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Van de redactie
Wij verwachten dat het boek “Watermolens

in Eijsden", een uitgave van de Stichting Eijs-
dens Verleden, van de hand van de Limburgse
molendeskundige M. Meerman uit Kerkrade, in
de loop van februari 1990 zal verschijnen. Bin-
nenkort zullen wij al onze begunstigers een fol-
der toesturen met uitvoerige informatie over
dat boek, welke folder voorzien zal zijn van een
intekenformulier.

Ons vorig nummer 46/47 (september 1989)
dient op een drietal punten gerectificeerd te
worden.

Allereerst zijn de onderschriften bij de foto's
op de pagina's 34 en 39 abusievelijk verwis-
seld, hetgeen u zelf waarschijnlijk reeds ge-
constateerd hebt.

ln het onderschrift bij de foto "Kent U ze
nog ?” op pagina 42 is Bertha Lenaerts niet
nummer 27, maar nummer28 en Fieneke Wolfs
niet nummer 28, maar nummer 29. Nummer 27
is Lucie Beijers.

Voorts dient in de voorlaatste alinea van de
linkerkolom van pagina 20 in de plaats van ”M.

Debeij (burgemeester van Mesch in 1836 en
schoonzoon van W Straet)” gelezen te worden
”M. Debeij (burgemeester van Mesch 1836-
1837 en schoonvader van de in de laatste ali-
nea van dit artikel genoemde zoon van W
Straet, namelijk burgemeester Mathijs Hubert
Straet van Mesch)”.

Tot slot rest ons nog onze lezers een geluk-
kig 1990 toe te wensen.

Eijsden, december 1989.

P.S.
ln dit nummer bevindt zich een reeds ge-

deeltelijk ingevulde acceptgiro, waarmee de
donatie voor 1990 kan worden overgemaakt.

Ook voor 1990 geldt nog altijd een mini-
mumbedrag van f. 25,--. Voor studerenden
geldt een minimumbedrag van f. 12,50.



Een tastbare herinnering aan de welvaart van de
protestantse families in Eijsden en omgeving

Tastbare herinneringen aan het verleden
kunnen soms zeer aangrijpend zijn. De heer
M.Th.L.W. Boersma schreef eens1 hoe hij ge-
troffen werd door een hem toevallig onder ogen
gekomen overlijdensadvertentie van een
vrouw Anna Elisabeth Du Castel, die op 20 juni
1738, na zeven weken vreselijk lijden, op 51 -ja-
rige leeftijd was gestorven. Naar aanleiding
hiervan heeft hij getracht meer over haar leven
en familie aan de weet te komen. Zij blijkt te
stammen uit één van die protestantse families
die hier in het zuiden in de zeventiende en
achttiende eeuw een belangrijke positie in kon-
den nemen, dankzij de politieke omstandighe-
den.

ln zijn artikel vermeldt de heer Boersma ter-
loops de naam van haar vijf jaar oudere zuster
Sara Du Castel, die gehuwd was met de rit-
meester, later majoor der cavalerie, Johan
Hendrick Reinicke. Sara schenkt op veertigja-
rige leeftijd2 het levenslicht aan een zoon, Qui-
rinus genaamd, bij wiens doop de echtgenoot
van de zuster van Johan Hendrick, de meester
in de rechten, schepen en één van de twee Bra-

Oorspronkelijke
voorzijde
Reinekenshof. De
rondboogpoort in de
toren heeft men later
verkleind tot het
huidige poort/e.
Foto afkomstig uit :
W Marres en J.J.EW
van Agt, De
Nederlandse
Monumenten van
geschiedenis en
kunst, deel V, derde
druk, 1e afl.,
's-Gravenhage 1962.
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bantse commissarissen-instructeurs van de
tweeherige (Brabants-Luikse) stad Maastricht,
Quirinus Collard, als getuige optreedt.

Dit alles speelt zich af in hetjaar 1722. ln de
doopakte3 van Quirinus Reinicke is vermeld
hoe op “Den 24 Augustus Quirinus zoon van
den Heer Fiitmeester Johan Hendrik Rijnike en
Mevrouw Sara du Castel Op Desselvs Huis te
Castert gedoopt getuigen waren De Heer Qui-
rinus Collart en Juffrouw Maria du Castel".

Wanneer men een bezoek brengt aan de
Reinekenshof4 te Laag-Caestert, dan ziet men
op een gevelsteen boven de poort een ovaal
wapenschild met rijk helmkleed, geflankeerd
door het jaartal 1722. Het wapen geeft de beel-
tenis van een springende vos te zien.

De Reinekenshof zal in welstand een fraaie
behuizing zijn geweest en het daar gehouden
doopfeest zal wel met de nodige luister gevierd
zijn. in ieder geval liet oom Quirinus Collard
zich niet onbetuigd. Hij vereerde de pasgebo-
rene met een prachtige pillegift, een zilveren
dienblad waarin hij niet alleen namen en data



Zilveren dienblad, voorzijde, Jan van Gendt,
Maastricht 1722.

Zilveren dienblad, achterzijde, Jan van Gendt,
Maastricht 1722.
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liet graveren, doch tevens een echt protestant-
se vrome spreuk, die aldus luidde:

CRESCAT, OMNIPOTENTEM
VERE PIE COLAT

PARENTES AMET AC HONORET
Moge hij opgroeien in oprechte vroomheid

voor de Almachtige en zijn ouders beminnen
en eren.

Het zilveren geboortegeschenk is van
Maas-
trichtse makelij. Het is vervaardigd door Jan
van Gendt (1688-1768). De werkplaats van de-
ze zilversmid heeft veel zilverwerk van grote
kwaliteit voortgebracht. Voornamelijk zilver
voor huishoudelijk gebruik is van hem bekend,
zoals mesheften, theepotten, sauskommen,
kandelaars, komforen en dergelijke.5

Van andere Maastrichtse zilversmeden zijn
overwegend kerkelijke voorwerpen, zoals
voorwerpen die dienst doen bij de misviering,
bewaard gebleven, maar aangezien Jan van
Gendt protestant was, heeft hij dergelijke op-
drachten waarschijnlijk niet gekregen. Wel
heeft hij rond 1740 voor de Nederlands Her-
vormde kerk te Heerlen een avondmaalsbeker
mogen maken.6

Van de eveneens protestantse Quirinus
Collard ontving Jan van Gendt dus de opdracht
tot het maken van dit dienblad. Evenals de ove-
rige voorwerpen die Jan van Gendt vervaar-
digd heeft, valt dit blad op door het gladde op-
pervlak. Slechts de fraai ingeschulpte rand kan
als versiering worden beschouwd.

Het niet overdadig bewerken van zilver was
in die tijd het kenmerk van Hollands zilver. De
schoonheid van het materiaal kwam in de glad-
de oppervlakken extra tot uitdrukking. Boven-
dien straalde er op deze wijze een sobere de-
gelijke deftigheid van af. Het merendeel van
Van Gendts Maastrichtse vakbroeders, die
klaarblijkelijk minder gevoelig waren voor deze
Hollandse opvattingen, trachtten de schoon-
heid van de door hen vervaardigde zilveren
voorwerpen nog te verhogen door bijzondere
bewerkingen als torderingen en graveringen.
ln de omringende landen als Frankrijk en Duits-
land hield men ook vooral van druk bewerkte
zilveren voorwerpen.
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Uit het doopregister

Het blad voor Quirinus heeft een doorsnede
van 28 cm. Het is gekeurd met de ster, de stads-
keur van Maastricht, het meesterteken van Jan
van Gendt en de jaarletter C (1722-1724). De
standring waarop het blad rust, maakt het mo-
gelijk het op te nemen zonder het aan de bo-
venzijde te hoeven aanraken.

Dergelijke bladen werden gebruikt om bij-
voorbeeld geconfijte vruchten of andere lek-
kernijen rond te dienen bij feestelijke gelegen-
heden.

Onder de standring is de hiervoor weerge-
geven vrome wens aangebracht. Voorwaar een
passend feestelijk doopge schenk en een blij-
vende7 herinnering aan deze gebeurtenis.

W.E.S.L. Keyser - Schuurman

Noten

1. M.Th.L.W. Boersma. Anna Elisabeth Geyer-Ducastel.
Een overlijdensbericht uit de achttiende eeuw. ln Lim-
burgs Tijdschrift voor Genealogie. Jaargang 13 (1985)

Breust, protocollen van akten van overdracht)
.Zie voor afbeeldingen Catalogus Maastrichts Zilver

1978. Nrs. 90-104.
01

Blz. 57-60. 6. Zie voor afbeelding Catalogus Maastrichts Zilver 1978.
2. Sara Ducastel werd op 20 augustus 1682 te Maastricht Nr. 91.

gedoopt. 7. Slechts door een uitzonderlijk toeval is dit blad aan de
3. RAL, Doopregister van de Hervormde Gemeente van vergetelheid ontkomen. Een zilververzamelaar uit het

Eijsden.
4. De Hof werd bij de op 15 november 1725 ten overstaan

in notaris WB. Vaessen te Eijsden verleden akte door
J.L. Reinicke aangekocht van Arnolt Baltasar Baron de
Rijckel, Navagne, Moelingen etc en anderen. Pachter
("halfwin") was toen Peter Schafs (RAL, Schepenbank

westen van Nederland die het blad met de inscriptie on-
der ogen kreeg en nieuwsgierig werd naar de herkomst
van het voorwerp, verzocht, omdat het van de Maas-
trichtse stadskeur is voorzien, aan mij om in deze con-
treien naspeuringen te doen. Dit artikel is hiervan het re-
sultaat.



Eysden. Den 24 dezer hebben de bekende
Mei-visschers der gemeente Lanaye (België)
in de rivier de Maas een buitengewoon grooten
visch (stuur) in hun net gevangen. Hij heeft ee-
ne lengte van ruim 2 meter en een omtrek van
1 meter, en weegt ruim 65 kilogram. Alhoewel
de visch zoo langen tijd gevangen is en aan
een touw vastgemaakt, is hij nog springlevend.

(L.C. zaterdag 31 mei 1879)

Eysden. Jl. Zaterdag is uit de weide van den
Hooggeboren Heer Baron d. S. een prachtige
koe gestolen. De politie doet ijverige nasporin-
gen.

(L.C. woensdag 11 juni 1879)
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(L.C. zaterdag 14 juni 1879)

Bij de eerste groote kersen-verkoopingen, de-
zer dagen te Eysden gehouden, zijn hooge prij-
zen besteed. Men ging zelfs tot 15 cent per KG.
op den boom. De verzending over Antwerpen
naar Engeland vangt binnen een paar dagen
aan. De opbrengst zal groot zijn.

(L.C. zaterdag 5 juli 1879)

Eysden. De heer J. Duysens van alhier heeft
aan 's Rijks veeartsenijschool het diploma als
veearts verworven.

(L.C. dinsdag 8 juli 1879)

Eysden, 23 Juli. Alhoewel men hier ongekend
hooge prijzen voor de kersen besteedt, (men
betaalt voor goede zwarte 50 à 60 centimes en
voor de welfen 70 à 80 centimes per kilogram),
is de toestand, door den regen voortgebracht,
niet gunstig en de opbrengst voor den eigenaar
lang niet zoo voordelig als in gewone drooge
jaren.
De Maas is even als zomwijlen in den winter
buiten hare oevers getreden.

