten we nu nog de
handtekeningen volgen van de getuigen
van dit relaas.

Henk Boersma.
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Wie ”nne priengtebook

Tekening:
L. Jonkers.
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len e kloesjter waor 't al zjuus wie uëve-
raal ien de waereld: 't haw meèsjters en
knechte, ruters en vootvólek. Bie de Ursuli-
ne waor dat: Mamère en soeurs.

De mères gaove lis aon twie sjaole, haw-
we nog 'n Mulo en hiel väöl privé-lisse:
meziek, piano en viool, en es allerfingsjte
haandwérreke en conversatielis ien Fraans,
Duits en lngels. Daobie haw yt kloesjter e
groet internaat mit regelmaoteg 80 tot 100
mèetskes, vuraal vanoet de baeëtere
sjtaand.

Dus, de mères hawwe hun han vool, ze
dege good hun bisj. De sjaol en 't internaat
sjtinge guungsjteg bekind ien gaans de
sjtrieëk.

De soeurs moesse poetse` wase, sjrobbe
en boenne. Ze hawwe väöl werrek ien de
kuëke. Ooch helepe ze op de boerderij en
ien de kolossaal groete fruetwej. En dao
waor de moosjtem zoe groet, dat e 't kloesj-
ter mit ponsjenère van greunte en erappele
koes vuurzien.

Soeur Aplonia zurregde vuur de blomme.
En 't moot gezaag zien, ze koes get devaan.
Häör saerke waor get wie 'nne 'proeftuin'.
Nuurges ien din umtrik waore de perreke
zoe sjoen es wie zie ze verzurregde. Mit
Paose zat ze de kapel vool bleujende wiette
hortensia's en mit Piengsjte waore dat weer
roej. Mit Slevrowwendaoëg op 15 egusjtus
sjting de Moeder Gods ien yri zie van wiette
dahlials.

Wie zie salvia's en begonia's koes trikke,
heel m'r bekaans neet vuur mäögelek. lech
heb dikker gedaach dat es geng commerce
ater 't kweke sjtèèt, dat de resultate daan
baeëter zien. Sjproejje vuur de lujs haet ze
noets gedoeën. Es yt lujs haw zat ze de saer
vool smaadbiesjkes, dan waor dat zoe op-
gelos! Kuungsjmisj haet ze noets gebruukt.

„`nne Kooflat ien yt waoëter, 't haet nieks
baeëters jong," zaag ze.

Soengdes nao de Vesperging iech miech
dikker bie häör ien de saer ziette en leet
miech väöl liere. Daan vertelde ze. Ze waor
geboerteg van Schaesberg en vijfde oet e
hoeshawwe van zieëve. Häör vader haw 'n
oengeluk gehad op de mijn en dao e sjtief
bèèn aon uëvergehawe en is dow vuur de
mijn aofgekäörd. Um get um han te hebbe
en ze kraankegéld aon te vulle is e goeën
blomme trikke. „En dao heb iech 't gelierd,”
zaag ze. „Wie vader sjtoref zaog iech ien 't
St.-Joseph-blaedsje yn advertentie; de
Begijne ien Eèsjde vroogte mèetskes vuur
liech wérrek ien de moosjtem. Dij watziech
aongetrokke voeëlte tot 't kloesjterlaeëve
hawwe de vuurhand. lech been gekoeëme
en geblieëve zoengder oets 'n menuut sjpiet
te hebbe gehad."

„Bie oes ien Schaesberg hidde iech
Greetsje. Wie iech mien gelofte heb aofge-
laag woerd dat Aplonia, mingende dat
miech dat van m'n taandping zow aofhélle-
pe, meh dao-ien heb iech miech vergies.“
Daan laachde zie mit häör gaans geziech.

len d”n oerlog haet ze miech verteld: „Ja
jong, d'n oerlog kumt zellefs ien 't kloesj-
ter,” zaet ze. „De Duitse mère Maria haet
twie breurs ien d'n oerlog en van mère
Angelique oet lerlaand is al e broor ge-
sjneuveld. M'r kint ziech dan waol iendien-
ke, dat dij twie zich neet vrolek goje muer-
rege wiengse."

