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Van de reductie
Weer eens een dubbelnummer ditmaal met, zoals U
mag verwachten, een inhoud die daar bij past. Er valt
weer heel wat te vernemen uit de geschiedenis van
Eijsden. Grotere en kleinere wetenswaardigheden.
Met een lijvig artikel sluit Henk Boersma zijn
kwartierstaat in Uit Eijsdens Verleden af. Het lief en
leed van heel wat Eijsdense families uit vroeger
eeuwen werd door hem uit de doeken gedaan. De
gehele serie afleveringen vormt tevens een belangrijke
bron bij verder genealogisch onderzoek.
Een interessante bijdrage is ook het stuk over een
aantal merkwaardige herbruikte zuilen in de onmid-
dellijke nabijheid van de Vroenhof. Alhoewel deze
monumentale stukken uit Eijsdens bouwkundig erf-
goed nog steeds met veel raadsels zijn omgeven, weet
Régis de la Haye toch een tip Van de sluier op te
lichten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de plek
waar deze zuilen zich bevinden, op bijzondere wijze in
beeld gebracht door de kunstenares Jopie Roosenburg.
Deze sfeertekening wordt nu voor het eerst afgebeeld!
De romantische vertelling Bij ons thuis kent U al uit
voorgaande nummers en behoeft geen speciale aan-
beveling.
Recente geschiedenis vindt U in de Kroniek over 1983.
Het is frappant hoe dichtbij, maar tevens ook hoe
veraf, gebeurtenissen van tien jaar geleden bij ons
overkomen.

EIISDEN, [UNI 1994.



Detail van het wapen van de familie le Plomteux (toto auteur).

In de binnenhof van een boerderij te
Eijsden, Constantsteeg 2, toebehorend
aan dhr. N. (Colla) Peusens, staan ter
ondersteuning van de stallen vier oude
zuilen, die van zo hoge historische
waarde zijn dat ze op de plaatselijke
Monumentenlijst staanl. Van deze zui-
len wordt beweerd dat ze afkomstig zijn
van de voormalige Sint-Nicolaaskapel
van Caestertz. Deze kapel werd in 1847,
te samen met muurresten van de voor-
malige burcht, op last van het
gemeentebestuur gesloopt. Van de kapel
waren daarna nog slechts enige grote
zandstenen blokken te zienß.
Ter plekke lag Vroeger de Kettellaathof,
zo genoemd naar het Luikse gasthuis
Saint-Matthieu-à-la-Chaïne, in het
Latijn genoemd Domus ad Cathenam
[het huis met de ketting]. Bij de
oprichting van het Groot Seminarie van
Luik, in 1592, werden de goederen van
dit gasthuis geïncorporeerd bij het
nieuw te stichten seminariet. De Kettel-
laathof bleef bestaan tot aan de Franse
tijds. Het is niet bekend wanneer de
kapel, die klaarblijkelijk op de plaats
van de voormalige burcht stond, of pal

De vier zuilen van de voormalige kapel van Caestert

Detail van het wapen van de familie De Herve (toto auteur).

ernaast, gebouwd is. Zij bestond in ieder
geval reeds in de vijftiende eeuw. Vanaf
1450 wordt zij regelmatig vermeld in de
'pouillés' van het bisdom Luik. Er is
echter nog nooit onderzoek gedaan naar
het goederenbezit van “Saint-Matthieu-
à-la-Chaine".6
De vier zuilen die volgens de overleve-
ring afkomstig zouden zijn van de kapel
van Caestert dragen ieder een naam en
een familiewapen.
De eerste zuil draagt de volgende ins-
criptie (heden nog slechts gedeeltelijk
leesbaar doordat de zuil half is inge-
metseld in de buitenmuur van het aan-
grenzende pand) :