(L.C. donderdag 24 juli 1879)

Eysden, 5 Aug. Gisteren-namiddag, omstreeks
5 uur, ontstond brand in den koestal van het
perceel bewoond door mej. de weduwe Otten,
aan het Withuis, onder Eysden. De brand had
aanvankelijk een zeer ernstig aanzien, noch-
tans werd door de toegesnelde buren, waaron-
derde Belgische niet mogen vergeten worden,
en door de flinke werking der brandspuit van
Eysden, het vernielende element gestuit en
was het gevaar spoedig geweken.
Het was een lust te zien, hoe velen zich beijver-
den om behulpzaam te zijn, zelfs de buurjuf-
fers, alsook die van Eysden, ontzagen niet hare
nette zomerkleedjes om groote emmers water
aan te dragen, zoodat menigeen druipnat huis-
waarts keerde met een gelaat glinsterende van
zelfvoldoening, wat den blos hunner gezonde
wangen, aan dit warme seizoen eigen, nog ver-
hoogde.
Alles moet verzekerd zijn; oorzaak en schade
onbekend.

(L.C. donderdag 7 augustus 1879)
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(L.C. zaterdag 23 augustus 1879)



Eysden, 9 Sept. Gisteren heeft alhier een onge-
hoorde diefstal plaats gehad. Een paarden-
koopman bood zich bij den heer Graaf van Ge-
loes aan om een paard te koopen. Na het dier
nauwkeurig onderzocht te hebben, steeg de
koopman er op en verdween er mee. Tot heden
zijn alle opsporingen vruchteloos gebleven.

(L.C. woensdag 10 september 1879)

Een ongehuwd heer vraagrcene

,DIENSTMEID
van cen cenipszins gevorderden lccf~
~li,1d.„ereischle zijn: zintlclijk, de
Ft'anschetnul en de keuken kennende.

Brieven 'fi-:anno: Ontvanger - te
Wit'huis-Eysden (Holland).

(L.C. dinsdag 4 november 1879)

Ons Limburg schijnt dezen winter toch werke-
lijk door brand te zullen geteisterd worden. Zoo
heeft in het laatst der vorige week een brand te
Eysden nog een schade veroorzaakt van om-
streeks fl. 3000, ten nadeele van den looier L.
Coopman.

(L.C. dinsdag 13 januari 1880)

Zijne Doorl. Hoogw. Mgr. J._A. Paredis, Bisschop
van Roermond, heeft benoemd: tot rector te
Eysden den eerw heer L.G. Boosten, thans ka-
pelaan te Breust-Eysden.

(L.C. dinsdag 20 januari 1880)

Eysden, 25 Febr. Bij de kiezing van een Raads-
lid waren ingeleverd 117 stembriefjes, waarbij
1 van onwaarde.
Waren uitgebracht op den heer A. Spauwen 68
en op den heer W. Pinckaers 48 stemmen, bij-
gevolg is de heer A. Spauwen, te Breust, geko-
zen tot Raadslid.

(L.C. donderdag 26 februari 1880)

Eysden. De Maas is wederom buiten hare oe-
vers getreden, dus voor de 3e maal binnen een
tijdsverloop van 7 maanden.

(L.C. donderdag 26 februari 1880)

Eysden, 16 Maart. Een huurder wilde het huis,
dat hij bewoonde, en dat dreigde eerlang te zul-
len instorten, niet verlaten, ondanks alle uit-
noodigingen en verklaringen. Gisteren echter
werd het huis, op bevel van den Burgemeester
ter voorkoming van ongevallen, tot de bene-
denverdieping afgebroken.
Men kan wel begrijpen, hoe de huurder stond te
kijken, toen hij in de gemeente terugkeerde.

(L.C. donderdag 16 maart 1880)

Eysden, 26 Maart. Als eene zeldzaamheid
wordt gemeld, dat bij den Secretaris Lemaire
alhier, eene kip een ei gelegd heeft, aan 't welk
een uiteinde verbonden is van 3 centim. lang
en ter dikte van een gewoon pijpenroer.

(L.C. zaterdag 27 maart 1880)

De verzendingen van kersen uit het land van
Eysden heeft met kleine partijtjes een aanvang
genomen. Er worden flinke prijzen besteed.

(L.C. zaterdag 12 juni 1880)

De uitvoer van kersen uit het land van Eysden
heeft een aanvang genomen. Er worden flinke
prijzen besteed. Het gewas is ruim.
Het weder der jongste dagen werkt uitstekend
op het grasland en verschillende andere ge-
wassen.

(L.C. woensdag 23 juni 1880)

Pullsioimal,
dot' URSULINEN

te B IHC UST - Eïsnm .
(lil-lgiwli sjmm' : (Maastricht-l uik).

Grondig ondmwijs, (lunxursztliut
lfrnnsuh, Hungilnilslrll, l'lnjgiflsrh4

lšuslgcld ll ll'lñ. lnltcllc'l October.

(L.C. zaterdag 24 juli 1880)



Eysden, 27 `Juli. Ten bewijze van het buiten-
woon toenemen van den hamster, meer be-
kend onder den naam van korenwolf, in deze
gewesten, diene, dat zoo ouden als jongen van
bedoeld schadelijk gedierte, niet minder dan
67 stuks binnen den tijd van 4 dagen, tegen be-
taling van uitgeloofde premiën, aan het Ge-
meentebestuur zijn vertoond geworden.
Ook in verscheidene andere gemeenten heeft
men dit vraatzuchtig dier weer ontmoet en
vreest men dat het er zeer vermenigvuldigd zal
zijn en groote schade zal aanrichten. Velerzijds
wordt dien ten gevolge den wensch geopperd,
dat de betreffende Gemeentebesturen, in na-
volging van Eysden, premiën uitloven tot ver-
delging en uitroeïng van dat schadelijk gedier-
te.

(L.C. donderdag 29 juli 1880)

De heer P. Bastin, van Eysden, heeft aan de Uni-
versiteit te Luik met glans het examen afgelegd
als aspirant-ingenieur (afdeeling Kunsten, We-
tenschappen en Mijnwezen).

(L.C. zaterdag 14 augustus 1880)

Te Eysden heerscht de kroep onder de volwas-
senen en kinderen. Deze ziekte heeft reeds ve-
le slachtoffers gemaakt. Dr. de Bruyn van St.
Truiden heeft een onderzoek ter plaatse inge-
steld, en al de scholen doen sluiten.

(L.C. dinsdag 17 augustus 1880)

ln een aantal couranten der laatste dagen komt
het bericht voor, als zoude te Eysden de kroep
heerschen. Het schijnt, dat men daarmede het
gehucht Eysden, gemeente Mechelen, be-
doeld heeft, of wel eenige andere Belgische lo-
caliteit van dien naam, maar niet Eysden aan
de Maas, dorp in Limburg, trouwens in deze
laatste plaats is de gezondheidstoestand aller
wege bevredigend en laat over het algemeen
niets te wenschen over.

(L.C. dinsdag 24 augustus 1880)

Harmonie van Eysden.
CONCERT i

op Zondag don 29 Augustus 11.9.,
te lat'smcw,

n don luin van L. MEERTENS.
lintróc voor leden vrij, vreemde-

lingen '/, frank.

(L.C. dinsdag 24 augustus 1880)

Mijnheer de Redacteur!
MESCH, 9 Sept. Onder de vele berichten om-
trent het onheil en de schade, door de onwee-
ren aangericht en waarvan wij geregeld in Uw
veelgelezen blad melding vinden, vergunt
U voorzeker ook een plaatsje aan het onder-
staande.

'

Zekere Marie Maans, geboren te Heugem, ge-
meente Gronsveld, doch tegenwoordig te
Mesch als dienstmeid wonende, was met de
koeien in het veld, tijdens een hevig onweer op-
daagde. Weldra echter keerde zij huiswaarts,
eene zicht op haar arm dragende. Eensklaps
ziet het meisje een verschikkelijke vuurbol af-
vallen, die haar de zicht uit den arm slaat, terwijl
zij zelve achterover op den grond valt. Waar-
heen de vuurbol gevlogen is, weet zij niet. Al-
leen bij het vallen riep zij: "St Donatus, help mijl"
en gelukkig was haar niets gebeurd.
Een en ander heeft het betrokken meisje zelve
aan mij verteld, als zijnde de zuivere waarheid.
Z.

(L.C. zaterdag 11 september 1880)

Eysden, 10 Sept. Sedert eenige dagen is de
verzending van noten naar het buitenland in
vollen gang. De aflevering geschiedt ongebol-
sterd en voor f. 12 de 100 kilo of 6000 stuks.

(L.C. dinsdag 14 september 1880)

Nico Duijkers
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Kwartierstaat van H.J.L.M. Boersma (0.6.8,

Inleiding
ln dit deel van de kwartierstaat wordt Hubert

Schroun (Schroen), kwartier Vl-60, en zijn
voorouders beschreven. De Eijsdense familie
Schroen vinden we reeds terug in de zestiende
eeuw. De schrijfwijze van de naam is nagenoeg
onveranderd gebleven tot in onze tijd toe. De
betekenis of afleiding van de naam hebben we
nog niet kunnen achterhalen. Enige spellings-
varianten zijn: Schroen, Schroun, Schroenen,
Schroeun, Geroen. Het is een katholieke fami-
lie, waarvan we weinig grote wapenfeiten heb-
ben kunnen achterhalen.

Verder komen onder andere aan de orde de
families Wijers en Frambach. Binnen deze fa-
milies vonden we nogal wat leden die zitting
hebben gehad in het plaatselijk bestuur, de zo-
genaamde schepenbank. De familie Teut
(Theuijt), eerste vermelding in kwartier X-961
(Catharina Teuijth, stamouder) blijkt erg inte-
ressant doordat binnen deze familie katholieke
en hervormde leden voorkomen. Op de oudste
lidmatenlijst van de hervormde gemeente Eijs-
den uit 1656 prijkt reeds de naam Nicolaas
Janssen Teuijt (zie onder kwartier XII-3844 sub
b) als ouderling.

Reeds eerder maakten we kennis met het
fenomeen van kwartierverlies. Dit betekent dat
kwartieren, in casu ouderparen, meerdere ma-
len voorkomen. ln dit deel van de kwartierstaat
blijkt kwartierverlies voor te komen doordat de
kwartieren Xl-1920 en Xl-1921, (het stam-
grootouderspaar Henricus Schroen en Catha-
rina Knoup) gelijk zijn aan de kwartieren Xl-
1932 en Xl-1933 (eveneens in de kwaliteit van
stam-grootouders). Ook het ouderpaar Henri-
cus Wijers en Elisabeth Mekens blijkt twee-
maal voor te komen. Eenmaal als stam-groot-
ouders (Xl-1928 en Xl-1929) en eenmaal als
stam-overgrootouders (kwartieren XII-3846 en
XII-3847).

Daarenboven treedt nog een keer kwartier-
verlies op doordat de stam-overgrootouders
Paulus Petermans en zijn nog onbekende
echtgenote ook nog tweemaal voorkomen als
stam-betovergrootouders (kwartier Xll-
3862=X|||-7682, kwartier Xll-3863=Xlll-7683).

Het zal U opgevallen zijn dat we er toe over-
gegaan zijn de opeenvolgende generaties te
benoemen, uitgaande van de probant (dat is
degene van wie deze kwartierstaat is opge-
steld). De benamingen van de verschillende
parentaties (opeenvolgende generaties) zijn
als volgt.
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Generatie Benaming
| Probant(en)

|| Ouders
lll Grootouders
lV Overgrootouders
V Betovergrootouders

Vl Oud-ouders
Vll Oud-grootouders
Vlll Oud-overgrootouders

lX Oud-betovergrootouders
X Stam-ouders

Xl Stam-grootouders
Xll Stam-overgrootouders
Xlll Stam-betovergrootouders

Dit deel van de kwartierstaat en de navol-
gende zijn van een andere opzet dan de eerder
verschenen delen. We beschrijven nu eerst de
jongste generatie in tegenstelling tot voorheen
toen eerst de oudste generatie aan bod kwam.
iedere generatie wordt vooraf gegaan door de
benaming van die parentatie. Zoals gebruike-
lijk kunnen ook nu weer verwijzingen aange-
troffen worden naar kwartieren die eerst in een
van de volgende afleveringen beschreven wor-
den.