Wie de Begijne oet Eèsjde vertrokke, zien
ze hie en dao uëver `t laand versjprejd.
Aplonia is ien Nijmege teréch gekoeëme.

Jaore laoëter, wie yt kloesjter officieel ge-
mejntehoes is woerde, is e groet faet ge-
wèès. De Begijne, nao bie Eèsjde betrokke,
zien op dat faet gewaes. Ooch soeurAplo-
nia. lech heb dao weer mit häör gekald.
Wie iech vroog wie 't gong zaag ze: „Ja
jong, wie zow 't goeën. V'rziette ien Nijme-
ge mit zisse ien e gesjloeëte hoes zoengder
moosjtem. De kins it diech waol vuursjtel-
le... Wat moot iech dao? 't ls vuur miech mer
waachte op Slivvenhier." lech hoert aon
häör sjtum dat Slivvenhier soms te lang
waacht.

Eijsden, 1985.
Willy Theunissen



Familienamen te Eijsden en omgeving
“Kennis van hef eigen ver/eden
verbondenheid fot het voorges/acht
zijn de wortels en de kracht
van ons verganke/i/'k heden"

leder dorp heeft wel een vaste kern van
familienamen, namen die de plaatselijke
bewoners vertrouwd in de oren klinken.
Sommige families wonen er pas enkele
generaties, andere al sinds eeuwen. Hun
namen zijn met de geschiedenis van het
dorp vergroeid.
Over het ontstaan en de betekenis van fa-
milienamen volgen beknopt enkele we-
tenswaardigheden, waarbij tevens een aan-
tal gangbare familienamen te Eijsden de
revue zal passeren.

ln de zestiende eeuw waren in onze stre-
ken familienamen, ook wel geslachtsna-
men genoemd, al vrij algemeen. Opge-
merkt zij echter datde spelling eeuwenlang
geheel willekeurig was. Men schreef de
naam vaak neer op het gehoor of de uit-
spraak, fonetisch dus. Het hoeft dan ook
niet te verbazen wanneer men in archiva-
lische bronnen de familienaam in tal van
varianten aantreft. Soms zelfs wordt in één
akte dezelfde naam op verschillende ma-
nieren geschreven. Dikwijls ook is de naam
in de loop der tijd zo verbasterd dat men er
de oorspronkelijke vorm niet meer in her-
kent. Enkele voorbeelden: de naam Kisters
is ontstaan uit een verbastering van Cus-
ters, Titulaer werd in den beginne Tutelers
geschreven, Haanraats ontwikkelde zich
uit Van Hanroy (=Haanrade) en Eymael
zien we op een gegeven moment vervormd
tot Einmal.

Voor een verantwoorde naamsverklaring is
het dus belangrijk dat men kennis draagt
van de oudste spellingsvormen en dat men
beschikt over genealogische achtergrond-
informatie. Zonder deze basisgegevens
begeeft men zich op glad ijs. Pas na de
Franse Revolutie (Wet van 20 september
1792) werd de spelling van de familienaam
bij de instelling van de Burgerlijke Stand
gefixeerd, d.w.z. schriftelijk vastgelegd.

Met het Luikerland als aangrenzend
gebied is het niet zo verwonderlijk dat men
in Eijsden en omgeving zoveel Waalse
namen aantreft. De Waalse immigratie

heeft veel invloed gehad op de samenstel-
ling van de Limburgse bevolkingl. Aan de
oostgrens van onze provincie vinden we
weer meer Duits klinkende familienamen,
voornamelijk van Rijnlandse en Westfaal-
se herkomst. Over en weer hebben altijd
nauwe familiebanden bestaan. Door de
eeuwen heen hebben individuele personen
maar ook hele families afkomstig uit nabu-
rige gebieden zich metterwoon in onze
contreien gevestigd en zich op den duur
met de oorspronkelijke bevolking geassi-
mileerd. Voor wat betreft Eijsden heeft
zeker de Maashandel daarbij een belang-
rijke rol gespeeld. ln mindere mate behoren
ook Fransen en Vlamingen tot de vaderen
van de Limburgse stam. Nazaten van al
deze immigranten, vaak nog herkenbaar
aan de naam, zijn in het Limburg van van-
daag sterk vertegenwoordigd. De geaard-
heid van de Limburger vloeit mede voort
uit zijn pluriforme afstamming. Ook in onze
dialecten vinden wij er de sporen van terug.