ENGEBERT DE HAsiNBovR

met het wapen van de familie De
Hansinbour (Hasimbourg), dat door De
Limbourg als volgt beschreven wordt :
"d'azur à la fasce d'argent, surmontée
d'une étoile à six raies d'or, accostée de
deux fleurs de lis d'argent, à trois chi-
cots d'or en pointe. Casque couronné
d'or. Cimier : un aigle de sable".7 In
begrijpelijk Nederlands vertaald luidt



dit : op een blauw veld, een zilveren
dwarsbalk, met daarboven een zespunti-
ge ster waarnaast twee zilveren lelies, en
eronder drie gouden knuppels. De helm
bekroond met goud. Helmteken : een
zilveren adelaar. Ene Englebert de
Hasimbourg, zoon van een gelijknamige
Englebert de Hasimbourg, koopman, en
Van Marie de Sclessin, was commissaris
van de stad Luik, als zodanig benoemd
op 9 mei 1635 ; hij was tevens griffier
van de schepenen van Luik. In 1615
huwde hij met Catherine Friguelle
(Frighel), dochter van Philippe Friguelle
en van Jeanne de Vivario. In tweede
echt was hij verbonden met Marie de
Liverlo. Hij overleed op 3 maart 1669 en
werd begraven in de Luikse doopkerk
Notre-Dame-aux-Fonts.8
De tweede zuil draagt als inscriptie :

D. GeIELM DE HERVIA

waarboven het wapen van de bekende
familie De Herve, of (De) Goer de Herve,
een aanzienlijke Luikse familie, wier
oorsprong ligt in het land van Herve en
de omgeving van Verviers. De familie
De Herve voert : "d'or à la croix
dentelée de sable", een veld van goud

met een zwart getand kruis ; De Goer de
Herve voert : "d'or au lion de gueules",
een veld van goud waarop een rode
leeuw.9 Het wapen is hier dus gevieren-
deeld. Geen enkele Guillaume komt
voor in de genealogie van deze familie.10
Het predikaat D, voor Dominus, dat aan
de naam Voorafgaat, kan wijzen op een
eerwaarde heer, een geestelijke. In ieder
geval duidt het op een zeer aanzienlijke
persoon. De enige die Voorlopig in aan-
merking komt is een Guilhelmus de
Herve, ook genoemd “le Père Hervia",
kanunnik te Kamerijk, die leefde in de
tweede helft van de zeventiende eeuw.
ln 1674 legde hij één van de eerste ste-
nen van de nieuw te bouwen
Dominicanenkerk te Luik.ll
De derde zuil draagt de inscriptie :

NicorAs LE PLvMTv

met het wapen van de familie (Le)
Plomteux of Plumteux : “d'argent à la
bande de gueules, accompagnée en chef
d'une étoile à six raies de gueules, en en
pointe d'une rose de même. Cimier :
l'êtoile",12 dus : een zilveren veld met
een rode dwarsbalk, met daarboven een
rode zespuntige ster, en daaronder een

Tekening von de binnenhof von de boerderij, vervoordigd tijdens de Tweede Wereldoorlog door Jopie Roosenburg (repro auteur).
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Opname vun de vier zuilen (Tekening school i : 10, Stithting Eijsdens Verleden).

rode roos. Helmteken : de ster. Over de
familie (Le) Plomteux is mij geen gene-
alogische publicatie bekend.
Op de Vierde zuil staat het zelfde fami-
liewapen, maar met de naam

IACQVES LE PLVMTEVX.

Wij kunnen slechts Voorlopig conclude-
ren. Het is nog steeds niet bekend waar
de vier pilaren vandaan komen, en welk
verband er bestaat tussen de vier
genoemde personen. We kunnen slechts
een tipje van de sluier oplichten. Van

een band met het Groot Seminarie van
Luik schijnt in ieder geval geen sprake
te zijn. Wel is duidelijk dat de namen
die op de zuilen vermeld zijn, komen
van aanzienlijke Luikse families, en dat
ze klaarblijkelijk uit de tweede helft van
de zeventiende eeuw dateren.
Aanvullend onderzoek in Luikse archie-
ven zal ongetwijfeld nog nadere details
over de genoemde personen opleveren,
maar een dergelijk onderzoek is zeer
tijdrovend.

Régis de la Haye.



