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Van de reductie
In het voorlaatste weekend van juni overleed volko-
men onverwacht in de leeftijd van 70 jaar de heer M.
Meerman.
De heer Meerman, die woonachtig was in Kerkrade,
heeft sedert zijn pensionering gedurende een reeks
van jaren onderzoek gedaan naar de geschiedenis van
molens in Limburg. ln het bijzonder hadden door
waterkracht aangedreven molens zijn aandacht. Een
hele serie publicaties staat op zijn naam. Zijn laatste
omvangrijke werk is het boek “Watermolens in
Eijsden", dat vorig jaar van de pers kwam. De redactie
heeft bij de totstandkoming van deze uitgave van de
Stichting Eijsdens Verleden intensief met hem mogen
samenwerken. De heer Meerman heeft met dit prach-
tige boek belangeloos een belangrijke bijdrage gele-
verd aan de geschiedschrijving van Eijsden. Daarvoor
zijn wij hem blijvend erkentelijk. Hij ruste in vrede.

In de zomermaanden heeft uw redactie bij tijd en
wijle stevig gewerkt aan het nummer dat voor u ligt.
We zijn zelf niet ontevreden over het resultaat en
hopen uiteraard dat u onze mening deelt. U treft er
vertrouwde rubrieken in aan, maar ook enkele nieuwe,
zoals “Bij ons thuis", door pastoor Wolfs. De eerste
aflevering, met een inleiding, kunt u in dit nummer
lezen.
De zo langzamerhand enorme fotocollectie van de
Stichting wordt momenteel nader toegankelijk
gemaakt. Daarbij blijkt dat er talrijke platen zijn waar-
van we graag meer zouden weten. Vooral bij oudere
afdrukken zijn er veel lacunes. In een nieuwe rubriek
presenteren we telkens veelal nog nooit gepubliceerde
prenten, met de gegevens waarover we al beschikken
en met het verzoek of u soms meer weet. Denkt u te
kunnen helpen, belt of schrijft u dan vooral even.

Verder kunt u in dit nummer artikelen over uiteenlo-
pende onderwerpen lezen. Over een (incomplete) boe-
delinventaris van een pastoor van Breust bijvoorbeeld
in wiens leven de Bronk niet weg te denken viel. Of
over de oeroude familie De Warrimont. Of over een
ruzie in Breust die 423 jaar geleden begon.
En toch hebben we het niet zelf verzonnen. Laat u ons
nog eens weten hoe u over dit alles denkt? Graag!
Ondertussen wensen we u veel leesgenot.

EIISDEN, SEPTEMBER 1991.



Bij ons thuis
ln een aantal komende nummers van
Uit Eijsdens Verleden wil de redactie tel-
kens een gedeelte publiceren van een
tekst, geschreven door pastoor Wolfs.
Hij beschrijft daarin herinneringen aan
zijn jeugd. De oorspronkelijke tekst ver-
scheen in vierentwintig afleveringen,
van september 1951 tot en met augustus
1953, in I'Bij ons thuis", maandblad van
de R.K.-Boerinnenorganisatie van de
L.L.T.B., in de nummers 1, eerste jaar-
gang, tot en met 12, tweede jaargang.

Pastoor Wolfs, Petrus Josephus Mathieu
Wolfs, werd geboren in Eijsden,
Raadhuisstraat 2, op 27 maart 1899.
Op 17 maart 1923 werd hij priester
gewijd en daarna benoemd tot kapelaan
aan de kathedrale kerk te Roermond. In
1934 volgde zijn benoeming tot aalmoe-
zenier van sociale werken in die stad.
Vanaf 1945 was hij pastoor van
Oirsbeek. Hij stierf op 11 juni 1958 in
het ziekenhuis van Heerlen. Hij werd
begraven in Oirsbeek.

Wanneer de beschreven gebeurtenissen
zelf hebben plaatsgevonden, is bijna
nergens precies aangegeven. Slechts
enkele aanwijzingen in de tekst geven
duidelijkheid. ln de aflevering van
januari 1952 (jrg.1, nr.5) vertelt pastoor
Wolfs over een nieuwjaarsbrief van
1 januari 1910 en in het deel Van mei
1952 (jrg.1, nr.9) spreekt hij over de
Eerste H.Communie op elf-jarige leef-
tijd. Dat was eveneens in 1910, voor
hem.

Ook de plaats van de handelingen
wordt meestal niet precies aangegeven.
Namen worden soms verzonnen of
helemaal niet genoemd. Zo staat boven
de nieuwjaarsbrief van 1 januari 1910
de plaatsnaam “'Boerendaal".

Doordat de tijden van de gebeurtenis-
sen, de plaatsen en ook andere omstan-
digheden vaak niet precies zijn vastge-
legd en beschreven, krijgt de tekst een
ruimere betekenis. Pastoor Wolfs
beschrijft wel herinneringen aan zijn
eigen jeugd, maar hij geeft daarmee ook
een algemeen beeld van het leven in
een gezin uit het begin van de twintig-
ste eeuw. Velen zullen dat beeld herken-
nen. Hun eigen herinneringen of verha-

len van hun ouders of grootouders slui-
ten erbij aan. "Bij ons thuis" is daardoor
niet alleen bij pastoor Wolfs thuis, maar
bij ons in Eijsden thuis, of eigenlijk:
thuis in een Rooms-Katholiek Limburgs
gezin uit het begin van de twintigste
eeuw.

De spelling van de oorspronkelijke tekst
zal in de afleveringen in Uit Eijsdens
Verleden aangepast worden waar dat
nodig is, maar voor het overige zal de
originele tekst gehandhaafd blijven.
Daardoor zullen sommige passages voor
moderne lezers wellicht wat al te geda-
teerd zijn, te zeer door religieuze gevoe-
lens gekleurd misschien, maar de onge-
wijzigde tekst behoudt zijn waarde als
document uit "het rijke Roomse leven".
De lezer heeft de mogelijkheid kennis te
nemen van denkbeelden die gebruike-
lijk waren in een katholiek gezin uit het
begin van de twintigste eeuw en van de
visie daarop uit het midden van deze
eeuw, zoals pastoor Wolfs die gaf voor
de leden van de Boerinnenorganisatie
en daarmee voor de gezinnen van toen.

Nu, aan het eind van de eeuw, kan dat
alles vergeleken worden met de situatie
zoals die tegenwoordig ervaren wordt.
Die vergelijking zal tot verschillende
conclusies leiden, afhankelijk van de
opvattingen van de individuele lezer. In
die diversiteit aan persoonlijke conclu-
sies en in het contrast daarvan met de
uniformiteit die vaak naar voren komt
in de beschreven tijd, ligt misschien de
grootste waarde van de tekst van pas-
toor Wolfs.

DE REDACTIE



Het ouderlijk huis (Raadhuisstraat 2) van
P.J.M.Wo|ts werd in 1923 rijk versierd bij
gelegenheid van diens "eerste mis" .
Foto: S.E.V. nummer 279.

Bij ons thuis
"Wanneer ik des morgens mijn ogen
ontsluit, dan klinkt naast mijn bedstee
een wonder geluid..." Zo zong het boer-
tje van Amstenrade.
Vol vriendschap en vraatzucht klonk
hem dan het boe-boe van zijn os, als
een goeie morgen in het oor, want hij
sliep in de stal. Bij ons thuis sliep
Doorke in de paardestal, totdat hij een
beter bed kreeg bij de oude mannekes.
In dat betere, zachtere bed ging hij
spoedig dood, met heimwee naar het

harde bed van bij ons thuis. Sedertdien
bleef zijn bed leegstaan. Later werd het
afgebroken, want de toestanden verbe-
terden, llwerden moderner". De mensen
werden ook moderner - helaas niet
altijd beter. Dat goeie Doorke was heel
anders knecht dan nu de mensen soms
knecht zijn. Hij was zoiets tussen fami-
lie en vreemden in, maar hij was van
ons; It was ons Doorke. Met Polien, de
meid, at hij ook mee aan onze tafel. Hij
had daar zijn Vaste plaats. Tegenwoordig
spreken wij van “in dienst met huiselijk
verkeer".
Doorke voelde die dienstbaarheid niet
en Polien ook niet; zij filosofeerden niet
over huiselijk verkeer. Vader en moeder
deden dat ook niet en wij kinderen ”t
allerminst. Het was zo, het hoorde zo.

Wat was er nou bij? 't Was toch ons
Doorke, geen familie en toch van ons.
Doorke was bij ons thuis. Ook hij sprak
van “onze bruine" (dat was lt karre-
paard), van I'ons Lies, onze Zwarte en
onze Hollander” (dat waren de koeien),
van llons Pieke" (dat was 'n parmantig
trotse Engelse haan, waarmee hij 's zon-
dags op kraaiwedstrijden ging). Dat
Pieke was kampioen in het prijskraaien;
hij kraaide wel dertig keer in de minuut
als 't er om ging. Hij kraaide in zijn

glorietijd op commando, gelijk hij ook
op commando dood ging liggen. Hij
won korven met opgezette bloemen als
prijs en soms een "regulateur", een slan-
ke klok met een slanke juffrouw boven-
op, die boven haar hoofd een hoorn
van overvloed torste. Dan had Doorke
ook overvloed gehad van “drupkes” en
soms had Doorke teveel gedronken. Hij
was nooit helemaal smoor, maar Doorke
had een lichtelijk plezierige en toch ook
weer een ietske weemoedige dronk. Dan
zong hij met een beetje schorre stem
van "beelden uit mijn kinderjaren", van
“het hutje bij de zee" en van "de boeren
uit Transvaal" en van “schande over
Engeland". Als wij hem dan plaagden,
moesten wij bij moeder komen. Doorke
werd apart gekapitteld, nooit in het



openbaar en zeker nooit in It bijzijn van
de kinderen. Moeder was dan streng en
goed: "Geen oude mensen plagen! Goed
verstaan? Dan ook voor het vervolg
goed onthoudenl"
Doorke kon niet veel verdragen. Doorke
durfde niet neen zeggen als men hem
trakteerde. Doorke had 's middags niet
goed gegeten. Doorke had neen moeten
zeggen, niet mogen drinken. Maar als
Doorke teveel dronk, kon dat wel eens
zijn van verdriet. Om dat verdriet te ver-
drijven, probeerde hij het weg te zingen
en weg te drinken, terwijl dat verdriet
daarom toch niet wegging. Een van ons
heeft eens Doorke gevraagd naar zijn
verdriet, of hij het erg vond, dat hij zelf
geen eigen koeien, geen paard, geen
boerderijtje had. Toen antwoordde hij
met guitige oogjes, dat vader en moeder
en Polien en de kinderen en het vee
allemaal van hem waren. Alles was van
ons allemaal. Maar toen draaide hij zich
om en een van de grotere kinderen zag,
dat Doorke probeerde iets weg te slik-
ken. Hij wreef even aan een oog, ging
de stal in en floot een vreemd deuntje...
Aan Polien hadden wij zoiets nooit dur-
ven vragen. Zij was wel van ons, maar
toch weer anders dan Doorke. Zij regeer-
de ons met harde hand. 't Was een
struis-potig mens, handhaafde streng de
regels van het huis, Vooral de tijd van
opstaan en nog meer van slapen gaan.
Zij was lang “in het Bels” geweest, in de
streek van Herve, waar men Herfse kaas

maakte, die wij zo graag lustten en
waarvoor zij de neus optrok. Polien was
een uitkomst voor moeder, een toege-
wijde hulp uit duizenden.
Een goede, brave hulp in de huishou-
ding is daarbij een zegen voor de kinde-
ren. Zij heeft inderdaad ons proberen af
te houden van het kwade, daarvoor was
haar harde hand goed. Zij bracht ons
echter te weinig tot het goede, daarvoor
was haar blik, haar stem en haar hand
niet zacht genoeg. Zij was van ons en
bleef van ons, totdat een van de vele
struise kerels, die nogal dikwijls “zo
maar wat kwamen zitten" bij ons thuis,
haar meenam naar zijn thuis om daar te
regeren...
Wij probeerden Polien zinnen
Koeterwaals te laten zeggen. Met moe-
der sprak zij wel eens een paar Franse
zinnen, als wij iets niet mochten begrij-
pen. ln haar goede uren heeft zij ons
ook het Onze Vader en het Wees
Gegroet in het Frans geleerd. Meer dan
Doorke, die meest buitenhuis aan het
werken was, had Polien met ons allen
huiselijk verkeer. 't Leven in den vreem-
de had haar niet in alle opzichten goed
gedaan. Bij ons thuis vond ze behalve
werk ook rust en bij onze moeder vond
ze geen vreemde meesteres maar een
begrijpende, helpende, beschermende
engelbewaarder. Bij ons thuis waren er
vaste regels, waarvan slechts bij hoge
uitzondering werd afgeweken. Ze waren
overleveringen van grootvaders en
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De neomisi RJ.M.Wo|fs. Raadhuisstraat 2, 1923.
Foto: S.E.V. nummer 288.