Wij kunnen de familienamen globaal
onderverdelen in vier categorieën:
a. Familienamen ontleend aan een voor-

naam.
b. Familienamen afgeleid van een beroep.
c. Familienamen samenhangend met de

plaats van herkomst.
d. Familienamen ontsproten uit een bij-

naam.

Vadersnamen
Een grote groep familienamen is afgeleid

van de voornaam van de vader van de eer-
ste naamdrager. Wij noemen zo'n vaders-
naam een patroniem. Hij ontstond uit de
genitief of tweedenaamvalsvorm. De zoon
van Jan ofwel "des Janszoon" ging de
naam Janssen dragen, de zoon van Lem-
men (=Lambertus) Lemmens en de zoon
van Frijn (=Severinus) Frijns. De uitgangen
-en en -s zijn op te vatten in de betekenis
“zoon van".

Van dezelfde voornaam c.q. doopnaam
bestonden tal van dialectische vormen en
geografische verschillen. Hieruit kwamen
even zovele vergelijkbare familienamen
voort. Een voorbeeld van Hubertus. Van
deze voornaam tekende ik uit oude regis-
ters onder meer navolgende varianten op:
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Hoeb (Beek), Houb (Heerlen), Huben
(Oirsbeek), Huppert (Kerkrade), Huyb
(Venray). Ze weerspiegelen zich in familie-
namen als Hoeben, Houben, Hubben/
Huben, Hupperts/Hupperetz, en Huyben.
ln Maastricht treffen we de spelling Hup-
kens aan. Ook namen als Hoeppermans,
Hupperichs, Hoeberichs en dergelijke
kunnen met deze voornaam in verband
worden gebracht. Zo kent iedere streek of
plaats haar eigen naamvormen2.

Enkele vadersnamen uit de telefoongids
van Eijsden: Aussems (Aussem = Ansel-
mus), Bartels (Bartel = Bartholomeus),
Geurten (Geurt = Godefridus, Godardus,
soms ook Gerardus) Gilissen (Gilis :Aegi-
dius), Gorissen (Goris = Gregorius), Hae-
nen (Haan = Joannes), Huijnen (Huyn =
Huno of Hune), Jeukens (Jeuken = Jaco-
bus), Meertens (Meerten = Martinus),
Pi(e)ters (Pi(e)ter = Petrus), Reintjens
(Reintjen = Reinerus), Theunissen (Theu-
nis = Antonius), Thewissen (Thewis =
Mattheus), Thijssen (Thijs = Matthias),
Vrancken (Vranck = Franciscus), Wolfs
(Wolf = Wolfgang), Wijnands (Wijnand =
Winandus).

Veel oudtijds gangbare vormen zijn intus-
sen verdwenen, zoals ook Deus, een oud-
dialectische vorm van Mattheus. Namen als
Deussen, Deusings, Duijsens/Duysens
(Eijsden), Duysings en Duysinx gaan hier-
op terug.

ln sommige gevallen is een andere aflei-
ding ook mogelijk en kan de naam meer
betekenissen hebben. Zo kunnen Haenen en
Wolfs bijvoorbeeld zowel van een voor-
naam als van een huisnaam zijn afgeleid:
de Haen, de Wolf.

Ook de naamsafleiding van Huijnen is
aanvechtbaarß. Vaak is de juiste oorsprong
niet meer te achterhalen en blijft een en
ander in het duister van het verleden ver-
borgen.