De gelukkige eigenaar vun de boerderii en vun de vier zuilen,
de heer N. (Collu) Peusens (foto auteur).

Noten

1. Gemeente Eijsden, dienst RDMZ, monument

10.

11.

12.

nummer 15483. De daar gegeven plaatselij-
ke aanduiding (Vroenhof 14) is overigens
foutief.

Foto gepubliceerd in: Uit Eijsdens Verleden,
nr. 15 (september 1981), p. 8.

C.Caurnartin, Souvenirs de promenades à
Eijsden, in: PSHAL 4 (1867), p. 414 - 415.

Yves Charlier, La fondatíon et les premières
anneés du Grand Séminaire, in: lean-Pierre
Delville e.a., Le Grand Se'rninaire de Liege
1592 - 1992 (Liege 1992), p. 26 - 27.

].L.H.Hartmann, De reconstructie van een
middeleeuws landschap.
Nederlettingsgeschiedenis en instellingen
van de heerlijkheden Eijsden en Breust bij
Maastricht (10e - 19e eeuw) (Assen-
Maastricht 1986), p. 253 - 256.

Mededeling van dhr. A.Deblon, archivaris
van het bisdom Luik, waarvoor' onze dank.

Chevalier de Limbourg, Armoriaux Llégeois.
Recueil d 'armoiries bourgeoises du heraut
d'armes Henri van Oplioven, augmente' de
l'Armorial du pays de Franchimont et suivi
de l'Arinorial de I 'Etat Noble de Simon-
loseph Abry, t. 1 (Liege 1930), p. 240.

Camille de Barman, Les echevins de la
souveraine justice de Liege, t. 2 (Liege
1899), p. 513; Leon Naveau, Analyse du
recueil d'épitaphes de lean-Gilles et de
Iacques-Henri Le Fort (Liège 1899) p. 59,
n. 411.

Camille de Borman, Les e'chevins de la
soinf'eraine justice de Liege, t. 2 (Liege 1899)
p. 320 - 321, 344, 349 - 350; Dr. Lens,
Armorial du duche de Limbourg et des Pays
d'Outremeuse (Dison 1947), p. 121 - 122,
141 - 142.

lean Plouy, Histoire de la maison de Goe'r de
Herve (Verviers 1965 = Archives
Verviétoises, 8).

C.BourgaultI Le couvent des Dominicaius de
Liège. Notes arcliëologiques et architectoni
ques, in: Bulletin de l 'Institut Archeologique
Liegeois 44 (1914), p. 57 - 58.

De Limbourg, oc., t. 2 (Liège 1934), p. 96.



Kwartierstaat van H.J.L.N\. Boersma
(DEEL 12,sLoT*)

inleiding
Dit is het laatste deel van deze kwartierstaat dat in Uit
Eijsdens Verleden zal verschijnen. In 12 afleveringen,
de eerste verscheen in nummer 1 van dit tijdschrift in
1977, hebt u kennis kunnen maken met het wel en
wee van een groot aantal Eijsdense, Ooster,
Maarlander, Breuster en Mescher families. U hebt een
idee kunnen krijgen van de omstandigheden waaron-
der onze voorouders leefden en de factoren die de
levensloop mede bepaalden. Zaken als kindersterfte,
huisvesting, bezitsvorming, vervullen openbare
ambten, beroepen, familierelaties, godsdienstbeleving,
naamsontwikkeling zijn op verschillende momenten
aan de orde geweest.
In dit laatste deel komen opnieuw thans nog in
Eijsden e.o. bekende families in beeld zoals Huls,
Pinckers, Jeunehomme, Wassenaar, Rutten,
Hechtermans, Cruijen en van der Cruijs.