Het Oude Raadhuis, toen er, naast het
gemeentehuis, nog het post- en tele-
graatkantoor in gevestigd was. Het
geboortehuis van pastoor Wolfs is nog
gedeeltelijk zichtbaar, links op de foto.
Fata: S.E.V. nummer 1799.

grootmoeders. In de loop der jaren
waren ze wat minder streng geworden
- dat vond grootvader - maar wij kinde-
ren vonden die regels toch maar heel
erg lastig.
Die regels Van ons huis drukten soms
zwaarder als wij andere kinderen zagen,
die meer mochten, die meer vrij waren
dan wij. Zo was het bij ons thuis een
wet van Meden en Perzen, waar alles
voor moest wijken: 's zondags naar de
vroegmis en naar de hoogmis en dan
nog 's middags naar het lof of naar de
vespers. De enige mildheid bij die regel
was, dat wij het lof of de vespers soms
mochten ruilen voor een tweede mis op
een heilige dag.
Van uitslapen door de week hebben wij
bij ons thuis nooit gehoord. Alle dagen
die God gaf naar de kerk, daarin gaven
ze bij ons thuis geen vakantie. "School
of geen school, naar de Mis," dat zei
Vader, dat zei Moeder, daar zorgde

Polien wel voor. Alle dagen katechismus
leren, of je de les kende of niet, toch
leren. En die katechismus werd over-
hoord: Kennen en anders niet spelen!
Spelen mochten we op het erf of in de
huiswei en meehelpen bij het werk
moesten wij daar waar het kon en nodig
was. Zo was er de ongeschreven wet van
vroeg uit de veren en van met de kippen
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naar bed.
Wij sliepen op een kleine kamer met
twee bedden. Tot aan onze Communie,
dat was toentertijd tot aan ons twaalfde
jaar, sliepen wij op een strozak, daarna
op een kapok- of verenmatras. De bed-
den stonden zover van elkaar, dat wij
net niet van het ene in het andere kon-
den springen. De kamer zag onze meest
vreugdevolle, maar ook meest pijnlijke
ogenblikken. Die kamer was slagveld
waar met beddekussens oorlog werd
gevoerd, zodat het duister werd van de
“stub".
Die kamer was sprookjesparadijs, waar
wij rustig aan elkaar de meest onmoge-
lijke verhalen Vertelden. Daar werd
commentaar, kinderlijk commentaar,
gegeven op Roodkapje en Klein
Duimpje, daar werden kabouters levend
en spraken de dieren.
Die kamer was muziekhal of kerk, want
er waren avonden, dat wij daar alle

liedjes zongen die wij kenden, van
Ringe-ringe-rose tot en met de nieuwste
straatliedjes. Daar zongen wij de
Requiem en de Gloria afgewisseld door
Congregatieliedj es.
Van achter de kleine vierkante raampjes
bespioneerden wij de mensen op straat
of in hun tuinen. Wegduikend in bed,
floten wij op hen, of riepen hun wat



minder moois toe... Wij hoorden nau-
welijks als van beneden aan de trap
geroepen Werd om stilte... “Bidden en
slapen” was het wachtwoord. De derde
waarschuwing was een lange fluittoon
van vader...en “of hij soms naar boven
moest komen". Natuurlijk: “Nee Vaderl"
Maar wij hadden nog liever dat vader
kwam dan Polien.
Minstens eens in de week kwamen dan
die pijnlijke ogenblikken, al doken wij

ook weg onder de dekens, snel als rat-
ten. Polien kwam niet Vergeefs naar
boven.
Een Voor een moesten we boeten, de
laatste het minste, want dan was de
staffende hand al een beetje moe. 1t Was
dan de kunst om de laatste beurt te krij-
gen. Tussen de snikken door hakkelden
wij dan een akte van berouw zonder
veel spijt, en voor de drie weesgegroetjes
uit waren, had vaak een vlieg, een
vogeltje, 'n vlinder alle aandacht, en
was de aandacht Voor gebed en voor
pijn verdwenen.
Soms speelden wij harmonie, de laatste
nieuwe mars of “pardeblé”. De bedde-
plank was dan dikke trom. 'n Fluit, 'n
tetekete en een hoempa bezorgden ons
geen moeilijkheden. Wij hadden allen
iets muzikaals, zowel van vaders als van
moeders kant. Dan was het een leven
dat horen en zien je verging. llEen leven
als een oordeel,'l zei vader. Hij bedoelde
het laatste oordeel, geloof ik.
Dan hoorden wij geen waarschuwingen
van beneden, geen “fuut” van vader.
Dan stond hij aan de deur zonder dat
wij het hadden gemerkt. Dan viel het

feest plots in duigen, kerkhofstilte, klop-
pende harten als van gevangen vogeltjes
in je hand. Soms kon vader ons dan zo
heerlijk hebben met een heel droge
opmerking dat wij fout speelden, dat wij
uit de maat waren. Dan deed hij even de
trorn Voor en spoorde ons aan beter te
luisteren naar de maat der muziek van
het nieuwe stuk, voordat wij een uitvoe-
ring gaven. Wat een vader! De volgende
keer ging de mars beter, maar dan

“kregen wij ze gesopt” van Polien. Die
had ook geen verstand van muziek...
Voor het naar bed gaan kregen wij geen
kruisje - dat was bij ons thuis geen
gebruik - maar wij kregen ook geen bab-
beljes of een stuk chocola. Dat was ook
geen gebruik.
Met angstvalligheid werd ervoor
gezorgd, dat wij wijwater namen.
"Wijnwater,” zei Doorke. 's Morgens
was het wekwoord: "Tijd Voor de mis.
Bidden en wijwater nemen". Wij had-
den een gedrukt morgengebed: 'n Onze
Vader, In Weesgegroet, de twaalf artike-
len en de aktes, maar verder dan halver-
wege kwamen wij zelden, want dan
waren wij beneden en moesten wij
goeie morgen zeggen. Dan zaten wij al
achter de tafel op de bank. Dan werden
wij gewassen, ook de oren, of we deden
het als grote mensen zelf. Moeder begon
dan nog wel eens van “Engel Gods, die
mijn bewaarder zijt", maar gewoonlijk
“turnpte” het dan reeds voor de mis en
moest er haast gemaakt worden om op
tijd te zijn. Onze moeder ging iedere
dag, als zij niet ziek was. Vader ging 's
woensdags voor Sint-Jozef en

De Breusterstroot vóór l9l0, zonls
postoor Wolts ze in zijn vroegste jeugd
gekend moet hebben, met rechts de
tuinmuur von het voormalige
Ursulinenklooster.
Foto: S.E.V. nummer 1817.



De Breusterstrunt omstreeks i906.
Het gehouw rechts Wes vun i857 tot
i906 gemeentehuis. Op de toto is het
ingericht thv. de Zuiveltnbriek
St.-Niurtinus. Later deed het dienst els
gemeenschapshuis. Tegenwoordig is
het een deel von het Cultureel
Centrum, Breusterstruut 23.
Foto: S.E.V. nummer l803.

Breustersiraai ~

's zaterdags voor de Lieve Vrouw, de eer-
ste vrijdag van de maand en als er
Requiem was voor de familie tot in de
zoveelste graad; dus nogal dikwijls.
Polien en Doorke gingen alleen 's zon-
dags. “Een keer vaker dan de varkens,
die gaan nooit/I zei vader wel eens.
Ja, jong geleerd, oud gedaan. In de cate-
chismusles vroeg pastoor regelmatig,
wie het morgen- en avondgebed

Eäfiüën,

gebeden had. Dan staken wij allen van
bij ons thuis de vinger op. Dan vroeg hij
wie mooi geknield had gebeden voor
zijn bed. Dan gingen heel veel vingers,
de meeste, omlaag. Ook alle vingers van
die van bij ons thuis. "Jong geleerd, oud
gedaan," zei het heilig manneke dan.
“Zoals je het nu doet, doe je het ook
later." Hij had beter kunnen zeggen:
“Later gaat er nog gemakkelijker iets af,
dan dat er iets bij komt.'I Ja, ja ook het
gebed is later zelden beter dan vroeger
bij ons thuis.

(Wordt vervolgd)

PJ.M.WOLFS



Een vier eeuwen oud procesdossier
EEN RUZIE OVER VALDER, HAAL EN SCHERM

Rechtspraak Tegenwoordig
Wanneer partijen tegenwoordig een
geschil hebben, kunnen zij, wanneer zij
er niet in slagen dit te beslechten door
bijvoorbeeld het treffen van een minne-
lijke schikking, het voorleggen aan de
rechterlijke macht. Een Verhuurder van
een huis in de gemeente Eijsden kan bij
het beëindigen van de

ken. Zelfs halsmisdaden, feiten die met
de dood bestraft konden worden, wer-
den er berecht. Om er geen misverstand
over te laten bestaan dat men over zulke
vergaande bevoegdheden beschikte,
werd op een markant punt de galg opge-
steld. Zo stond die van Eijsden op een
heuvel achter Withuis op een stuk land
genoemd “op het Henneken" precies op

Wat er in Brussel gebeurde op de avond
voor Pinksteren in 1568...I vastgelegd
door de secretaris van Breast.

huurovereenkomst met de huurder van
mening verschillen over de staat waarin
de woning bij het verlaten ervan dient
te verkeren. Een dergelijk onopgelost
geschil wordt tegenwoordig aanhangig
gemaakt bij de kantonrechter te
Maastricht. ln diens kanton _is het ver-
huurde onroerend goed immers gele-
gen.1
De grondslag voor de rechterlijke orga-
nisatie zoals we die nu kennen, werd
gelegd in de Franse tijd. Op 1 oktober
1795 werd het latere Limburg opgeslokt
door Frankrijk. De volgende jaren volg-
de een straffe oplegging van eenheid en
centralisatie die een gewelddaad, maar
evenzeer een weldaad, betekende in de
bestuurlijke en rechterlijke chaos die
eraan vooraf ging. De staatkundige ver-
snippering was hier zo groot, dat de
Franse revolutie misschien nergens
zozeer een omwenteling was als in ons
Limburg.2

Rechtspraak vroeger
Zo functioneerden er binnen het grond-
gebied van de huidige (anno 1982)
gemeente Eijsden vóór de komst van de
Fransen maar liefst zes schepenbanken
met vergaande rechterlijke en bestuurlij-
ke bevoegdheden binnen hun eigen ter-
ritoir. Deze schepenbanken spraken
recht in burgerlijke zaken en in strafza-

of naast de grens met de per 1 januari
1943 opgeheven gemeente Mesch. De
Breuster galg was geplaatst op de uitste-
kende punt van de zuidwesthoek van
het plateau, juist ten noorden van de
Groenstraat die van Breust langs de bos-
rand naar St.Geertruid loopt.3 Een min-
der in het oog springende taak was de
registratie van akten van vrijwillige
rechtspraak, zoals akten van overdracht
van onroerend goed en testamenten.
Tenslotte verrichtten de schepenbanken
functies die tegenwoordig aan het
gemeentebestuur toevallen.
Om het allemaal nog ondoorzichtiger te
maken waren behalve deze zes schepen-
banken binnen de lap grond (2630 ha)
in de zuidwesthoek van de provincie
Limburg die sinds 1982 de gemeente
Eijsden omvat, ook nog een aantal laat-
en leenhoven tot op zekere hoogte com-
petent met betrekking tot een beperkt
aantal verspreid liggende huizen, tuinen
en landerijen.
De functionarissen van al deze instellin-
gen hebben soms veel, soms weinig
papieren nagelaten.
Van twee belangrijke schepenbanken in
het gebied, Eijsden en Breust, bestaan er
overgeleverde archieven van meer dan
een vijf en een halve eeuw oud.

'IO



Schepenbunk Breust
Om een indruk te geven van de histori-
sche waarde van deze bronnen geef ik
hier enige details van het archief van de
schepenbank Breust, waarna een betrek-
kelijk willekeurig proces iets nader
belicht wordt. Alleen al dit archief, dat
momenteel bij het Rijksarchief in
Limburg te Maastricht gereconstrueerd
en toegankelijk wordt gemaakt, neemt
meer dan 24 meter planklengte in
beslag. Na de Franse tijd is het onder
andere ten gevolge van een brand in
volkomen wanorde geraakt en deels met
andere archieven vermengd. Nadat
belangrijke onderdelen in de afgelopen
jaren in hun oude structuur hersteld
konden worden, bleek niettemin dat het
verhoudingsgewijs behoorlijk is overge-
leverd.
In 1421 al, in Eijsden nog twee jaar eer-
der, begint de secretaris of klerk met het
noteren van de voornaamste handelin-
gen van de schepenbank, aanvankelijk
nog zeer summier. In een serie van 34
dikke delen zijn tot aan de komst van
de Fransen uitgevaardigde oorkonden,
zoals akten van overdracht van onroe-
rend goed, geprotocolleerd. In 1476
begint een dergelijke serie van 45 delen
en banden waarin men de verslagen van
de gerechtszittingen terugvindt. Tot
beide series behoren ook nog een aantal
kleinere geschriften. In de afgelopen
jaren zijn daarnaast reeds meer dan
1500 procesdossiers gereconstrueerd.
Het gaat daarbij vaak om meer of min-
der uitgebreide fragmenten. Ook van
bestuurlijke activiteiten zoals het innen
van belastingen en het toezien op de
staat van de wegen, vindt men het een
en ander terug. Het is de bedoeling dat
volgend jaar het project “reconstructie
schepenbank Breust” in de vorm van
een in druk uitgegeven inventaris vol-
tooid wordt. Al het materiaal is dan op
eenvoudige wijze voor iedere (ama-
teur)historicus toegankelijk.