GENERATIE Vl (Oud-ouders)

Vl-60
Hubert Schroun.
Geboren te Eijsden op 29 Nivose jaar Xlll van
de Franse Republikeinse Kalender (19-1-
1805), zoon van Arnold Schroen (volgt onder
VII-120) en Sophia Medrin (volgtondeel-121 ).
Hij huwde te Eijsden op 10-11 -1831 met Amelia
Theunissen, dochter van Petrus Theunissen
en van Maria Elisabeth Dolmans (voor haar en
haar voorouders zie deel 6 van deze kwartier-
staat in UEV nr. 42, juni 1988, pag. 15-21).
Hij woonde te Eijsden, aan de Maas en was
landbouwer en koopman in fruit. Hij overleed te
Eijsden op 23-10-1884.
ln 1882 leende hij f. 400,-- tegen 5% rente van
Selig Canther. Na zijn overlijden in 1884 raakte
het gezin Schroen in financiële moeilijkheden
en kon het de interest niet meer opbrengen. Uit-
eindelijk dwongen de schuldeisers (de erfge-
namen van Selig Canther) de familie Schroen
de als onderpand beschreven onroerende
goederen, waaronder hun woonhuis met aan-
horigheden te Eijsden (sectie D, nummers 917,
1244, 1245 en 1247) te verkopen om met de op-
brengst daarvan de schuld en achterstallige in-
teresten te voldoen.



Alzo geschiedde op 19-7-1889. De opbrengst
bleek gelukkig voldoende.1

Kinderen (alle geboren te Eijsden):

a. Schroen, Arnold, geboren op 2-5-1832.
Overleden te Eijsden op 20-6-1832.

b. Schroen, Andries, geboren op 30-3-1835.
Overleden te Eijsden op 16-4-1837.

c. Schroen, Willem, geboren op 30-10-1836.
Gehuwd te Eijsden op 26-9-1858 met Catha-
rina Warnier, dochter van Martinus en van
Cornelia Creemers. Hij was tapper en daglo-
ner van beroep en woonde aan de Maas in
Eijsden.

d. Schroen, Petrus Hubertus, geboren te Eijs-
den op 3-11-1833. Gehuwd te Eijsden op
4-5-1862 met Anna Piters. Hij volgt onder
V-30, voor haar en haar voorouders zie deel
5 van deze kwartierstaat in UEV nr. 39, sep-
tember 1987, pag. 8-19.

e. Schroen, Joannes, geboren op 1-5-1838.
Overleden te Eijsden op 3-5-1838.

f. Schroen, Barbara Elisabeth, geboren op 21 -
3-1839. Gehuwd te Eijsden op 7-6-1869 met
Guillaume Joseph Maximilien Gonda, werk-
tuigkundige, zoon van Guillaume Joseph en
Maria Agnes Struman. Zij overleed te Eijs-
den, Vogelzang, op 7-11-1871.

g. Schroen, Andries, geboren op 25-1-1841.
Overleden te Eijsden op 4-3-1841.

h. Schroen, Maria Elisabeth, geboren op 24-
12-1841.

i. Schroen, Johannes Hubertus, geboren op
19-3-1848.

j. Schroen, Maria Theresia, geboren op 24-2-
1851 (aan de Sprime). Gehuwd te Eijsden op
11-2-1871 met Joannes Egidius Rouschop,
schoenmaker, zoon van Joannes en Elisa-
beth Huijnen.

k. Schroen, Sophia. Gehuwd met Gilles Doré,
leerlooier, wonende te Luik.

l. Schroen, Catharina. Gehuwd met Servaas
Serneels, arbeider, wonende te Brussel.

GENERATIE V|| (Oud-grootouders)
VII-120
Arnoldus Schroen.
Hij werd geboren te Eijsden en gedoopt te
Breust op 23-11-1768, zoon van Andreas
Schroen (volgt onder Vlll-240) en van Maria
Wijers (volgt onder VIII-241). Hij oefende gedu-
rende zijn gehele leven het beroep van land-
bouwer uit. Hij huwde te Eijsden op 24 Brumai-
re jaar V van de Franse Republikeinse Kalen-

der (14-11-1796) met Sophia Medrin (ook wel
Lucia geheten) (volgt onder Vlll-121), dochter
van Hubertus Medrin (volgt onder VIII-242) en
Catharina Massin (volgt onder VIII-243). Hij
overleed te Eijsden op 26-2-1838.

Kinderen (alle geboren te Eijsden):

a. Schroen, Andreas, gedoopt te Breust op 8-8-
1797. Diende in het Nederlandse leger als
flankeur bij de 14e afdeling infanterie.
Schoenmaker. Huwde te Eijsden op 18-5-
1822 met Anna Barbara Piters, dochter van
Jan Piters en van Anna Barbara Piters. Hij
overleed te Eijsden, Vogelzang, op 31 -8-
1876.

b. Schroen, Hubertus, gedoopt te Breust op 10-
12-1799. Overleed te Eijsden op 6 Fructidor
jaar Xl van de Franse Republikeinse Kalen-
der (24-8-1803).

c. Schroen, Herie, geboren te Eijsden op 8 Ger-
minal jaar X van de Franse Republikeinse
Kalender (29-3-1802). Overleden te Eijsden
op 6 Fructidorjaar Xl van de Franse Republi-
keinse Kalender (24-8-1803).

d. Schroun, Hubert, geboren te Eijsden op 29
Nivosejaar X||| van de Franse Republikeinse
Kalender (19-01-1805). Gehuwd met Amelia
Theunissen. Zie hiervoor onder V|-60.

VII-121
Sophia Medrin.
Zij werd geboren te Oost en gedoopt te Breust
op 6-1-1762, dochter van Hubertus Medrin
(volgt onder VII-242) en Catharina Massin
(volgt onder VIII-243). Zij werd ook wel Lucia
genoemd. Zij huwde voor de pastoor van
Breust op 2-5-1784, en opdezelfde dag voor de
dominee te Eijsden, ondertrouwd op 17-4, met
Libertus Bovi, weduwnaar van Joanna Spau-
wen. Libertus Bovi overleed op 28-1-1794 te
Eijsden waarna zij hertrouwde met Arnoldus
Schroen (zie hiervoor onder VII-120). Zij over-
leed te Eijsden op 28-8-1837.
N.B. Libertus Bovi en Joanna Spauwen worden
in een ander deel van deze kwartierstaat be-
schreven onder respectievelijk kwartier lX-476
en kwartier lX-477.

GENERATIE V||l (Oud-overgroot-
ouders)

vul-240
Andreas Schroeun.
Geboren te Maarland en gedoopt te Breust op
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29-11-1722, zoon van Hericus Schroun (volgt
onder lX-480) en van Anna Houbiers (volgt on-
der lX-481 ). Hij was brouwer van beroep en wist
daarmee een aanzienlijk vermogen te verga-
ren. Zijn brouwerij was gelegen te Eijsden aan
de Sprlnckborn (kruispunt Spriemenstraat-Vo-
gelzang).2
Hij huwde te Breust op 13-7-1749 en dezelfde
dag te Eijsden voor de dominee, ondertrouwd
op 28-6, met Maria Wijers (volgt onder Vlll-
241), dochter van Bartholomeus Wijers (volgt
onder lX-482) en Catharina Schroeun (IX-483).
Andreas Schroeun en Maria Wijers zijn derde
graads bloedverwanten (een paar overgroot-
ouders hebben ze gemeenschappelijk; het be-
treft het echtpaar Henricus Schroen en Catha-
rina Knoup).
Bij de kerkelijke registratie wordt hiervan geen
melding gemaakt. Andreas overleed te Eijsden
op 25-12-1778. Zie ook zijn handmerk.

Kinderen (allen geboren te Eijsden en gedoopt
te Breust):

a. Schroen, Joanna, gedoopt op 6-4-1750.
Overleden op 12-4-1750.

b. Schroen, Anna, gedoopt op 14-5-1751. Over-
leden op 2-9-1765.

c. Schroen, Catharina, gedoopt op 10-3-1753.
Gehuwd te Breust en te Eijsden voor de do-
minee op 9-4-1780, ondertrouwd op 25-3,
met Matheus van Gelabbeeck.

d. Schroen, Henricus, gedoopt op 30-5-1755,
Gehuwd te Breust op 28-9-1781 met Elisa-
betha Fonsaer. Hij overleed op 30-9-1781 te
Eijsden. Zij hertrouwde op 28-10-1787 te
Breust en op dezelfde dag voor de dominee
te Eijsden, ondertrouwd op 13-10, met Simon
Lucassen.
Het huwelijk van Henricus heeft slechts twee
dagen geduurd. Bij de huwelijksinschrijving
noteerde de pastoor van Eijsden reeds dat
de bruidegom "moribundus in lecto” (ster-
vend op zijn huwelijksbed) was. Daarenbo-
ven werd het huwelijk nog om acht uur in de
avond voltrokken, een zeer ongebruikelijk
tijdstip. De reden van de slechte gezond-
heidstoestand van Henricus is onbekend.

e. Schroen, Bartholomeus, gedoopt op 2-3-
1757. Landbouwer. Gehuwd te Breust op
3-3-1794 met Gertrudis Swaenen (Zwanen).
Hij overleed te Eijsden op 17-2-1839. Stam-
ouders van een groot aantal huidige Schroe-
nen in Eijsden.
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f. Schroen, Maria, gedoopt op 3-12-1758.
Overleden te Eijsden op 22-4-1775 (Marga-
reta Schroen).

g. Schroen, Petrus, gedoopt op 5-6-1760. Over-
leden te Eijsden op 28-9-1781.

h. Schroen, Hubertus, gedoopt op 31-1-1762.
Overleden te Eijsden op 12-2-1762.

i. Schroen, Joannes, gedoopt op 31-1-1762.
Overleden te Eijsden op 7-2-1762.

j. Schroen, Maria, gedoopt op 20-2-1763.
Overleden te Eijsden op 19-9-1781.

k. Schroen, Joanna, gedoopt op 7-4-1765.
Overleden te Eijsden op 8-6-1765.

l. Schroen, Joannes, gedoopt op 4-5-1766.
Ongehuwd. Overleden te Eijsden op 27-11-
1845.

m.Schroen, Arnoldus, gedoopt op 23-11 -1768.
Gehuwd met Sophia Medrin. Zie hiervoor
onder VII-120.

n. Schroen, Anna, gedoopt te Breust op 17-8-
1771. Overleden te Eijsden op 18-2-1773.

VIII-241
Maria Wijers.
Geboren te Eijsden en gedoopt te Breust op
31 -10-1725, dochter van Bartholomeus Wijers
(volgt onder lX-482) en van Catharina Schroe-
un (volgt onder lX-483). Gehuwd met Andreas
Schrouen (zie hiervoor onder VIII-240). Zij
overleed te Eijsden op 18-10-1789.

VIII-242
Hubertus Medrin.
Hij werd omstreeks 1720 geboren, waarschijn-
lijk in de omgeving van Luik. Bij het huwelijk van
een van zijn dochters (Sophia) wordt hij als
(hoewel reeds overleden) charlier (kwakzalver)
aangeduid. Hubertus woonde in Oost alwaar
dan ook al zijn kinderen werden geboren. Hij
was gehuwd met Catharina Massin (Massls)
(volgt onder VII-243).

Kinderen (alle gedoopt te Breust):

a. Medrin, Jacobus, gedoopt op 11-1-1751.
Overleden te Oost op 12-1-1753.

b. Medrin, Maria, gedoopt op 4-10-1753. Waar-
schijnlijk overleden op 4-1-1766 te Oost



(Maria Catharina Medrin).
c. Medrin. Maria Anna, gedoopt op 15-6-1756.