Toelichting
De familie Huls, eertijds Heuls, Hells, Hults en Hons
geheten stamt uit het tegenwoordig Belgische
Moresnet. Zo tegen 1720 vestigde Laurens Huls zich
vanuit die plaats in Oost. Hij is werkzaam op een kas-
teel aldaar alwaar hij ook zijn onderkomen had. In
1 734 huwde hij de weduwe Mechtildis Caubergh,
verwierf enig onroerend goed en legde zo de basis voor
een in de volgende generaties verder uitdijend vermo-
gen. Zijn kleinzoon met dezelfde naam had op het
einde van zijn leven bijna 20 hectaren land en een
drietal huizen/boerderijen onder zijn beheer. Vanaf
deze generatie is de familie Huls nauw verwant met de
familie Pinckers. Deze familie kon beschreven worden
vanaf ca. 1580. Op dat moment woonden in Eijsden
de broers Jan en Christiaan Pinckers. Jan verhuisde
naar St. Geertruid en Christiaan naar Oost. De
vroegtijdige dood van Jan bracht zijn weduwe met
haar kinderen in een moeilijke positie. Christiaan
daarentegen stond aan het begin van een welvarende
familietak die heel wat bezittingen verwierf en gene-
raties lang bestuursfuncties vervulde. Het veel gehoor-
de gezegde over een 'rijke' en een 'arme' familietak is
hierbij duidelijk van toepassing. In deze kwartierstaat
pakken we de draad op met ene Christiaan Pinckers,
kleinzoon van de eerder genoemde Christiaan.
Overigens kan de lezer constateren dat eens verworven
onroerend goed generaties lang in de families blijft.

De molenaarsfamilie Jeunhomme is afkomstig uit het
naburige plaatsje Moelingen. Martinus Jeunhomme,
bewoner van de molen van Moelingen, kocht in 1737
de Hoffenmolen (=thans de Muggemolen) te Hoog-
Caestert. Hij bemaalde en bewoonde de molen met
zijn gezin.

Een ander heerschap is Paulus Massenaer. Deze te
Maastricht gelegerde soldaat in dienst van Hunne
Hoogmogenden (=Staten Generaal van de Republiek
der Verenigde Nederlanden te Den Haag) huwde in
1731 met de in Breust geboren Gertrudis Erkens en
kreeg 6 kinderen met haar. Nazaten wonen nog steeds
in Eijsden zij het met de achternaam Wassenaar!
De familie Rutten werd al eerder uitgebreid beschreven
in dit blad of elders. Het spreekt vanzelf dat een fami-
lie die zeker al sedert begin vijftiende eeuw in Eijsden
woonachtig is, en daar nog steeds voor komt, met tal
van andere families verwant is.

Ook de familie Hechtermans heeft reeds lang sporen in
Eijsden. Te beginnen met Hendrick Hechtermans. Deze
uit Alden Biesen (bij Bilsen) afkomstige bakker vestigde
zich ca. 1655 te Eijsden.

De familie van der Cruijs (van de Cruts) konden we
een aantal generaties terug, traceren in Mesch.

Generatie Vl (Oud-ouders)

VI-44
Laurentius (Lins, Laurents) Huls
Hij werd gedoopt te Gronsveld op 20-5-1780 als zoon
van Pieter Huls (volgt VII-88) en Elisabeth Deusens
(Duijzens)(volgt VII-89) en overleed te Oost, Putstraat,
op 20-8-1853. Landbouwer. Hij huwde te Gronsveld op
6-4-1815 met de uit Heugem (gemeente Gronsveld)
afkomstige (Maria) Aleida Beckers (volgt VI-45).
Zijn nalatenschap was zeer omvangrijk en omvatte een
groot aantal percelen onder Eijsden, Oost en
Gronsveld gelegen. Een gedeelte nog in onverdeeld
bezit. In zijn geheel bezat hij zijn woonhuis aan de
Putstraat te Oost (sectie A nr. 487; oppervlakte 540
m2), daarenboven akkerbouwland (sectie A nrs. 13, 26,
28, 125„ 216, 311, sectie B nr. 15, sectie C nrs. 137,
408, 476) en een tuin (sectie A nr. 488). Verder de
onverdeelde helft van een eveneens te Oost gelegen
huis, tuin en boomgaard aan de Parrestraat (sectie A
nrs. 417, 418 en 419; tezamen groot 7225 m2), een
ook aldaar aan de hoek Dorpsstraat-Parrestraat gelegen
huis, tuin en boomgaard (sectie A nrs. 792, 793 en
794; tezamen groot 3920 m2), enige percelen akker-
bouwland (sectie A nrs. 14, 25, 27, 65, 84, 87, 92, 99,
100,101,113,130,149,150,191,192, 199, 212, 213,
221, 296, 708, 722, 798, 826, sectie B nrs. 6, 10, 12, 13,
126, 312, 715 ), een tuintje van 40 m2 (sectie A nr.
410), twee percelen hooiland (sectie A nr. 656 en sectie
B nr. 712), en een boomgaard van 14.280 m2 (sectie A
nr. 365). Te Gronsveld tenslotte nog drie percelen
akkerbouwland in het Maasveld (Gronsveld sectie A
nrs. 1194, 1270 en 1271). De totale oppervlakte van d