Op een Waalse of Franse herkomst
duidt de in Eijsden voorkomende naam
Henquet (Henne = Joannes). Een uitgang
op -et is karakteristiek voor het Franse taal-
gebied. Vergelijk: Bertholet (= Bartholo-
meus), Collet (= Nicolaas), Franquinet
(= Franciscus), Masset (= Thomas) en
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JEZUS 1' MARIA 'l' JOZEF

Bid voor de ziel van zaliger

Hilbert Pierre Jozef TOSSENS
lid van de Band van het H. Hart

weduwnaar van
Anne Catharina MOTTARD

geboren te Moelingen, 3 April 1876 en aldaar na
een kortstondige ziekte in de Heer overleden, 31
Januari 1953, gestetkt door de HH. Sacramenten.

„Gelukkig de man die de Heer vreest; die innig
genoegen vindt ín Zijn geboden". (Ps. 111, v. 1)

Hij was een eerbaar man en onvermoeibare va-
der, die zijn talriike kinderen in eer en deugd heeft
grootgebracht. Zijn grootmoedig hart, dat lang-
zaam door de ziekte aangevochten werd om plot-
seling op te houden te kloppen, was enkel liefde
voor zijn kinderen en kleinkinderen. Ook zal zijn
aandenken in ere blijven.

Getrouw aan zijn plichten van bondslid en aan
de eerste Vrijdag-viering, was, o Jezus, Uw Hart
zijn toevlucht, sterkte en troost in zijn leven, zijn
bijstand en veilige rust in het uur van de dood;
mocht het nu het voorwerp van ziin eeuwige za-
ligheid wezen.

Beminde kinderen en kleinkinderen, weest vader
en moeder indachtig in uw gebed. Bemint elkaar
en dient God alle dagen van uw leven.
geluk ons eens voor altijd vet-enige.

Mijn Jezus barmhartigheid. (500

opdat Ziin

d. afl.)
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Nizet (I Dionysius).

Jesus! mam :essen:
GEDENK IN UWE GEBEDEN

_ne ziet. \nu ztucea
Franciscus Tossíngs -

, ECIITGENOOT VAN

Anna Catharina Heynen ,
die. gebonn te Sheer den 20 Mei 15:1), aldaar
overleden is den 5 Julij 1893. '

_
r

Niet de plotselinge dood is te vreetan, maar
\sel die. welke le gelijk 'en plotseling en on-
voorbereid is. H. Gregor.

Waals! daarom, want gij weer. niet in \welke
ure uw Heer al komen. Math. XXIV. 4-2.

Gedenk. Heer, ik bid en smeek het U. gedenk
dat ik in uwe tegenwoordigheid gewandeld heb
in oprechtheirl ea met een volmaakt hart, en dat
ik gedaan heb wat. goed in uwe oogen was.- - lsai XXXVHI. 3.

Nijnekindereu, stelt uw betrouwen op den Heer
met geheel uw bart . en steunt niet op uw ver-
stond. Denkt op llern in al uwe \vegen , en Hij
zal uwe selve-deugt. maken. Spreuk. lll. 5. 6.

Die Mario bemint, bemint het leven; en die _
totjhaar waken, zullen hare liefelij'ltbeid genieten.

Eccl. IV. 13
Wij bidden U.oGod. verleen aan uwen dienaar _

FnAsctcs, vergitlonia van zijne zonden en Avi-:tk-
heden , en laat hem' deel hebben in het geluk
uwer uitverltm'enen. Dit smeeken wij U door J.
Cb. onzen Heer. Amen. ^ '

Mijn Jesus bnrmhnrtigheitl (tot) dagen annet.)' Zoet hart van Maria, wees mijn heil.`(300 d. 1:1.)
' Gulpen, M. Alberts en Zonen.
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namen als Jamin (=Jacobus), Joskin (Jos-
se : Judocus), Lamkin (= Lambertus),
Martin (= Martinus) en Quentin (= Quin-
tinus).

s _..



Noten:
1. P.L.M. Tummers, Waal-

se familienamen in
Limburg, in: Medede-
lingen van de Nijmeeg-
se centrale voor dialect-
en naamkunde der
Katholieke Universi-
teit Nijmegen, Nr. 4,
blz. 8-10.

