
ElJSDENS
V E R L E D E

UIT EIJSDENS VERLEDEN, een uitguve van de Stichting Eiisdens Verleden
JUNI i993 - nummer 62

Winund Wolfs, spelend in de Voer Te Leug-(uesïen.
Foto: A. Heyn, eind jaren 50.



lnhoudsopguve
Van de redactie

Kwartierstaat van H.].L.M.Boersma (deel 1 l)
Henk Boersma

Kint g'r oes Vertelle...
Pierre Ieukens

Eijsden in de Limburger Courier
Nico Duijkers

De bevolkingsontwikkeling Van de Voormalige
gemeente Breust (1797 - 1828)
Henk Boersma

Bij ons thuis (aflevering 6)
P.].M. Wolfs

Kent u ze nog?

12

16

26

30



Van de reductie
Op de voorplaat deze keer een ijverig zoekend jongetje
in de Voer (Laag-Caestert). Het is Winand Wolfs, die in
het water stukjes metaal hoopt te vinden. Het is begin
jaren Vijftig. Hij en zijn vriendjes verkochten de
vondsten destijds aan opkopers. De opbrengst was vol-
doende om bij Geurten halverwege de Diepstraat voor
10 cent een ijsje te kunnen kopen of zelfs bij Piters
onderaan de Diepstraat een zak frites voor 25 cent.
Winand komt op beide plaatsen anno 1993 overigens
nog, maar nu voor andere versnaperingen...
De in het vorige nummer aangekondigde kwartierstaat
van H.].L.M. Boersma (deel 11) is op het laatste
moment verschoven naar dit nummer. Het is het
voorlaatste deel. Afleveringen na deel 12 zullen
verschijnen in het Limburgs Tijdschrift voor
Genealogie.
Een ander boeiend artikel van Henk Boersma gaat over
het eerste kwart van de negentiende eeuw. Hij heeft
daarin gegevens vergeleken van de toenmalige
gemeente Breust over geboorten, huwelijken en over-
lijdens. De resultaten zijn interessant. Zo blijkt
bijvoorbeeld dat de bevolking wel groeide, maar veel
minder dan in Eijsden en Oost. Er werden weliswaar
genoeg kinderen in Breust geboren, maar veel mensen
vertrokken uit de gemeente. Een ander resultaat: het
eerste kind kwam in meer dan 60% van de gevallen
binnen één jaar na het huwelijk. Er werd veelal pas
getrouwd wanneer er een kind op komst was. Te
hopen is dat de auteur zijn onderzoek zal uitbreiden
en dat er meer van dit moois in “Uit Eijsdens
Verleden" kan verschijnen.
l[Bij ons thuis" laat ons proeven van het fijnste fruit
dat in Eijsden geproduceerd en verhandeld werd en
van al het moois rondom de Bronkdagen.
Onze vaste rubrieken ontbreken ook deze keer niet. De
redactie wenst U veel leesplezier.

EUSDEN, 1uN11993.



Kwartierstaat van H.J.L.I\/i. Boersma
(DEEL u)

Inleiding
In dit deel van de kwartierstaat komen
de voorouders van Henricus Miesen
(kwartier VI-38) aan de orde. Hij is
gehuwd met de uit Gronsveld afkomsti-
ge Anna Catharina Thoma (kwartier VI-
39), wier Voorouders voornamelijk uit
Gronsveld, Ryckholt en Cadier
afkomstig zijn en in dit kader niet ver-
der zullen worden beschreven. De fami-
lie Mies(s)en is afkomstig uit Mülheim
gemeente Wichterich in het Duitse
Ruhrgebied. Zo rond 1710 vestigde
Georgius Miessen (Jurrien Meessen) zich
in Oost. Hij is de stamvader van een
groot aantal Eijsdense e.o.-se Mies(s)ens.
Tot de voorouders van Henricus Miesen
behoren ook leden van het zo bekende
en omvangrijke geslacht Wolfs. Deze
familie komt zeker al sinds 1600 in
Eijsden voor.

Generatie Vl (Oud-ouders)

VI-38
Henricus (Hendrik) Mies(s)en
Hij werd geboren te Maarland en
gedoopt te Breust op 21-6-1792 als zoon
van Joannes Miesen (volgt VII-76) en
van Maria Elisabeth Wolfs (volgt VII-
77), hij overleed te Oost op 26-11-1844.
Dagloner (1821), kleermaker. Zijn
persoonsbeschrijving is bekend uit de
registers van de Nationale Militie (zie
huwelijkse bijlagen): lengte: één el, 7
palmen; aangezicht: ovaal; voorhoofd:
rond; ogen: bruin; neus: dik; mond:
groot; kin: rond; haar en wenkbrauwen:
bruin; merkbare teekenen: geen;
handteekening: heeft Verklaard niet te
kunnen schrijven). Hij werd “finaal”
vrijgesteld voor de militaire dienstplicht
“uit hoofde hij eenigen zoon is". Hij
huwde te Oost op 25-10-1821 met de uit
Gronsveld afkomstige Anna Catharina
Thom(m)a(s) (volgt VI-39) die te Oost
als dienstmaagd werkzaam was. Zij werd
gedoopt te Gronsveld op 17-12-1789 als
dochter van Johannes Jacobus Thoma
(kwartier VII-78), dienstknecht, en van
Maria Anna Lemmens (kwartier VII-79).
Zij overleed te Oost, toen Putstraat 21,
op 3-7-1862.

Kinderen van dit echtpaar (alle geboren
te Oost):
a. Jan Hubertus Miessen, geb. 8-10-
1823. Kleermaker. Gehuwd te Eijsden op
22-8-1855 met Maria Gertrudis Janssen.
Hij overleed te Oost op 1-11-1867.
b. Maria Anna Miessen, geb. 19-4-1826.
Gehuwd te Eijsden op 21-11-1852 met
Lodewijk Reintjens.
c. Hubertus Hendricus Miessen, geb. 15-
7-1828, overleden te Oost op 8-11-1829.
d. Anna Catharina Miessen, geb. 19-7-
1831. Gehuwd te Eijsden op 14-11-1861
met Adam Schillings. Zij volgt onder V-
19 in een ander deel van deze
kwartierstaat, hij volgt onder V-18.l

VI-39
Anna Catharina Thom(m)a(s)
Zij werd gedoopt te Gronsveld op 17-12-
1 789 als dochter van Johannes Jacobus
Thoma (kwartier VII-78), dienstknecht,
en van Maria Anna Lemmens (kwartier
VII-79). Zij huwde te Oost op 25-10-
1821 met Henricus Miesen (zie onder
VI-36) en overleed te Oost, toen
Putstraat 21, op 3-7-1862. Haar voorou-
ders zullen in dit verband niet worden
besproken.

Generatie V|| (Oud-grootouders)

VII-76
Joannes Miessen
Hij werd geboren te Oost en gedoopt te
Breust op 1-3-1759 als zoon van
Henricus Miesen (volgt VIII-152) en van
Maria Anna Jacobs (volgt VIII-153).
Landbouwer, dagloner, veldwachter
(veldbode) van Oost. Overleed te Oost
op 25-5-1830. Hij huwde te Breust op 8-
1-1792 en op dezelfde dag voor de
dominee te Eijsden (ondertrouwd op 24-
12-1791) met de uit Maarland afkomsti-
ge Maria Elisabeth Wolfs (volgt VII-77).
Dagloonster. Joannes overleed te Oost
op 25-5-1830; zijn echtgenote was hem
aldaar voorgegaan op 17-9-1827.
Hun nalatenschap bestond uit een huis
en tuin ter grootte van 16 roeden en 56
vierkante ellen te Oost.2



Kinderen uit dit huwelijk (alle geboren
te Maarland en gedoopt te Breust):
a. Henricus Miesen, ged. op 21-6-1792
(zes-maands kind). Gehuwd met Anna
Catharina Thoma. Zie onder VI-38.
b. Anna Miesen, ged. op 3-6-1794, overl.
te Maarland op 13-6-1794.
c. Maria Anna Miesen, ged. op 15-2-
1 796. Naaister.
d. Joannes Miesen, ged. op 26-2-1798.
Jong overleden.
e. Winandus Miesen, ged. op 8-6-1799.
Jong overleden.
f. Maria Elisabeth Miessen, geb. 7
Nivôse van het jaar 10 (28-12-1801).
Naaister.

VII-77
Mario Elisabeth Wolfs
Zij werd geboren te Maarland en
gedoopt te Breust op 22-4-1758 als
dochter Van Winandus Wolfs (volgt
VIII-154) en van Anna (Maria) Daems
(volgt VIII-155). Dagloonster. Zij huwde
met Joannes Miesen (zie onder VII-76)
en overleed te Oost op 27-9-1827.

Generatie V||| (Oud-overgrootouders)

VIII-152
Henricus Miesen
Hij werd geboren te Oost en gedoopt te
Breust op 6-12-1721 als zoon van
Georgius Miessen (volgt IX-304) en van
Gertrudis Pacchen (volgt lX-305). Hij
overleed te Oost op 6-5-1766. Henricus
(Misen) huwde te Breust op 10-5-1750
en op dezelfde dag voor de dominee te
Eijsden (Hendrick Meessen) (onder-
trouwd 25-4) met de uit Heer afkomsti-
ge, maar te Oost woonachtige, Maria
Anna Jacobs (volgt VIII-153). Zij was
aldaar gedoopt op 8-4-1727 als dochter
van Joannes Jacobs (kwartier IX-306) en
van Maria Teneij (kwartier lX-307). Haar
voorouders zullen in dit verband niet
worden beschreven. Dagloonster.
Henricus overleed te Oost op 6-5-1766.
Maria overleefde hem 35 jaar. Zij over-
leed te Oost, Putstraat, op 28 Floréal van
het jaar 9 (18-5-1801).

Kinderen van dit echtpaar (alle geboren
te Oost en gedoopt te Breust):
a. Gertrudis Miesen, ged. 4-3-1751.
Gehuwd te Breust op 2-3-1778 met
Joannes Pijnckers uit Oost. Deze was
gedoopt te Breust op 24-6-1746 als zoon
van Christiaan Pinckers en zijn tweede
echtgenote Anna Beijers. Zij gingen in

Verviers wonen.
b. Maria Elisabeth Miesen, ged. 11-1-
1753, overl. te Oost op 2-4-1753.
c. Georgius Miesen, ged. op 3-10-1754.
Bakker. Ongehuwd. Inwonend bij zijn
moeder. Overl. te Oost, Putstraat, op 10-
7-1797 (kerkelijke registratie).
d. Joannes Miesen, ged. 13-5-1757,
overl. te Oost op 10-7-1757.
Een tweeling:
e. Joannes Miesen, ged. 1-3-1759.
Gehuwd met Maria Elisabeth Wolfs. Zie
onder VII-76.
f. Maria Miesen, ged. 1-3-1759, overl. te
Oost op 15-7-1766.
g. Henricus Miesen, ged. 31-12-1761,
overl. te Oost op 19-3-1766.
h. Christianus Miesen, ged. 31-1-1764,
overl. te Oost op 2-4-1764.
i. Maria Anna Miesen, ged. 2-8-1765.
Gehuwd te Breust op 20-11-1791 en te
Eijsden voor de dominee op dezelfde
dag (Maria Mijsens) (ondertrouwd op 5-
11) met de te Maarland woonachtige
Servatius (Vaas) Wolfs. Deze overl. te
Oost op 15-12-1794, circa 30 jaar oud,
waarna Maria Anna hertrouwde met
Geurt (Gerardus) Graven.

Het zal de aandachtige lezer niet ont-
gaan zijn dat liefst 5 van de 9 kinderen
van dit echtpaar nog voor of in de
kleuterleeftijd zijn overleden.

VIII-153
Muriu Anno Jucobs
Zij werd gedoopt te Heer op 8-4-1727 als
dochter van Joannes Jacobs (kwartier
IX-306) en van Maria Teneij (kwartier
IX-307). Zij huwde met Henricus
Miesen (zie onder VIII-152) en overleed
te Oost, Putstraat, op 28 Floréal van het
jaar 9 (18-5-1801). Dagloonster. Haar
voorouders zullen in dit verband niet
worden beschreven.

VIII-154
Winandus Wolffs
Hij werd geboren en gedoopt te Breust
op 7-6-1729 als zoon van Servatius
Wolven (volgt IX-308) en zijn tweede
echtgenote Gertrudis Daniels (volgt IX-
309). Dagloner. Wijnand huwde te
Breust op 25-10-1750 met Anna Maria
Daems (volgt VIII-155). Hij overleed te
Maarland op 29 Ventôse van het jaar 8
(20-3-1800), blijkens de burgerlijke
stand van Breust, en één dag eerder blij-
kens de kerkelijke registratie. Zijn echt-
genote overleed enige dagen eerder,
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namelijk op 17-3 (kerkelijke registratie;
er werd geen akte opgemaakt voor de
burgerlijke stand).