Stockhuis tamilie Huls.
Hier woonden achtereenvolgens Lins Huls (Vlll-l7ó), Petrus Huls (VIL-88) en Lins
Huls (Vl-44). Oost, Putstraat 38 (sectie A nr. 487).
Foto auteur, l994.

iii/Mom . ~ . . r \m

Oost, Parrestroat i (linksvoor, afgebroken) (sectie A nr. 792, 793 en 794) en
Porrestroat3 (sectie A nr. 417, 4l8 en 419).
Fotokaort uit ca. l950. Collectie auteur.

genoemde onroerende goederen inclusief bebouwing
beliep iets meer dan 19,5 hectaren, een vorstelijk
bezit.1 De erfgenamen, ieder voor een vierde gedeelte,
Waren de hierna te noemen kinderen sub 2, 4, 5 en 6.
Om al die landerijen te kunnen bewerken waren een
groot aantal werkkrachten noodzakelijk. Begin 1850
waren er daarvan liefst 18 knechten en dienstmeiden
bij Huls inwonend. Overigens, Huls kon niet sch-
rijven! Toch was dat geen belemmering om hem in
1800 te benoemen tot raadslid van Oost.

Lins Hons (_.-..), X-704

Pieter Hons (165l3-1702), lX-352

Laurentius Heuls (1l691-1753), VIII-176

Petrus Huls (1785-1794), VII-88

Laurentius Huls (l1780-1853), Vl-44

Petrus Lambertus Hills (1821-1894), V-22

Afstammingsreeks Petrus Lambertus Huls (1821-1894), V-22

Kinderen Van dit echtpaar (alle geboren te Oost):
1. Elisabeth Heuls (Huls), geboorteaangifte op 18-1-
1816 en ged. te Breust op 17-1-1816. Overl. 10-2-1824.
2. Mathieu Heuls, geb. 2-1-1818. Hij huwde met Anna
Maria Pinckaers, een dochter van Pieter Pinckaers en
Maria Elisabeth Broers (zie hierna onder Vl-46).
Landbouwer op de pachthoeve Nekum te Oud-
Vroenhoven.
3. Pierre Heuls, geb. 18-10-1819, overl. Oost 11-12-
1819.
4. Petrus Lambertus Huls (=kwartier V-22), geb. 17-6-
1821, hij huwde te Eijsden op 2-5-1856 met Maria
Johanna Pinckaers (=kwartier V-23; zie hierna onder

Janus: mental rozen!
Bid voor de ziel van zaliger

DEN HEER

PIETER HuLs,
weduwnaar ven wijlen Mejuii'rouw

JOANNA PINOKAERS,
godvruchtig overleden te Oost-Eijsden den š' 17 Februari 1894, in den ouderdom van t

73 jaren. voorzien van de laatste
11.11. Sacranwnlen. .