Ongehuwd bevallen van een zoontje (Leo-
nardus Middrin). Deze werd gedoopt te
Breust op 21-2-1779 en overleed reeds op
5-10-1783 te Oost.

d. Medrin, Josephus, gedoopt op 20-3-1759.
Gehuwd met Helena Arts (Aers, Aerts).

e. Medrin, Sophia, gedoopt te Breust op 6-1-
1762. Wordt ook wel Lucia genoemd. Zij huw-
de de eerste maal met Libertus Bovi (volgt in
een ander deel onder lX-476) en na diens
overlijden met Arnoldus Schroen (zie hier-
voor onder VII-120). Voor haar zie hiervoor
onder VII-121.

f. Medrin, Jacobus Ludovicus, gedoopt op 31-
1-1765. Overleden te Oost op 18-10-1765.

VII-243
Catharina Massin (Massis).
Zij werd geboren omstreeks 1718. Zij was ge-
huwd met Hubertus Medrin (zie hiervoor onder
VIII-242). Zij overleed te Oost op 14-12-1797.

GENERATIE IX (Oud-betovergroot-
ouders)
lX-480
Henricus Schroun.
Hij werd geboren omstreeks 1690 te Eijsden.
Hij huwde te Breust op 15-12-1713 en te Eijsden
voor de dominee op 19-2, ondertrouwd op 9-2
met Anna Houbiers (volgt onder lX-481) doch-
ter van Hubertus Hubens (volgt onder X-962)
en Maria Vonckens (volgt onder X-963).
Hij is een zoon van Henricus Schroen (volgt on-
der X-960) en Catharina Jansen alias Teuijth
(volgt onder X-961 ). Hij woonde te Maarland al-
waar ook al zijn kinderen werden geboren.
Hij overleed aldaar op 19-10-1733. Zijn vrouw
was reeds eerder overleden. Een broer en een
schoonbroer van zijn vrouw werden als voog-
den aangesteld van zijn minderjarige kinderen.

Kinderen (alle gedoopt te Breust):

a. Schrouen, Henricus, gedoopt op 8-1-1714.
hij woonde te Eijsden in de Dorpstraat. Per
1-8-1750 "verhuijrt en verpagt” hij zijn huis
met bijbehoren aan Jean Joseph Notte, ge-
pensioneert lieutenant, voor 11 rijxsdaelders
perjaar voor een periode van 6jaar, met dien
verstande dat hij zelf over zijn huis kan be-

schikken wanneer hij zou trouwen zulks met
inachtneming van een opzegtermijn van drie
maanden.3 Zie ook handtekening.

ZW”7%.
b. Schroeun, Hubertus, gedoopt op 20-10-

1715. Overleden te Maarland op 13-12-1715.
c. Schroeun, Hubertus, gedoopt op 15-3-1717.

Overleden te Maarland op 17-5-1724.
d. Schroeun, Joannes, gedoopt op 9-2-1720.

Overleden te Maarland op 8-4-1736.
e. Schroeun, Andreas, gedoopt op 29-11 -1722.

Gehuwd met MAria Wijers. Zie hiervoor on-
der VIII-240.

f. Schroeun, Hubertus, gedoopt op 19-5-1725.
Woonde in Maastricht. Zie ook zijn handte-
kening.

,/Wdzzm
g. Schroeun, Maria Catharina, gedoopt op 13-

10-1727. |n 1751 was zij van intentie “te aan
veerden den geestelijcken staet, ende met
gods gratie aen te nemen het habijt der Fteli-
gieuse Arme Clarissen der rijxse Stadt
Aken". Voor het inkleden blijkt ze liefst 1500
gulden nodig te hebben. Daartoe verkoopt
ze een aanzienlijk deel van haar eigendom-
men. ls het toevallig dat haar broer Andreas
juist dan 1800 gulden leent? ln 1752 blijkt zij
inderdaad te zijn ingetreden.4

h. Schroeun, Petrus, gedoopt op 6-6-1731.
Overleden te Maarland op 11-3-1732.

lX-481
Anna Houbiers.
Zij werd geboren en gedoopt te Breust op 29-3-
1688, dochter van Hubertus Hubens (volgt on-
der X-962) en van Maria Vonckens (volgt onder
X-963). Zij huwde met Henricus Schroun (zie
hiervoor onder lX-480). Zij overleed te Maar-
land op 14-1 -1732 aan de gevolgen van typhus.

lX-482
Bartholomeus Wijers.
Hij werd geboren te Eijsden en gedoopt te
Breust op 5-5-1703, zoon van Bartholomeus
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Wijers (volgt onder X-964) en van Margareta
Frambach (volgt onder X-965). Hij huwde de
eerste maal te Breust, met dispensatie wegens
bloedverwantschap in de derde en vierde
graad, op 27-5-1723 en te Eijsden voor de do-
minee op 30-5, ondertrouwd op 15-5, met Ca-
tharina Schroeun (volgt onder lX-483), dochter
van Petrus Schroen (volgt onder X-966) en Ma-
ria Spits (volgt onder X-967). Catharina
Schroeun overleed te Eijsden op 4-11-1737,
waarna hij hertrouwt te Breust op 27-8-1742,
ondertrouwd voor de dominee te Eijsden op
8-8-1742, met Margareta Geurten, dochter van
Anthonius Geurten en van Maria Wolfs. Zij is
geboortig van Eijsden en werd te Breust ge-
doopt op 4-4-1715. Zij overleed op 23-1 -1791 te
Eijsden. Bartholomeus Wijers overleed te Eijs-
den op 29-6-1757.
ln 1750 wendde hij zich tot schouten schepe-
nen van Eijsden met het verzoek of hij op zijn
huis een hypotheek mocht nemen van 200 gul-
den om daarmee zijn huis te repareren. Hij ver-
haalde in zijn verzoek hoe dat hij "door de on-
langs geledene oorlogsrampen als andere on-
geluckige toevallen soo verre in decadentie
geraakt is dat desselfs rentcrediteuren alle
desselfs goederen gesubhasteert en geevini-
eert hebben, soo dat hem suppliant niet is ko-
men te resteeren als een huijs en hoff gelegen
alhier in desen dorpe (Eijsden), welcke dusda-
nig reddeloos en bouwvallig is, dat sonder
spoedige reparatie het selve in korte tijd heel
en al sal komen te corrueeren”. Schout en
schepenen beschikken gunstig met dien ver-
stande dat hij maximaal 125 gulden mag verhy-
pothekeren "mits dat de selve (som geld) sullen
worden gesteld in handen van d'heer schout
van der Wood, denwelcken sorge sal dragen
dat deselve ook effective tot reparatie van ge-
meld huijs sullen worden geemploijeert”. ln
hoeverre hij van deze mogelijkheid gebruik
heeft gemaakt is niet duidelijk. Wel verpandt hij
op 14-12-1750 vier grote roeden akkerland ge-
legen aan de Hollestraat naar St. Geertruid,
aan zijn schoonzoon Andreas Schroen, voor
140 gulden.5 Zie ook handtekening van Bar-
tholomeus Wijers.
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Uit zijn eerste huwelijk werden acht kinderen
geboren te Eijsden. Ze werden alle gedoopt te
Breust:

a. Wijers, Bartholomeus, gedoopt op 6-12-
1723. Overleden vóór 4-12-1743.

b.Wijers, Maria, gedoopt op 31-10-1725. Ge-
huwd met Andreas Schroeun (zie hiervoor
onder Vlll-240). Voor haar zie onder Vlll-241.

c. Wijers, Margarita Henrica, gedoopt op 1-4-
1727. Overleden op 2-9-1731.

d. Op 26-8-1728 werd een zoontje geboren. Hij
werd door de vroedvrouw gedoopt en over-
leed reeds dezelfde dag.

e. Wijers, Maria Catharina, gedoopt op 6-9-
1729. Overleden op 20-11-1730.

f. Wijers, Petrus, gedoopt op 29-6-1733. Over-
leden op 4-3-1735.

g. Wijers, Petrus, gedoopt op 16-9-1735. Over-
leden op 2-10-1735.

h. Wijers, Margareta, gedoopt op 8-9-1736. Zij
huwde te Eijsden voor de dominee op 13-5-
1763, ondertrouwd op 30-4, en voor de pas-
toorte Breust op 15-5-1763 met Mathias Dol-
mans, zoon van Wilhelmus Dolmans (zie
voor hem lX-492 in UEV, maart 1989, nr. 45
pag. 22 e.v.) en van Joanna Jeuckens (zie
voor haar lX-493 in UEV, maart 1989, nr. 45,
pag. 23 e.v.). Mathias overleed te Eijsden op
16-7-1809.

Uit zijn tweede huwelijk werden nog eens zes
kinderen geboren te Eijsden. Ook deze werden
in Breust gedoopt:

i. Wijers, Maria Margareta, gedoopt op 2-11-
1742.

j. Wijers, Bartholomeus, gedoopt op 4-12-
1743. Overleden op 25-12-1743.

k. Wijers, Bartholomeus, gedoopt op 10-1-
1745. Gehuwd te Breust op 22-10-1769, on-
dertrouwd te Eijsden op 7-10 met Anna Huij-
nen (Huijn).

l. Wijers, Antonius, gedoopt op 22-4-1747. On-
gehuwd. Overleden op 6-12-1791.

m.Wijers, Henricus, gedoopt op 22-1-1749.
Overleden op 27-1-1761.

n. Wijers, Joannes, gedoopt op 25-1-1753. Ge-
huwd te Breust en te Eijsden op 25-11-1787,
ondertrouwd op 10-11 met Anna Horens. Bij
dit huwelijk maakte de dominee de aanteke-
ning dat "J: Weijers en Anna Hoorens hadde
een dogtertje. Dit kind heeft bij de trouw tus-
sen beijde gestaan en is dus geecht gewor-
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den". Anna Horens overleed in het kraambed
bij de bevalling van een dochtertje op 29-1-
1790.
Ook dit dochtertje overleefde de bevalling niet.

lX-483
Maria Chatarina Scrons (Maria Catharina
Schroeun).
Zij werd geboren te Eijsden en gedoopt te
Breust op 4-9-1699, dochter van Petrus
Schroen (volgt onder X-966) en Maria Spits
(volgt onder X-967). Gehuwd met Bartholom-
eus Wijers (zie hiervoor onder lX-482). Zij over-
leed op 4-11-1737 te Eijsden.

GENERATIE X (Stam-ouders)

X-960
Henricus Schroen.
Hij werd te Eijsden geboren omstreeks 1660,
zoon van Henricus Schroen (volgt onder Xl-
1920) en Catharina Knoup (volgt onder Xl-
1921). Hij trad in het huwelijk met Catharina
Teuijth (Jansen alias Teut, Theut) (volgt onder
X-961 ). Hij overleed te Eijsden op 9-11 -1694. De
pastoor noteerde: "Den 9 9ber gestorven Hen-
drick Schroun, ende den 10 begraven, den
dienst gedaen den 15 dito". Hij was waarschijn-
lijk brouwer van beroep.