. J.H. Crott, Doop- en
roepnamen voorko-
mend in Limburg eind
16e - 18e eeuw, in:
Limburgs tijdschrift
voor genealogie (1977),
blz. 17-20 en 37-38.
Zie ook:
Jean Hegtermans,
Oude voornamen, in:
Uit Eijsdens Verleden
(september 1979), blz.
18-20.

_ J.M. van de Venne, De
naamsafleiding van
Huyn (Huen, Huinen,
Hoen enz.) in: De
Maasgouw 59 (1939),
blz. 5-6.

Als regionale vormen van Waalse namen
noemen we Bastings, uit Bastin (= Sebas-
tianus) en Hustings, uit Hustin (= Augus-
tinus). Voor wat betreft de laatste naam zij
opgemerkt dat in Maastricht de spelling
Hustinx gebruikelijk is.

Uit Wallonië stamt ook de naam Hou-
biers, ontsproten uit een dialectische vorm
van Hubert. De voornaam Hubert was
vroeger zeer populair, vandaar het groot
aantal familienamen dat er van is afgeleid.
Hubert, Hubrecht of Huibrecht, is een oud-
germaanse naam die zoveel als "stralende
geest" betekent. Hij dankt zijn verspreiding
aan Sint-Hubertus, de "apostel der Arden-
nen", sinds 703 bisschop van Tongeren-
Maastricht die in 722 zijn zetel verplaatste
van Maastricht naar Luik. Zijn stoffelijk
overschot werd in 825 overgebracht van
Luik naar de abdij van Andage in de Arden-
nen, nu Saint-Hubert geheten.

De in Eijsden frequent voorkomende
naam Warnier, gaat weer terug op de oud-
germaanse naam Werner, die wel wordt
verklaard als "waarschuwer van het leger".
Warnier is een fonetische vervorming van
de Franse naam Garnier.

Fonetische aanpassing van de naam ge-
beurde vaker wanneer men zich in een
ander land of taalgebied vestigde. Zo heet-
te de voorvader van de bekende generaal
De Gaulle, oorspronkelijk Van de Wal. Hij
kwam in de zestiende eeuw vanuit Holland
naar Parijs, waar zijn naam verfranst werd.
(De Fransen konden die naam niet uitspre-
ken). Omgekeerd zien we ook datvan origi-
ne Franse namen vernederlandst werden.

De meeste voornamen gaan terug op een
heiligennaam. Sommige echter zijn aan
een hoge kerkelijke feestdag ontleend.
Genoemde voornamen waren vooral in
Romaanse landen in zwang. Noël bijvoor-
beeld betekent: geboren op Kerstdag.
Familienamen als Noël en Noë kunnen
hiermee in verband worden gebracht.
Van Paschasius of Paschalis (=geboren op
het hoogfeest van Pasen) zijn afgeleid:
Paes, Pachen, Paquaij/Paquay, Pascal en
Paques. De in Eijsden veel voorkomende
naam Peusens komt van Peus, een vroeger
in onze streken gangbare verkorting van

Paschasius. De doopnaam Tossanus (in
het Frans: Touissaint :Allerheiligen) vinden
wij terug in de naam Tossings. Naamdra-
gers Tossings komen in Eijsden al eeuwen-
lang in elkaar opvolgende generaties voor.
Verwant zijn de Waals klinkende namen
Tossint, Tosquin, Toussaint. Vlaams is
Tossijn. Andere vormen: Tossaint, Tos-
seng en Tossens.

ln datzelfde rijtje hoort ook de familie-
naam Palmen thuis, ontleend aan Palm,
een verkorte vorm van de doopnaam Pal-
marius of Palmatius (= geboren op Palm-
zondag). De in Eijsden ingeburgerde naam
Pinxt hangt weer met Pinksteren samen.