Vent wel mijne kinder' lief, uw veder gut te graf:
Vergeet de woorden niet, die ik n dikwijls gaf,
Ik heb n :hij-i bemind, zoolnng ik was op eerde,
Met- een vndcrlijk hurt, dat geen zorgen voor n epenrde;
Helen', wat korte-stond. toen het leven mij verliet:
De dood kwam met. haar' zeie en iloonneed mij ele een riet.
Vergeet uw vader niet en denk dik'wäll aan

zjjn
lijden,

0 bitter droevig uur, ele ik van u moest ec ieiden.
Geen zuchten, geen geween, geen gekerm of getrenn,
Ik moest de wereld ef, het was met mij ge-hnn:
Het wu naar Gode bevel, mijn uur'weu reeds geelun,
Ne veel pijn en smart gedurig doorgentnn.
Ik ge near het grof mijne eeuwige woning kiezen.
Ik moet kinders en bloedverwanten verliezen.
Stort toch voor mij uwe gebeden kinders en vrienden
Een: in de eeuwigheid zal ik U gelijk nwe moe er

(wedervinden.› 0 mijn Hemelschen Vader, dnfir ik nu nan het rijk
der eer-le niet meer toebehour, en tol; U wedergekeerd
ben, befielierm toch diegenen, welke Gij mij geschon-
ken hebt, opdat zij gelijk \rij \'creenigd zouden blijven.

Zoete herten van Jezus en Marie. wees mijne toe~ Q
vlucht. _ (300 dng. ufleet.) _lêl \\«\~\N\/\›\m \M\AAA\,\\m~\AM D

GHUI. CROIJJ, 'üUK-IIAASTlllcllT-IIOU'IIIIN.

`

\l\

VVVWV`

\WW“

\W\

\
W

\f
\Um

\1\'\

\'\\rm

VU`

\

Bídprentje van Petrus Lambertus Huls (Vl-44, sub 4 = V-22), l82l - l894.

Petrus Lambertus Huls (Vl-44, sub 4 = V-
22), 1821 - l894.



VI-46). Landbouwers. Hij was raadslid te Eijsden 1859-
1863, en in 1862 en 63 tevens ambtenaar van de bur-
gerlijke stand.2 Hij overleed te Oost op 17-2-1894.
5. Maria Elisabetha Hubertina Hults, 2-10-1824, huwde
Willem Peusens. Hij is geb. te Maarland op 28-4-1818
als zoon van Jan Peusens en Agatha Peusens en overl.
te Oost op 26-4-1871. Landbouwer. Raadslid van
Eijsden (1866-1869).3
6. Petronella Hults, geb. 28-4-1827, huwde te Eijsden
op 28-7-1849 Hubertus Baltus Pinckaers, een zoon van
Pieter Pinckaers en Maria Elisabeth Broers (zie hierna
onder VI-46). Hubertus was landbouwer. Ook was hij
raadslid van Eijsden (1885-1893) en in 1893 zelfs wet-
houder.4 Hij overleed te Oost op 25-11-1893.

N.B. Liefst drie van de hiervoor genoemde kinderen
(nrs. 2, 4 en 6) huwden met kinderen van Pieter
Pinckaers (kwartier VI-46) en Maria Elisabeth Broers
(kwartier VI-4 7)!

Vl-45
(Maria) Aleida Beckers
Zij werd ged. te Heugem op 8-12-1790 als tweede kind
uit het huwelijk van Mathijs Beckers (kwartier VII-90),
landbouwer, en Petronella Beckers (kwartier VII-91) die
op 6-2-1785 aldaar gehuwd zijn (met dispensatie
wegens bloedverwantschap in de derde graad) en
woonachtig waren aan de Dorpstraat.5 Aleida huwde te
Gronsveld op 6-4-1815 met Laurentius Huls (zie
hiervoor onder VI-44), geboortig van Gronsveld, maar
woonachtig te Oost. Zij overleed te Oost, Putstraat, op
15-1 1-1844.

VI-46
Pieter Pinckaers6
Hij werd geb. te Oost en ged. te Breust op 3-1-1793 als
zoon van Christaen Pinckers (volgt VII-92) en Anna
Maria Dupont (volgt V193). Hij werd vrijgesteld van
dienstplicht daar hij enige zoon was.