Kinderen uit dit huwelijk werden te Eijsden ge-
boren en te Breust gedoopt:

a. Scroun, Catharina, gedoopt op 3-11 -1684. Zij
huwde te Breust op 3-2-1711 met Leben Je-
gers, zoon van Leben en Maria Knoppen. Hij

overleed te Eijsden op 1-12-1740, zij over-
leed aldaar op 13-11 -1746.

b. Schroun, Maria, geboren omstreeks 1686.
Ongehuwd. Zij overleed te Eijsden op 19-11 -
1746. Haar nalatenschap werd verdeeld on-
der de kinderen van haar zuster Catharina
en haar broer Henricus. Haar onroerende
goederen vertegenwoordigden een waarde
van maar liefst 2305 gulden. Een gedeelte
van haar onroerende goederen had zij ver-
kregen door ruiling met de weduwe van Jan
Pieters. Haar inbreng betrof "een brouwhuijs
met ketel en aengehoorige gereetschap-
pen".6

c. Schroun, Henricus, geboren omstreeks
1690. Gehuwd met Anna Houbiers. Zie hier-
voor onder lX-480.

d. N.N. Schroun. Op 19-6-1691 overleed een
dochtertje van Henricus Schroun. "Den 16
dito (september 1691) gestorven een doch-
terken van Hendrick Schroun, den 17 begra-
ven, den 20 dito een engelsche misse daer
voor gesongen. 2 gulden. Solvit".

e. Schroun, Elisabetha, gedoopt op 20-5-1693.
Waarschijnlijk opjeugdige leeftijd overleden.

X-961
Catharina Teuijth (Jansen alias Teut, Theut).
Zij werd geboren omstreeks 1659 en is een
dochter van Jan Teuth (volgt onder Xl-1922) en
van Elisabeth Wijers (volgt onder Xl-1923). Zij
huwde de eerste maal met Henricus Schroen
(zie hiervoor onder X-960). Na diens overlijden
op 9-11-1694, hertrouwde zij op 11-2-1695 te
Eijsden, ondertrouwd op 27-11 met Jan Peters
alias Cousen (zie voor hem onder lX-496 in
UEV, september 1987, nr. 39, pag. 12 e.v.). Zij
overleed te Eijsden op 2-6-1709 aan de gevol-
gen van gangreen in de borst.

X-962
Hubertus Hubens.
Hij huwde met Maria Vonckens (volgt onder
X-963).

De kinderen uit dit huwelijk werden geboren en
gedoopt te Breust:

a. Hubens, Joanna, gedoopt op 8-3-1674. Zij
huwde te Breust op 10-7-1716 en te Eijsden
voor de dominee op 13-7, ondertrouwd op
27-6, met Arnoldus Morrees, weduwnaar
van Magdalena Schroeun (zie ook onder
X-966 ad b.). Hij was schepen te Breust. Zij
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overleed te Eijsden op 28-9-1746 (Houbiers).
(N.B.: bij haar huwelijk én overlijden wordt
vermeld dat zij geboren is omstreeks 1689.
Wellicht dat dit inderdaad correct is en dat de
hier genoemde Joanna op jeugdige leeftijd
is overleden).

b. Hubens, Joannes, gedoopt op 2-10-1678. Hij
huwde te Breust op 9-2-1700 en te Eijsden
voor de dominee op 14-2, ondertrouwd op
30-1, met Anna Tossis. Hij was schepen te
Eijsden. Zijn naam is ook wel Houbiers, Hou-
beers en Hubierts. Hij overleed te Eijsden op
21 -12-1764. Anna Tossis (Tossees) overleed
op 5-2-1752 te Eijsden.

c. Hubens, Egidius, gedoopt op 16-11-1681.
. Hubens, Maria, gedoopt op 10-8-1684.

e. Hubiers, Anna, gedoopt te Breust op 29-3-
1688. Gehuwd met Henricus Schroun (zie
hiervoor onder lX-480). Voor haar zie hier-
voor onder lX-481.

O.

X-963
Maria Vonckens.
Zij huwde voor de eerste maal met Hubertus
Hubens (zie hiervoor onder X-962). Na diens
overlijden hertrouwde ze te Breust op 9-2-1694
met Bartholomeus Raets. Zij overleed te Breust
op 5-7-1728, ongeveer 83 jaar oud, hij overleed
eveneens te Breust op 18-6-1737 aan de gevol-
gen van waterzucht op de leeftijd van ongeveer
80 jaar.

X-964
Bartholomeus Wijers.
Hij werd geboren te Breust op 14-1 -1642, zoon
van Henricus Wijers (volgt onder Xl-1928) en
Elisabeth Mekens (volgt onder Xl-1929). Hij
huwde met Margaretha Frambach (volgt onder
X-965), dochter van Wilhelmus Frambach
(volgt onder Xl-1930) en Johanna Petermans
(volgt onder Xl-1931). Hij vervulde de functie
van secretaris bij de schepenbank van Breust.
Hij overleed te Eijsden op 21 -9-1728.

Kinderen (geboren te Eijsden en gedoopt te
Breust):

a. Wijers, Henricus, gedoopt op 30-8-1681.
Komt voor als schepen in 's-Gravenvoeren.

b. Wiers, Guilhelmus, gedoopt op 1-2-1683.
Gehuwd te Breust op 29-10-1707, met dis-
pensatie wegens bloedverwantschap in de
tweede en derde graad, met Gertrudis Mor-
rees, dochter van Jan Morrees en Elisabeth
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Teuijt (zie ook hierna onder Xl-1922 ad b). Zij
overleed op 21-3-1755 te Eijsden, hij over-
leed op 5-1-1766 te Eijsden.

. Wijers, Joannes Petrus, gedoopt op 20-1-
1685. Gehuwd te Breust op 27-2-1715 en te
Eijsden voor de dominee op 3-3-1715, on-
dertrouwd op 16-2, met dispensatie wegens
bloedverwantschap in de vierde graad, met
Anna Ftuth (Rutten) van Maarland, dochter
van Petrus Rutten, schepen in Breust en An-
na Cupers. Hij was schepen en secretaris in
Breust van de schepenbank. Hij overleed te
Maarland op 11-8-1742 aan de gevolgen van
een beroerte. Zij overleed te Maarland op 13-
3-1761. N.B. Joannes Petrus Weijers wordt in
een ander deel uitgebreider beschreven on-
der kwartiernummer lX-370. Zijn echtgenote
onder nummer lX-371.
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Mathias Maria Paulus Jan Catrijna
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t ?-1-1673
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d. Wiers, Elizabeta, gedoopt op 24-3-1688. Zij
huwde te Breust op 17-12-1707 met de uit
Eijsden afkomstige Cornelis Teuijdt, zoon
van Nicolaas Teuijdt en Agnes Tossis. Zij
overleed op 17-8-1772 te Eijsden.

e. Wijers, Bartholomeus, gedoopt op 13-8-
1692. Overleden vóór 18-3-1701.

f. Wijers, Leonardus, gedoopt op 10-7-1694.
Gehuwd te Breust op 16-6-1724 en te Eijs-
den voor de dominee op 18-6, ondertrouwd
op 3-6, met dispensatie wegens bloedver-
wantschap in de tweede en derde graad, met
Elisabeth Morrees, dochter van Jan Morrees
en Elisabeth Teuijt (zie ook hierna onder Xl-
1922 ad b). Zij overleed te Eijsden op 23-10-
1725, hij overleed op 2-4-1788.

g. Wijers, N.N., begraven op 24-1 -1696.
h. Wijers, Margareta, gedoopt op 17-12-1698,

gehuwd te Breust op 9-6-1716 met Wilhel-
mus Bernardus Vaessen, schout in Berneau.
Hij overleed te Eijsden op 19-11 -1736 aan de
gevolgen van lethargie (ziekelijke sloop-
zucht). Zij overleed op 26-11 -1780 te Eijsden.

i. Wijers, Bartholomeus, gedoopt op 18-3-
1701, overleden vóór 5-5-1703.

j. Wijers, Bartholomeus, gedoopt op 5-5-1703.
Huwde de eerste maal met Maria Catharina
Schroeun. Na haar overlijden hertrouwde hij
met Margareta Geurten. Zie voor hem hier-
voor onder lX-482.

k. Wijers, N.N., dochter, door de vroedvrouw
gedoopt. Overleden op 5-8-1706.

X-965
Margareta Frambach.
Geboren omstreeks 1658, dochter van Wilhel-
mus Frambach (volgt onder Xl-1930) en van

Johanna Petermans (volgt onder Xl-1931). Ge-
huwd met Bartholomeus Wijers (zie hiervoor
onder X-964). Zij overleed te Eijsden op 30-10-
1736.

X-966
Petrus Schroen.
Hij werd omstreeks 1664 te Eijsden geboren en
is een zoon van Henricus Schroen (volgt onder
Xl-1920) en van Catharina Knoup (volgt onder
Xl-1921 ). Hij huwde te Eijsden voor de dominee
op 3-5-1693, ondertrouwd op 19-4 met de uit St.
Geertruid afkomstige Maria Spits (volgt onder
X-967), dochter van Matheus Spits (volgt onder
Xl-1934) en Maria N.N. (volgt onder Xl-1935).
Petrus Schroen overleed te Eijsden op 2-6-
1724.

Kinderen (alle geboren te Eijsden en gedoopt
te Breust):

a. Schroun, Henricus, gedoopt op 27-3-1695.
b. Schroun, Magdalena, gedoopt op 26-6-

1697. Gehuwd te Breust op 20-6-1715, on-
dertrouwd te Eijsden voor de dominee op
8-6-1715 met Arnoldus Morrees. Zij overleed
op 18-12-1715 te Eijsden, slechts 18 jaar oud.
Arnoldus hertrouwde op 10-7-1716 te Breust
en op 13-7-1716, ondertrouwd op 27-6, te
Eijsden met Johanna Houbiers, dochter van
Hubertus Houbiers (zie hiervoor onder
X-962) en van Maria Vonckens (zie hiervoor
onder X-963).

c. Scrons, Maria Chatarina, gedoopt op 4-9-
1699. Gehuwd met Bartholomeus Wijers (zie
hiervoor onder lX-482). Voor haar zie hier-
voor onder lX-483.

d. Scrons, Angla, gedoopt op 13-11-1701
e. Srons, Joanna, gedoopt op 9-12-1703. Zij

overleed op 1-1-1708, bijna 5 jaar oud.
t. Schroen, Joannes, gedoopt op 8-6-1706. Hij

huwde te Eijsden voor de dominee op 18-11-
1736, ondertrouwd op 3-11-1736, met de uit
Biquel (Rijckholt?) afkomstige Maria Joanna
Dortu (Doretus).

g. Schroeun, Joanna, gedoopt op 8-8-1709.
h. Schroeun, Maria Anna, gedoopt op 14-11-

1712, overleden op 27-8-1723.
i. Schroeun, (Henricus) Joannes, gedoopt op

28-1-1715.

X-967
Maria Spits.
Zij werd geboren omstreeks 1669 te St. Geer-
truid, dochter van Matheus Spits (volgt onder
Xl-1934) en van Maria N.N. (volgt onder Xl-
1935). Gehuwd met Petrus Schroen (zie hier-

voor onder X-966). Zij overleed te Eijsden op
11-7-1733.

GENERATIE Xl (Stam-grootouders)

Xl-1920 = Xl-1932
Henricus Schroen (Heijn).
Hij werd gedoopt te Breust op 30-5-1629, zoon
van Henricus Schroen (volgt onder XII-3840)
en Catharina Petermans (volgt onder Xll-
3841). Hij huwde te Eijsden op 7-12-1657 met

Thrijn Cnoffel (Knoup, Knoopen) (volgt onder
Xl-1921), dochter van Ernen Knoppen (volgt
onder XII-3842) en van Jehen Tuches (volgt
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onder XII-3843). Keuterboer (1663). ln ge-
noemd jaar bezat hij in Eijsden 1 bunder en
6 grote roeden land.7 Hij overleed vóór 17-3-
1677; op die dag kocht zijn vrouw 4 1/2 grote
roeden akkerland en wordt zij als weduwe ver-
meld.8

Kinderen uit dit huwelijk (alle gedoopt te
Breust):

a. Schroen, Henricus, geboren omstreeks
1660. Gehuwd met Catharina Teuijth (Jan-
sen alias Teut). Zie hiervoor onder X-960.

b. Schroen, Petrus, geboren omstreeks 1664.
Gehuwd met Maria Spits. Zie hiervoor onder
X-966.

c. Schroun, Arnoldus, gedoopt in mei 1671. Hij
huwde te Breust op 25-6-1707 en te Eijsden
op 31-6-1707 met Maria Catharina Jegers.
Deze overleed te Eijsden op 13-1-1719, on-
geveer 36 jaar oud. Hij hertrouwde te Breust
op 30-4-1719 en te Eijsden voor de dominee
op dezelfde dag, ondertrouwd op 16-4, met
Joanna Jonckhans, weduwe van Judocus
alias Joost Loow (Louijen). Arnoldus over-
leed te Eijsden op 28-12-1722, Joanna was
reeds op 6-4-1721 te Eijsden overleden.