Kinderen uit dit huwelijk (alle geboren
te Maarland en gedoopt te Breust):
a. Maria Gertrudis Wolfs, ged. 25-3-1751
(vijf-maands kind), overl. te Maarland
op 12-8-1765.
b. Laurentius Wolfs, ged. 8-7-1754,
overl. te Maarland op 25-2-1758 (bij
overlijden Theodorus).
C. Arnoldus Wolfs, ged. 13-2-1 75 7, overl.
te Maarland op 19-2-1757.
d. Maria Elisabeth Wolfs, ged. 22-4-
1758. Gehuwd met Joannes Miesen. Zie
onder VII-77.
e. Winandus Wolfs, ged. 21-5-1762,
overl. te Maarland voor 7-7-1768.
f. Petrus Wolfs, ged. 28-8-1765, overl. te
Maarland op 16-9-1765.
g. Winandus Wolfs, ged. 7-7-1768.

VIII-155
Anna Maria Daems (Daemen)
Zij werd geboren omstreeks 1720 en
huwde met Winandus Wolffs (zie onder
VIII-154). Zij overleed te Maarland op
17-3-1800. Mogelijk is zij afkomstig uit
Gronsveld.

Generatie |X (Oud-betovergrootauders)

IX-304
Georgius Miessen
Hij werd omstreeks 1683 geboren in
Mülheim gemeente Wichterich in het
Duitse Ruhrgebied. Omstreeks 1710
vestigde hij zich in Oost. Hij overleed
aldaar op 4-2-1748. Hij trouwde te
Breust op 12-10-1712 en voor de domi-
nee te Eijsden (Jurrien Meessen) op 16-
10, ondertrouwd op 1-10, met de van
Oost afkomstige Gertrudis (Gertruijt)
Pachen (volgt IX-305). Zij overleed te
Oost op 21-4-1740.
Georgius kocht op 12-3-1737 een I'huijs,
mesthof en moesthof" gelegen te Oost
aan de Putstraat, ter grootte van 1 grote
en 4 kleine roeden, van de kinderen van
zijn zwager Hendrick Pachen (Pagen) en
Gertruijd Techu. De koopprijs bedroeg
265 gulden.
Zie ook het handmerk van Georgius
Miessen.

Kinderen uit dit huwelijk (alle geboren
te Oost en gedoopt te Breust):
a. Maria Miesens, ged. 26-5-1713 (zeven-
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maands kind), overl. ald. 13-1-1727,
“laborans giittere, piasi inopinate obijt”
(= lijdende aan kroep, toch nog
onverwacht overleden).
b. Beatrix Mijssen (Misen), ged. 24-3-
1715, overl. ald. 15-9-1733.
c. Mattheus (Matthijs) Mijssens
(Miesen), ged. 29-6-1718, overl. 31-5-
1785 te Oost. Hij huwde te Breust op
18-11-1753 en op dezelfde dag voor de
dominee te Eijsden (ondertrouwd op 3-
11) met de uit Gronsveld afkomstige
Agatha Reinders (Reinaers, Rijnders).
Het gezin woonde te Oost aan de Paar
(Paarestraat). Aldaar had Matthijs in
1777 in twee gedeelten een huis, hof,
wei, schuur, koestal en bakhuis etc.
gekocht, ter grootte van in totaal 4 grote
roeden, voor een bedrag van 250 gulden
en 45 rijksdaalders. Een gedeelte van het
geld, 200 gulden, had hij geleend van
zijn nicht Gertruid Miessen.
d. Henricus Miesens, ged. 6-12-1721.
Gehuwd met Maria Anna Jacobs. Zie
onder VIII-152.
e. Georgius Miessen, ged. 26-2-1726.
Overl. te Oost op 27-9-1733 aan de
gevolgen van dysenterie.
f. Martinus Miessen, ged. 5-3-1732.

IX-305
Gertrudis Patchen
Zij werd geboren te Oost en gedoopt te
Breust op 16-4-1683 als dochter van
Henricus Pachen (volgt X-610) en van
Beatrix Sprincken (volgt X-611). Zij
huwde met de uit Mülheim gemeente
Wichterich in het Duitse Ruhrgebied
afkomstige Georgius Miessen (zie onder
lX-304) en overleed te Oost op 21-4-
1 740.

IX-308
Servafius Wolven (Wolfs)
Hij werd geboren te Breust en aldaar
gedoopt op 17-4-1702 als zoon van
Laurentius Wolfs (volgt X-616) en van
Elisabeth Vaerlez (volgt X-617). Hij
overleed te Breust op 4-3-1781. Hij
huwde viermaal. Achtervolgens met: 1)
Gertrudis Daniels (Breust, 7-1-1722), zij
overleed te Breust op 23-9-1725 aan de
gevolgen van een beroerte; 2) Gertrudis
Smilten (Breust 13-5-1727), volgt IX-
309; 3) Maria Reintiens uit Caestert,
geboren omstreeks 1692 (Breust 2-10-
1729), zij overleed te Breust op 3-9-1756
en 4) Maria Ruschop uit Slenaken,
weduwe van Jacobus Jeukens (Breust,



25-11-1756). Zij overleed te Breust op
22-6-1 770.
Kinderen van Servatius Wolfs (alle gebo-
ren en gedoopt te Breust):
Uit zijn eerste huwelijk:
a. Elisabetha Wolffs, ged. 13-5-1722
(drie-maands kind). Zij huwde te Breust
op 25-8-1754 met Gerardus Benedictus
en overleed op 1-10-1794 te Breust.
Gerardus was reeds overleden op 21-8-
1766 na een ongelukkige val in de
tiendschuur van Breust ("cadendo dest-
raminibus in horro decimarum de
Breust subito obiit”), zijn vrouw achter-
latend met twee kleine kinderen.
b. Agatha Wolffs (Wolfs), ged. 20-6-
1725. Zij huwde te Breust, met dis-
pensatie wegens derdegraads-
bloedverwantschap, op 22-6-1750 met
Leonardus Reijntiens.
Uit zijn tweede huwelijk:
c. Laurentius Wolfs, ged. 14-11-1727
(zes-maands kind), overl. te Breust op 7-
12-1 727.
d. Wijnandus Wolffs, ged. 7-6-1729.
Gehuwd met Anna Maria Daems. Zie
onder VIII-154.
Uit zijn derde huwelijk:
e. Laurentius Wolffs, ged. 25-10-1730.
Uit zijn vierde huwelijk kwamen geen
kinderen voort.

IX-309
Gertrudis Smilten
Zij werd geboren omstreeks 1700 in
Bernauw en was werkzaam en woon-
achtig in het kasteel van Breust. Zij
huwde te Breust op 13-5-1727 met
Servatius Wolven (zie onder IX-308),
weduwnaar van Gertrudis Daniels. Zij
overleed te Breust op 19-6-1729, kort na
de geboorte van haar tweede kind.

Generatie X (Stam-ouders)

X-610
Henricus Pac(c)hen
Hij werd geboren omstreeks 1645
(geschat) te Oost. Hij huwde voor de
dominee te Eijsden op 29-2-1669
(ondertrouwd op 10-2) met de uit St.
Geertruid afkomstige Beatrix Sprincken
(volgt X-611). Hij overleed te Oost en
werd begraven op 4-3-1695 ("4 meert
begraven Hendrick Pachen alsdoun den
dienst gedaen op eenen dag. 5 gulden.
Solvit'). Beatrix overleed aldaar op 25-3-
1 707 aan de gevolgen van waterzucht.
Kinderen uit dit huwelijk (alle geboren
te Oost en gedoopt te Breust):

a. waarschijnlijk Maria Pachel, ged. 20-
3-1674 (als ouders Hendric Pachel en
Bauts Lenssen).
b. Hendricus Pachen, ged. 19-4-1676.
Overleed te Oost op 3-12-1722. Gehuwd
te Breust op 20-2-1701 met Gertrudis
Texcheux (Tegheux, Texheu, etc) van
Caestert. Zij overleed op 30-11-1723 te
Oost aan de gevolgen van typhus. Op
12-3-1737 verkochten hun kinderen het
ouderlijk te Oost aan Georgius Miessen
(zie onder IX-304).
c. Laurentius Pachen, ged. 23-6-1680.
Overleed te Oost op 29-2-1736, 56 jaar
oud, aan de gevolgen van astma.
Gehuwd met Elisabeth Bouwens
(Bauens) uit Margraten. Zij hertrouwt te
Breust op 15-7-1736 met Franciscus
Peusens, weduwnaar van Maria Servaas
Melott. Franciscus overleed te Oost op
24-11-1768, Elisabeth overleed aldaar op
7-1-1 770.
d. Getrudis Pacchen, ged. 13-4-1683.
Gehuwd met Georgius Miessen. Zie
onder IX-305.
e. waarschijnlijk Martinus Pachen.

X-61 1
Beatrix Sprincken (Sprinckert, Springert etc. en
abusievelijk Pinckaers)
Zij werd geboren omstreeks 1645
(geschat) te Caestert en huwde met
Henricus Pachen (zie onder X-610). Zij
overleed te Oost op 25-3-1707 aan de
gevolgen van gangreen.
Zij heeft een zuster Catharina
Sprincken.

X-616
Laurentius Wolfs
Hij werd geboren omstreeks 1667 te
Eijsden als zoon van Winandus Wolfs
(volgt XI-1232) en van Sophia Comans
(volgt XI-1233). Hij huwde omstreeks
1696 met Elisabeth Vaerlez
(Vaerlet) (volgt X-617) en overleed te
Breust op 27-3-1719 aan de gevolgen
van waterzucht.
Kinderen uit dit huwelijk (alle gedoopt
te Breust):
a. Winandus Wolfs, ged. 29-11-1697.
b. Petrus Wolfs, ged. 24-5-1699. Hij
huwde te Breust op 6-6-1729 en te
Eijsden voor de dominee op 5-6 (onder-
trouwd op 21-5) met Anna Beijers uit
Oost en overleed te Oost op 27-7-1770.
Anna Beijers overleed aldaar op 10-8-
1773.
c. Laurentius Wolfs, ged. 6-3-1701.
d. Servatius Wolven, ged. 17-4-1702.
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Huwde viermaal, waarvan de tweede
keer met Gertrudis Smilten. Zie onder
lX-308.
e. Lucia Wolfs, ged. 1-3-1705. Zij huwde
te Breust op 10-6-1727 (haar naam is
dan abusievelijk Elisabeth) met Joannes
Lambricht (Lambrex) uit Breust en over-
leed aldaar op 4-10-1781. Joannes was
aldaar twee weken eerder overleden op
19-9-1 781.

X-617
Elisabeth Vaerlez (Vaerlet, Vaorlue, Varle etc.)
Zij werd geboren omstreeks 1666,
huwde met Laurentius Wolfs (zie onder
X-616) en overleed te Breust op 5-11-
1746. Zij testeerde op 14-3-1729. Zij liet
vastleggen dat ze begraven wilde wor-
den op het kerkhof bij de kerk van
Breust en dat haar dochter Lucia al haar
onroerende goederen zou krijgen “soo
beesten als andersints" en de 100 gul-
den die ze nog had uitstaan bij Willem
Herijs junior. Dit alles onder voorbe-
houd dat Lucia haar moeder “eerlijck”
zal laten begraven, eventuele schulden
zal betalen, en haar ingeval van ziekte
“te besorgen de noodige medicamenten
en op te passen naar behooren".

Generatie Xl (Stam-grootouders)

XI-1232
Winandus Wolfs
Hij werd geboren te Eijsden en gedoopt
te Breust op 13-1-1636 als zoon van
Hans Wolff (volgt XII-2464) en van
Maria Paumen (Palmen) (volgt XII-
2465). Hij leed aan kortademigheid
("suffocatur a catharro" en overleed te
Breust op 31-8-1719. Winandus huwde
te Eijsden voor de dominee (de registers
van de kerk van Breust ontbreken) op
18-5-1664 met Lecia (meestal wordt ze
echter Sophia genoemd) Coemans van
Caestert. Zij werd gedoopt te Breust op
12-9-1640 als dochter van Laurentius
Coemans (volgt XII-2466) en van
Beatrix Bousen (volgt XII-2467). Sophia
Coemans overleed te Breust op 26-4-
1 7 19.
Kinderen uit dit huwelijk (voor zover
bekend geboren en gedoopt te Breust):
a. Maria Wolfs, geb. ca. 1665. Gehuwd
te Breust op 8-5-1707 met Wilhelmus
He(n)ris uit Maarland, weduwnaar van
Margareta Deckers. Maria overleed te
Breust aan de gevolgen van waterzucht
op 18-4-1724, waarna Heris hertrouwd
is te Breust op 19-6-1724 (let wel: reeds
twee maanden later) met Joanna Wevers
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uit Mheer, weduwe van Simon
Reuschopp. Wilhelmus overleed te
Maarland op 20-8-1727.
b. Laurentius Wolfs, geb. ca. 1667.
Gehuwd met Elisabeth Vaerlez. Zie
onder X-616.
c. Joannes Wolfs (kwartier X-1016). Hij
overleed te Breust op 16-5-1731 en was
gehuwd met Joanna (Anna) Willems
(kwartier X-1017). Joanna Willems over-
leed eveneens te Breust op 9-4-1731 aan
de gevolgen van een beroerte.
d. Alexander Wolfen (Wolfs), ged. 18-3-
1675. Hij overleed te Breust op 10-1-
1743. Hij huwde te Breust op 4-2-1704
met Maria Levers (Offermans). Zij over-
leed te Breust op 7-8-1747. Het gezin
Wolfs woonde tot 1719 in Eijsden. Daar
werden hun 6 kinderen geboren. Op 5-
12-1719 schonken zij een gedeelte ("de
keucken") en verkochten de rest van
hun huis "gelegen op de straet gaende
naer de Mase" voor 350 gulden aan
Govert Nolens.
e. Beatrix Wolf, ged. 5-11-1679. Zij
huwde te Breust op 6-11-1702 met
Joannes Plumaekers (waarschijnlijk uit
Gronsveld) en overleed te Breust op 3-2-
1745. Joannes was daar reeds overleden
op 12-5-1727 aan de gevolgen van
dysenterie.