Een procesdossier uit 1568
Het is 1568, het jaar dat iedereen welbe-
kend in de oren klinkt als het beginjaar
van de Tachtigjarige Oorlog. Op pink-
steravond liet de hertog van Alva
(Spaans landvoogd in de Nederlanden
1567-1573) op de Grote Markt in
Brussel de graven Egmond en Horne
onthoofden. Het feit maakte ook op de
secretaris van Breust zoveel indruk dat
hij er melding van maakte op de bin-
nenzijde van het voorplat van het deel

waarin hij op dat moment de gerechtzit-
tingen bijhield.4
In datzelfde jaar begint een interessant
proces waarvan het dossier deels gere-
construeerd kon worden.5 Op 10 mei
1568 bericht de gerechtsbode Hensken
dat hij in opdracht van de schepenen
Heylle Putmans uit Maarland gedag-
vaard heeft. Er is namelijk een vordering
tegen haar ingediend vanwege
Thoennys (Anthonis) Packbiers.
Thoennys had in het verleden een huis
dat aan hem toebehoorde, gelegen bin-
nen het dorp Breust, aan haar verhuurd.
Hij beschuldigt haar nu van 1'spolium",
diefstal. Hij heeft dat verwoord in zijn
“aensadt” of "aenspraeck". Heylle of
Helwych bewoont het huis inmiddels
niet meer en Thoennys Packbiers is ken-
nelijk niet tevreden over de toestand
waarin het huis achtergelaten is. Heylle
wordt op de vermelde dag gedagvaard
om aanwezig te zijn bij een bezoek van
schout en schepenen aan het huis. Zij
nemen de toestand in ogenschouw en
maken proces-verbaal op. Zij constate-
ren dat een "schyrm offte seedelle” die
vast in de wand tussen de keuken en
“den nerren” gestaan had, uitgehouwen
en gesneden was. Bovendien was “der
haelle" uit het huis gehaald en verder
was het huis met de kamer helemaal
leeg geruimd. De gerechtsdienaren van
Breust constateerden nog dat de plek
waar de moestuin ("moeshoeff") lag niet
omheind of van een poort voorzien was
geweest. Wel was het “stacket voor
den mesthoeff” verdwenen. De “aen-
spraeck" wordt gevolgd door een “ant-
wort" van de gedaagde. Daarop volgt
het "vermeet" waarin de eiser nogmaals
zijn eis formuleert en de I'allegatie"
waarin de gedaagde nog eens de rede-
nen van zijn verweer aangeeft. Ook wor-
den er een vijftal getuigenissen afgelegd,
zogenaamde kondschappen. Eerst op 14
november 1575, meer dan zeven jaar na
de door Anthonis Packbiers ingediende
eis, wijzen de schepenen vonnis na door
de scholtis daartoe gemaand te zijn.
Helwych moet Thoennys, die eerder 50
daalders geëist had, acht daalders van 6
1/2 gulden het stuk betalen, ofwel de
tegenwaarde van al datgene Helwych
het huis uitgesleept heeft. Willem
Hoffen die als momboir (vertegenwoor-
diger) optreedt voor Helwych, gaat van
het vonnis in hoger beroep bij het wet-
tig hoofd, de schepenbank van Luik.



Zuughuui, ijzer, met ketel- en stelhuuk.
Provincie Limburg, openluchtmuseum
te Bokriik; Nil-nummer B 56234. Foto
LONi, Bokrijk.

Procedure
Opvallend is dat ook toen al de proce-
dure voor een groot deel schriftelijk
geschiedde. Er zijn meer overeenkom-
sten als we de rechtsgang Vergelijken
met de moderne procedure. Een over-
zichtje hiervan met tussen haakjes de
overeenkomstige terminologie uit 1568
illustreert dat. Ook nu vangt het burger-
lijk proces aan met een dagvaarding die
door de gerechtsdeurwaarder (gerechts-
bode) aan het woonhuis van de gedaag-
de wordt uitgebracht. De gedaagde weet
daardoor wanneer hij op de terechtzit-
ting moet verschijnen en wat de eis is.
De eiser of diens vertegenwoordiger
(momboir) neemt conclusie van eis
("aenspraeck") op de zitting. De gedaag-
de of diens vertegenwoordiger krijgt ver-
volgens de gelegenheid zich te verweren
in een conclusie van antwoord ("ant-
wort"). Meestal gebeurt dat op een van
de volgende zittingsdagen. Daarna krij-
gen partijen nog de gelegenheid tot het
nemen van conclusies van repliek en
dupliek ("vermeet", resp. “allegatie”). De
rechtbank kan nu, nadat de conclusies
genomen zijn, een eindvonnis wijzen.
Maar ook een tussenvonnis is mogelijk.
Daarin wordt bijvoorbeeld aan één of
beide partijen opgedragen bepaalde fei-
ten door getuigen te bewijzen ("kond-
schappen") of er wordt een gerechtelijke
plaatsopneming (llvisitatie”) bevolen.
Tenslotte is hoger beroep mogelijk.
Partijen kunnen van het vonnis van de
kantonrechter (schepenbank Breust)
appelleren bij de arrondissementsrecht-
bank (schepenbank Luik).

Fumiliereluiies
Uit de processtukken blijkt dat Helwych
of Heylle Putmans uit Maarland
getrouwd was met Peter Guelen. Peter,
die bode was, is bij de aanvang van het
proces echter al enige tijd overleden.
Bovendien blijkt dat het zijn tweede
huwelijk was, voordien was hij getrouwd
met Lysken Packbiers, een zuster van
Anthonis, de eiser in het proces. Uit de
context valt op te maken dat Helwych
voor niets in het huis heeft mogen
wonen. Het ligt voor de hand aan te
nemen dat Anthonis het huis eerder om
niet aan zijn zus ter beschikking had
gesteld en dat zijn zwager na haar over-
lijden daar mocht blijven wonen, zelfs
na diens hertrouwen. Dat Helwych,
inmiddels ook weduwe geworden, als
dank voor het aangenaam verblijf alles
wat los en Vast zat uit het huis meende
te moeten slepen, was Anthonis kenne-
lijk in het verkeerde keelgat geschoten.
Hij spant een proces aan tegen Helwych.
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Beiwisie zaken
ln de processtukken worden drie
specifieke zaken genoemd waarop
Anthonis eigendomsrechten meent te
kunnen laten gelden. Het “schyrm”, de
"haelle" en het “stacket'fl
Om met het laatste te beginnen, het
woord is verwant aan ons staketsel. In
het proces wordt ook de term valder
gebruikt. De mesthof bij het huis was
ermee afgesloten en volgens Helwych
ging het om een los hek dat men zo op
zijn plaats kon hangen en ook weer uit-
nemen.
De “haelle” oftewel haal was vroeger een
belangrijk voorwerp in huis. Het was een
instrument dat in de schouw hing en
waarmee men ketels en pannen hoger
en lager boven het vuur kon stellen.
Veelal hadden ze de vorm van een zaag
met grote tanden of ketting. Oud-Frans
zijn woorden als cramillon of cramig-
non. Niet vreemd dat men in de slinge-
rende, zigzaggende beweging van de ket-
tingdans “de réj", de vertrouwde haal
herkende. Vandaar dat het woord cra-
mignon een dubbele betekenis kreeg.6
l-laard en haal waren belangrijke
(rechts)symbolen van huis en huisge-
meenschap. l-let haalleiden of halen van
de bruid of andere nieuwe bewoners bij
het betreden van de woning kwam vroe-
ger ook in Zuid-Limburg voor. ln het
archief van de schepenbank Breust
bevindt zich een stuk waarin de haal een
duidelijke rol speelt bij de levering van
een huis. Frambach van Gulpen stelt
zich op 11 juli 1654 als naaste bloedver-
want van zijn overleden broer “volgens
gedaende ontfanckenis” in bijzijn van
notaris en getuigen "in handen geno-
men den haele" in bezit van het
huis"Den Snellen Wint” dat zijn broer
had toebehoord.7
Het was dus een belangrijk voorwerp
waarover de strijdende partijen zichdruk
maakten. Helwych is ervan overtuigd
dat de haal terecht door haar megeno-
men is omdat het een nieuwe haal is die
gekocht was door haar overledenechtge-
noot Peter Guelen na de dood van zijn
eerste vrouw. Dat wordt overigensbeves-
tigd door Nenneken Merrekens dochter
die oom moest zeggen tegen Peter
Guelen. Niet wordt duidelijk of de aan-
koop is verricht toen hij al met Helwych
getrouwd was. Vroeger, voordat Helwych
bij Peter was komen wonen, had hij wel
eens een oud haaltje uitgeleend, maar
dat was door een vrouwspersoon uit
Moelingen teruggehaald.8 Juridisch



interessant is nog dat de door Helwych
meegenomen haal volgens haar in een
nagel of haak hing en zo daaruit gehe-
ven kon worden. Zowel de haal, als ook
het uitneembare hek, dienden volgens
haar gehouden te worden voor “rutsen-
de goet" (roerend goed). Volgens het in
Breust geldende landrecht van het
Prinsbisdom Luik kon en mocht men
volgens haar dergelijke goederen niet
“voer erff" (onroerend goed) houden.
Anthonis had beweerd "als van naegel-
Vast sulcx erff te zijn": voorwerpen die
aard- en nagelvast aan een onroerende
zaak zijn verbonden gelden zelf als
onroerend, juist zoals dat naar heden-
daags recht nog steeds het geval is.9 En
Anthonis was immers eigenaar Van het
onroerend goed...
Hoe het in dit geval ook zij, het was
zeker niet zo dat een dergelijke haal
altijd als roerend goed gezien werd. Zo
werd bij het opmaken van de inventaris
van de goederen van Pieter Lousbergh
te Bruisterbosch op 27 april 1729 in ver-
band met een openbare verkoop uit-
drukkelijk melding gemaakt van een
ijzeren haal in de haard I'bevonden
nagelvast".10
Wat het laatste voorwerp betreft, het
"schyrm" met als synoniem "seedelle",
hiervan was het in elk geval onmogelijk
te beweren dat het roerend was. Het was
uitgebroken uit een binnenwand. Houb
Janssoen van Vlieck getuigt zelfs dat hij
het scherm had helpen uitbreken. De
stijltjes van het scherm waren ervoor
afgezaagd. Helwych stelt echter eenvou-
digweg dat Anthonis destijds het
scherm van haar had willen kopen. Dat
was toch wel het beste bewijs dat het
van haar was, want, zo zegt ze:”nye-
mans en gylde gern sijn eygen goet".
Vaak wordt met het woord scherm
ofwel louter een houten, ijzeren of
gevlochten vuurscherm bedoeld ter
bescherming tegen de hitte, ofwel louter
een tochtscherm. De omschrijving in de
processtukken wijst er echter op dat hier
een zitgelegenheid met een scherm, een
schutsel, wordt bedoeld. Het moet om
een soort bank of zetel met hoge rugleu-
ning gaan die in dit huis in Breust ken-
nelijk vast ingebouwd is. Er zijn een
aantal boedelbeschrijvingen uit
(Belgisch-) Limburg bekend waarin dat
woord in die betekenis voorkomt.
Mogelijk dat met de vermelding “twee
scherm mit eynder taeffelen aenhan-
gende” in een procesdossier uit Breust
van omstreeks 1560 ook dergelijke ban-
ken of zetels bedoeld zijn.11

Een bijzonder huis?
De manier waarop het scherm was inge-
bouwd en uitgebroken, biedt gelegen-
heid om ook nog iets te zeggen over de
vorm van het huis.
De wand was in vak-
werk opgetrokken,
vermoedelijk als
onderdeel van de
gehele woning. Deze
vormde de afschei-
ding tussen keuken
en “nerren”. Onder
dit laatste vertrek is
een ingangshal te
verstaan. Onder
oudere Eijsdenaren is
dit woord (naeëre)
nog steeds in gebruik
in de betekenis van
gang. Behalve
ingangshal en
(woon)keuken was er
nog een derde ver-
trek, de kamer. Naast
het huis lag, zoals we
reeds zagen, de door
een hek afgesloten
mesthof.
Nu moeten er in
Breust in die tijd, in
tegenstelling tot het
duidelijk stedelijker r
Eijsden, vooral boe-
renhuizen gestaan
hebben. Het lijkt erop dat dit met de
woning van Anthonis Packbiers ook het
geval was, mede omdat we weten dat
Helwych vijf jaar lang landerijen van
Anthonis in gebruik heeft gehad waar-
voor hij achteraf twintig vaten rogge en
een malder gerst als betaling wenste. Als
dat zo is hebben we met deze 'drieka-
merwoning', kamer, keuken en nerre
(nere) , mogelijk met een bijzonder
geavanceerd type boerenhuis van doen.
Volgens Hekker bezat een normaal boe-
renhuis in Zuid-Limburg tot het midden
van de zeventiende eeuw op de begane
grond slechts een kamer en een woon-
keuken (hoes). De vroegste voorbeelden
bestaande uit drie als zodanig gebouwde
vertrekken dateren uit de tweede helft
van die eeuw en zijn door hem ge-
traceerd in Mechelen en Epen. Het door
ons behandelde huis van dit type in
Breust is maar liefst een eeuw ouder!12