Xl-1921 = Xl-1933
Catharina Knoppen (Knoup, Knoopen).
Bij huwelijk Thrijn Cnofiel. Zij is een dochter van
Ernen Knop (volgt onder XII-3842) en Jehen
Tuchee (volgt onder XII-3843). Zij is gehuwd
mer Henricus Schroen (zie hiervoor onder Xl-
1920).

Xl-1922
Joannes (Jan) Teuth (Teuijth)
Hij werd geboren omstreeks 1626, zoon van
Jan Teuth (volgt hierna onder XII-3844) en Ca-
tharina Curvers (volgt hierna onder XII-3845).
ln 1663 wordt hij vermeld als biertapper. Hij ver-
vulde gedurende meerdere jaren het schepen-
ambt te Eijsden (1674-1679).9 ln 1663 bezat hij
5 grote roeden land te Eijsden.7 Hij was gehuwd
met Elisabetha Wijers (volgt hierna onder Xl-
1923), dochter van Henricus (volgt onder Xll-
3846) en Elisabeth Mekens (volgt onder Xll-
3847). Hij overleed te Eijsden, na een geduldig
gedragen lijden van meerdere maanden, voor-
zien van de heilige sacramenten, op 27-1-
1706.

Kinderen uit dit huwelijk:

a. Teuijth, Catharina (Jansen alias Teut), gebo-
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ren omstreeks 1659. Gehuwd met Henricus
Schroen (zie hiervoor onder X-960) en na
diens overlijden hertrouwd met Jan Peters
alias Cousen. Zie hiervoor onder X-961.

b. Teuijth, Elisabeth, geboren omstreeks 1659.
Zij huwde met de hervormde Jan Morrees.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,
waarvan het ene katholiek werd gedoopt
(Getrudis, Breust, 14-2-1684) en het andere
hervormd (Elisabeth, Eijsden, 27-3-1695). Zij
overleed te Eijsden op 3-6-1739.

Xl-1923
Elisabeth Wijers
Zij werd gedoopt te Breust op 20-2-1632, doch-
ter van Henricus Wijers (volgt hierna onder Xll-
3846) en van Elisabeth Mekens (volgt hierna
onder XII-3847). Zij huwde met Joannes Teuth
(zie hiervoor onder Xl-1922). Zij overleed te
Eijsden op 21-10-1714 op 82- jarige leeftijd.

Xl-1928 = XII-3846
Henricus (Heen) Wijers.
Hij werd geboren omstreeks 1585. Hij huwde te
Breust in mei 1623 met Elisabeth Mekens.

Kinderen (alle gedoopt te Breust):

a. Wijers, Bartholomeus, gedoopt op 6-8-1625.
Overleden vóór 14-1-1642.

b. Wijers, Catharina, gedoopt op 2-9-1627. Ge-
huwd met Wijnandus Nijstenn uit Maastricht.
Zij overleed op de gezegende leeftijd van
ruim 97 jaar.

c. Wijers, Wilhelmus, gedoopt op 12-9-1629.
. Wijers, Maria, gedoopt op 5-2-1631.

e. Wijers, Lijsbert, gedoopt op 20-2-1632. Ge-
huwd met Joannes Teuth (volgt onder Xl-
1922), zoon van Jan Teuth (volgt onder Xll-
3844) en Catharina Curvers (volgt onder Xll-
3845). Zie onder Xl-1933.

f. Wijers, Martha, gedoopt op 3-12-1634.
g. Wijers, Hendricus, gedoopt op 12-4-1638.
h. Wijers, Bartholomeus, gedoopt op 14-1-

1642. Gehuwd met Margareta Frambach
(volgt onder X-965), dochter van Wilhelmus
Frambach (volgt onder Xl-1930) en Johanna
Petermans (volgt onder Xl-1931). Zie onder
X-964.

O.

Xl-1929 = XII-3847
Elisabeth (Lijsken) Mekens.
Gehuwd met Henricus Wijers (zie onder Xl-
1928).



Gehuwd te Eijsden...
St.-Christinakerk te
Eijsden, ansichtkaart
zwart-wit, ca. 1900,
collectie auteur

8 - í ,1904

Xl-1930
Wilhelmus Frambach.
Hij werd gedogedoopt te Breust op 15-3-1623,
zoon van Wilhelmus Frambach (volgt onder
XII-3860) en Cornelia Noppis (volgt onder Xll-
3861). Gehuwd met Johanna Petermans (volgt
onder Xl-1931), dochter van Paulus Petermans
(volgt onder XII-3862) en N.N..

Hij is waarschijnlijk overleden op 14-8-1702 te
Eijsden.
Kinderen:

a. Frambach, Nelen, gedoopt te Breust op 30-
8-1644.

b. Frambach, Gertruijdt, gedoopt te Breust op
27-3-1646.

c. Frambach, Margareta, geboren omstreeks
1658. Gehuwd met Bartholomeus Wijers
(volgt onder X-964), zoon van Henricus Wij-
ers (volgt onder Xl-1928) en Elisabeth Me-
kens (volgt onder Xl-1929). Volgt onder
X-965.

Xl-1931
Johanna Petermans.
Zij is een dochter van Paulus Petermans (volgt
onder XII-3862) en een nog onbekende moe-
der. Zij huwde met Wilhelmus Frambach (volgt
onder Xl-1930), zoon van Willem Frambach
(volgt onder XII-3860) en Cornelia Noppis
(volgt onder XII-3861).

Xl-1932 = Xl-1920
Henricus Schroen.
Zie onder Xl-1920.

Kerk. EYSDEN. Hi'

Xl-1933 = Xl-1921
Catharina Knoup.
Zie onder X|-1921

Xl-1934
Matheus Spits.
Gehuwd met Maria N.N. (achternaam nog on-
bekend).

Kinderen (alle gedoopt te St. Geertruid):

a. Spits, Petrus, gedoopt op 10-2-1650.
b. Spits, Anna, gedoopt op 25-8-1652. Vermoe-

delijk overleden te St. Geertruid, aldaar be-
graven op 3-3-1729.

c. Spits, Matheus (Thiwen), gedoopt op 19-12-
1654, aldaar overleden en begraven op 21-
8-1721.

d. Spits, Egidius, gedoopt op 19-12-1658. Be-
graven te St. Geertruid op 14-4-1716.

e. Spits, Cornelia. Begraven te St. Geertruid op
17-9-1728.

f. Spits, Lambertus. Begraven te St. Geertruid
op 14-3-1727.

g. Spits, Joannes.
h. Spits, Maria. Gehuwd met Petrus Schroen

(volgt onder X-966), zoon van Henricus
Schroen en Catharina Koup (zie onder Xl-
1932 en Xl-1933). Zie onder X-967.

Xl-1935
Maria N.N..
Gehuwd met Matheus Spits. Zie ondee-1934.

GENERATIE Xll (Stam-overgrootou-
ders)
XII-3840 = XII-3864
Henricus Schroun (Heen Schroen).
Vermoedelijk geboren te Caestert. Hij werd ge-
doopt te Breust op 14-10-1607, zoon van Mathi-
as Schroen (volgt onder XIII-7680) en Maria
Noppis (volgt onder XIII-7681 ). Hij huwde in au-
gustus 1628 met Catharina Petermans (volgt
onder Xll-3841), dochter van Paulus Peter-
mans (volgt onder XIII-7682) en van N.N. Hij
was brouwer en overleed vóór 11 -5-1663.7

Kinderen (voor zover bekend alle gedoopt te
Breust):

a. Schroen, Henricus, gedoopt op 30-5-1629.
Gehuwd met Catharina Knoup. Volgt onder
Xl-1920.

b. Schroen, Mat(theus), gedoopt op 1-8-1631.
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c. Waarschijnlijk: Schroen, Joannes, geboren
omstreeks 1633. Gehuwd met Johanna
Moor. Hij overleed te Maarland op 26-2-1720,
zij overleed te Oost (wonend te Maarland) op
14-1-1720.

d. Schroun, Catarina, gedoopt op 14-1-1637.
Overleden vóór 3-9-1642

e. Schroun, Agidius, gedoopt op 6-9-1640. Ge-
huwd te Eijsden voor de dominee op 28-4-
1697, ondertrouwd op 14-4, met Catharina
Waalpots. Zij overleed in de nacht van 15 op
16-11 -1714 te Caestert, hij overleed op 8-10-
1721 te Caestert.

f. Schruen, Catarina, gedoopt op 3-9-1642.
Gehuwd met Wilhelmus Pinckers. Beiden te
overleden te Maarland, zij op 21-8-1739, hij
op 12-3-1742, ouder dan 90 jaar.

g. Schroen, Paulus, gedoopt op 16-5-1645. On-
gehuwd. Was sedert het jaar 1671 koster in
Breust. Hij overleed in die hoedanigheid te
Breust op 31-8-1715. Zie ook handtekening
van hem.

Ã)
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h. Schroen, Martha, gedoopt op 16-5-1645.
i. Waarschijnlijk: Schroun, Maria, geboren om-

streeks 1654. Ongehuwd. Overleden te Eijs-
den op 29-10-1734.

XII-3841 = XII-3865
Catharina Petermans.
Gedoopt te Breust op 22-1 -1606, dochter van
Paulus Petermans (volgt onder XIII-7682) en
van N.N.. Gehuwd met Henricus Schroun. (Zie
hiervoor onder XII-3840)

XII-3842 = XII-3866
Ernen (Arnoldus) Knoppen (Knop).
Hij is een zoon van Jan Knop en Catrijna (Ca-
tharina) Peerbooms (zie hierna onder Xlll-
7682 en XIII-7683).
Hij huwde met Jehen Tuchee (volgt onder Xll-
3843). Op 8-6-1644 blijkt zij reeds weduwe te
zijn.10

Kinderen:

a. Knoppen, Catharina. Gehuwd met Henricus
Schroen. Zie hiervoor onder Xl-1920 en Xl-
1921.

b. Knop, Pascacius, gedoopt te Breust op 17-1 -

1639.

20

XII-3843 = XII-3867
Jehen Tuchee.
Gehuwd met Ernen Knoppen (zie hiervoor on-
der Xll-3842). Zij blijkt op 8-6-1644 reeds we-
duwe te zijn.11

XII-3844
Joannes Teut (Theuth).
Joannes is gehuwd met Catharina Curvers
(volgt onder XII-3845).
Dit echtpaar heeft drie zonen voortgebracht
waarvan er twee zich tot de hervormde kerk
wenden, en daarin zelfs een vooraanstaande
positie innamen. De contacten tussen de ka-
tholieke en de hervormde nazaten verliepen
alleszins stroef.12
Jan Teut is vermoedelijk overleden in januari
1673 (Joannes Teuth).