XI-1233
Sohia (Lucia) Coemans (Coumans, Comans etc.)
Zij werd geboren te Caestert en gedoopt
te Breust op 12-9-1640 als dochter van
Laurentius Coemans (volgt XII-2466) en
van Beatrix Bousen (volgt XII-2467). Zij
overleed te Breust op 26-4-1719 en was
gehuwd met Winandus Wolfs (zie onder
Xl-1232).

Generatie X|| (Stam-overgrootauders)

XII-2464
Hans Wa|f(f) (s)
Hij werd geboren omstreeks 1600
(geschat) en huwde omstreeks 1623 met
Maria Paumen (Palmen) (volgt XII-
2465).
Kinderen van dit echtpaar (alle geboren
te Eijsden en gedoopt te Breust):
a. Anna Maria Wolff, ged. 23-3-1624.
b. Wilhelmus Wolffs, ged. 27-6-1627.
c. Catharina Wolffs, ged. 5-12-1629.
d. Joannes Wolfs, ged. 25-11-1631.
Overleden vóór 26-8-1633.
e. Joannes Wolf, ged. 26-8-1633.
f. Winandus Wolfs, ged. 13-1-1636.
Gehuwd met Sophia Coemans. Zie
onder Xl-1232.



g. Anna Wolff, ged. 7-3-1638. Overleden
te Eijsden op 15-9-1708 aan de gevolgen
van dysenterie. Weduwe.
h. Alexander Wolff, ged. 18-10-1640.
i. Christina Wolff, ged. 22-11-1643

XII-2465
Maria Paumen (Palmen)
Zij werd geboren omstreeks 1600
(geschat) en huwde met Hans Wolf(f) (zie
onder XII-2464).

XII-2466
Laurentius (Lins) Coemans (Caumans)
Hij werd geboren omstreeks 1615
(geschat) en huwde met Beatrix Bousen
(volgt XII-2467) een dochter van Regnier
Bousen (volgt XIII-4934) en van Agnees
N.N. (volgt XIII-4935).
Kinderen uit dit huwelijk:
a. Lucia Coemans, ged. 12-9-1640. Zij
huwde met Winandus Wolfs en overleed
te Breust op 26-4-1719 (Sophia Komans).
Zie onder XI-1233.
b. Catharina Coemans, ged. 9-4-1645.

XII-2467
Beatrix Bousen
Zij werd geboren omstreeks 1615
(geschat) als dochter van Regnier Bousen
(volgt XIII-4934) en van Agnes N.N.
(volgt XIII-4935) en huwde met
Laurentius Coemans (zie onder XII-2466).

Generatie X||| (Stam-betavergrootauders)

XIII-4934
Regnier Bousen
Hij werd geboren omstreeks 1590
(geschat) en huwde met Agnes N.N.
(volgt XIII-4935). Hij overleed na 19-2-
1638 en vóór 19-10-1640. Op de eerstge-
noemde dag leende hij nog 100 gulden
van Peter Blanckarts. Op de laatstgenoem-
de dag ruilde Agnes "weduwe van wijlen
Regner Bousen" samen met haar zoon
Derick Bousen en haar schoonzoon Lijns
Coumans met Jan Jeuckens, brouwer te
Caestert, 2 percelen land ter grootte van
11 grote roeden en bestaande uit een wei
gelegen te Hoog-Caestert “op den
Spaebruggenwech” (6 grote roeden) en
een stuk akkerland daarbij gelegen (5
grote roeden) tegen 3 percelen land ter
grootte van 8 grote en 5 kleine roeden
bestaande uit een wei van 3 1/2 grote roe-
den gelegen in Caestertbeemden, uit een
stuk akkerland van 2 grote en 5 kleine
roeden gelegen op de Groenenweg en het
derde stuk van 2 1/2 grote roeden, zijnde
eveneens akkerland, is gelegen aan het

Lintje (thans Leentjesweg genoemd) bij
de Schans. Op 23-10-1640 loste Agnes de
schulden ter grootte van 250 gulden die
haar man had aangegaan bij Peter
Blanckarts af.
Kinderen van dit echtpaar:
a. Theodorus Bousen, ged. te Breust op 4-
9-1619.
b. Derick Bousen.
c. Beatrix Bousen. Gehuwd met
Laurentius Coemans. Zie onder XII-2467.

XIII-4935
Agnes N.N.
Zij werd geboren omstreeks 1590
(geschat) en huwde met Regnier Bousen
(zie onder XIII-4934).

HENK BOERSMA

Noten,

1

2

De voorouders van Adam Schillings werden reeds eerder beschreven in deel 9
van deze kwartierstaat. Zie UEV, nr. 54, juni 1991, pag. 8-13.
RAL, Memorie van Successie van Maria Elisabeth Wolfs, Oost, 25-2-1828,
ressort Maastricht; idem van Ioannes Miessen, Eijsden, 28-2-1831, ressort
Meerssen.
Voor de familie Pínckaers zie: A.].L.G. Pinckers, Pin(c)k(a)er(t)s, Een Eijsdense
familie, in UEV, nr. 51/52, december 1990, pag. 4-13.
RAL, Notariële Archieven, inv. nr. 199, notaris Sijmons te Eijsden, akte d.d.
12-3-1737. Verkopers waren Hendrik Pagen, soldaat onder het regiment van
den heer collenel Ploths, Lambertus Pagen, soldaat onder het regiment van den
heer brigadier Spaen (beiden ten dienste van hare H: M:) en Piter Pagen, jonk
man te Eijsden, allen kinderen van wijlen Hendrick Pagen en wijlen
Gertruijd Techu. Het perceel grensde ten oosten aan de Putstraat, ten westen
aan Christiaan Nijsten, ten zuiden aan lan leuckens en ten noorden aan
Christiaan Moor en Willem Ulen. De koopprijs is samengesteld uit de hypo-
theek die erop rustte van 220 gulden a 5%, opgenomen bij lan [aspers
van Maastricht, 15 gulden terug te betalen aan de heer Salden van Maastricht
en een contant betaald bedrag van 30 gulden aan de verkopers.
RAL, Notariële Archieven, inv. nr. 211, notaris Th. van der Wood te Eijsden.
Aankoop eerste gedeelte op 8-3-1777 van Cornelis Willems, echtgenoot van
Gertruijd Keerstens. Het tweede gedeelte kocht hij op 14-5-1777 van Ioannes
Kerstens, weduwnaar van johanna van Welsden. De lening werd eveneens
aange gaan op 14-5-1777. Het rentepercentage bedroeg 5%.
RAL, Notariële Archieven, inv. nr. 198, notaris Symons te Eijsden, akte datum
genoemd. De lening aan Herijs junior werd vastgelegd ten overstaan van
notaris B. Weijers te Breust op 24-1 -1 720.
Zij werden eerder beschreven in deel 4 van deze kwartierstaat. Zie UEV nr. 30,
augustus 1985, pag. 24-30.
RAL, Notariële Archieven, inv. nr. 193, notaris W.B. Vaessen te Eijsden, akte
d.d. 5-12-1719. Het pand grensde ten oosten en ten zuiden aan eigendom van
Ian Morrees, ten westen aan Ian Fonsaer en ten noorden aan de straat.
RAL, LvO, inv. nr. 5329, Eijsden, Overdrachtsregister.
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Kinr g'r oes verrelle...*
Een van de meest karakteristieke huizen in
Mesch is wel het pand Klokkestraat nummer
tien, gelegen aan de Voer bij het bruggetje in
het "boeëveduerep". Het wordt bewoond door
de familie A.Spauwen-Brouwers. Het huis is in
de loop van de laatste honderd jaar nauwelijks
veranderd. Bij de diverse functies (1) die het
gebouw heeft gehad, is de oorspronkelijke
toestand goed bewaard gebleven.

De buitenkant van het pand verraadt de
opmerkzame kijker dat er in het verleden een
smederij geweest is. Rechts van het woonhuis MeSChefbQ mel Smídse- Pfembfïefkflflfl
(zie foto EV 428) bevinden zich onder het EV 426
afdak nog de twee palen waaraan in vroeger
tijden een dwarspaal of een ketting bevestigd
was. Daaraan werden de achterbenen van de
paarden vastgebonden om ze van nieuwe hoef-
ijzers te kunnen voorzien.

Op foto EV 469 zien we dat smid Jeng
Brouwers (links) gereed staat om een paarde-
hoef onder handen te nemen. Het paard is van
zijn overburenI de gebroeders Dries (midden)
en Johan Ramakers. De foto dateert van vlak
voor de Tweede Wereldoorlog.

Het uithangbord dat op foto EV 2905 (gemaakt
in 1960) te zien is, toont ons dat de klanten
van de smid niet steeds bij het warme vuur in
de smederij hoefden te wachten. Bekijken we
de afbeelding llMescherbrug met smidse” (EV
426) uit het begin van deze eeuw, dan wordt
duidelijk dat het pand er nu bijna nog hetzelf- Smid Brouwers je MeschA
de Uitziet als ZO'n honderd jaar geleden- V.i.n.r.: Jeng Brouwers, Dries Ramakers, Johan Ramakers.

Foto: Chrir Pachen, omstreeks 1939.
"Kint g'r oes nog mie vertelle" over de smidse EV 469
van Mesch? Heeft u nog oude foto's? Uw
reaktie kunt u sturen naar Pierre Jeukens,
Kerkplein 26/c in Mesch. Telefoon 1206. Alvast
bedankt.

PIERRE [EUKENS

(1) Zie voor een korte beschrijving UE V
nummer 11, 1980, pagina 11.

Voormalige smederij ie Mesch.
Foto: i960.

EV 2905Voormalige smederij Te Mesch.
Foto: Pau| Rutten, 1977.
EV 428



Eijsden, 14 Dec. Gisteren Vierde de St.
Vincentiusvereeniging alhier feest.
ls Morgens generale Communie van de
leden en de gezinnen der bedeelden; in
de hoogmis liefdadigspreek door een
eerwaarden pater Franciscaan. De collecte
van den dag bedroeg 175,5 francs.
's Namiddags hadden wij het genoegen de
algemeene vergadering in de zaal van het
Ursulinenklooster bij te wonen. Na het
welkom, den aanwezigen door den zeer-
eerw. heer pastoor toegesproken, werd
door den secretaris het verslag over het
afgeloopen jaar voorgelezen.
Hieraan ontleenen wij het volgende:
llGisteren was het vier jaar geleden, dat de
vereeniging werd opgericht, en van dat
oogenblik tot nu, mocht zij zich in
buitengewonen bloei verheugen.
Bedroegen de inkomsten het eerste jaar
slechts 584 gulden, dit jaar bereikten zij
de som van fl. 1129,86. De uitgaven
bedroegen fl. 1128,20 zoodat de rekening
over het afgeloopen jaar sluit met een
batig slot van fl. 1,66. Op den post van
uitgaven komen voor: 5564 kilo brood,
26000 kilo steenkolen, verder vleesch,
melk, beddegoed en kleeding. Het aantal
bedeelde gezinnen bedraagt 54, het aantal
werkende leden 18." Na de voorlezing
van het verslag werd een woord Van aan-
moediging tot de aanwezigen gesproken
door den eerw. pater, vervolgens door den
penningmeester de collecte gehouden en
eindelijk den eereleden en weldoeners
door den hooggeb. heer graaf de Geloes,
voorzitter, de oprechte dank der vereeni-
ging gebracht.

(L.C. dinsdag 15 december 1891)

Eijsden, 18 Dec. De gisteren-avond
gehouden vergadering van het landbouw-
casino was zeer druk bezocht. Gekozen
worden 3 nieuwe leden, zodat hun aantal
thans 71 bedraagt. Behalve over het
voortdurend toenemen in ledental, mag
het casino ook tevreden zijn, wat den
toestand der kas betreft: de rekening over
het afgeloopen jaar sloot met een credit
van f. 43,37. Bij de kiezing voor drie
leden van het bestuur werden herkozen:
de hooggeb. heer Graaf de Geloes en de
heer Arnold Spauwen en gekozen de heer
Willem Janssen.
Na deze voorafgaande werkzaamheden
werd het reglement der Onderl.
Veeverzekering artikelsgewijze besproken

Limburger Koerier.
Verschijnt. Dinamo. Downmwu en auwn. - Drukker-Uítgaver: WEYERHORST, te Human.
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en gestemd, en daarna in zijn geheel aan-
genomen. Het bestuur der verzekering
werd nu gekozen en bestaat uit de volgen-
de heeren: René, Graaf de Geloes,
voorzitter; V. Janssen, ondervoorzitter; P.
Pinckaers, secretaris-penningmeester en
verder uit de volgende leden, tegelijk
experten voor de afdeelingen: Sectie
Eijsden: Graaf de Geloes en M. Nijsten,
Sectie Breust: A. Spauwen en G. Spauwen,
Sectie Oost: V. Janssen en P. Pinckaers,
Sectie Caestert: W. Janssen en A.
Spauwen, Sectie Mesch: F. van Hoven en
Th. Pinckaers. Nog werden onder de ver-
gadering reeds 133 stuks hoornvee in de
verzekering ingeschreven. De voorzitter
sloot deze vergadering met een woord van
dank aan de heer Heijnens, secretaris,
Voor zijne ijverige bemoeiingen en zijne
krachtige hulp, betoond in zake de
oprichting der O.V. Deze woorden werden
met een daverend applaus begroet van
den kant der casino-leden die den heer
Heijnens daarop ieder persoonlijk hun-
nen dank betuigden.