Conclusie
Het blijkt dat een willekeurig procesdos-
sier heel wat gegevens kan opleveren
Wanneer men de stukken vanuit ver-
schillende invalshoeken probeert te
interpreteren. De rechtsprocedure van
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Ketringhuol, ijzer, mer kerel- en stel-
huok. Provincie Limburg, openluchtmu-
seum te Bokrijk; Ml-nummers
B 56473/B 564/B 63253/
B 55558. Foto LOM Bokrijk.



toen en nu laat overeenkomsten zien.
Relaties tussen personen worden verhel- 1
derd op een moment en plaats dat we 2
het nog zonder doop-, huwelijks- en
overlijdensregisters moeten stellen. We 3

vernemen iets over de betekenis van een
belangrijk stuk huisraad: de haal en we
komen een zeldzaam meubelstuk op het

4spoor. Tenslotte geeft de woning waar
Helwych zoveel jaren heeft gewoond
ook nog iets prijs van de geschiedenis
van het Zuidlimburgse woonhuis. 5
Zoveel meer aspecten kunnen er onder-
zocht worden en zoveel diepgaander. En
dat aan de hand van, alleen al voor 9.
Breust, meer dan 1500 procesdossiers.
Het is duidelijk, er ligt voor 7

(amateur)historici voor vele jaren werk
gereed...
Tenslotte nog dit:
het vonnis van de schepenen liet aan 8
duidelijkheid niets te wensen over.
Helwych diende de tegenwaarde van de 9
meegenomen goederen aan Anthonis te 10
betalen. Uit de incomplete stukken 11

krijgt men echter niet de indruk dat de
eigendomsrechten steeds helemaal dui-
delijk waren. De schepenen moeten hun

12oordeel hebben gevormd naar aanlei-
ding van getuigenverklaringen als die
van Jan Kubbens van Breust. Deze had
verklaard dat hij tegen Helwych had
gezegd dat, ook al was het zo dat het
scherm haar toebehoorde, het toch bil-
lijk was dat ze het niet zou uitbreken
omdat Anthonis haar zo lang voor niets
in het huis had laten wonen...
Met behulp van het recht moeten er
beslissingen uit de bus komen die zowel
billijk als redelijk zijn, dus zowel gevoel
als verstand bevredigen. Men krijgt de
indruk dat de schepenen van Breust
daar meer dan vier eeuwen geleden al
aardig zijn uitgekomen!

HANS VAN HALL

Noten

Op grond van artikel. 27 lid 1 Huurwet.
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heerlijkheid, doctoraalscriptie middeleeuwse geschiedenis, Nijmegen 1979
(ongepubliceerd), 47-48. RAL, schepenbank Breust, protocol van de gerechtszit-
tingen 1571-1578, 1581-1582, foIio 20, voogdgeding 1 oktober 1571. R.C.
Hekker, De museumboerderij uit Geleen-Krawinkel, in: Bijdragen en medede-
lingen openluchtmuseum 51 (1988), nr. 1, 34.
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Kint g'r oes vertelle...
De Stichting Eijsdens Verleden bezit een grote collectie foto's over diverse onderwerpen
uit de geschiedenis van Eijsden. Van veel foto's is echter niet bekend om welke gebeur-
tenis het gaat, wanneer en bij welke gelegenheid de foto gemaakt is, wie er op staat enz.
Om een zo Volledig mogelijke documentatie te verkrijgen, doen we een oproep aan u
lezers, ons hierbij te helpen.
"Kint g'r oes vertelle'I waarover de in deze rubriek opgenomen foto's handelen?
Reacties kunt u sturen aan het secretariaat van de Stichting Eijsdens Verleden.

Welnu, “Kint g'r oes vertelle'I start met een tweetal foto's uit 1930 van de begrafenis
van René Graaf de Geloes, oud-burgemeester van Eijsden.
Wij vragen u o.a. ons mee te delen waar de foto's genomen zijn, welke verenigingen
c.q. groepen in de begrafenisstoet meeliepen, welke speciale voorbereidingen er getrof-
fen werden en door wie deze getroffen werden, wat er na de begrafenisplechtigheid
plaatsvond en/of eventueel andere relevante informatie.

Foto: S.E.V. nummer 4180. Foto: S.E.V. nummer 4181.
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Nicolaes Ruelens
PASTOOR IN BREUST EN EIJSDEN VAN 1613 TOT 1616

Inleiding
Op 27 november 1616 orn zes uur in de
ochtend overleed pastoor Nicolaes
Ruelens in zijn woonhuis aan de
Vroenhof te Eijsden. Bij die gelegenheid
werd door een aantal schepenen van
Eijsden, met name Jan Ruth junior
(tevens substituut-schout), Jan Ruth den
ouden en Jan Sijmen, een inventaris
opgemaakt van alle roerende goederen
die zich in het sterfhuis bevonden. De
lijst geeft ons een indruk van de taken
die aan de pastoor waren opgedragen,
geeft iets Van de leefwijze uit die tijd
weer en laat zien welke bezittingen de
pastoor in eigendom had. Helaas is de
inventarislijst niet in haar geheel over-
geleverd.1

De porochie Breust
De R.-K. parochie H. Martinus te Breust
maakte tot in 1840 deel uit van het bis-
dom Luik en omvatte het grondgebied
Van de heerlijkheden Breust en Eijsden
Voor zover dat in het Maasdal was gele-
gen, i.c. de dorpskernen van Breust en
Eijsden, Caestert en Maarland en de
heerlijkheid Oost. Er waren twee kerken
in de parochie. De parochiekerk, gewijd
aan St.-Martinus, stond in het centrum
van Breust; de hulpkerk, gewijd aan St.-
Christina, in het centrum van Eijsden.
De geloofsgemeenschap werd bediend
door een pastoor, die werd bijgestaan
door een kapelaan. Daarenboven kon
hij rekenen op de medewerking van een
koster. De omvang van de parochie
blijkt uit het aantal communicanten dat
in 1624 negenhonderd bedroeg.

Nicolaes Ruelens
Nicolaes Ruelens werd benoemd te
Breust per 1 september 1613.2 Hij was
geboortig van Brussel en had een hoge
opleiding genoten; hij had een licenti-
aat in de theologie, hetgeen tevens de
belangrijkheid van de parochie Breust
aanduidt. Daarenboven was hij als nota-
ris bevoegd krachtens een pauselijke
benoeming (“notarius apostolicus"). Het
notarisambt was uiteraard slechts een
nevenfunctie hetgeen mede blijkt uit de
toevoeging “pastor Bruijsten et Eijsden
et notarius apostolicus'I aan door hem
opgemaakte akten. Een vijftal minuten
van zijn hand zijn bewaard gebleven.3
Hij bewoonde een huis “op ten

Vroenhove" te Eijsden. Pas sedert het
einde van de zeventiende eeuw bestond
er een pastorie. Tot dan toe woonde de
pastoor ook wel in het kasteel. Zijn
huishouden werd bestierd door “Grijet
die dienstmaecht des heeren pastoirs",
die overigens voor haar inspanningen
een vergoeding genoot. Zij verkrijgt
namelijk een klein bedragje Van de in
huis aangetroffen gelden als voorschot
“van haeren verdeenden loene".4 De
pastoor had als koster Bartholomeus
Mieckens onder zijn hoede.
Ruelen betoont zich als iemand die zeer
nauwgezet administratie Voert van tal
van zaken in "memoriale rolkens of
pampiers". Al zijn kleinoden, geld,
boekjes en andere zaken waren netjes
opgeborgen in “dooskens en sacxkens".
Naast zijn herderlijke taken, waarover
hierna meer, blijkt hij ook als geldschie-
ter te fungeren. Er werd een tweetal kwi-
tanties aangetroffen, de ene ten laste
van Henri Giltea ter grootte van 19 gul-
den en een half oort stuivers gedateerd
17 september 1616, de andere ten laste
van Willem Hoffen, oorspronkelijk
groot 4 gulden en 3 stuivers, restant
schuld 2 gulden en 11 stuivers, ongeda-
teerd. Nicolaes Ruelens is waarschijnlijk
vrij plotseling overleden gezien de korte
tijd tussen het uitlenen van geld en zijn
overlijden op 27 november 1616.

Doop, huwelijken overlijden
Ter uitvoering van het besluit van de
24ste zitting van het Concilie van
Trente (1545-1563), die plaats vond op
1 1 november 1563, was de pastoor ver-
plicht een doopregister en een huwe-
lijksregister aan te leggen en bij te hou-
den. De registers moesten er onder
andere toe bij dragen dat geen dubbel-
huwelijken of gemengde huwelijken
werden gesloten, hetgeen klaarblijkelijk
in de aan het Concilie voorafgaande
periode het geval is geweest. Het aanleg-
gen Van overlijdensregisters werd niet
verplicht gesteld: doden huwen niet!
Het doopregister uit de periode van
Ruelens is bewaard gebleven.5 De nodi-
ge gegevens werden vastgelegd in het
register dat reeds een aanvang neemt in
1604 (het oudste register van de
parochie Breust). Er werden gemiddeld
zo'n vijftig kinderen per jaar gedoopt.
Van huwelijksregisters, zo ze bestaan
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...hij bewoonde een huis l[op ten
Vroenhove”„.
Foto: S.E.V. nummer 1298.

hebben, ontbreekt echter ieder spoor.
Hij voerde wel een (betalings-)adminis-
tratie in “eeijn cleijn memoriael
boeckxen” ( ) l'beschreven met incke" ( )
“inhoudende de sepulturen (=begrafe-
nissen), ende ontfanck van den rechten
van dijen". Klaarblijkelijk Waren alle
rekeningen voldaan gezien de aanteke-
ning "libellus debitorum". Dit boekje en
ook alle hierna nog te noemen aante-
kenboekjes en geschriften zijn helaas
niet bewaard gebleven.

Kerkegelden
De pastoor was ook belast met het
innen van kerkegelden ("d'amenden")
en deed uiteraard aanschaffingen ten

behoeve van de eredienst en voor de
kerken. Hiervan werd verantwoording
afgelegd in verschillende geschriften,
onder andere in I'eijn rolle" ( ) l'contine-
rende doecke, servetten etc. bij hem
gecocht, ende wes daerop betaelt is".

Armenzorg
Een groot gedeelte van de armenzorg
kwam ook voor rekening van de pas-
toor. Het was in de tijd van Ruelens, en
nog lang daarna, gebruikelijk dat in tes-
tamenten een aantal broden of de geld-

ll7

waarde daarvan werd gelegateerd ten
gunste van de armen. Ook overtredin-
gen moesten vaak in “armenbroet”
betaald worden. Bij feestelijkheden wer-
den eveneens broden beschikbaar
gesteld. De armen van de vrijheid
Eijsden hadden in 1619 zelfs gezamen-
lijk een stukje grond ter grote van 8
klein roeden (ongeveer 164 vierkante
meter) in hun bezit, de zogenaamde
"gasthuijsplaetse".6 De armen werden
vertegenwoordigd door hun “mombor”
(=voogd), die voor hun belangen op
kwam. In 1619 was Jan Ruth de jonge
voogd van de armen van Eijsden.
“Armenbroet” werd veelal niet als zoda-
nig beschikbaar gesteld maar in geld

Vmenhof

voldaan. Dat bood meer mogelijkheden.
De pastoor voerde de financiële admini-
stratie dienaangaande en zal ongetwij-
feld bij de bestemming van de beschik-
bare gelden een belangrijke rol gespeeld
hebben. In één van de registers maakt
pastoor Ruelens melding van inkomsten
voor de kerk waaronder "mede eenige
boeten beweesen aen d'armen". In een
ander maakt hij melding aan de uitga-
venkant van “distributie van armenpen-
ningen vuijten stocke (=in dit verband:
spaargeld) ".



Bronk
De pastoor had toen, net als nu, een
belangrijke stem bij het vieren van de
bronk, de jaarlijkse sacramentsprocessie.
Er is weinig bekend over de wijze waar-
op dat toen in zijn werk ging. Bijna
waren we aanzienlijk wijzer geworden.
In de nalatenschap van pastoor Ruelens

bevonden zich namelijk “vijff stucken
pampiers beschreeven, continerende soe
d'ordinarien (=gebruiken) van den
bronck, als distributie van armenbroet,
ende gelde". Hieruit blijkt duidelijk dat
de bronk al aan bepaalde vaste rituelen
onderworpen was en dat met name de
armen in het bijzonder werden bedacht.
Naar de precieze inhoud van de stukken
kunnen we slechts gissen. Misschien
werd een opsomming gegeven van de
processieroute, de gebeden en gezangen
en andere zaken om de bronkprocessie
en de gebruiken daar omheen in goede
banen te leiden.