Kinderen:
a. Teut (Teuijt), Cornelis (Nelis). Hij komt in 1656

voor op de lidmatenlijst van de Hervormde
Gemeente in Eijsden, zijn echtgenote Ag-
nies Janssen evenwel niet.13 ln 1663 wordt hij
vermeld als keuter met een bezit van 1 bun-
der, 7 grote en 15 kleine roeden land.7 ln 1679
wordt zijn echtgenote als weduwe aange-
duid.14

b. Teut (Teuijtt),
Janssen Teuth).
Hij was een vooraanstaand lid van de Her-
vormde Gemeente in Eijsden, gedurende
velejaren was hij ouderling (vermeld in 1656,
1678, 1679, 1680, 1682-1685). Ook in de Eijs-
dense schepenbank vervulde hij gedurende
vele jaren het schepenambt (1663-1674,
1679-1686). ln de laatstgenoemde periode
was hij daarenboven schout (stadhouder) of
substituut schout (vice-schout).15 Nicolaas
was koopman. ln 1663 bezat hij in Eijsden
1 bunder en 18 kleine roeden land.7 Zijn echt-
genote heet Quintine Jacobs. Hij was zeer
actief in het aan- en verkopen van grond.
Ook kon men bij hem terecht voor het lenen
van geld. Hij is waarschijnlijk kinderloos ge-
storven rond 1688. ln 1689 gaan de erfgena-
men, de kinderen van zijn broers en zus, over
tot de verdeling van zijn nagelaten goederen.
Tot de goederen behoorde "de brouwer ketel
ende alle brouwe getuich", een aanduiding
dat hij ook met brouwen actief was.16

Nicolaas (Claes)(Nicolaas

c. Teut (Teuth, Teuijth). Joannes (Jan). Geboren
omstreeks 1626. Gehuwd met Elisa-



betha Wijers. Zie hiervoor onder Xl-1922.
d. Teut, Pentecostes (Pincke, Pinxter), gedoopt

te Breust op 8-3-1637. Zij huwde te Eijsden,
hervormd, op 15-12-1658, met de in Alden-
biesen geboortige Henricus (Hendrik)
Hechtermans. Dit is de stamvader van alle
Eijsdense Hechtermansen. Al hun kinderen
werden katholiek gedoopt. ln 1663 bezat hij
liefst 2 bunder, 10 grote en 16 1/2 kleine roe-
den land te Eijsden.7 Hij was bakker'. Pente-
costes overleed vóór 1695. Hij overleed
waarschijnlijk op 25-5-1705, voorzien van de
laatste Heilige sacramenten.

N.B. Henricus Hechtermans en Pentecostes
Teut komen in een ander deel van de kwartier-
staat aan de orde onder respectievelijk kwar-
tier Xl-1880 en Xl-1881.

XII-3845
Catharina Curvers.
Gehuwd met Joannes Teut. Zie hiervoor onder
XII-3844.

XII-3846 = Xl-1928
Henricus Wijers.
Zie onder Xl-1928.

XII-3847 = Xl-1929
Elisabeth Mekens.
Zie onder Xl-1929.

XII-3860
Wilhelmus (Willem) Frambach.
Hij werd geboren omstreeks 1595. Hij huwde
met Cornelia Noppis (volgt onder XII-3861).
Willem was secretaris van de schepenbank in
Breust.

Kinderen (alle gedoopt te Breust):

a. Frambach, Wilhelmus, gedoopt op 15-3-
1623. Gehuwd met Johanna Petermans.
Volgt onder Xl-1930.

b. Frambach, Servatius, gedoopt op 2-3-1625.
c. Frambach, Joannes, gedoopt op 9-6-1627.

Gehuwd met Joanna van Hommelen alias
Jacobs. Hij overleed te Eijsden op 13-5-1706
(Frambach alias Linsen).

d. Frambach, Petrus, gedoopt op 17-5-1629.
Gehuwd met Joanna Petermans.

e. Frambach, Leonardus, gedoopt op 18-2-
1631. Gehuwd met Anna Meerck.

f. Frambach, Anna, gedoopt op 12-2-1636.
g. Frambach, Maria, gedoopt op 23-3-1638.

XII-3861
Cornelia (Nelen) Noppis.

Gehuwd met Wilhelmus Frambach (Zie hier-
voor onder XII-3860).

XII-3862 = XIII-7682 = XIII-7730
Paulus Petermans.
Hij werd geboren omstreeks 1580 en overleed
waarschijnlijk te Eijsden op 12-5-1645 (Paulus
Pet...). De naam van zijn echtgenote is nog niet
achterhaald.

Kinderen:

a. Petermans, Catharina, gedoopt te Breust op
22-1 -1606. Gehuwd met Henricus Schroun.
Zie hiervoor onder XII-3840 en XII-3841.

b. Petermans, Johanna, gehuwd met Willem
Frambach. Zie hiervoor onder Xl-1931 en Xl-
1930.

Xll-3863 = XIII-7683 = XIII-7731
N.N.
Echtgenote van Paulus Petermans. Zie onder
XII-3862.

XII-3864 = XII-3840
Henricus Schroen.
Zie onder XII-3840.

XII-3865 = XII-3841
Catharina Petermans.
Zie onder XII-3841.

XII-3866 = XII-3842
Ernen Knoppen.
Zie onder XII-3842.

XII-3867 = XII-3843
Jehen Tuchee.
Zie onder XII-3843.

GENERATIE Xlll (Stam-betover-
grootouders)
Xlll-7680 = XIII-7728
Mathias Schroen (Schroun).
Hij werd geboren omstreeks 1580 en huwde
met Maria Noppis (volgt onder XIII-7681). Al
hun kinderen werden gedoopt te Breust. Bij
enige kinderen wordt vermeld dat ze zijn gebo-
ren te Caestert.

Kinderen:

a. Schroun, Maria, gedoopt op 26-2-1606.
b. Schroun, Henricus, gedoopt op 14-10-1607,

gehuwd met Catharina Petermans. Volgt
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onder XII-3840.
c. Schroun, Petronilla, gedoopt op 19-12-1609.
d. Schroen, Helena, gedoopt op 15-1 -1612.
e. Schroonen, Catharina, gedoopt op 25-1-

1614.
f. Scroonen, Getrudis, gedoopt op 1-5-1616.
g. Schroen, Margareta, gedoopt op 13-5-1618.
h. Schroen, Matthias, gedoopt op 20-8-1620.

XIII-7861 = XIII-7729
Maria Noppis (Nopis).
Zij huwde met Mathias Schroen (zie hiervoor
onder XIII-7680).

XIII-7682 = XII-3862 = XIII-7730
Paulus Petermans.
Zie onder XII-3862.

XIII-7683 = XII-3863 = XIII-7731
N.N., echtgenote van Paulus Petermans.
Zie onder XII-3863.

XIII-7684 = XIII-7732
Jan Knop (Cnopt).
Hij huwde met Catharina Peerbooms (volgt on-
der XIII-7685).
Zowel hij als zijn echtgenote blijken vóór 8-4-
1644 overleden te zijn. Op genoemde datum
gaan de erfgenamen namelijk over tot de ver-
deling van de nagelaten goederen.17

Kinderen (alle gedoopt te Breust):

a. Knoppen, Clemens, gedoopt op 31-12-1606.
Overleden vóór 8-4-1644.

b. Knoppen, Catharina, gedoopt op 14-11-
1608. Gehuwd te Breust op 20-1-1641 met
Leonardus Jacobs (alias Linwart Gilwaer).

c. Knop, Henricus, gedoopt op 23-5-1611.
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d. Cnopt, Joannes, gedoopt op 9-10-1613.
Overleden vóór 1-5-1618.

e. Cnopt, Christianus, gedoopt op 20-12-1615.
Hij huwde te Breust op 29-7-1640 met Ger-
trudis Vincents.

f. Cnob, Joannes, gedoopt op 1-5-1618. Ge-
huwd te Breust in januari 1636 met Trijn (Cat-
harina) Wolff(s).

g. Knoppen, Ernen (Arnoldus). Gehuwd met
Jehen Tuchee. Volgt onder XII-3842.

XII-7685 = XIII-7733
Catharina Peerbooms.
Echtgenote van Jan Knop. Zie onder XIII-7684.

XIII-7728 = XIII-7680
Mathias Schroen.
Zie onder XIII-7680.

XIII-7729 = XIII-7681
Maria Noppis.
Zie onder XIII-7681

XIII-7730 = XII-3862 = XIII-7682
Paulus Petermansx -Zie onder XII-3862.

XIII-7731 = XII-3863 = XIII-7683
N.N., echtgenote van Paulus Petermans.
Zie onder XII-3863.

XIII-7732 = XIII-7684
Jan Knop (Cnopt).
Zie onder XIII-7684.

XIII-7733 = XIII-7685
Catharina Peerbooms.
Zie onder XIII-7685.

Henk Boersma

Noten
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. R.A.L., (Rijksarchief Limburg te Maastricht), notarieel archiet, nota-
ris De Cleijn Brem, residerende te EijsdenI acten d.d.2-10-1882,19-
7-1889 en 17-11-1890.

. R.A.L., notarieel archief, notaris van der Wood, residerende te Eijs-
den, acte d.d. 25-6-1750. Andreas Schroun leent van Nicolaas Eli-
as 1800 gulden tegen 5% en stelt als onderpand o.a 'sijn huijs, hott
en brouwerije met ap en dependentien van dien gelegen binnen
dese vrijheijdt (ic. Eijsden) aen de Sprinckborn (grenzende ten
oosten aan Lennert Wijers en ten zuiden aan de weduwe van Lau-
rens Spauwen)'.

. Als voren d.d. 20-7-1750.

. Als voren dd. 12-2-1751 en 15-2-1752. Aangaande lening zie on-
der 2.

. Als voren dd. 16-11-1750 en 14-12-1750. Bedoeld wordt de gevol-
gen van de Oostenrijkse Successie oorlog die klaarblijkelijk ook in
onze streken werd betwist.

. Als voren d.d. 20-2-1750.
RAL. LvO (Landen van Overmaas), inv. nr. 5570: Lijst met inwo-
ners van de heerlijkheid Eijsden d.d. 11-5-1663, onder vermelding
van oa naam. beroep en bezittingen te Eijsden gelegen.

. RAL, Gichtregister van de schepenbank van Breust, onder 17-3-
1677 Gedeeltelijk afschrift opgenomen in Marutgen, familieblad

<0

16.
17.

tamilie Rutten, all. 50, september 1987, pag. 24.
. Ontleend aan W.A.J. Munier, Politieke relormaties in de heerlijkheid

Eijsden in de zeventiende eeuw, in AGKKN 28 (1986), 218-254. en
aan W.A.J. Munier, De calvinisering van de colleges van schouten
schepenen in de landen van Overmaas vanat de verovering van
Maastricht in 1632 tot aan het eind van de zeventiende eeuw, in Pu-
blications deel 123, Maastricht 1987, 42-145.

. R.A.L., LvO inv. nr. 5315 onder 8-4-1644: deling van de nagelaten
goederen van Jan Knop en Catrijna N.N.
Als noot 10.

. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de keuze van doopgetuigen bij dopen van
kinderen en kleinkinderen. Ook het verzoek om als voogd op te tre-
den overminderjarigetamilieleden wordt herhaaldelijk geweigerd.

. Voor de lidmatenlijsten uit de zeventiende eeuw, zie: W.A.J. Munter,
De protestantse aanwezigheid in een Limburgs dorp (bedoeld is
Eijsden), in: Munsters in de Maasgouw, (werken nr. 9, Uitgave
LGOG), Maastricht 1986, 229-259.

. RAL., LvO inv. nr. 5600: Lijst met inwoners van de heerlijkheid Eijs-
den d.d. 19-12-1679.

. Gegevens voornamelijk ontleend aan werken van Munier. Zie on-
der noten 9 en 13.
RAL, LvO inv. nr. 5315 dd. 24-2-1689.
Als voren dd. 8-4-1644.