Moedersnamen
Naast vadersnamen kennen we ook een

aantal moedersnamen, d.w.z. familiena-
men afgeleid van de voornaam van de moe-
der van de eerste naamdrager. Een moe-
dersnaam of metroniem kan zijn oorsprong
gevonden hebben in een oude gewoonte
om kinderen van ouders waarvan de moe-
der uit het dorp zelf komt en de vader van
elders, aan te duiden met de voornaam van
de moeder omdat men haar beter kende en
de vader voor de dorpelingen in feite een
vreemde was. Op het platteland bestaat
deze traditie hier en daar nog steeds. Ter
plaatse weet iedereen wel wie met "Zjef van
Marie", Sjang van Berb", ea van Trui", om
maar enkele willekeurige voorbeelden te
noemen, bedoeld wordt.

Zo kwam de zoon van Fey (Fey is een
oud-dialectische vorm van Sophia) aan de
naam Feys of Feijen.

Families die een stammoeder hebben in
plaats van een stamvader zijn o.m.: Baeten
(Beat: Beatrix), Berben (Berb = Barbara),
Jennekens (Jenneke = Joanna), Meijs
(Meij: Maria), Muijtjens, Muijts (Muijtje =

Amanda), Trienekens, Trijnes (Trieneke/
Trijn = Catharina), Ummels (Ummel =

Amalia) Weijsen (Weijs = Wendelina).
De naam Meijs zou echter ook van de H. Re-
migius (de patroonheilige van "ons" Maar-
land) kunnen afstammen.

Met deze groep is gelukkig ook het vrou-
welijk element in onze familienamen verte-
genwoordigd.

Jos Crott
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Kent u ze nog ?

,Klas lV en V van de Openbare Lagere School te Eijs- 'Q
den. De foto is gemaakt in 1913 op de binnenplaats ä
van de school aan de Breusterstraat 21-23, thans het
verenigingslokaal van de Koninklijke Harmonie Ste-
Cécile.
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_ Zjeng Deliège, Rijksweg;
, Zjeng Plters, Oengder de Hej;
. Zjif Henssen, Oost;

Hai Bormans, Oost;
Zjif Risac, van hotel "De Transvaal" aan de Maas;

. Zjif Rompelberg, de Wiette van Links;

. Pierre Wolfs, van Pieterke;
. Zjirra Tossings, Maarland;
. Pierre Lebon, Oost;
. Haenen, Breust;
. Zjif Sabel, Zjif van Kokske;
. Zjeng Haufman, Kerkstraat;
. Zjeng Risac, Rijksweg;
. Adam Liebens, Oost;
. Nicolas Wolfs, Nicolas van de sjmieëd;
. Pierre Beijers, Oost;
. Zjif Janssen, Oost, Zjif van Nielle;
.' Hubert Schroen, Baer van Mien;
, Fons Warnier, Christinastraat;
. Chrit Pachen, Stationsplein;
. Hubert Boesten, onderwijzer;
. Piet Kremers, Kapelkesstraat;
. Michel Pachen, Langstraat (thans Wilhelmina-

straat);
. Jacques Huls, Oost;
4 Lambertus Bas, Maarland;
. Theophiel Theunissen, Phiel van Clement;
4 Zjeng Schillings, Oost;

. Guillaume Wolfs, van Pieterke;

. Pierre Janssen, Oost;
. Mathieu Henssen, Oost;
. Alphons van de Berg, Oost;
. Zjif Huijnen, Zjif van Martin;
. Hub. Colaris, hoofd van de school;
. Bart van Thiel, Stationsplein;
. Pierre Alberts, Maarland;
. Giel Dackus;
. Zjirra Pinckaers;
. Pierre Jeukens;
. Georges Rompelberg, Georges van de verver;
_ Zjengske Warnier;
4 Pierre Lousberg;
. Zjeng Schiffelaers, Zjeng van Cornelie;
, Miel van de Abeele, van de baoj;
4 Leo Geurten;
. Caspar Vliegen, Langstraat (thans Wilhelmina-

straat);
. Andrees Miessen, Andrees van de bekker (terwijl

zijn vader coiffeur was);
.Arthur Watrin, Langstraat (thans Wilhelmina-

straat);
, Winandus Partouns, Nahdus van Lewieske;
. Pol Lenaerts;
. Pierre Charpentier;
. Zjirra Schroen, astert.
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