Huisrund bevonden in het sterfhuis
Aan huisraad wordt slechts genoemd
Ileijn beddestee off coutsche” ( ) “besloe-
ten met dueren" en “eijn schaeperije" ( )
“met drije duerkens, ende ijsere sloeten,
twee boeven, ende eijn onder". De ver-
melding direct na elkaar doet vermoe-
den dat de pastoor een eenkamerwo-
ning tot zijn beschikking had. Omdat
niet meer huisraad wordt opgesomd is
het waarschijnlijk gerechtvaardigd te
veronderstellen dat de inventarislijst
inderdaad niet compleet is. Er zullen op
zijn minst nog een tafel en stoelen, pot-
ten en pannen, kleding en boeken aan-
wezig zijn geweest.

"Dobbel Albertus".

Bezittingen vun andere aard
In de I*schaeperije" bevonden zich nog
een aantal interessante kleinoden: een
"bleijcken flesse, vast besloeten" ( ) “vol
olijes", een I'bleecken busse met groene
salve” en een "tonneken" met "inge-
lachte gengeber (=gember)". De olie, de
groene zalf en de gember waren wellicht

geneesmiddelen.
Hiervoor is al aangegeven dat de pastoor
een goed administrateur was. Hij blijkt
overigens zijn inkt zelf te maken. Alle
daartoe benodigde grondstoffen werden
aangetroffen: "eijn pampier pruijmen
van diamast, eijn pampierken rijs, eijn
pampier vol galnoeten ende andere sub-
stantie om incke te maecken". Ook
werd een “busselen pennen, te weeten
negenthijn comptoirpennen" aangetrof-
fen in zijn kast.

Geldspecimen
De pastoor had heel wat geld in huis en
uitgeleend. De waarde van de munten
wordt in de inventaris nauwkeurig
beschreven. De munten werden uitgege-
ven door de soevereine vorsten. Lokale
heren konden echter ook munten slaan
indien ze het muntrecht bezaten.
Toentertijd waren mede als gevolg daar-
van veel verschillende munten in
omloop. Om de verschillende omreken-
koersen te kunnen weten waren tabel-
len beschikbaar. Ruelens bezat er één
van, namelijk "Het placcaet van den
jaere 1616 op te course der munten (in
druck sijnde)". In de inventarislij st wor-
den de volgende munten met name
genoemd:
- 1 munt van drije realen,
- 1 oort van eenen souverainen daeler,
- 1 halven Ernestusdaeler,



- 2 halve raelen,
- 3 alde stuvers,
- 7 oort mijten,
- 12 stuvers een oort mijten en 1 wit-

ten penninck van eenen stuver bra-
bants (l'toe te behooren der kercken
ende armen")7, een aantal
Rueremonschen oorden, een aantal
oorden van Thoor (=Thorn) en een
aantal oorden van Gronsfelt, alle
quadenprijse (dit waren munten
waarvan een bedrieger een aantal
stukjes had afgesneden),

- 2 Henricusnoebelen,
- 1 nieuwe Rosennobel,
- 1 oude dobbele ducate,
- 7 dobbele Albertussen,
- 4 Rosennobes,
- 1 halve Rosennobels,
- 1 sesse Rosenobels,
- 1 Italiaensche ducaeten,
- 1 Spaensche dobbelducaet,
- 3 Hongersche halve ducaeten,
- 7 dobbel Albertussen,
- 1 gout gulden,
- 2 Henricusnobels en
- 19 souveraine silvere daelers.
De muntenverzarnelaars onder ons zul-
len het te kwaad krijgen bij het zien van
deze opsomming. Dat het "Placcaet" in
een behoefte voorzag is wel duidelijk!
Het geld en de eerder genoemde kwitan-
ties werden om diefstal tegen te gaan
“gestelt in bewaerenisse van der Weth
tot meerdere verseeckeringe".

EpHoog
Nicolaes Ruelens, pastoor van Breust en
Eijsden van 1613 tot in 1616, komt ons
voor als iemand die zijn zaakjes aardig
in orde had. Hij voerde kerkelijke regis-
traties (doop, huwelijk en overlijden),
fungeerde als notaris, beheerde de ker-
kegelden, voorzag in hulp aan de
armen, doch trad evenzeer op als geld-
schieter. Hij bewoonde een eenvoudig
huis op de Vroenhof in Eijsden. In de
kast had hij een "handleiding" over de
Bronk staan. Dat wijst erop dat de
Bronkviering in het begin van de zeven-
tiende eeuw reeds gebonden was aan
een aanzienlijk aantal volgens een vast
patroon verlopende gebruiken. De orga-
nisatie van de Bronk steunde kennelijk
niet meer uitsluitend op mondelinge
overlevering en het geheugen van de
pastoor...

H.I.L.M.BOERSMA

Noten

1 De inventarislijst bevindt zich in het
Rijksarchief in Limburg te Maastricht in het
fonds Landen van Overmaas onder inv.nr.
5621. In de marge is aangegeven dat het
een kopie betreft. Het origineel kon niet ach
terhaald worden. Over de geschiedenis van
de parochie: C.H.I.Tube'e, Inventaris der
archieven van de parochie St.-Martinus te
Breast-Eijsden, Weert 1984 Typescript,
inleiding 1-5.

2 Blijkens een aantekening van zijn hand in
DHO 21.1 folío 10.

3 RAL, Fonds Notarissen, inv.nr. 189. De
minuten betreffen het testament van
Elijsabeth Guerten d.d. 22-1 -1614, het tes-
tament van Mattheijs Danen d.d. 5-1 1-
1614, het testament van Catharina
Huijnen d.d. 24-11-1614, een verklaring
aangaande een schuldvereffening van
Beatrix Vonck d.d. 14-3-1615 en het testa-
ment van Maijcken Praesten d.d. 3-3-1616.
N.B. In de inventaris van het Fonds
Notarissen is Ruelens abusievelijk onder
Ruesens opgenomen.

4 Onder de in huis aangeaofieri bescheiden
was een tweetal briefjes l“met weenich pul-
veruese substantie dwelck de maecte des
heeren pastoirs sijde te weesen eiin hoeren".
De achtergrond van deze niet mis te versta
ne beschuldiging is onduidelijk.

5 RAL, DHO 21.1.
6 RAL, LvO 5390, Aanbreng Eijsden 1619,

Binnen de Vrijheid gelegen percelen, onder
nr. 71.

7 Het aan de kerk en de armen toebehorende
geld dient verhoogd te worden met "seeven
stuvers, dije síj (de huishoudster van de pas-
toor) duer des heeren pastoirs bevelle, daer-
uijt genoemen heeft".
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De Warrimont, een stuk fumiliegeschiedenis
onder meer genoemd Joes Dionysius

Warrimont, Joanna Warrimont en
Cornelius Fortemps de Loneux

dictus Warrimont (de kolo-
nel?). Misschien zijn het

broers en een zus van Jean
Gérard. Het tweede huwe-
lijk werd te Cerexhe-

\ Heuseux op 16-2-1706
\\ gesloten met Agnes de
l Lonneux. Voor zover

r bekend werden uit dit
j tweede huwelijk geen
j kinderen geboren. Agnes

r de Lonneux overleed te
Melen op 2-5-1715.

Het Volgende Verhaal biedt vele
wetenswaardigheden over een wijd-
vertakte familie. Het speelt zich
echter voor een groot deel bui-
ten Eijsden af. De redactie
heeft het artikel niettemin
geplaatst omdat het duide-
lijk laat zien hoe ver rela-
ties ook in het verleden al
konden reiken. j/

inleiding j
In het Land van Herve, l
het graafschap Dalhem en j
het Luikerland leefde in j
de zeventiende eeuw een \

grote familie die de naam \
De Fortemps de Loneux
droeg. Een lid van deze
familie, Lambert de Fortemps
de Loneux, verkreeg op 18
augustus 1658 brieven van adel-
dom en het recht een wapen te
voeren. Een tak van de familie,
waartoe een zekere Cornelis Fortemps
de Loneux behoorde, kolonel in dienst

I. Jean Gérard stierf in
1762 te Melen in de geze-

gende leeftijd van negentig
jaren. Zijn testament werd

"miserabel" genoemd zodat
kleinzoon Julien Gérard Moulan

heel wat jaren nodig had om een
behoorlijke regeling van de erfenis

rond te krijgen. De volledige delingsakte
Wapen Fonempsde Loneux.

van de Keulse aartsbisschop Clement August, beslaat 133 bladzijden. Uit het huwelijk van
nam de bijnaam De Warrimont aan: nakomelingen Jean Gérard en Marguerite Delclisur zijn voor ons van
zijn uitsluitend onder die naam bekend.1 belang:
De Nederlandse familie De Warrimont is in het bezit
van de bovengenoeme adelsbrieven. Bovendien heeft 11-3. Beatrix Francisca, gedoopt te Melen op 7-6-1695.
ze uit de periode 1726 tot 1749 brieven van aartsbis- Zij huwde op 16-8-1729 te Melen met de advocaat
schop Clement August betreffende Cornelius Jean Hubert Moulan. Uit dit huwelijk werden twee
Fortemps de Loneux genannt War(r)imont. Het is der- zonen geboren, namelijk Julien Etienne die ongehuwd

halve waarschijnlijk dat de Nederlandse familie De bleef en stierf in 1775 en Julien Gérard, kanunnik, die
Warrimont oorspronkelijk (de) Fortemps de Loneux een studiebeurs stichtte en die de deling tot een goed
heette. Toen deze familie het op een heuvel bij einde wist te brengen.
Charneux gelegen bezit Warrimont verwierf, werd de
naam van het nieuwe eigendom aangenomen, iets wat 11-6. Nicolaas Joseph, gedoopt te Melen op 8-9-1697.
in die tijd niet ongebruikelijk was. Vermoedelijk was Hij huwde op 17-2-1722 te Melen met Anna Joanna
Warrimont een versterkte hoeve. De naam Warrimont Meester, dochter van Remy Meester en Barbe de
kan een verbastering zijn van de Waalse woorden Lonneux. Nicolaas Joseph was schepen van Noorbeek.
wârdé en l'mont: garder le mont.2 Hij overleed aldaar op 14-6-1 755. Na zijn dood bleef

Anna Joanna Meester met elf kinderen op de boerderij
Een deling De Peul te Noorbeek achter. Haar vader had haar in
De wederwaardigheden van de Nederlandse familie de zijn testament van 1708 deze hoeve nagelaten.3 In
Warrimont zijn goed gedocumenteerd vanaf 1762, 1764 stond zij de rechten en het vruchtgebruik af.
toen Jean Gérard Fortemps de Loneux dictus Haar kinderen gaven haar in ruil daarvoor een j aarlijk-
Warrimont, te Melen overleed. Over de ouders en se uitkering van 100 écus en bovendien de prijs van
eventuele broers of zussen van Jean Gérard is niets het meubilair op de boederij De Peul. Zij vertrok daar-
met zekerheid bekend. Hij was tweemaal gehuwd. Het op naar Visé, waar ze een huis had. Moulan zegt hier-
eerste huwelijk werd op 28-1-1690 te Thimister geslo- over het volgende: Dit huishouden te Visé was in alle
ten met Marguerite Delclisur, dochter van Jean Gérard opzichten zeer ongelukkig, voornamelijk omdat men
en Beatrix Sonius. Zij was op 23-10-1665 te Thimister de onvergeeflijke fout maakte om niet tot deling over
geboren en overleed te Melen op 22-12-1699. Uit dit te gaan op het moment dat Anna Joanna het vrucht-
huwelijk zijn op zijn minst zes kinderen te Melen gebruik neerlegde. Ieder kind zou dan niet meer heb-
geboren. Als peetouders van de kinderen worden ben kunnen uitgeven dan het bezat en moeder zelf
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Eerste pagina delingsakte de
Wurrimom-Meester, 1791.

had dan met de 100 écus moeten zien
rond te komen. Ze was dan niet in de
gelegenheid geweest te Visé een enorm
bedrag te spenderen tot "grandissiem”
nadeel van de hele familie. Er bevonden
zich zulke ongehoorde rekeningen voor
koffie, suiker, thee, zeep, olie enz. van
Mej. Dozin (Dossin) te Visé bij, dat spe-
cificatie gevraagd werd. Er kwamen ook
specificaties, maar de staten waren
slecht opgemaakt, waren ongedateerd
en gaven niet aan wat er geleverd was
aan welk familielid. Daarbovenop kwam
dan nog de moord op de dochter Maria
Magdalena (zie later). Anna Joanna
stierf op 11-1-1776. Uit het huwelijk
van Nicolaas Joseph en Anna Joanna
Meester werden 16 kinderen geboren,
waarvan er enkelen besproken worden.