Kroniek Eijsden 1979

22 t/m 27 januari en 25 t/m 29 juni

ln Eijsden hebben de buitenopnamen
plaats van het tweede deel (het vervolg) van de
televisieserie van de KRO "Dagboek van een
herdershond", waarvan de acht afleveringen
worden uitgezonden op de acht achtereenvol-
gende dinsdagen van de maanden december
1979 en januari 1980.

9 februari l>
Officiële ontvangst ten gemeentehuize van

de heer E.J.M. Warnier, Dr. Poelsstraat 16, lid
van de Volièrevereniging De Maasvogels te
Oost-Maarland, die op 26 januari te Breda we-
reldkampioen werd met zijn "A Stam loodbek-
jes".

10 februari

50-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Si-
mons-Vliegen, Platanenlaan 15.

10 februari

Tijdens de galazitting van de Carnavalsver-
eniging "De Klèèflep” in het verenigingsge-
bouw van de Koninklijke Oude Harmonie van
Eijsden wordt de TV-presentatrice Ria Bremer
geïnstalleerd als Ridder in de Orde van de
Gouwe Cramignon.
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17 februari l>

50-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Ar-
potz-Spits, Beukenlaan 6.

6 april

50-jarig huwelijksfeest van het echtpaar
Braeken-Nijsten, Capucijnenstraat 1.

V

6 april

Gezamenlijk concert (voor de achtste ach-
tereenvolgende keer) van de Koninklijke Oude
Harmonie van Eijsden en de Koninklijke Har-
monie Sta-Cécile in het verenigingsgebouw
van de eerstgenoemde harmonie.

7 april

Vertrek en aankomst te Eijsden (Diepstraat)
van de internationale wielerklassieker, ge-
naamd "De Hel van het Mergelland", de zeven-
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de in successie, georganiseerd door het plaat-
selijk wielercomité met dezelfde naam. Win-
naar wordt Herman Snoeyink uit Denekamp in
Overijssel.

10 april

ln Doorwerth (gemeente Renkum in Gelder-
land) overlijdt de heer Mr. W.H.J.M. Lambooy,
die van juli 1937 tot maart 1947 burgemeester
der gemeente Eijsden is geweest.

V



25 april

Viering van het 40-jarig priesterschap van
pastoor L.H.H. Sangers van Mesch.

2 7 april

Bij gelegenheid van Koninginnedag reikt de
burgemeester de eremedailles in zilver, ver-
bonden aan de Orde van Oranje-Nassau, uit
aan de heren A.H. Janssen, Sint Jozefstraat 36
en Chr.H.J. Pinckaers, Sint Jozefstraat 26, die
op 19 november 1977 hun gouden jubileum
hebben gevierd als actief lid van het Kerkelijk
Zangkoor "Sint Jozef" te Oost-Maarland.

[>

<1
28 april

Plotseling overlijden van de heer M.L. Vran-
ken, vanaf september 1966 lid van de Raad der
gemeente Eijsden. ln de periode 1970-1974
was hij tevens wethouder.

4 mei

De vaste Commissie voor Binnenlandse
Zaken uit de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal houdt in het Staargebouw te Maastricht
een openbare hoorzitting omtrent het op 10
maart 1979 bij de Tweede Kamer ingediend
ontwerp van wet tot gemeentelijke herindeling
van Zuid-Limburg. Namens het gemeentebe-
stuur van Eijsden wordt het woord gevoerd
door de burgemeester.

<1
4 mei

50-jarig huwelijksfeest van het echtpaar
Hacquier-Dessart, Kerkstraat 1.
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13 mei

Plotseling overlijden van de heer H.J.L.E.
Duijsens, die van 1 mei 1947 tot 30 april 1971
burgemeester der gemeente Eijsden is ge-
weest.

l>

4 juni

Pinkstermaandag. De Schutterij "Sint Se-
bastianus” van Oost-Maarland organiseert in
de wei van de Gebrs. Rompelberg aan de Kas-
teellaan het tweejaarlijks Koningvogel schie-
ten. Koning wordt het lid van de Schutterij, de
heer E.H. Meertens, Sint Jozefstraat 39.

V
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5 juni

Het aannemersbedrijf Gebrs. Cremers BV
te Maastricht maakt een aanvang met de bouw
van het nieuwe PTT-kantoor aan de Kennedy-
laan.

a juni
Officiële ontvangst ten gemeentehuize van

de Koninklijke Harmonie Sta-Cécile, die op het
internationaal muziekconcours te Wiltz (Groot-
hertogdom Luxemburg) op Hemelvaartsdag
(24 mei) een eerste prijs met lof der jury met
356 punten heeft behaald.

3 augustus

60-jarig huwelijksfeest van het echtpaar
Hessels-Hessels, Schoolstraat 10.

<1
11 augustus

50-jarig huwelijkfeest van het echtpaar
Hulst-Gelissen, 12 Septemberstraat 24.

23 augustus

50-jarig huwelijksfeest van het echtpaar
Schroen-Arpotz, Sint Martinusstraat 1 (Bejaar-
dentehuis "De Bron”).
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21 oktober

De koninklijke harmonie Sta-Cécile behaalt
op het bondsconcours te Neerbeek (gemeente
Beek) in de superieure afdeling met 324 pun-
ten een eerste prijs met lof der jury. ln verband
daarmee wordt die harmonie op 26 oktober of-
ficieel ten gemeentehuize ontvangen.

I I *De voorzitter van het dage-
ïijks bestuur, de heer A. Jans-

e ec' e sen overhandigt bloemen aan
I Jean HaenenJ voorzitteman de

~ commissie van bijstand.

E" d g ts
g ll 'digd
ï*

2 7 oktober

Burgemeester H.J.G. Wijnands van Eijsden
viert het feit dat hij 40 jaar in gemeentedienst is.
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18 november

ln de kerk van Sint Martinus te Breust heeft,
na een plechtige Eucharistieviering, opgeluis-
terd door de kerkkoren van de beide parochie-
kerken Sint Martinus en Sint Christina, een re-
ceptie plaats, waarbij afscheid wordt genomen
van kapelaan J. Hegtermans die, na twaalf jaar
in Eijsden kapelaan te zijn geweest, benoemd
werd tot pastoor van de parochie Holtum (ge-
meente Born).

>

7 december

De in Eijsden (Emmastraat 33) geboren Mo-
nique S.N. Jacobs promoveert aan de Katholie-
ke Universiteit Nijmegen tot doctor in de Wis-
kunde en Natuurwetenschappen.

i

7 december

Bij gelegenheid van zijn 40-jarig dienstjubi-
leum als bedrijfsleider/chef werkplaats bij het
Autobedrijf van der Cruys BV te Eijsden en
Maastricht wordt de heer L.V. Boersma, Veld-
jesstraat 3, onderscheiden met de ere-medail-
le in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau.

H.J.G. Wijnands
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TER DANKBARE HERINNERING
AMJ MllN

H. PRIESTERWIIDING
EN

FLECHTlGE EERSTE H Mis
NANTES (Fr) EHSDEN 'L r-r Huur

is .uu ,w j :ZM-...01.
Eerw. PT jean-Gabriel 0M. Cap.

(Hi-hm mom)
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_.L _L

N-l-L-L-L-L-L-L-L occooNouçapoN

. Jacques Theunissen

. Mathieu Rutten
Jef Henquet

. Guillaume Jeukens
Zjeng Schroen
Zjeng Klippert

. Joseph Geurten

. Toine Huijnen
. Jules Klippert

. Joseph Charpentier
. Henri-Hubert Jacobs

. Arnold Spauwen

. Nandus Straet
Jeukens

. Gerard Partouns

. Zjirra Charpentier
. Laurent Willems

21. Baer Huijnen
22. Joseph Willems
23. Pierre Slenter
24. Piet Gilissen
25.
Rechts boven in het raam bakker Jozef Lucas-
sen (Wilhelminastraat 47).

SDUVENEZ-VOUS DANS VOS PRIERES

\1u

R. P. JEAN-GÂBRIEL d'EliSdtll (Hollande)
Hun-i-Huhu't JACOBS

Pnršruz Mnmuk cnucm

piøuxnnzn! dtøédé d Pari: I: [2 Mars 1.958

dans In 48' anné: il: :nn àgu
n 1a 31' rle sa ui: religieus:

Míszricordizux Jø'sus,
dannu-lui le repus ø'leme!

Le R. P. lean-Gabriel naqull d'une lamille
prolondemem chrelienne. ll enlendil clès le
plus ieune age l'appel de Dieu; sa vocalion
rellgleuse el sacerclolale se developpa au
contact des Peres Capucins de la Province de
Parls, alors en exil à Ellsden (Hollandel. ll
emra au Semlnaire lranclscßin de Dinard. prll
l'habil rellgleux au Noviclat clu Mans er reçm le
Sacerdoce à Nantes en l933. Ses Superieurs
l'envoyerem poursuivre ses eludes de Droll
Canomque à l'lnslilul Catholique de Paris. ll lul
successlvemem Prolesseur cle Droll Canonique
el d'Ecrllure-Saime, Direcleur de la “ Revue
Sacerdolale du Iiers-Ordre". des “ Amls de
Salm François " el de leur “ Pelerinage
d'Asslse Il exerça au Couvem des Capuclns
de la rue Molilor 1Parls). la charge de Vlcaire
0948-51. 1957-55) el de Gardlen (1951-57).

Ceux qui om eu recours à son mlmslere:
personnes devouees aux Mlssiuns, lidèles,
religleuses, prelres, lrères el superieurs de son
Ordre. som unanimes à garder du Père lean-
Gabrlel le souvenir d'un lils de Salm Françols
plein d'allabllile, au savoir elendu. au consell
remarquablemenl precis el cl'une comiance
toujours souriame. meme dans l'implacable
maladie. en la volomé du Seigneur.

u.. ummm. nu. :nu n-lvuxcn_nm-

De foto werd gemaakt op zondag 22 juli
1934, toen de op 15juli van hetjaar daarvoor te
Nantes in Frankrijk tot priester gewijde Henri-
Hubert Jacobs (nr. 12 van de foto) in Eijsden zijn
plechtige eerste H.Mis opdroeg in de kerk van
de H. Martinus te Breust-Eijsden. De foto werd
gemaakt vóór de toenmalige ouderlijke wo-
ning, thans Wilhelminastraat 56.

Henri-Hubert Jacobs (kloosternaam:
Révérend Père Jean-Gabriël d'Eijsden o.f.m.
cap.) werd geboren te Eijsden op 22juli 1910 als
derde van de vier zonen van het "dochterloze"
echtpaar Jacobs-Arpots, welk echtpaar in 1938
verhuisde naar de Graaf de Geloeslaan 5.

RP. Jean-Gabriël d'Eijsden promoveerde
"magne cum laude” op 11 mei 1938 aan het ln-
stitut Catholique de Paris tot doctor in het cano-
nieke recht (zie Uit Eijsdens Verleden nr. 25 van
april 1984, pag. 15). Hij overleed te Parijs op 12
maart 1958.

Zijn vijf jaar jongere broer Louis-Joseph
(kloosternaam: R.P. Hubert d'Eijsden) was eve-
neens lid van de Franse Provincie van de Orde
der Minderbroeders-Capucijnen. Ook hij werd
te Nantes tot priester gewijd en wel op 23 de-
cember 1939. Als gevolg van de op 1 septem-
ber daarvoor uitgebroken Tweede Wereldoor-
log kon hij echter eerst na de bevrijding in zijn
geboorteplaats Eijsden zijn plechtige eerste
H.Mis opdragen en wel op zondag 29 juli 1945.
Pater Louis-Joseph Jacobs ls momenteel rec-
tor van een bejaardentehuis te Besse-s/Braye
in Normandië.

Hun twee oudere broers Jean en Leon, die
na hun huwelijk naar Maastricht vertrokken,
zijn inmiddels overleden.
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