(L.C. zaterdag 19 december 1891)

Eijsden, 23 Dec. Naar wij vernemen zal
met 1 Jan. a.s. voor de gemeente Eijsden
een tweede postbode aangesteld worden.
Voor een dorp, als het onze, met ruim
2400 zielen en 5 ver afgelegen gehuchten,
werd het waarschijnlijk meer dan tijd, dat
deze verandering aangebracht werd.
De tot nu toe gehouden kraaienjachten
hebben geen gunstig resultaat gehad: veel
schoten en nog slechts ..... 1 (zegge eene)
doode. We moeten gaan gelooven, dat de
kraaien den ijverigen jagers te rap af zijn.
Dezen toch ontbreekt het niet aan de
noodige kundigheden; wij allen weten dat
er bazen onder zijn l
Ofschoon het nog slechts weinige dagen
gevroren heeft, is de Maas reeds zoo vol
drijfijs, dat de overvaart onmogelijk werd
en reeds is moeten gestaakt worden, tot
niet geringe belemmering van het verkeer
tusschen Eijsden en Lanaye. Uit het
laatste dorp gaan o.a. verscheidene jon-
gens hier op school, die 's morgens en
's avonds de rivier over moeten.

(L.C. donderdag 24 december 1891)

Eijsden, 8 Jan. In de Woensdagavond
gehouden openbare vergadering in het
lokaal Van het landbouwcasino trad de
heer Corten, wandelleeraar, als spreker
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op. Naar aanleiding der pas opgerichte
onderl. veeverz. gaf spreker eenige nuttige
wenken en wenschte der jeugdige veree-
niging geluk met haar succes. Daarna
deelde hij de resultaten der proefvelden
over het afgeloopen jaar mede en verge-
leek die van het casino Eijsden met die
van eenige andere in Limburg. Vervolgens
sprak hij met een enkel woord over hulp-
meststoffen en hun gebruik. Ten slotte
kwam spreker nog eens terug op punt I,
om den landbouwers en veehouders ook
in andere opzichten tot onderlinge
samenwerking aan te sporen om b.v. te
komen tot eene coöperatieve boterberei-
ding, zoals dit in België op eenige
plaatsen met goed gevolg is tot stand
gebracht. Het is dan ook meer dan
waarschijnlijk dat ons dorp, waar elke
nuttige instelling, groote levensvatbaar-
heid toont, weldra eene nieuwe vereeni-
ging rijker zal zijn.

(L.C. zaterdag 9 januari 1892)

Eijsden, 25 Jan. Ons algemeen geacht en
gewaardeerd hoofd der school, dan heer
L. Heijnens, viel gisteren, als secretaris
van het Landbouw-Casino, eene aangena-
me verassing te beurt. Bij monde van den
heer A. Coenegracht werd hem namens
het bestuur der onderlinge
Veeverzekering, eene massief zilveren
theeservies aangeboden, als blijk van
erkentelijkheid voor het groote aandeel,
dat genoemde heer gehad heeft in zake de
oprichting der O.V. Op het blad lezen wij
de volgende insciptie:
"Het bestuur der onderlinge
Veeverzekering te Eijsden, aan den heer L.
Heijnens 1892”
Het aantal leden der Onderl. Veeverz.
bedraagt thans 60. Het aantal inge-
schreven stuks hoornvee, dat op den dag
der oprichting slechts 133 bedroeg,
bedraagt nu plus minus 300. Wel een
bewijs, dat de O.V. en waardeering en
vertrouwen geniet.

(L.C. dinsdag 26 januari 1892)

Eijsden, 27 Jan. Binnen kort zal een begin
gemaakt worden met de restauratie van
den toren der parochiekerk te Breust,
welke herstelling, reeds sinds lang
noodzakelijk geacht, thans geen langer
uitstel toelaat. Om de kosten van dit
werk, dat geraamd is op 5000 gulden te
dekken, circuleert van wege het kerk-
bestuur bij de gegoeden eene lijst, waarop
reeds voor een aanzienlijk bedrag ingesch-
reven is. Verder doet het bestuur een
beroep op de milddadigheid van alle
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parochianen, en verwacht het bovendien
eene subsidie van de provincie.
De influenza breidt zich hier aanmerkelijk
uit. Het getal zieken neemt met den dag
toe, vooral onder de volwassenen.

(L.C. donderdag 28 januari 1892)

Eijsden, 19 Febr. Met leedwezen verne-
men wij de benoeming van onzen zeer-
eerw. heer pastoor Ch.F. Marres, tot pas-
toor-deken te Venlo. Ofschoon hij nog
slechts weinig jaren in ons midden heeft
vertoefd, had hij sinds lang de achting en
de liefde zijnder parochianen verworven.
Van het vele goede, dat wij in dien korten
tijd aan zijn rusteloozen ijver en zijne
onvermoeide werkzaamheid te danken
hebben, vermelden wij slechts de aarts-
broederschap der H. Familie en de veree-
niging van de H. Vincentius à Paulo, een
arbeid, waarop hij met welgevallen mag
terugzien, daar beide jeugdige vereenigin-
gen met den dag in kracht en bloei toene-
men. Nog geen volle vijf jaren mochten
wij ons in zijn bezit verblijden, of hij
werd geroepen om in uitgebreider werk-
kring zijne groote gaven van geest en hart
te gebruiken.
Wij wenschen Venlo geluik met zijnen
nieuwen herder en dezen: dat het hem
welga!
In de gisterenavond gehouden vergade-
ring van het landbouw-casino, werd
besloten een adres te zenden aan den
inspecteur der posterijen, om te verkrij-
gen, dat ook het hulpkantoor alhier
worde aangewezen voor behandeling van
brieven met geldswaarden boven
fl. 600,-.
Daarna werd door den secretaris, den heer
L. Heijnens eene lezing gehouden over
weidebemesting, na afloop waarvan men
overeenkwam eene gezamenlijke bestem-
ming te doen van 10000 KG kunstmest
voor weide en boomgaard.
Naar wij vernemen zal hier een rijks-
proeftuin worden aangelegd. Door den
graaf de Geloes zijn de velden daarvoor
beschikbaar gesteld.

(L.C. zaterdag 20 februari 1892)

Eijsden, 21 Febr. Een kip, die muizen
vangt!
Dat honden ratten en muizen vangen,
hoort men meer, doch dat een kip dit
kattenbaantje overneemt, gebeurt zeker
minder en luidt erg Amerikaansch. En
toch waren wij gisteren bij de wed. S.
getuige van een dergelijk feit.
Een kip kwam aanloopen met een leven-
de muis in haar bek, die ze, na er gerui-



men tijd à la chat mee gesold te hebben,
op de beentjes na, geheel oppeuzelde. De
gustibus non est disputandum.

(L.C. donderdag 25 februari 1892)

Eijsden, 4 Maart. Heden morgen te negen
uur vereenigden zich de leerlingen der
openbare en der bijzondere school, bege-
leid door hunne respectieve onderwijzers
en onderwijzeressen, in de speelzaal van
het Ursulinen-klooster, ten einde afscheid
te nemen van hun geliefden herder, den
zeereerwaarden heer Marres. Nadat de
leerlingen gezamenlijk een gelegenheids-
stukje gezongen hadden, werd zijn eerw.
door een leerling van iedere school met
zijne benoeming geluk gewenscht, in
welke toespraak onze kleinen tevens hun
leedwezen uitdrukten hun vader te zien
vertrekken.
Ja, hij was een liefdevolle vader der jeugd,
en, ofschoon hij nog slechts weinig jaren
in hun midden was, bewezen hunne
traantjes, dat hij hunne kleine harten
geheel had gewonnen. Daarna werd zijn
eerw. een prachtig koffieservies, in
Caiseesch porselein, met zes dito aschbak-
jes aangeboden, uit de bijdragen van alle
leerlingen gekocht. Vervolgens hield zijn-
eerw. eene korte toespraak, waarin hij den
wensch uitsprak, dat de kleinen in het
vervolg steeds even trouw kerk en school
zouden bezoeken als tot nu toe, om zoo
eenigermate de moeiten te beloonen, die
zich hunne geestelijke en wereldlijke
onderwijzers voor hen ge-
troosten. Nog werd aan ieder hunner een
klein aandenken uitgereikt, en aan allen
gezamenlijk de belofte gedaan, dat zij op
den eerstvolgende mooien dag met
hunne onderwijzers en onderwijzeressen
een wandeling zouden maken.

(L.C. zaterdag 5 maart 1892)

Eijsden, 7 Maart. Onze zeereerw. heer pas-
toor, de nieuwbenoemde deken te
Venloo, zal a.s. Woensdag van hier naar
zijne nieuwe standplaats vertrekken.
Gister-voormiddag in de Hoogmis,
's namiddags in de vergadering van de
broederschap der H. Familie en in die van
den H. Vincentius à Paulo, nam zijneerw.
afscheid van de zijnen. Viel hem het
scheiden zwaar, niet minder was dit het
geval met zijne parochianen: uit menig
oog welde een oprechte traan, want - wij
zeiden het reeds - hij was door iedereen
bemind. Thans stijgt uit aller harten
slechts deze ééne wensch:
Mogen wij in onzen nieuwen herder
terugvinden, wat wij in zijnen voorganger
verloren hebben.

Dezer dagen overleden alhier kort na
elkander - hij verleden Dinsdag, zij van-
daag - de echtgenooten Wolfs-Luijten. De
waardige oudjes waren 53 jaar in den echt
vereenigd, en respectievelijk 78 en 80 jaar
oud.
Dezer dagen bezocht de heer dr. Swaving,
directeur van het rijkslandbouw-
proefstation te Breda, vergezeld van den
heer Meertens te Bunde, onze gemeente.
Genoemde heer zocht onder de goederen
van den hooggeboren heer graaf de
Geloes een weiland uit, ongeveer 60 aren
groot, om tot proefweide te worden inge-
richt. De kosten der behandeling, die ged.
met kunstmest, ged. zonder mest
geschiedt, komen het eerste jaar geheel
ten laste van den eigenaar.

(LC. dinsdag 8 maart 1892)

Eijsden, 9 Maart. Heden werd van hier
gevankelijk naar Maastricht overgebracht
Agnes H., stiefdochter van H.E., beschul-
digd van diefstal ten nadeele eener oude
alleenwonende bloedverwante te
Breusterbosch. Dankzij den ijver en het
beleid door onzen wakkeren brigadier in
het onderzoek aan den dag gelegd, heeft
beklaagde volledige bekentenis afgelegd.
Gister-avond werd den zeereerw. heer pas-
toor Marres door de grafelijke familie een
afscheidsdiner aangeboden, waaraan deel
namen onze eerw. heeren geestelijken, de
eerw. oversten der beide mannenkloos-
ters, de edelachtb. heer burgemeester en
het bestuur der St. Vincentiusverenigíng.
Aan het diner stelde de hooggeb. graaf
een toost in op den zeereerw. heer pas-
toor, waarin hij hulde bracht aan diens
groote verdiensten en hem bedankte voor
al hetgeen hij voor de St.
Vincentiusvereeniging gedaan heeft. De
zeereerw. heer pastoor stelde daarop een
toost in op den gastheer en diens hoogge-
boren gemalin, waarin hij zeide, zich
steeds te zullen herinneren, hoe mild niet
alleen steeds hunne giften vloeien, maar
ook hoe zij beiden zelf de hutten der
armen bezoeken en voor dezen steeds een
woord van deelneming, van troost over
hebben.

(L.C. donderdag 10 maart 1892)

Eijsden, 11 Maart. De installatie van
onzen nieuwen herder, den zeereerw. heer
Wijnen, zal den 225ten dezer plaats heb-
ben. Wegens den vastentijd zal de
plechtigheid zich alleen tot het kerkelijke
bepalen.

(L.C. zaterdag 12 maart 1892)
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Eijsden, 23 Maart. Gisteren te drie uur
had in de parochiekerk te Breust, de
installatie plaats van onzen nieuwen her-
der den zeereerw. heer Wijnen. De
plechtigheid bepaalde zich tot de ceremo-
niën in de kerk. Als getuigen fungeerden
de eerw. heeren pastoors van Gronsfeld
en Mesch. De hoogeerw. heer deken van
Wijk hield de feestrede, waarin hij op
talentvolle wijze de waardigheid van den
priester schetste, en den eerbied en de
volgzame gehoorzaamheid, door de
parochianen hunnen herder verschul-
digd.