III-2. Remi Henri Joseph, gedoopt te
St.-Remy op 18 november 1724. Hij ver-
kreeg op 8-5-1759 het patent van sche-
pen van Noorbeek van Jacques François
Joseph, baron de Foulon, Seigneur van
Noorbeek.4 In de jaren 1 764, 1765, 1766
en 1777 wordt hij genoemd als schepen
en schout van Noorbeek. In 1791 was
hij schout van Noorbeek en
Neufchateau en in 1792 schout en "chef
des régences" van Aubin en Noorbeek.
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Remi is nooit getrouwd. Hij was actief
bij de vervolging van de vermoedelijke
moordenaar van zijn zus Maria
Magdalena. ln de delingsakte schreef
Moulan onomwonden dat Remi zeer
onzorgvuldig was omgesprongen met de
eigendommen van de familie: Door zijn
zorgeloosheid en zijn onvergeeflijke
nalatigheid heeft hij de gemeenschap
nadeel berokkend. Het schijnt dat hij er
bepaald plezier in had, dat hij zich de
gelegenheid om zich te doen betalen
heeft laten ontglippen. Hij kreeg het
dringend verzoek om een aanzienlijk
bedrag aan de andere familieleden te
restitueren, hetgeen hij ook deed.
Trouwens hij deed zijn uiterste best om
Moulan in staat te stellen de deling tot
een goed einde te brengen. In augustus
1791 bijvoorbeeld ging hij van
Charneux naar Aken om met Moulan de
deling te regelen; doodgemoedereerd
declareerde hij vervolgens voor I'drink-
gelt" f 10”12"0" ("cela est bien géné-
reux"). Vanaf 16 november tot 20
december 1791 hebben Moulan en Remi
onafgebroken gewerkt aan de rekenin-
gen van de familie. Bijna alle familiele-
den, schatters en adviseurs hebben te
Aken gelogeerd en gedineerd. Dit werd
zeer schappelijk in rekening gebracht
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voor een totale som van f 162"6”0“.
Remi betaalde aan de abdij van Valdieu
de pacht die zijn broer Nicolaas Joseph
schuldig was; in ruil hiervoor stond
deze hem zijn erfdeel af. Remi stierf te
Charneux op 1 mei 1805 en benoemde
tot erfgenamen onder meer zijn broer
Joes Gerardus en Henri Pauwen uit
Mesch, de man van zijn zus
Dieudonnée. Hij liet in totaal
f 18249"12”33 na; het meubilair van
het sterfhuis werd met algemene over-
eenstemming verdeeld.

III-8. Nicolaas Joseph, gedoopt te
Noorbeek op 9-7-1734. Hij huwde te
St.Geertruid op 1-5-1764 met Maria
Mechtildis Gertrudis Konings. Hij was
een zorgeloos en nalatig persoon. Als
gevolg hiervan had hij veel schulden;
hij was onder meer zes jaren pacht
schuldig aan de abdij van Valdieu. Zijn
broer Remi heeft deze schuld f 7000,-
groot, overgenomen. Dit gebeurde bij
akte van 7 februari 1777. Het gevolg was
dat Nicolaas Joseph zijn broers en zus-
sen schadeloos moest stellen. Hij stierf
op 22 november 1796. Zijn echtgenote
was op 3 november 1796 overleden.
Binnen enkele weken waren tien kinde-
ren zonder ouders...

Ill-11. Deodata (Dieudonnée), gedoopt
te Noorbeek op 8-11-1739. Zij huwde op
7-10-1781 met Henri Pauwen, schepen
van Mesch. Uit dit huwelijk werden
geen kinderen geboren. Dieudonnée
was tegen de wil van haar broers en zus-

sen getrouwd. Zij eiste haar deel van de
ongedeelde goederen De Warrimont op.
De daarop volgende ruzies en processen
hebben de familie f 2238"0"O gekost.
Moulan noemt dit een grote som, vrij-
willig verloren door een proces, waarbij
men alleen het kleine genoegen had
H.Pauwen te veroordelen omdat hij in
rechte zijn erfdeel vorderde, hetgeen
misschien op een wat overdreven wijze
gebeurd is. Deze uitgave en het uiteen-
vallen der familie waren te voorkomen
geweest als men zich bereid had
getoond een gerechtvaardigde vraag te
honoreren. Maar men heeft zich hard-
nekkig verzet en geld verkwist door
jarenlang te procederen om uiteindelijk
te besluiten aan H.Pauwen datgene te
geven wat men hem had willen weige-
ren". Tijdens deze processen trad
J.Pauwen, onderpastoor te Noorbeek, op
als gemachtigde van zijn broer. Na uit-
spraak van de Raad van Brabant op 29
januari 1787 kreeg Dieudonnée haar erf-
deel toegewezen. Toen zij haar einde
voelde naderen heeft Dieudonnée bij
notaris Straet te Breust 5 op 21-12-1815
bij testament haar bezittingen toegewe-
zen aan de drie minderjarige kinderen
van het echtpaar De Warrimont-van
Wyller en de negen wezen van het over-
leden echtpaar De Warrimont-Konings
(zie familieschema).

Een moord en een vonnis
III-13. Maria Magdalena, gedoopt te
Noorbeek op 22-4-1743. Zij woonde met
haar moeder in de Rue du Perron te
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Puginu van delingsukte (1805) met
handtekeningen von onder meer
J.G.Mou|nn, H.Pauwen uit Mesch en
J.G.de Warrimont.



Voorpagina van het boek over de
affaire Sartorius, bij Wagelmans te
\Use door de auteur aesiaaeerrl

Visé. Het was een "grosse demeure
chaulée qu'on appelait la maison blan-
che".6 Op 19 december 1771 werd Maria
Magdalena, die acht tot negen maanden
zwanger bleek, vermoord. Er was
gepoogd haar lichaam in de Maas te
werpen. Het werd de Volgende dag
gevonden. Volgens de lijkschouwing

fgigjjm v

waren alle slagaderen in de hals doorge-
sneden; bovendien had ze diepe snij-
wonden in het gelaat en de handen.
Onmiddellijk begon de roddel. Men
wist wie de dader was: een zekere Henri-
Eustache Sartorius, die waarschijnlijk
handlangers had, zoals zijn broer
kanunnik Ferdinand Sartorius, hun bei-
der neef Hennet en een vriend genaamd
Ghiet. Men had Maria Magdalena vaak
genoeg in hun gezelschap gezien. De
familie Sartorius stond te Visé in hoog
aanzien. Het hof van Luik onder voor-
zitterschap van de graaf van Aerschot
opende het onderzoek. Er werden getui-
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gen gehoord. Het gewone volk redeneer-
de als volgt: Henri-Eustache en Maria
Magdalena waren vaak samen gezien;
het waren buurkinderen. (Het huis
Sartorius was gelegen op de hoek van de
Rue Haute en de Rue Rasquin-le-Roy).
Toen Henri-Eustache begreep dat Maria
Magdalena zwanger was bleef hij wijse-
lijk uit haar buurt en trok naar Luik.
Moeder Sartorius was het daar niet mee
eens en ging in hoogst eigen persoon
naar Luik om haar zoon de les te lezen.
Teneinde een uitweg te vinden uit de
scandaleuze positie waarin hij terecht
gekomen was, besloot Henri-Eustache
de zaak definitief te regelen. Waar of
niet waar? De justitie verhoorde de eer-
der genoemde Hennet en Ghiet. Zij ont-
kenden, maar overleefden de folterin-
gen niet. Henri-Eustache nam aanvan-
kelijk de wijk naar de paters Recollets te
Luik. Naderhand kwam hij op dat
besluit terug en stelde zich ter beschik-
king van de justitie. Vanaf dat moment
besloot een broer, die advocaat was, om
te helpen. Op 27 maart schreef Henri-
Eustache een brief aan de schepenen
van Luik waarin hij zei getuigen à
décharge te zullen leveren. Er waren
inderdaad zulke getuigen, maar die kre-
gen een door broer advocaat zorgvuldig
geprepareerde tekst voorgeschoteld.
Helaas beging de familie Sartorius
onder, leiding van de advocaat, blunder
na blunder. Het hof bestudeerde de
getuigenissen a décharge gedurende
meerdere maanden. Op 23 januari 1777
besloot het hof dat de getuigenissen,
geleverd door de familie Sartorius,
onvoldoende waren. Tot die datum
mocht Henri-Eustache in de gevangenis
ontvangen wie hij wilde, hij mocht eten
en drinken wat hem beliefde, hij mocht
zelfs spelen organiseren; hij had er kort-
om een vorstelijk verblijf. VanaffZS
januari was hij een veroordeelde en
geketende; alle privileges vervielen.
Broer advocaat stelde zich danig te weer
en maakte zich daardoor op hoog
niveau vijanden...
Enkele maanden later kreeg het
gerechtshof een brief van de broer en
kanunnik Ferdinand Sartorius, waarin
deze verklaarde Maria Magdalena alleen,
zonder enige hulp, vermoord te hebben.
Hij verdween met de noorderzon en is
nooit meer teruggezien. (Er werd later
beweerd dat iemand hem in de
Pyreneeën had horen roepen). Voor het
volk was dit doorgestoken kaart: de
kanunnik probeerde door een bekente-



nis zijn broer te redden en maakte zich-
zelf uit de Voeten. Het hof stelde zich
voorzichtiger op; het hield nieuwe
ondervragingen, riep opnieuw getuigen
op en nam opnieuw het hele dossier
door. Het leek er verdacht veel op dat de
kanunnik, zes jaren na de moord, iets
teveel details leverde. De hele affaire
ontwikkelde zich steeds meer in het
nadeel Van de familie Sartorius. Henri-
Eustache ondernam vanuit de gevange-
nis nog twee stappen. De eerste was te

Bidprent van Jean Nicolas Joseph de
Warrimont, erekarnerheer van Z.H. de
Paus afgelegd en dat hij, Henri-Eustache, dus

maas, mam, \› Josurm
bere , consider-es comme smet de grande 1de

”l:l:| dmzrentes amictlons, qul vous privaat, uw.
. „que l'épreuve de votre toi produit la patience, ú

1a :tiende rodnit une oeuvre pedaiteß .1,"qu p p m. 1, 2-4. ik
L'an de 1858 Vle 30 mars a 5 heures de l'apres'

midi, décédaïdmydropisie à. Aix-la-Chapelle, mum du
Sacsements de la Sta-Eglise, l. _' le très-di'gue lpri-être
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. . a .pasen"euri de “million-
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_ le 9 du mois d'Aoflt, _
Après avoir

gadió
la thlv ogiel-a" l'uniyersité de

Bonn, il fut crd é pråtrc a logne en auwmne _1836,
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comme vieairc de paroisse. ' Particuliügment honoré

.de la coufisnce du equeßknent Auguste,
'1e jeule prêtre, après l'enlëvement de ce coníesseur

gde la foi reçut la vocation de missionnaire pour le
royaume e Suède, et fut nommé curé de la mission
de Stockholm. Après sept ans de travaux sélås et bé-
nis, l'oppression de PEglise, qui*regne dans ce mal-
heureux pays, le chassa jde son poste. Notre saint
Père le Pape reconnut le mérite du missionnaire en
l'élevant a Phonneur de la prélature Romaine. De re-
tour dans son pays il fut pendant six ans le chapelain
de Madame la Comtcsse de Nassau. Ensuitc sans
charge, il continua ses occupations dans le saint mi-
nistère, et ne cessa jamais d”édifier par Pexemple

:d'une vie sacerdotale. Enfin retiré chez les frères
K Alexiens pour desservir leur Eglise, il fut bientôt acca-I blé de sa dernière maladie, dont les douleurs, suppor-
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I paré le fidèle serviteur pour. entrer dans la joie du
= Seigneur. B. l. l'.
l Imprimerie de M. Urlichs fils ä Aix-la-Chapelle.
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niet de moordenaar kon zijn. De tweede
stap was een verzoek tot gratie bij de
Prins-Bisschop Veldbruck van Luik.
Hoewel deze laatste zeker niet bekend
stond als een onvermurwbaar persoon
achtte hij de misdaad dermate ernstig
dat deze niet ongestraft mocht blijven.
Acht jaren na de moord werd het von-
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stellen dat zijn broer een bekentenis had

nis geveld en in al zijn wreedheid vol-
trokken. Henri-Eustache werd van Luik
naar Visé door het slijk gesleurd. Op
drie plaatsen werd hij met gloeiende
ijzers gefolterd. De eerste maal aan de
armen bij het verlaten van de gevange-
nis. Een tweede maal aan de benen ter
hoogte van de abdij van Vivegnis, waar
een zus van Maria Magdalena in het
klooster was. De derde maal aan de
rechter en linker borst op de plaats van
de uiteindelijke terechtstelling.
Vervolgens werden met een ijzeren staaf
de beide boven- en onderbenen gebro-
ken. Daarna werd het lichaam op een
rad uitgestrekt en aan den volke
getoond. Een kwartier later werd hij ten-
slotte door wurging uit zijn lijden ver-
lost. Er waren veertig- tot vijftigduizend
(l) kijklustigen, afkomstig uit de wijde
omtrek: Luik, Sint-Truiden, Tongeren,
Eijsden, Maastricht.