(L.C. donderdag 24 maart 1892)

Eijsden, 25 Maart. Woensdag-avond hield
het landbouw-casino alhier zijne tweede
jaarlijksche vergadering.
Een voorstel tot oprichting eener boter-
mijn werd met algemeene stemmen aan-
genomen. Morgen, Zaterdag, reeds ver-
trekken de secretaris, de heer Heijnens en
een der leden, de heer Cuypers, land-
bouwer te Oost, naar Roermond, om zich
op de hoogte der zaak te stellen.
Verder werd besloten eene ijzeren wel en
eene dito egge aan te koopen tot bewer-
king der weilanden.

(L.C. zaterdag 26 maart 1892)

Eijsden, 28 Maart.
Voor kaartspelers! Bij een partijtje, gister
in het café van den heer LH. alhier ge-
speeld, had een der deelnemers de twaalf
hoogste harten met ruitenaas. En toch
moest hij passen, omdat een ander hem
voor was, en "negen trek" speelde. Zeker
niet alledaagsch!

(L.C. dinsdag 29 maart 1892)

Eijsden, 30 Maart. Sedert Maandag is de
Maas zoo aanzienlijk gewassen, dat de
uiterwaarden, die door hun frisch groen
reeds een fraai uitzicht opleverden, weer
grootendeels onzichtbaar zijn. Voor de
eigenaars of pachters dezer weilanden is
dit minder prettig, daar de rivier, zoo vaak
zij buiten hare oevers treedt, op de aan-
grenzende wei- en akkerlanden hout,
stroo, steenen, enz. achterlaat. Daar het
zuiveringsproces nu reeds afgeloopen was,
zal men dit werk een tweede maal moeten
verrichten.
Ons dorp zal weldra met eene tweede
bierbrouwerij verrijkt worden. Bij het
gemeentebestuur is ingekomen een
verzoekschrift van den heer S. te Withuis,
om aldaar te mogen oprichten eene
brouwerij en mouterij. Al zouden dus in
het vervolg de kelders onzer herbergiers
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voor Maastrichtsch bier gesloten worden,
geen nood, men zal puike Eijsdensche
waar ter keuze hebben. Lieb Vaterland,
kanst ruhig sein!

(L.C. donderdag 31 maart 1892)

Eijsden, 1 April. Door de rijksambtenaren
M. en F. werd gisteren bekeurd de winke-
lier V. te Oost, wegens het in zijn winkel
voorhanden hebben van een overwicht
van 22 K.G. zout.

(L.C. zaterdag 2 april 1892)

Eijsden, 8 April. In het aangrenzende
Belgische dorp Mouland werd verleden
week eene belangrijke vondst gedaan.
Terwijl de knechts van den landbouwer
Waterval verleden Vrijdag in eene weide,
naast den spoorweg gelegen, bezig waren,
vond een hunner een pakje, dat bij nader
onderzoek bleek te bevatten: voor eene
waarde van verscheidene duizenden
francs aan effecten. Van een en ander
werd kennis gegeven aan de burgemeester
der gemeenten Mouland en Eijsden. Men
vermoedt dat deze effecten afkomstig zijn
van den diefstal, den 23 maart jl. te Luik
gepleegd ten nadeele van Mme Roberti-
Bettonville. Aldaar werden ontvreemd: 8
obligaties Bruxelles, 2 Antwerpen, 8
Odessa, 14 Moscou, 8 Chimay, 8 Gr. Hert.
Luxemberg, 7 Luik, 1 Namur, 2 obligaties
van 1000 en 4 van 250 gulden Maastricht,
gezamenlijk ter waarde van 20000 francs.
In dat vermoeden wordt men versterkt,
doordat in den voormiddag van Vrijdag 1
April, dus denzelfden dag bij twee
geldwisselaars te Verviers, eenige dezer
effecten voor de som van 6052 frs. ver-
handeld zijn door een persoon, voor-
gevende te heeten Alphonse Raikem,
ingenieur te Antwerpen. Verder doordat
de gevonden effecten overeenkomen met
de bovengenoemde. Geen kans ziende om
de rest aan den man te brengen, zal
genoemde persoon zich nog denzelfden
dag uit de voeten gemaakt hebben, en,
alle verdere bewijzen van den diefstal wil-
lende verwijderen, de rest der effecten
tusschen Visé en Eijsden uit den trein
geworpen hebben.

(L.C. zaterdag 9 april 1892)



De bevolkingsomwikkeling van de voormalige
gemeente Breusi (1797-1828)
Inleiding
Wanneer de Franse Revolutie zich ook in onze streken manifesteert (omstreeks 1794) is
Breust een heerlijkheid, toebehorende aan het kapittel van St.-Martinus te Luik. De
inlijving bij de Franse Republiek per 1 oktober 1795 heeft tot gevolg dat ook Breust aan de
Franse wetgeving onderworpen wordt. Dit leidt ondermeer tot de invoering Van de burger-
lijke stand (état civil) zoals geregeld in de Code Civil (Burgerlijk Wetboek) bij de Franse wet
van 20 september 1792. Tot dan toe werden de dopen, huwelijken en overlijdens (aflijvin-
gen) alleen in de zogenaamde retro-acta (doop-, trouw- en begraafboeken, ook wel doop-,
huwelijks- en overlijdensboeken genoemd) vastgelegd. Deze boeken, met name de doop-
en huwelijksboeken, werden onder verantwoordelijkheid van de pastoor en de dominee
bijgehouden met als oorspronkelijk doel het tegengaan van polygamie en ongewenste
huwelijken bijvoorbeeld wegens te nauwe bloedverwantschap. De registers van de burger-
lijke stand werden bijgehouden door ambtenaren met als doel het verkrijgen van een
goede bevolkingsboekhouding op grond waarvan beslissingen genomen konden worden
bijvoorbeeld ten aanzien van belastingen, militie en scholing.
De eerste akte van de burgerlijke stand van Breust dateert van 14 vendémiaire an 6 (5-10-
1797). De laatste werd ingeschreven op 14-10-1828. Zeven maanden daarvoor was Breust
als zelfstandige gemeente, ingaande 18 oktober 1828, opgeheven en opgegaan in de nieuw
gevormde gemeenten Eijsden en St. Geertruid, dit ingevolge het Koninklijk besluit van 6
maart 1828, no. 165.
De burgerlijke stand van Breust omvat 1398 akten: 752 geboorten, 157 huwelijken en 489
sterften. Echtscheidingen waren (nog) niet aan de orde. Van al deze akten werden uit-
treksels gemaakt waarop de belangrijkste gegevens uit die akten werden genoteerd, waarna
ze familie- en gezinsgewijs werden gerangschikt voor verder onderzoek.
De akten van de burgerlijke stand bevinden zich in het gemeente-archief van Eijsden. De
dubbele exemplaren vindt men in het Rijksarchief in Limburg te Maastricht.
De bron als zodanig geniet een hoge mate van betrouwbaarheid. De erin vermelde
gegevens zijn goed bruikbaar met uitzondering van de leeftijdsindicatie van gestorvenen.
Deze wordt in het algemeen te hoog geschat. Hiervoor is niet gecorrigeerd, zodat con-
clusies dienaangaande onder het hoofdstuk “Opmerkingen ten aanzien van overlijden”
enigszins geflatteerd kunnen zijn. In de beginjaren van de burgerlijke stand waren de
mensen nog niet zo vertrouwd met aangiften waardoor die herhaaldelijk achterwege
bleven. De retro-acta van de betrokken jaren zijn completer. Bij statistische berekeningen
werd daarom veelal het jaar 1801, 4 jaar na de invoering van de burgerlijke stand, als
beginjaar genomen. Om eventueel t.z.t. vergelijking met andere gemeenten mogelijk te
maken werd 1825 als eindjaar gekozen.
Onder het hoofdstuk “Omvang van de populatie'I werden gegevens bijeen gebracht die een
indruk geven van de aantallen inwoners van Breust, Oost, Eijsden en St. Geertruid op
diverse tijdstippen gedurende de periode 1796-1830. Deze gegegens werden ontleend aan
diverse bronnen, anders dan de registers van de burgerlijke stand.

Omschrijving onderzoeksgebied
De ontstaanswijze van Breust, Oost en Eijsden c.a. en de geschiedenis van het gebied als
geheel is op voortreffelijke wijze gereconstrueerd in het uit 1986 stammende proefschrift
van onze plaatsgenoot dr. ].L.H. Hartmann.
De buitengrenzen van Breust waren gedurende de periode die wij nader beschouwen
dezelfde als die van Eijsden. De grondgebieden van de beide gemeenten lagen kriskras door
elkaar heen, in de verhouding 2/3 Breust 1/3 Eijsden. Binnen die grenzen lag nog de
zelfstandige gemeente Oost. De totale oppervlakte bedroeg ca 2500 hectaren (kaartje 1).
Aan deze situatie kwam in 1828 een einde. De drie gemeenten werden ingaande 18 okto-
ber 1828 opgeheven. Na een herindeling ontstonden één dalgemeente (de nieuwe
gemeente Eijsden) en één berggemeente (St. Geertruid). Oost ging volledig op in de nieuwe
gemeente Eijsden. De oude buitengrenzen waren daarbij niet in het geding.
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De gemeente Breust was tot de herindeling samengesteld uit het dorp Breust en het
gehucht Maarland en gedeelten van de dorpen en gehuchten Laag- en Hoog-Caestert,
Libeek, Bruisterbosch, Eckelrade, St. Geertruid en Moerslag. Zij was overwegend agrarisch
van karakter en telde geen industrie van betekenis. De bevolking was nagenoeg geheel
rooms-katholiek.
Het onderzoeksgebied als zodanig is dus geografisch zeer complex. De beperking tot Breust
heeft bovendien tot gevolg dat het cijfermateriaal beperkt is hetgeen vergaande uitspraken
bemoeilijkt, tendensen laten zich wel signaleren.

Omvong von de populatie
In de periode die wij nader beschouwen, en tevens kort daarvoor en kort daarna, werden
een aantal malen bevolkingstellingen uitgevoerd. Latere tellingen zijn nauwkeuriger dan
de eerste doordat de bevolking beter medewerking verleende bij de totstandkoming en
doordat de administraties beter zijn toegerust om de tellingen nauwkeurig te verwezenlij-
ken. Een aantal tellingen is opgenomen in tabel 1. Voor de duidelijkheid zijn ook de
gegevens van Oost, Eijsden en St. Geertruid (na herindeling) opgenomen. Er is twijfel aan-
gaande de opgave van Eijsden in 1796 en de opgaven van Breust in 1799 en 1815.
De groei van de Breuster populatie is gering. Statistisch is er weinig eer aan te behalen. In
de gehele periode 1806-1825 steeg het aantal inwoners met 7,8%. Ter vergelijking: Eijsden
en Oost groeiden in dezelfde periode respectievelijk met 12,4% en 28,7%. In absolute
aantallen steeg de omvang van de populatie van Breust met 71 personen (inwonertal 1825
- inwonertal 1806). Het geboorteoverschot {het aantal geboorten in de periode 1806-1825
(zie figuur 1) - het aantal overlijdens in de periode 1806-1825 (zie figuur 4)} in de overeen-
komstige periode bedroeg echter 190 personen. Dit betekent dat per saldo (geboorteovers-
chot + aantal vestigingen - aantal vertrekkenden) 119 personen de gemeente Breust ver-
laten hebben.

1796 1799 1806 1809 1811 1815 1822 1825 1828 1830

Eijsden 972 1200 1303 - 1301 1297 1380 1465 1868 1892
Breust - 750 915 936 906 770 963 986 nvt nvt

Oost 201 213 234 267 250 261 292 301 nvt nvt
St. Geer-
truid nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 853 85 1

totaal - 2163 2452 - 2457 2328 2635 2752 2721 2743

Tabel 1. Bevolkingsaantallen gemeenten Eijsden, Breast, Oost en St. Geertruid in diverse jaren.
De gegevens van 1828 en 1830 betreffen opgaven van na de herindeling (nvt=níet van toepassing).

Opmerkingen ten oonzien von geboorte
Gedurende de tijd dat Breust een eigen burgerlijke stand voerde werden precies 752
geboorte-akten opgemaakt. De eerste akte dateert van 14 vendémiaire an 6 (5-10-1797), de
laatste van 14-10-1828. De geboorte van 2 kinderen in 1827, bij tijdelijke aanwezigheid
van de moeder in de gemeente Breust, blijven in het navolgende verder buiten beschou-
wing. Er werden 374 jongetjes geboren en 376 meisjes, hetgeen nagenoeg een 50-50 ver-
houding is. In 17 jaren werden meer meisjes dan jongens geboren, in 13 jaren was het
omgekeerde het geval, in de resterende 2 jaren werden gelijke aantallen van beide
geslachten geboren. In de periode 1801-1825 bedroeg het gemiddeld aantal geboorten 25,3
per jaar en varieerde tussen 9 en 35. Het voortschrijdend jaargemiddelde (= gemiddelde
toename cumulatief per jaarreeks) steeg van 16 naar 32,2 geboorten hetgeen aangeeft dat
er een duidelijke groei in het aantal geboorten is, wat bevestigd wordt door de gemiddelde
geboortecijfers (zie tabel 2). In de gehele burgerlijke stand periode telde ik 2 doodgeboren
kinderen (0,26%) en 21 buitenechtelijke kinderen (2,8%) waarvan er 2 bij het huwelijk van
de ouders alsnog werden gewettigd. Onder de borelingen bevonden zich 7 tweelingen
(0,93%), steeds van verschillende ouders, waarvan 5 van verschillend geslacht en 2 van
hetzelfde geslacht (j-j en m-m). Het aantal geboorten per jaar is uitgezet in figuur 1.
Uitschieter is het jaar 1814. Wellicht is dat terug te voeren op onderrapportage vanwege de
machtswisseling in dat jaar (vertrek Fransen-vestiging Nederlands gezag). De beginjaren
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van de registratie waren, zoals gemeld, evenzeer niet volledig. De bevolking moest nog
wennen aan het fenomeen burgerlijke stand. De cijfers uit de afzonderlijke jaren zijn te
klein om veel waarde te hechten aan de fluctuaties die voorkomen. De verschillen zijn
door het toeval bepaald; hier speelt de wet van de grote getallen niet. Figuur 1 geeft dan
ook slechts een numerieke weergave van het aantal geboorten per jaar opgedeeld naar
geslacht. Tabel 2 geeft enige gemiddelde geboortecijfers (=aantal geboorten per 1000 van
de gemiddelde bevolking) van Breust over de periode 1801-1825.
Tabel 3 geeft inzicht in de seizoensgebondenheid van de geboorten. Het blijkt dat het
merendeel van de kinderen in de late herfst en in de winter wordt geboren.

periode geboortecijfer*

1801-1805 20,5
1806-1810 25,1
1811-1815 27,4
1816-1820 29,7
1821-1825 33,3

Tabel 2. Gemiddelde geboortecíjfers van Breast over de periode 1801-1825. * Bij benadering i.v.m.
het ontbreken van precieze bevolkingsaantallen in diverse jaren (zie Tabel 1.)

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov de

abs 49 65 57 44 58 36 38 60 45 60 57 64
0/0 7,7 10,3 9 7 9,2 5,7 6 9,5 7,1 9,5 9 10,1

Tabel 3. Aantallen geboorten van Breust over de periode 1801-1825 opgedeeld naar geboorte-
maand, totaal 633 (abs=absoluut).

Opmerkingen ien uunzien vun het huwelijk
ln de onderhavige periode telde ik 157 huwelijken en geen enkele echtscheiding. De eerste
huwelijksakte dateert van 25 brumaire an 6 (15-11-1797), de laatste dateert van 30-5-1828.
Het gemiddeld aantal huwelijken tussen 1801 en 1825 bedroeg 5,4 per jaar, variërend
tussen 0 en 11. Onder de huwenden bevonden zich 4 weduwnaars en 4 weduwen die een
tweede huwelijk aangingen; in twee gevallen betrof het een huwelijk tussen een weduw-
naar en een weduwe. Het aantal huwelijken per jaar is weergegeven in tabel 4. Ook hier
geldt dat de fluctuaties binnen de afzonderlijke jaren te klein zijn om er veel waarde aan te
hechten, hoewel het aantal gesloten huwelijken in de jaren 1814 tot en met 1817 erg laag
lijkt. Wellicht is dit het gevolg van onderrapportage vanwege de eerder gesignaleerde
machtswisseling in die jaren of waren de omstandigheden inderdaad van dien aard dat
huwelijken werden uitgesteld. Van een inhaalactie in latere jaren is echter geen sprake. De
huwelijkscijfers per duizend van de gemiddelde bevolking zijn opgenomen in tabel 5. Uit
tabel 6 blijkt de seizoensgebondenheid van het moment waarop echtparen in het huwelijk
treden. De maanden mei en november zijn veruit favoriet. De maand maart (vastenperio-
de) genoot weinig voorkeur bij de huwenden.

1797 1 1805 5 1813 8 1821 6
1798 0 1806 7 1814 2 1822 7
1799 0 1807 8 1815 3 1823 7
1800 2 1808 7 1816 1 1824 6
1801 6 1809 6 1817 2 1825 11
1802 0 1810 4 1818 6 1826 8
1803 1 1811 6 1819 4 1827 7
1804 3 1812 11 1820 8 1828 4

Tabel 4. Overzicht van het aantal huwelijken in de gemeente Breust gesloten, periode 1797-1828
(totaal 157).
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periode huwelijkscijfer*

1801-1805 3,3
1806-1810 6,9
1811-1815 6,6
1816-1820 4,5
1821-1825 7,7

Tabel 5. Gemiddelde huwelijkscijfers (=aantal huwelijken per 1000 van de gemiddelde bevolking)
van Breust over de periode 1801-1825. * Bij benadering i.v.m. het ontbreken van precieze bevol-
kingsaantallen in diverse jaren (zie Tabel 1.)

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov de

abs 10 15 2 12 16 10 9 14 10 12 18 7
% 7,4 11,1 1,5 8,9 11,9 7,4 6,7 10,3 7,4 8,9 13,3 5,2

Tabel 6. Aantallen huwelijken van Breust over de periode 1801-1825 opgedeeld naar maand van
huwelijkssluitíng, totaal 135 (abs=absoluut).

Van 248 mensen die voor de eerste keer in het huwelijk traden, toevalligerwijze van precies
124 mannen en van 124 vrouwen, uit de periode 1801-1825 kon de leeftijd op het
moment van het huwelijk worden bepaald. Zie de figuren 2 en 3 dienaangaande. Mannen
huwden gemiddeld op 28,8-jarige leeftijd {variërend tussen 19 en 50 jaar, modus (de
modus is die waarneming i.c. leeftijd die het meeste voorkomt) op 24 jaarj, vrouwen op
26,6-jarige leeftijd (variërend tussen 17 en 51 jaar, met modussen op 22 en 24 jaar). Dit
betekent niet dat het leeftijdsverschil tussen mannen en vrouwen op het tijdstip van hun
eerste huwelijk steeds 2,2 jaar bedroeg. Dat blijkt aanmerkelijk hoger te liggen. Van 110
huwelijken (beide partners in eerste echt) uit de periode 1801-1825 zijn daarover gegevens
beschikbaar. De man is in 60,9 % van de gevallen ouder dan zijn aanstaande vrouw
(gemiddeld 6,4 jaar). Het blijkt veelal meer dan 4 jaar te zijn met een piek tussen 5 en 10
jaar. Een verschil van meer dan 10 jaar komt ook veelvuldig voor. Het blijkt dat indien de
vrouw ouder is dan haar aanstaande man dat meestal tussen 1 en 4 jaar is of tussen 5 en 10
jaar (gemiddeld 4,4 jaar). Bezien we mannen en vrouwen gezamenlijk dan blijkt een
leeftijdsverschil van 1 tot 3 jaar in 24,5% van de huwelijken voor te komen. In 38,2% is
dat verschil tussen 5 en 10 jaar, en in 16,4% van de huwelijken zelfs méér dan 10 jaar. Zie
tabel 7 voor details.

leeftijds- man ouder vrouw ouder
verschil dan vrouw dan man totaal

< 1 jaar 4 3 7
21 < 2 3 10 13
2 2 < 3 6 8 14
23 < 4 3 7
24 < 5 8 1 9
2 5 < 10 27 15 42
2 10 jaar 16 2 18

totaal 67 43 1 10

Tabel 7. Overzicht leeftijdsverschil tussen eersthuwenden, gemeente Breust (periode 1801-1825).
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Het merendeel van de huwenden was natuurlijk afkomstig van Breust c.a.. Toch was het
aantal Verschillende plaatsen waaruit Breustenaren hun partners rekruteerden aanzienlijk.
De afstand van Breust tot die plaatsen is gering. De meeste plaatsen liggen binnen een
afstand van 15 kilometer. Het is opmerkelijk dat slechts weinig huwenden afkomstig waren
Van plaatsen aan de linkeroever van de Maas. Zie Tabel 8 en Tabel 9 voor detailinformatie.

Geboorteplaats Aantal j Geboorteplaats Aantal

Breust 27
Aubel 2 Bruisterbosch 2
Breust 32 Cadier 1
Caestert 1 Caestert 3
Eckelrade 8 Eckelrade 7
Eijsden 4 Eijsden 2
's-Gravenvoeren 9 Gronsveld 6
Gronsveld 5 's-Gravenvoeren 2
Gulpen 2 Gulpen 2
Heer en Keer 1 Herckenrade 3
Herckenrade 4 Hoog-Caestert 1
Hoog-Caestert 1 Kanne 1
Hunnecum 1 Keer 1
Kanne 1 Libeek 10
Libeek 3 Lixhe 1
Maarland 9 Maarland 13
Mesch 4 Maastricht 1
Mheer 7 Margraten 1
Moerslag 2 Mechelen 1
Moulingen 1 Mesch 3
Noorbeek 2 Mheer 3
onbekend 7 Moerslag 5
Oost 2 Moulingen 2
Remersdaal 1 Noorbeek 1
Roeselaar 1 onbekend 12
Ryckholt 1 Oost 5
St. Geertruid 16 Richtenich 1
St. Maartensvoeren 4 Scherpenseel 1
Susterseel 1 St. Geertruid 14
Uijkhoven 1 St. Pietersvoeren 1
Voerendaal 1 St. Martensvoeren 1
Waremme 1 Wittem 1

Tabel 8. Overzicht van de geboorte- Ã Tabel 9. Overzicht van de geboorte-
plaatsen van de mannen die in de Q plaatsen van de vrouwen die in de
periode 1801-1825 in Breast in het ' periode 1801 -1825 in Breust in het
huwelijk traden (totaal 135). huwelijk traden (totaal 135).

In de periode 1801-1825 werd 126 maal het huwelijk voltrokken tussen eersthuwende
paren. Van 85 echtparen kon worden getraceerd op welk moment hun eerste kind werd
geboren. De andere 41 paren onttrokken zich aan onze waarnemingen doordat ze of niet
in Breust gingen wonen (veelal het geval indien een van de partners van een ander plaats
geboortig was; het betrof 28 paren) of doordat het moment waarop het eerste kind werd
geboren buiten ons gezichtsveld raakte (kinderen geboren na het opheffen van de zelfstan-
dige gemeente Breust ingaande 18 oktober 1828; in dit geval betreft het wel paren die in
Breust bleven wonen; totaal 13 paren). Het leverde wederom verrassende resultaten op.
Bezien we de periode waar binnen de 85 eerstgeboren kinderen werden geboren ten
opzicht van de huwelijksdatum, van 85 eersthuwenden in de periode 1801-1825, dan blijkt
dat 36,5 % van de kinderen binnen 9 kalendermaanden na het voltrekken van het
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huwelijk wordt geboren. Binnen de termijn van een jaar loopt dat percentage op tot
62,4%. In het tweede jaar werden nog eens 20% van de kinderen geboren; daarna 15,3%.
Twee kinderen werden door het huwelijk gewettigd en waren dus al erg vroeg op komst!
Het aantal huwelijken dat geen kinderen voortbracht kon niet worden bepaald, maar zal
zeer gering zijn geweest, immers alle huwelijken die in de tijd gevolgd konden worden
brachten namelijk wel kinderen voort. Het aantal kinderen per gezin onttrekt zich aan ons
gezichtsveld. Gezinsreconstructies zouden hier uitkomst kunnen bieden. Het is duidelijk
dat de komst van kinderen zeer gewenst was. Bij het ontbreken van sociale voorzieningen
vormden kinderen een waarborg dat ook de oude dag door de mensen als een leefwaardig
bestaan tegemoet kon worden gezien. Duidelijk is ook dat geslachtsgemeenschap vóór het
huwelijk een normale zaak was. Zie tabel 10 voor detailinformatie.

tijdstip geboorte aantal %

vóór huwelijk 2 2,4
binnen 1 maand 3 3,5
in de 2de maand 2 2,4
in de 3de maand 2 2,4
in de 4de maand 4 4,7
in de 5de maand 4 4,7
in de 6de maand 3 3,5
in de 7de maand 3 3,5
in de Sste maand 2 2,4
in de 9de maand 8 9,4
in de 10de maand 12 14,1
in de 1 1de maand 9 10,6
in de 12de maand 1 1,2
in het 2de jaar 17 20,0
na 2 jaar 13 15,3

totaal 85 100,1

Tabel 10. Overzicht tijdstip eerstgeborenen van eersthuwenden irz de gemeente Breust (periode
1801-1825). N.B. Tengevolge van afrondingsfouten levert het totaal geen 100 % op.

Opmerkingen ien aanzien van overlijden
In de periode 1798-1828 werden 489 overlijdensakten ingeschreven. Voor statistische doel-
einden werden 13 akten als niet ter zake doende terzijde geschoven: het betreft registraties
van elders overleden militairen, een dubbel ingeschreven akte en akten van plotseling
overleden passanten of personen die tijdelijk(!) in Breust verbleven. De eerste overlij-
densakte dateert van 5 brumaire an 7 (26-10-1798), de laatste werd ingeschreven op 6-10-
1828. Er stierven 237 mannen en 239 vrouwen (N.B. Zie de aantallen geboorten in de
betrokken periode).
Gedurende het tijdvak 1801-1825 stierven gemiddeld 15,8 personen per jaar (variërend
tussen 3 en 31 per jaar). Het gemiddeld aantal geboorten in dezelfde periode bedroeg 25,3
per jaar. Er is dus sprake van een geboorteoverschot (aantal geboorten - aantal overlijdens).
Voor een overzicht van de aantallen overlijdens per jaar opgedeeld naar geslacht zie figuur
4. De kleine aantallen laten ook hier weinig conclusies toe. Omdat de fluctuaties nogal
gelijkmatig zijn lijkt de sterfte niet door grote infecties beïnvloed te zijn. Voor de gemiddel-
de sterftecijfers zie tabel 1 1.
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periode sterftecijfer*

1801-1805 9,5
1806-1810 17,3
1811-1815 20,1
1816-1820 19,9
1821-1825 19,9

Tabel 1 1. Gemiddelde sterftecijfers (=aantal sterften per 1000 van de gemiddelde bevolking) van
Breust over de periode 1801-1825. * Bij benadering i.v.m. het ontbreken van precieze bevol-
kingsaantallen in diverse jaren (zie Tabel 1).