De schrijver Vandevoir6 klaagt de kerke-
lijke autoriteiten aan: “ll faut encore
savoir, pour comprendre l'attitude de la
justice ecclésiastique, que la familie
Warrimont n'avait formulé aucune
plainte contre le chanoine et que les tri-
bunaux d'Eglise n'étaient pas charge de
la vindice publique". De familie de
Warrimont treft dus officieel geen
blaam. Toch bestond er binnen de fami-
lie grote weerstand tegen het gedrag van
Remi de Warrimont, die zich wel dege-
lijk met de gang van zaken bemoeide,
maar kennelijk geen officiële aanklacht
ingediend heeft.
De affaire Sartorius is een cause célèbre
geworden. Er zijn meerdere studies aan
deze zaak gewijd. Er zijn liederen op
gemaakt, vanuit de hel (Henri-Eustache)
naar de hemel (Maria Magdalena) en
vice versa.6 ln het begin van deze eeuw
wisten mensen uit Visé zich nog com-
plete liedjes te herinneren. De families
Sartorius en De Warrimont zijn elkaar
uit het oog verloren, maar de affaire is
niet vergeten. In 1960 wandelde een lid
van de familie De Warrimont over het
kerkhof van Charneux en raakte in
gesprek met een Waalse onderwijzeres
die een lid bleek te zijn van de familie
Sartorius. De laatste volstond met te vra-
gen: “Vous connaissez l'affaire?” Het
antwoord was: *'Oui."

Nakomelingen te Eijsden
lll-16. Joes Gerardus, gedoopt te
Noorbeek op 18-6-1749. Hij was schout
van Noorbeek in 1803, 1804, 1806 tot



1808. Op 1-3-1802 huwde hij I'in capel-
la de Oetegraven" met Maria van
Wyller, dochter Van Jean en Maria
Lardinois. In het begin was hij op de
hoeve De Peul samen met zijn broers en
zussen. Bij de deling moesten er reke-
ningen van hem betaald worden, die
ongekwiteerd en op een hoop gegooid
waren. Het betrof de aankoop van ontel-
bare zilveren voorwerpen, die hij aan
zijn moeder, broers en zussen gaf zonder
daarvoor een ontvangstbewijs te laten
tekenen. Bij de einddeling verschafte hij
gratis wijn en voeding aan de familiele-
den. Op 15 maart 1792 kreeg hij de Peul
in eigendom en bovendien een deel van
een goed te Moerslag. Joes Gerardus was
"Maire de Noorbeek” in 1805. Hij kreeg
drie kinderen. Het tweede kind was
Johannes Nicolaas Joseph, gedoopt te
Noorbeek op 17-2-1806. Deze huwde te
Noorbeek op 17-1-1829 met Anna Maria
Catharina Peeters, dochter van Jan en
Cornelia Teneij. Johannes Nicolaas
Joseph en Anna Peeters staan als voor-
ouders vermeld in de kwartierstaat
Pinckers.5

Het echtpaar de Warrimont-Konings
(Ill-8) kreeg twaalf kinderen. Toen de
beide echtelieden in november 1796
stierven waren er nog tien kinderen
minderjarig. Twee hiervan staan in rela-
tie tot Eijsden.
IV-4. Joannes Josephus Nicolaas,
gedoopt te Noorbeek op 5-5-1770. Hij
was landbouwer en raadslid van Eijsden
van 1820 tot 1829.7 Aanvankelijk was
hij pachter van de hoeve te Moerslag,
maar na de dood van zijn oom Remi
Henri Joseph kocht hij het goed voor
f 11000,-. Hij overleed te St.Geertruid
op 15-12-1837. Hij huwde met Maria
Elisabeth Cruyen. Uit dit huwelijk wer-
den zeven kinderen geboren:
1. Maria, geboren te Eijsden op 6-12-
1 798.
2. Maria Elisabeth, geboren te Moerslag
op 3-2-1800 en overleden te Sint
Geertruid op 16-5-1835. Zij huwde op
10-6-1823 met Jan Franciscus Prompers,
landbouwer, geboren te Gulpen op 28-4-
1 792.
3. Nicolaas, geboren te Moerslag op 20-
3-1803 en overleden op 15-7-1881. Hij
bleef ongehuwd, was tijdens zijn leven
schepen en lid van de raad van
St.Geertruid.
4. Johannes Jacobus, geboren te Eijsden
op 11-2-1806 en overleden te Moerslag
op 21-3-1876. Hij was rentenier.

De twee ongehuwden werden in de
volksmond "de nuunkskes" genoemd.
5. Johannes Gerardus, geboren te
Eijsden op 1-1-1809 en overleden te
St.-Martens-Voeren op 7-2-1877. Hij was
gehuwd met Maria Anna Thomé, die in
1884 overleed.
6. Maria Mechtildis, geboren te Eijsden
op 7-2-1812; zij overleed te Noorbeek
op 26-2-1853.
7. Maria Josepha, gedoopt te Eijsden op
27-8-1815 en overleden te St.Geertruid
op 26-5-1868. Zij huwde op 21-10-1850
te St.Geertruid met Hubertus Houbiers,
die raadslid van Eijsden was in de jaren
1849-1851,1857 en 1858.7

IV-5. Joannes Gerardus, gedoopt te
Warsage op 18-8-1772. Hij was twee-
maal gehuwd. Het eerste huwelijk werd
op 2-4-1818 gesloten met Maria Agnes
Potmans; zij stierf te Eijsden op 11-11-
1823. Uit dit huwelijk werden drie kin-
deren geboren:
1. Nicolaas, geboren te Eijsen op 24-4-
1818 en overleden op 17-4-1879. Hij
huwde op 15-10-1841 met Catharina
Frijns.
2. Maria Agnes, geboren 6-2-1820 te
St.Geertruid. Zij trouwde eerst met
Joannes Prints en later met Olieslagers.
3. Gerard, geboren 1-12-1821 te
St.Geertruid. Hij huwde met Maria
Helena Bos en kreeg drie kinderen.
Het tweede huwelijk van Joannes
Gerardus werd op 10-6-1824 gesloten
met Anna Maria Pasmans, dienstmeid,
geboren te Sibbe op 28-8-1791. Ook uit
dit huwelijk werden drie kinderen gebo-
ren:
1. Remigius, geboren te Eijsden op 16-6-
1825 en overleden te St.Geertruid op 3-
1-1840.
2. Christiaan, geboren te Eijsden op 6-4-
1827 en aldaar overleden op 11-9-1828.
3. Paulus Augustinus, geboren te
St.Geertruid op 18-4-1829. Hij woonde
in het "stenen huis'l naast de kerk van
St.Geertruid. Hij huwde met Maria
Johanna Bours en uit dit huwelijk wer-
den tien kinderen geboren.
Nakomelingen van zoon Paulus
Augustinus, geboren 10-4-1865 te
St.Geertruid en gehuwd met Margareta
Pittie wonen nog “op de berg".

IV-6. Joannes Remigius Josephus,
gedoopt te Warsage op 27-10-1774. Hij
huwde te Noorbeek op 4-11-1806 met
Johanna Maria Coelen, dochter van
Corneil en Margarita Smeets. Hij woon-
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de in 1817 te Noorbeek. Uit het huwe-
lijk werden drie kinderen geboren, waar-
onder Jean Nicolas Joseph (V-1).

Een bidprent uit 1858
V-1. Jean Nicolas Joseph (JNJ) werd op
9-8-1807 te Noorbeek geboren. Hij werd
priester. Het bidprentje geeft een
opsomming van de belangrijkste feiten
uit het leven van deze priester. Zij Vor-
men de leidraad bij een poging deze
persoon in gedachten te volgen van het
begin tot het einde, een man die ernsti-
ge tegenslagen heeft moeten verwerken.
Hij is die te boven gekomen, immers
"De Warrimont était un homme très
correct dans ses manières, d'une
humeur toujours égale, aimable dans la
conversation et d'une grande pitié. Tous
ceux qui l'ont connu de près ont dit le
plus grand bien de lui."8 Er wordt op
deze bladzijden geen leven van een hei-
lige beschreven maar wel een leven dat
op indrukwekkende wijze in aanraking
kwam met de wereldgeschiedenis van
de vorige eeuw, die zich soms “naast de
deur” voltrok.

Waarschijnlijk is JNJ te Vroelen geboren
in het huis schuin tegenover de water-
put. Na de lagere school doorliep hij het
atheneum in Maastricht en daarna stu-
deerde hij in België wiskunde en natuur-
wetenschappen. Naar het schijnt was
het de bedoeling dat hij een militaire
opleiding zou krijgen. In Leuven stu-

deerde hij ook wijsbegeerte en litera-
tuur. In augustus 1828 vertrok hij uit
Leuven. Hij kreeg toestemming om in
Bonn theologie te studeren op een beurs
die door Julien Gérard Moulan (degene
die de deling afrondde) te Keulen
gesticht was voor familieleden die het
priesterambt ambieerden. Na zijn pries-
terwijding was zijn eerste werkkring te
Keulen aan de kerk van
O.L.V.l-lemelvaart. JNJ genoot het ver-
trouwen van de aartsbisschop van
Keulen en werd aangesteld tot bibliothe-
caris van het seminarie.9
Tot 1837 kende zijn leven slechts voor-
spoed. Zijn ouders, zijn broer en zus
waren allen in leven. Dankzij een fami-
lierelatie had hij een hogere studie kun-
nen maken en was hij een vertrouwe-
ling van de aartsbisschop. Er lagen ech-
ter andere tijden in het verschiet. Zijn
vader overleed in 1837. Bovendien
kwam zijn beschermheer in ernstige
moeilijkheden. Kort na zijn aanstelling
ontstond er een hevig conflict tussen de
aartsbisschop van Keulen en de protes-
tantse Pruissische regering. Op 20
november werd de kerkvorst gevangen
genomen en gevankelijk weggevoerd
naar de vesting Minden.

Argenteuu
De Warrimont werd ontslagen. Volgens
het bidprentje voelde hij nu de roeping
tot missionaris opkomen. Feit is dat hij
een paar jaar gelegenheid kreeg de
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Foto vun J.N.l.de Warrimont; de foto
moet voor 1858 gemuukt zijn.



I. Jean Gérard Fortemps de Loneux dictus Warrirnont
~ ca 1672

T Melen 24-6-1762
X

28-1-1690 16-2-1706
1e Marguerite Delclisur 2e X Agnes de Lonneux

i
11. j l

3 6
Beatrix Francisca Nicolaas Joseph
~ Melen 7-6-1695

T Charneux 8-12-1765
x Melen 16-8-1729

Jean Hubert Moulane_fi
Julien Etienne Julien Gérard

~ Melen 8-9-1697
T Noorbeek 14-6-1755

x Melen 1 7-2-1 722
Anna Joanna Meester
T Noorbeek 11-1-1776

1 |
lll. 2 8 13

Remi HJ. Nicolaas] Deodata Maria M.
~ St.Remy 18-11-1 724 ~ Noorbeek 9-7-1 734 ~ Noorbeek 8-1 1-1739 ~ Noorbeek
TCharneux 1-5-1805 T Moerslag 22-11-1796 T Noorbeek 1816 22-4-1743

ongehuwd x St. Geertruid 1-5-1764 x Noorbeek T Visé 19-12-1771
7-10-1781

x
Maria M.G.Konings

T Noorbeek 3-11-1796

l
l |

lV. 4 5
J.J. Nicolaas

~ Noorbeek 5-5-1770 ~ Warsage 18-8-1772
T Moerslag 15-12-1837 T 8-1-1847

x 1ex9-11-1828
Maria El. Cruyen

J. Gerardus

Maria A.Potmans
T Eijsden 11-11-1823

V. 7 1
Maria Josepha

~ Eijsden 27-8-1815
T Sint Geertruid 26-5-1868

x St.Geertruid 21-10-1850

Nicolaas
~ Eijsden 24-4-1818

T Herkenrade
1 7-4- 1 8 79

H. Herkenrade
Catharina Frijns

Hubertus Houbiers
~ Eijsden
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Henri Pauwen
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J. Remigius Jos.
~ Warsage 27-10-1774
T Noorbeek 10-3-1837

x
Maria Coelen

T Noorbeek 29-1-1855

1

Jean Nicolas Joseph
~ Noorbeek 9-8-1807

T Aken 30-3-1858
ere kamerheer van de Paus

l
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~ Noorbeek 18-6-1749
T Noorbeek 26-3-1813
x Oetegraven 1-3-1802

x
Maria van Wyller

T Noorbeek 14-12-1827

2
Joh. Nic. Joseph

~ Noorbeek 17-2-1806
T Noorbeek 2-8-1883

x
Anna M.C.Peeters

T Noorbeek 22-5-1880

12
Joh. Remigius

~ Noorbeek 13-4-1851
T Noorbeek 1-8-1930

H. Noorbeek

Maria H.Huntjens
~ Klimmen

1
Albine M.J.

~ Noorbeek 14-5-1912
x

Alfred Pinckers



Eikenhouten priester-reis-koffer wuur-
mee J.N.J.de Wurrimont op een slok-
korre door Zweden trok.

tegenslagen te verwerken. Op de een of
andere manier had men hem niet in de
steek gelaten want plots behoorde hij
weer tot het bisdom Luik. Mgr. De
Mercy-Argenteau, titulair aartsbisschop
van Tyrus, die later deken zou worden
van het Luikse kapittel, regelde een paar
zaken met zijn schatrijke broer, de graaf
De Mercy-Argenteau. In januari 1839
kreeg JN] opdracht in de parochie
Hermalle aan de slag te gaan, met name
in de kapel van Wihoux (afgeleid van de
woorden wij en hout) die aan de graaf
toebehoorde. Bovendien hielp hij de
pastoor van het naburige Richelle.
De graaf van Argenteau was fabelachtig
rijk. In 1805 was hij tot kamerheer van
keizer Napoleon l benoemd, die, toen
hij nog Eerste Consul was, in Argenteau
gelogeerd had. De gravin was een

van de zeer mooie gravin was indruk-
wekkend: zij was niet alleen kunst
zinnig en muzikaal begaafd, maar werd
zelfs door keizer Napoleon lll als onder-
handelaar naar keizer Wilhelm l van
Pruisen gezonden.