De leeftijdsspreiding van de in de periode 1801-1825 overleden mannen en Vrouwen (res-
pectievelij k 193 mannen en 202 vrouwen, totaal aantal sterften aldus 395) zoals vastgelegd
in de onderscheiden akten (waarvan de betrouwbaarheid niet altijd optimaal is) laat zien
dat met name de eerste levensjaren erg kwetsbaar zijn. Eerder zagen we dat 2 kinderen dood
ter wereld kwamen. Het totaal aantal zuigelingen (kinderen beneden 1 jaar) dat in de perio-
de 1801-1825 overleed beliep 16,7% van het totaal aantal sterften (absoluut: 66 van de 395
gestorvenen). Het zuigelingensterftecijfer (=aantal overleden kinderen beneden 1 jaar per
1000 levendgeboren kinderen) in dezelfde periode bedroeg 88. Van de gestorvenen was 21%
jonger dan 3 jaar, 10,4% tussen 3 en 12 jaar en 5,3% tussen 13 en 21 jaar. Bezien we de
hogere leeftijden dan blijkt 34,9% van de overledenen een leeftijd van 66 of meer jaren
bereikt te hebben, waarvan meer dan de helft zelfs meer dan 75 jaar. De gemiddelde leeftijd
op het moment van overlijden bedroeg zowel voor mannen als voor vrouwen 40,9 jaar.
Het is duidelijk dat infectieziekten, het ontbreken van adequate medicatie, slechte
huisvesting, matig gevarieerd voedsel en een gering hygiënebesef heel wat slachtoffers heb-
ben geëist alvorens ouderdomsgebreken hun intrede deden.
Voor detailinformatie zie figuren 5 en 6. In Tabel 12 is een overzicht weergegeven van de
aantallen sterften in Breust in de periode 1801-1825 opgedeeld naar de maanden waarin de
overlijdens plaatsvonden. De meeste mensen overleden in de wintermaanden.

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov de

abs 42 36 34 31 33 22 17 31 35 27 36 51
% 10,6 9,1 8,6 7,8 8,4 5,6 4,3 7,8 8,7 6,8 9,1 12,9

Tabel 12. Aantallen overlijdens van Breast in de periode 1801-1825 opgedeeld naar maand van
overlijden, totaal 395 (abs=absoluut).

Samenvatting
Met behulp van de akten van de burgerlijke stand uit de periode 1797-1828 wordt een beeld
geschetst van de bevolkingsontwikkeling van de voormalige gemeente Breust. In de periode
1801-1825, die nader wordt beschouwd, steeg het aantal inwoners van ca. 900 tot bijna
1000, als de resultante van migratie en geboorte-overschot.
Er werden gemiddeld ca. 25 kinderen per jaar geboren; de preciese 50-50 verhouding tussen
jongens en meisjes is opvallend. Het merendeel van de kinderen werd geboren in de late
herfst of in de winter. Bijna 1% van de borelingen betrof tweelingen; bijna 3% van de kin-
deren kwam voort uit een buitenechtelijke relatie, terwijl ruim 36% van de kinderen werd
geboren binnen 9 maanden na het huwelijk. Kinderen waren dus blijkbaar nogal gewenst
en kinderloze huwelijken werden in Breust dan ook niet gevonden. Overigens was de zuige-
lingensterfte erg hoog (88 per 1000 levendgeborenen) en bleken de kinderen in de eerste
levensjaren erg kwetsbaar.
In de onderhavige periode werden er gemiddeld ca. 5 huwelijken per jaar in Breust
gesloten, waaronder begrepen degenen die voor de tweede keer een huwelijk aangingen na
het overlijden van de eerste partner. Echtscheidingen kwamen niet voor. Het merendeel van
de huwelijken werd voltrokken in de maanden mei en november. In de vastenperiode huw-
den slechts enkelen. De gemiddelde leeftijd van de mannen bij het eerste huwelijk bedroeg
28,8 jaar, terwijl deze voor vrouwen op 26,6 jaar lag. Meestal was de man dan ook ouder
dan zijn a.s. echtgenote; gemiddeld was dat 6,4 jaar. In die gevallen waarin de vrouw ouder
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was dan haar a.s. man bedroeg dat gemiddeld 4,4 jaar. De huwelijkskandidaten betrokken
hun partners uit een klein gebied rondom Breust. Bijna alle plaatsen binnen een afstand
van 15 kilometer komen voor, zij het dat de linker Maasoever verboden gebied lijkt.
Gedurende de periode 1801-1825 stierven gemiddeld ca. 16 mensen per jaar in Breust met
een gemiddelde leeftijd van bijna 41 jaar. De meesten overleden in de wintermaanden. De
kindersterfte was hoog. Liefst 21% van de overledenen was jonger dan 3 jaar. Toch bleken
ook heel wat inwoners een hoge leeftijd te bereiken. Iets meer dan 18% van de overlede-
nen was ouder dan 75 jaar, waaronder een weinig meer vrouwen dan mannen.

HENK BOERSMA

Het uitwerken en publiceren van een onderzoek als het onderhavige kan niet anders dan
totstandkomen in een voortdurende samenwerking tussen auteur en redactie, als het ware
onder beider zorgen. Mijn bijzondere dank aan W.F.M. Jeukens.

Noten,

1 Met dank aan dr. ].F.R. Philips en drs. W.].M.[. Rutten, beiden te Maastricht, voor het kritisch doorlezen
van het manuscript en hun waardevolle adviezen.

2 Ontleend aan Philips, I.F.R., De Limburgse bevolkingscijfers uit de eerste helft van de 19e eeuw, in: Studies
over de sociaal economische geschiedenis van Limburg, deel VIII (Jaarboek van het sociaal Historisch
Centrum voor Limburg), Maastricht 1963, pag. 99-158, ín het bijzonder pag. 133 en 143.
Met uitvoerig broncommentaar. Opgave 1 799 ontleend aan Gemeente ArchiefEijsden, ArchiefKanton
Eijsden 1795-1800, inv. nr. 1, Fol. 4 e.v..

3 Anngaande militairen zie Boersma, H.I.L.M., Breustenaren overleden in krijgsdienst (1798-1828), in: Uit
Eijsdens Verleden, nr. 25, april 1984, pag. 20-21.

Figuur l. Overzicht uuntul geboorten gemeente Breust, periode 1797-1828, opgedeeld nuur geslacht (blanco = meisjes; zwart: jonge-
ries; totuu! 750).

(N)

1800 1805 1810 1815 1820 1825 (jaar)
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Figuur 2. Leefiiid vun 124 eersthuwende mannen in Breust, 1801-1825.

(N)

15 --------------------------------------------------------------------

Figuur 3. Leeftiid van 124 eersthuwende vrouwen in Breust, 1801-1825.

(N)

15 --------------------------------------------------------------------
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Figuur 4. Overzicht ountul overliidens gemeente Breust, periode 1798-1828, opgedeeld nuur geslochr (blonco = vrouwen; zworr = mun-
nen; totnul 476).

(N)

1800 1805 1810 1815 1820 1825 (jaar)

Figuur 5. Leefriid mannen bii overlíiden, Breust 1801-1825, totaal 193.
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Figuur 6. Leefriid vrouwen bii overlíiden, Breusr, 1801-1825, toroul 202.
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Bij ons thuis
Met de bronk stond bij ons thuis een heilig-
huisje. Daar werd de zegen gegeven met het
Allerheiligste bij de sacramentsprocessie. Dat
rustaltaar was vaders trots en moeders glorie.
Wij kinderen vonden het It mooiste van al de
zeven rustaltaren waarbij de processie even
stilhield.

Aan ons altaar en de versiering ervan werd
niets gespaard. Zorgvuldig stond het opgebor-
gen boven op zolder, bij de grote kisten, waar-
in kussens en dwalen, karpet en lopers, kande-
laars en bloemenvazen van jaar tot jaar werden
bewaard. Dat rustaltaar, die zegen met het
Allerheiligste vanaf de gevel van bij ons thuis,
was voor vader en moeder en later voor ons
kinderen zoiets als 'n onderpand van geestelij-
ke en tijdelijke zegen voor het ganse komende
jaar. Dat was zoveel als een gewijde, geheiligde
getuige en vervulling van Jezus' woorden, die
Hij vroeger sprak als hij bij de mensen thuis
kwam: "Zegen, vrede zij dit huis en allen die er
in wonen.”

Maar dat rustalaar met zijn betekenis was ook
van de ganse buurt. Ook zij spraken van "ons
heilighuisje". Voor hen had deze rustplaats
van ons Heer en Zijn zegen onder het
afschieten van “wel vijftig kamers" dezelfde
zin. Daarom hielp de ganse buurt ieder jaar
mee bij het opbouwen van 't altaar. Daarom
kweekte en verzorgde Sjang van de Meulenhof
in grote en kleine kuipen de laurierboompjes.
Daarom stonden in alle tuinen van de buurt
grote pollen pioenrozen. Daarvoor gingen
bronkzaterdagmiddag alle kinderen van de
buurt bloemen plukken, manden vol, als
strooisel voor ons Heer.

Wij kenden toen nog niet de kunstige figuren
van bloemtapijten, waarover het Allerheiligste
nu op veel plaatsen van rustaltaar tot rustaltaar
gedragen wordt. Wij kenden gelukkig niet de
lopers van gekleurd zand, die de jonkheid zo
bezighouden dat sommigen op processiezon-
dag de mis verzuimden of een groot gedeelte
ervan misten.

Bij ons thuis werd eenvoudig en spontaan
bloemen gestrooid over de weg naar en van
het rustaltaar, met groot geloof in Gods aan-
biddelijke tegenwoordigheid, met grote hoop
op hulp en zegen als Hij langs de huizen
kwam, met grote liefde en grote dankbaarheid
dat Hij zich liet huldigen en eren, toezingen en
aanbidden op straat, bij ons in de buurt, bij

ons aan huis. lt Was allemaal eenvoudig en
ongekunsteld.

Van al degenen, die vanuit ons dorp vertrok-
ken zijn naar alle mogelijke windstreken, lan-
den en plaatsen, is er geen enkele, die de bronk
vergeet. De bronk met het opbouwen van de
rustaltaren, met het planten van de kruisjes, de
paaltjes met de rood en geel-witte puntvlag-
gen, de bronk met het planten van de erebo-
gen, grote blauw-witte palen met een machtige
kroon in het midden, of sierlijke bogen met
sacramentsspreuken, zoveel achter elkaar, dat
de straat overwelfd leek als het schip van een
kerk.

Neen, er was er geen die de bronk kon ver-
geten, de bronk met het kamerschieten, de
avond van te voren, onder de consecratie van
de hoogmis en tijdens de zeven zegeningen in
het dorp, de bronk met het luiden der klokken,
met zijn bedrijvigheid in alle huizen, met het
bakken van de vlaaien.

Bij ons thuis bakte moeder dan tweeëndertig
vlaaien, dun van leer en dik van smeer.
Rijstevlaaien, die geel zagen van de eieren, die
geurden naar vanille, die zo zijgden als je er in
hapte, zwarte pruimenvlaaien en gouden abri-
kozenvlaaien... abrikozen, waarvoor wij kinde-
ren zware offers hadden moeten brengen door
er af te blijven als zij te rijpen hingen tegen de
hoge tuinmuur.

De bronk ook met de cadetjes van Giel, de bak-
ker, cadetjes voor oude boerenham, de schink,
die in witte zakken aan de zoldering hing.

Ieder jaar opnieuw werden de oude dorpelin-
gen met vreugde en nieuwsgierigheid begroet,
werd met hen gesproken en werd over hen ges-
proken. Zij hadden hun heil in den vreemde
gezocht, vrijwillig of gedwongen, maar als ze
konden, kwamen ze terug naar hun dorp, naar
hun oude heim, waarheen de herinnering hen
dreef, vooral met de bronk.

Dat deden ook de priesterzonen van de
parochie, als zij de kans kregen. Zij kwamen
dan het oude pastoorke helpen bij de hoogmis,
helpen ons Heer dragen. Zij kwamen om hun
eigen, allereigenst volk, om hun familie, om al
hun oude speelmakkers, vrienden en kenissen
te zegenen met ons aller Lieve Heer.
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Wij hadden bijzondere voorkeur voor het fruit van
boeren die erg gierig waren en die geen handvol
kersen konden missen als je erom vroeg; boeren,
bij wie je zelfs geen gevallen vruchten onder de

bomen mocht oprapen...

Tekening: Hugo Königs

Ons dorp was gezegend met veel priesterroe-
pingen. Pastoorke had er slag van om roepin-
gen te kweken. Daar bad hij en het ganse dorp
voor. Maar allen zijn ze er ook geweest met de
bronk, zelfs de paters en missionarissen. Allen
hebben ze tenminste een keer met de bronk
ons Heer gedragen door hun eigen dorp, langs
hun eigen huis en hebben ze hun volk geze-
gend. Ook hen dreef de herinnering aan de
bronk daartoe.
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ls Morgens op bronkzondag was reeds om vier
uur reveille, De tamboer van de schutterij deed
dan trommelend zijn rondgang. Met de bronk
moest iedereen Vroeg op. Dan werd de laatste
hand gelegd aan de versiering, dan werden de
vlaggen uitgestoken, dan moesten de kinderen
in vreemde pakjes gekleed. Naar gelang hun
leeftijd waren de jongens herdertjes of zouaaf.
Sjefke was vele jaren St.-Janneke geweest. Hij
kreeg dan een schapenvel om de schouders,
dat het kemelharenkleed van St.-]an de Doper
moest voorstellen.



Bij ons thuis is nooit iemand Jezuskindje
geweest in de processie, daar moest je apart
braaf voor zijn. Gewoonlijk waren wij kleine
pauselijke zouaven. Dan mochten wij een sabel
dragen. Met de bruidjes was er 's morgens nog
meer werk, met hun krullen en met hun bloe-
menmandjes en 't strooisel.
Tot opluistering van de processie was heel het
dorp in de weer; dan was het zoner uitzonde-
ring Gods volk. Geen huis zonder vlag, geen
raam zonder bloemen, heiligenbeeld en
kaarsen, geen meter straat onbestrooid. Wie
enigszins kon, ging mee in de processie.
Bronk, dat was Palmzondag van het dorp, dat
was hosanna van iedereen aan Christus
Koning, aan Christus Eucharisticus. Dat was
feest zonder farizeeën, die Christus de hulde
niet gunden, wel feest met veel arme zon-
daren, die zich rouwmoedig op de borst
klopten als ons Heer voorbij ging. Bronk, dat
waren lange rijen biddende mensen, dat waren
vlaggen en standaarden van alle verenigingen,
van de ganse jonkheid tot en met de H.
Familie van mannen en vrouwen. Bronk, dat
was de harmonie die processiemarsen blies, zo
devoot als monniken die musiceren.

Bronk was óók harmonie, dat betekent
samenwerking zonder wanklank, harmonie
tussen priesters en volk, tussen de dorpelingen
onderling. Bronk bij ons thuis was harmonie
tussen God en zijn volk.

"Als je mij zegt hoeveel kersen ik in mijn korf
heb," zei Doorke tegen Sjefke," dan krijg je ze
alle zeven.” Met ernst alsof Sjefke een leven-
probleem moest oplossen, dacht het manneke
na en zei:"Zeven.” "Precies," zei Doorke en
Sjefke kreeg de zeven kersen en hij was zo blij,
alsof er bij ons thuis in de huiswei en in de
dorpse fruitweien geen andere kersen waren,
alsof Sjefke nog geen kers geproefd had.

Toch hadden wij vóór de spreeuwen, merels en
mussen reeds onze portie gehad. Wij hadden
ze geproefd, als ze eventjes rood begonnen te
zien. Net zo was het met de “wiemelen” en de
aardbeien. De kruisbessen werden reeds
geproefd als ze nog zo wrang waren dat ze
onze mond samentrokken tot een zuur gezicht.
Als het fruit begon te rijpen dan was het feest
bij ons thuis voor de kinderen. Dan was het
feest voor vader en moeder, want dan kwamen
extra verdiensten. Verdiensten, die men zo
maar voor het plukken had. Was er niet al teel
fruit, dan was het duur en bracht het veel geld
op; was het fruit goedkoop omdat er zoveel te
groeien en te rijpen hing, dan bracht het veel
geld op door de massa, zei vader. Dan had
vader extra goede zin. Dan floot hij 's morgens
op het erf nog voor de vogels wakker waren

een blij liedje uit zijn jeugd: "Zo is het leven,
ebbe en vloed, gisteren viel het tegen, heden
gaat het goed.”
Van alle fruit kregen wij van vader en moeder
ons overvloedig deel, zelfs van de perziken, die
vader duur per stuk verkocht aan deftige
klanten in de stad, ook van de abrikozen, die
moeder eigenlijk allemaal nodig had voor de
inmaak.

Toch smaakten de stiekem gestolen aardbeien,
kersen, “wiemelen” , l'l<ronselen”, abrokozen
en perziken het lekkerst. O wee, als vader ons
daarbij betrapte. Zelfs Doorke was dan
hardvochtig en kon je de oren doen tintelen
en je zitvlak onbarmhartig pijnigen, want
"niets nemen zonder vragen" was de wet. Geen
halve cent, geen pruim, geen aardbei wegne-
men zonder te vragen. Handenvol kon je krij-
gen als je erom vroeg, want fruit was gezond.
Niet alleen heerlijk en fris, maar bovenal
gezond was het. Maar eerst beleefd en netjes
Vader, moeder, Doorke of Polien vragen en dan
ook mooi ervoor bedanken.

Lekkerder dan het fijnste fruit thuis, was het
fruit van andere mensen. De overvloed van
volle manden kersen, pruimen, appels en
peren thuis boeide ons veel minder dan een
kleinigheid uit tuin, hof of weiland van nabije
of verre buren.

Daar kwam de romantiek bij Van kruipen
onder prikkeldraad door, van het zich wringen
door nauwe openingen in heggen, de
romantiek en de sensatie van het geduldig
wachten tot de plukkers op de bovenste
sporten der ladders stonden, de spanning van
het meten van de afstand en het uitkienen of
onze achtervolgers het zouden klaarspelen ons
te grijpen.

Het was elk jaar hetzelfde. Het waren geen
overtredingen die de “Bao", de
dorpsveldwachter, moest oplossen en
berechten, want die had in zijn hele diensttijd
maar één procesverbaal gemaakt. Het waren
delicten die bestraft werden met een pak ransel
als de boer of zijn plukkers je te pakken kregen,
of die vader zeer streng vonniste, als er bij ons
thuis klachten binnenkwamen van verbolgen
boeren.

Ook de meester en pastoorke kapittelden ons
op school en in catechismus, en al waren wij
geen dieven in de lelijke betekenis van het
woord, het was toch stelen, zei pastoorke, en
in de biecht was in de fruittijd een steeds
wederkerend biechtpunt, dat wij met meer of
minder berouw opbiechtten: dat wij aan de
kersen waren geweest, aan het fruit bij ons
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thuis of bij andere mensen.

Wij hadden bijzondere Voorkeur voor het fruit
van boeren die erg gierig waren en die geen
handvol kersen konden missen als je erom
Vroeg; boeren, bij wie je zelfs geen gevallen
vruchten onder de bomen mocht oprapen uit
angst dat wij toch even zouden graaien in de
volle manden, die een zo grote bekoring voor
ons bleven.

Even groot was onze voorliefde voor de verbo-
den vruchten van die boeren, die zo onbedaar-
lijk kwaad konden worden; die, niet meester
Van hun drift, dan zo heerlijk uit onmacht
konden schelden en dreigen, en voor wie wij,
al te brutaal, als wij ons veilig voelden nog een
lange neus maakten. Gans de fruittijd en
weken daarna moesten wij dan zorgen buiten
hun bereik te blijven.

De minste interesse hadden wij voor de boe-
ren, die niet keken op een halve plukmand
fruit en die onze pet boordevol vulden als wij
een handjevol kersen vroegen. Zo'n royale
boer werd door ons ook royaal behandeld: daar
werden geen takken van de bomen gerukt, bij
hen waren geen kruipgaten in de heggen, voor
hen deden wij boodschappen, haalden lege
manden bij hen thuis en brachten voor de
boerin de koffie of een kan bier naar de pluk-
kers.

Heerlijk was dat, de koffie met de dikke boter-
hammen of de kersenpannekoeken te mogen
brengen naar vader of naar een buurman in de
wei, en dan met de plukkers met de rug tegen
een boom of op een uitgespreide jas te mogen
zitten en mede koffie drinken. Tegenwoordig
noemt men dat picknicken.

Dan werden verhalen verteld van kersenpluk-
kers, die per dag meer dan honderd kilo
plukten, van mensen die van de ladder waren
gevallen, die dood waren gebleven of lang in
het hospitaal hadden gelegen.

Later is vader ook uit ln kerseboom van de lad-
der gevallen. Hij had enkele ribben gebroken,
maar het was gelukkig niet zo erg. Daarom bad
moeder bij de pluk van het fruit voor de man-
nen die zo gevaarvol werk deden en kreeg
vader van haar een apart kruisje met wijwater,
ieder keer als hij van huis naar het fruitpluk-
ken ging.

Onder het koffiedrinken vertelden ze van oude
Gieles, die krom van de jicht op zijn zeven-
tigste verjaardag nog niet van de ladder kon
blijven, en hoe hij op die leeftijd nog eens ver-
mist was, hoe men vol zorg naar hem zocht in

stal en schuur, op hooizolders en in kelders.
Hoe men vreesde, dat hij misschien verdron-
ken was in de poel Van de huiswei en hoe men
hem vond, heel hoog boven op een ladder van
meer dan dertig sporten.

Bij Gieles was de pluk heerlijk genot, was de
fruitpluk gegroeid tot iets hartstochtelijks. Het
was op zijn oude dag een uiting Van willen
leven, van jong en krachtig willen blijven. Het
was niet spelen met het leven, maar zucht naar
het volle boerenleven. Gieles fruitpluk op zijn
oude dag was een moeilijke klim naar het zo
heerlijke leven in Gods zo heerlijke natuur,
waarvan Gieles, de boer in merg en been, zo
moeilijk scheiden kon.

Gieles die gepijnigd werd door de jicht bij mis-
tig of bij regenachtig weer, had eens aan
Doorke gezegd, toen die klaagde over het
slechte weer, dat ieder weer Gods weer was en
dat alles wat groeide op het land of in de
weide, Gods goede gave was, waarvan wij soms
de betekenis en bedoeling niet wisten of begre-
pen. Dat allemaal vertelden de plukkers onder
het koffiedrinken.

Gieles was op zijn oude dag ook in de hoge
kerseboom geklommen om nog een keer van
heel hoog op het dorp te kijken en om nog
eens te genieten van die wijde vergezichten. Zo
kon hij op het dorp uitkijken, had hij gezegd,
zoals God erop neerkeek, van boven af. Zo had
hij nog eens heel hoog willen staan, omdat hij
dan dichter bij O.-L.-Heer stond, die hem beter
kon verstaan bij hetgeen Gieles Hem nog te
zeggen had.

Een van de plukkers vond dat het wel mooi
was wat Gieles dacht en wat hij gesproken had
tot Doorke, maar dat je toch niet overal O.-L.-
Heer bij hoefde te halen. "Ja," zei vader toen,
I'dat kun je wel zeggen, maar toch is O.-L.-Heer
overal, óók bij de fruitpluk en als het moet en
als Hij je hebben wil, zal Hij je overal weten te
vinden, ook in een kerseboom."

(Wordt vervolgd)

P.I.M.WOLFS
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Leden missienaaikrans bi]I toneeluitvoering in de oude
mulogebouwen van het Ursulinenklooster in 1927.
Foto: EV 4172.

1. Engel: Els Lucassen; 15. Fie Lucassen;
2. Miet Theunissen; 16. Marie Wolfs;
3. Fien Spauwen; 17. Lenie Heggen;
4. Elly Theunissen; 18. Rika Henquet;
5. Marie Thomas; 19. Mia Henquet;
6. Marie-Louise Henquet; 20. Willie Henquet;
7. Jean Henquet; 21. Louise Thomas;
8. Margot Partouns; 22. Net Colaris;
9. Leonie Henquet; 23. Els Pinckers;
10. Elise Wolfs; 24. Louise Lucassen;
11. Tilla Gubbels; 25. Henrie Henquet.
12. Lies Charpentier;
13. Maria Henquet;
14. Anneke Claessens;
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Mulo-school bij de zusters
Ursulinen aan de Breusterstraat, 9
juni 1924.
Foto: EV 4169.

Marie Wolfs;
Jeanne Grave;
Marieke Schiffelaers;
Julia Colaris;
Lies Geurten;
Adolphine Dessart;

uit Moelingen?;
Elise Wolfs;

. Marieke Goessen;
9. Mai Jeukens;
10. Tieneke Lenaerts;
11. Charlotte Warnier;
12. Marie-Louise Henquet;
13. ...;
14. Jeanne Klippert;
15. ...;
16. Rie Lucassen;
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31

Agnes Vliegen;
Louise Fonsaar;
Nettie Colaris;
Margo Partouns;
Jeanne Vliegen;
Tien Schroen;
Marie Nijsten;
Lies Wolfs;
Marie Pinkaers;
Elly Theunissen;
Lenie Verheggen;
Alice Phillipens;
Julienne Dessart;
Tilla Gubbels;

. Mia Spauwen;
32.
33.

Mai Charpentier;
Leonie V.d. Wall;

3'I

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41

Lucie Beyers;
Marie Schroen;
Corrie v. Irsen;
Nini Colar;
Tineke Nij sten;
Anneke Jeukens;
Anneke Kreerners;

. Toosje Verdaasdonck;
42.
43.
44.
45.

Nieke Huijnen;
Louise Lucassen;
Fie Speckens;
Nettie Weyerrnans.
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