Stockholm
De aanstelling tot slotkapelaan in
Argenteau had verstrekkende gevolgen.
Zijn verdere actieve loopbaan zou JN]
slotkapelaan blijven, niet alleen te
Argenteau, maar ook in Drottningholm,
Neuland en bij Aken.
Hij kreeg toestemming om naar de mis-
sie in Scandinavië te gaan. In november
1841 werd hij aan de missie van
Stockholm verbonden en op 1 april
1842 werd JN] door de apostolisch vica-
ris van Zweden en Noorwegen benoemd
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beroemdheid in Parijs en in het Luikse.
Zij introduceerde de Russische muziek
in West-Europa: Borodin, Cui,
Balakireff, Moessorgsky en Rimsky-
Korsakoff. Al deze beroemdheden waren
te gast in Argenteau, waar Franz Liszt op
zondagen het harmonium in de kapel
van Wihoux bespeelde.10 De reputatie
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tot pastoor Van de Sint-Eugenia kerk te
Stockholm. Bovendien was hij kapelaan
van de koningin van Zweden en
Noorwegen en kwam zodoende in haar
paleis te Drottningholm.
De koningin van Zweden en Noorwegen
was Eugenie Bernardine Désirée Clary,
beter bekend als Désirée Clary uit



Marseille op wie Napoleon verliefd was
maar die huwde met de Franse generaal
graaf Bernadotte. Zoals bekend zei
Bernadotte het Franse leger Vaarwel om
het koningschap te aanvaarden van
Zweden en Noorwegen onder de naam
Karel XIV, onder voorwaarde dat hij op
het lutherse geloof zou overstappen.
Hoewel de Zweedse grondwet van 1809
godsdienstvrijheid voorschreef bleek
daar in de praktijk weinig van.
Bernadotte moest het koningschap
kopen met het lutherse geloof. Zijn
vrouw bleef katholiek.
Nauwelijks Was de vicaris in 1843
Zweden uit op reis naar Beieren, of de
lutherse predikanten begonnen een pro-
ces tegen ]N] omdat een lutheraan (de
schilder Nilsson?) overgegaan was tot
het katholieke geloof. De rechtenstudie
kwam ]N] nu goed te pas; hij won de
confrontatie, gesteund door de liberale
pers. Het was geen duurzame overwin-
ning, want uiteindelijk moest hij het
veld ruimen. Op 1 mei 1845 ging hij
I'voor familiezaken” op reis naar Keulen
en hij zou nooit meer in Zweden terug-
keren. Officieel werd hij pas een aantal
jaren later uit zijn functie ontheven: het
bidprentje spreekt over zeven Zweedse
jaren. Gezien in het perspectief van het
felle anti-katholicisme in Zweden moet
men diepe bewondering hebben voor de
sedert 8 maart 1844 douairière gewor-
den koningin van Zweden die het pres-
teerde om openlijk voor de Zweedse
Rijksdag te zeggen dat ze liever aan de
troon verzaakte dan aan haar katholieke
geloof. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat ]N] een boek over de katholieke
kerk in Zweden zou opdragen aan de
koningin van Zweden.11
Het vertrek uit Zweden is niet overhaast
in zijn werk gegaan. In een brief, geda-
teerd 15 december 1843, schreef ]N] aan
zijn familie dat hij mogelijk in mei 1844
naar huis zou komen.
Deze brief is in meerdere opzichten inte-
ressant. Hij is niet in het Frans of het
Duits geschreven, maar in het
Nederlands. In de brief wordt een tipje
opgelicht over de dagelijkse gang van
zaken in Zweden in het midden van de
vorige eeuw. Voor ons is het Zweeds wit-
tebrood sedert de tweede wereldoorlog
een begrip. Honderd jaar geleden was
het wittebrood daar ook al smakelijk.
Het zwartebrood (rogge) daarentegen
moet heel erg vies gesmaakt hebben,
want, zo schreef ]N], zelfs een
Limburgse hond zou er niet van lusten.
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In de brief vertelt ]N] aangrijpend hoe
een kind in een ketel heet water viel en
op welke wijze men de brandwonden
effectief behandelde. Hij liet doorsche-
meren dat het werk zeer vermoeiend
was, al was het alleen al vanwege de
reisafstanden. Vijftien uur reizen was
een gewone zaak, maar zes dagen aan
een stuk op een “slakkarre” voorthobbe-
len, met als proviand melk en brood,
moet een verschrikking geweest zijn.
Vermeldenswaard is dat de familie nog
een eikenhouten priester-reis-kistje bezit
dat ]N] op zijn tochten meenam.

Neuland
In het familiearchief bevindt zich een
brief van 1839 waarin Leopold, graaf
van Sedlnitzky in Silezië, vorstbisschop
van Breslau, de gravin de Nostitz uit
Neuland een slotkapel toestaat. Op 3
september 1844 krijgt ]N] toestemming
in Neuland het priesterambt uit te oefe-
nen. Hij is dus weer slotkapelaan! Een
Nederlander die zijn opleiding in België
genoot, zijn priesterwijding in
Duitsland (Pruissen) ontving en kape-
laan was van de koningin van Zweden
en Noorwegen werd nu slotkapelaan
van de gravin de Nostitz ergens in
Silezië, namelijk te Neuland bij
Löwenberg. Was dit toeval? Was het lou-
ter toeval dat koning Willem l van
Nederland in Neuland en omgeving
(Kunzendorf, Seifersdorf, Stockigt,
Hartlibersdorf, Rackwitz, Kasselsdorf,
Viesselsdorf) bezittingen had? De
koning schonk zijn tweede echtgenote,
de gravin Van Nassau, oftewel de in
Maastricht geboren gravin Henriette
d'Oultremont, levenslang het eigen-
dom, de inkomsten inbegrepen, van
zijn bezittingen te Neuland en omge-
ving. Na haar dood zou het eigendom
terugvallen aan Willem, Prins der
Nederlanden of diens erfgenamen. Abbé
De Warrimont kreeg op 22 augustus
1844 van Henriette d'Oultremont vol-
macht de zaken te regelen. Over deze
periode bestaan verschillende brieven.
In januari 1845 werkte ]N] een tijdje in
de stad Neisse aan de Oder ten behoeve
van Duitstaligen. Een maand later was
hij in Rome, alwaar hij op 13 maart
benoemd werd tot erekamerheer van de
Paus. Zijn visitekaartje luidde nu:
“Monsignor de Fortemps de Warrimont
Cameriere d'onore di Sua Santita."
ln 1849 was ]N] opnieuw in Rome. Op
zijn paspoort staat dan als geboorte-
plaats Fouron-le-Comte vermeld. Was



dit een vergissing met voorbedachten rade? De
Belgisch-Nederlandse verhoudingen waren in die tijd
niet best. De Hollandse bureaucratie zou de privé-
kapelaan van de katholieke tweede gemalin van
koning Willem I best eens dwars kunnen zitten. Men
kon heel wat narigheid voorkomen als men het
geboortehuis van JN] (in gedachten) een paar kilome-
ter opschoof...

Aken
De contacten met Henriette d'Oultremont waren niet
van voorbijgaande aard. JN] de Warrimont werd slot-
kapelaan van de weduwe, die na de dood van koning
Willem I ging wonen op het kasteel Rahe-Laurensberg
bij Aken.12f13 Na veel omzwervingen was JN] weer
terug in zijn geboortestreek en, net als "voorvader"
Moulan, met wiens studiebeurs het begonnen was,
zou hij zijn laatste jaren in Aken doorbrengen.
Gedurende een zestal jaren zou hij slotkapelaan van
Henriette d'Oultrernont blijven. Hij regelde er zaken,
zoals wijnbestellingen. Hij vond de tijd om rustig te
werken aan zijn boek.11 In juni 1855 was hij in
Noorbeek terug omdat zijn moeder gestorven was.
Vanuit Noorbeek verzond hij diverse exemplaren van
zijn boek. In Rome werd het goed ontvangen want het
werd in het Italiaans vertaald en verscheen in de
annali della scienze Religioze. Vanuit Zweden kreeg hij
geen reactie.
Op 17 november 1855 werd JN] aangesteld aan de
kerk van de H.Michael te Aken. Op 10 april 1856 werd
deze jurisdictie met twee jaar verlengd. Hierna trok hij
zich, vermoedelijk om gezondheidsredenen, terug bij
de Alexianen te Aken. Het einde naderde. Op 30 maart
1858 overleed hij om 5 uur in de namiddag.

A.[.L.G. PINCKERS

'/...Die Katholyke Welke omtrent vijftien, en vijftien uren
van Stockholm afwonen komen op de hoge feestdagen hier
te Stockholm in de kerk, en menschen Welke eenen weg te
maken hebben zoo lang als van Noorbeek tot Maastricht
ofLuik komen iederen Zondag. Op deze reize had ik gedu-
rende zes dagen niets te eeten als melk en haverbrood wat
nog met dennebomenschellen vermengd is. Hier in
Stockholm hebben wij goed wittebrood, maar het zwarte-
brood word in de winter om Kersmis gebakken voor het
geheel jaar. Wanneer ik eens kan naar huis komen zal ik U
zulk een brood meebrengen en ben overtuigd dat het onze
honden niet eens zullen eeten willen...
Kort na dat ik van mijne reize terug gekomen was ging de
Koningin op Drottningholm, een paleis zes uren van hier,
woonen waar ik iederen Zondag en ondertusschen in de
week moest gaan misse lezen zodat ik niet voor avond in
Stockholm kwam: ik had de wagen der Koningin gelijk zich
van zelfs verstaat. Op mijne missions reize had ik eenen
wagen gelijk die welke men te huis Slakkarre noemt, zoo
zijn hier de Postwagen en Gij kunt wel denken hoe men te
gemoed is wanneer men honderd en vijftig uuren op eene
slakkarre gevaren heeft...
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Wij hebben hier eene school voor de katolijke kinders;
gisteren viel een kind in eenen ketel kokend water en ver-
brandde de beenen en het onderlijf, het was verschrikkelijk
aan te zien, terstond kwamen blazen zoo dik als vuisten,
maar men wikkelde het kind terstond in boomwolle en alle
pijn was verzwonden en vijf minuten daarnaar lachte en
speelde het kind gelijk te voren. Men moet de brandblazen
laten tot datze van zelve open gaan en het water er uitloop
zoodat het vel op de wonde blijft kleven, dewelke alsdan
terstond droog wordt en heelt zonder in de vreeten. Dit is
een zeer kostelijk middel; men neemt boomwollenwat
(ouate) die niet met lijm bestreken is en naait dezelve op
eenen linnen lap, veranderd dezelve wanneer ze nat wor en
houd de wonde aldus dn'e ofvier dagen wel bedekt... ”
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Een gedeelte ven de brief die
JNJ Gun zijn familie schreef
vunuit Zweden.
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Met groep II is niet bedoeld "klas 2". Het uit-
gangspunt bij het samenstellen van de groepen
was de kinderen uit een gezin in dezelfde groep fl 35 37 38
te plaatsen zodat deze slechts één foto behoef-
den te kopen. 7

1. Louis Reintjens; 20. ...,
2. Pierre Wolfs; 21. Frans Warnier;
3. Clernont Warnier; 22. Gerard Stevens;
4. Hubert Schroen; 23. Antoine Wolfs;
5. Zjeng Wolfs; 24. Nico Wolfs;
6. Zjeng Theunissen; 25. Jacques Wolfs;
7. Michel Voncken; 26. Hubert Waterval;
8. Jean Wolfs; 27. Zjo Spauwen;
9. Meester van Aubel; 28. Henri Warnier;
10. Meester Bessems (volontair); 29. Martin Schroen;
1 1. Vic Meertens; 30. Louis Reintjens;
12. Zjif Theunissen; 31. Mathieu Rutten;
13. Pierre Wolfs; 32. Pierre Wolfs;
14. Hubert Voncken; 33. Martin Wolfs;
15. Jean Sipers; 34. Meester Colaris, hoofd der school;
16. Guillaume Waterval; 35. Zjif Wolfs;
17. Pierre Wolfs; 36. Zjeng Piters;
18. Meester Boesten; 37. Willy Theunissen;
19. Meester Philippens; 38. Henri Warnier.
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