Christiaan Pinckaers (..-1642), XII-2944

Hendrick Pinckaers |(ca.1620-..), Xl-1472

Christianus Pinckers (ica. 1658-1741), X-736

Christiaan Pinckaersl (1700-1753), lX-368

Petrus Pinckers (17l30-1810), VIII-184

Christiaan Pinckers|(1762-1854), VII-92

Pieter Pinckaers (11793-1858), VI-46

Maria Johanna Pinckaers (1838-1884), V-23

Atstammingsreeks Maria Johanna Pinckaers (1838-1884), V-23

'IO

Uit het afgegeven certificaat dienaangaande (d.d 8-11-
1820) is ons wel zijn persoonsbeschrijving bekend:
lengte: 175 cm, aangezicht: lang, voorhoofd: rond,
ogen: grijs, neus: groot, mond: gemiddeld, kin: rond,
haar en wenkbrauwen: bruin.7 Landbouwer.
Wethouder (1843-1848) en burgemeester van Eijsden
(1848-1858).8 Al zijn aktiviteiten hebben hem geen
windeieren gelegd zoals hierna zal blijken uit de aan-
gifte van zijn nalatenschap. Pieter overleed te Oost op
29-10-1858. Hij huwde te Oost op 9-11-1820 met
Maria Elisabeth Broers (volgt VI-47) een dochter van
Willem Broers (volgt VII-94) en Maria Barbara Cruij en
(volgt VII-95).
De nalatenschap van Pieter omvatte: twee percelen
bouwland in het Maasveld, gemeente Gronsveld,
bekend onder de kadastrale aanduidingen sectie A nrs.
1178 en 1273 (van dit perceel de onverdeelde helft).
Daarenboven onder de gemeente Eijsden in zijn geheel
twee percelen bouwland (sectie A nrs. 892 en 905) en
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(sectie A nrs.37l, 372, 373 en 374).
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een boomgaard langs de Vuilstraat van 3090 m2 (sectie
A nr. 930), alsook de helft van een bakhuis, tuin, huis
en boomgaard te Oost (sectie A nrs. 371, 372, 373 en
374), twee percelen bouwland aldaar (sectie A nrs. 136
en 709) en een boomgaard aldaar (sectie A nr. 375).
Verder nog te Caestert een huis met aanhorigheden
(sectie E nrs. 1428 en 1429) en een tuin (sectie E nr.
713). De negen erfgenamen delen ieder voor 1/9
gedeelte.9

Uit dit huwelijk (alle geboren te Oost):
1. Anna Maria Pinckaers, geb. 28-8-1821. Zij huwde
Mathijs (Mathieu) Huls (Heuls), een zoon van
Laurentius Huls en Maria Aleida Beckers (zie hiervoor
onder VI-44). Het echtpaar boerde te Oud-Vroenhoven
(sinds 1-1-1920 gemeente Maastricht).
2. Maria Anna Barbara Pinckaers, geb. 20-4-1823. Zij
huwde Hendrik van Hoven. Landbouwers te Oost.
3. Wilhelmus (Willem) Pinckaers, geb. 27-4-1826.
Huwde te Eijsden op 9-11-1849 met zijn nicht Maria
Catharina Clementina van Hoven, geboren te Mesch



op 11-2-1826 als dochter van Joannes Theodoor van
Hoven, burgemeester van Mesch, en Maria Agnes
Broers. Hij overleed te Oost op 13-6-1882, zij te Mesch
op 13-5-1908.
4. Christiaan Pinckaers, geb. 19-9-1824. Priester te
Maaseik (1859).
5. Hubertus Baltus Pinckaers, geb. 1-3-1828.
Landbouwer. Ook was hij raadslid van Eijsden (1885-
1893) en in 1893 zelfs wethouder.10 Hij overleed te
Oost op 25-11-1893. Hij huwde te Eijsden op 28-7-
1849 (Maria) Petronella (Hubertina) Hults, geb. 28-4-
1827 als dochter van Laurentius Huls en Maria Aleida
Beckers (zie onder VI-44).
6. Pieter Hubertus Pinckaers, geb. 5-4-1830, overl. Oost
4-6-1830.
7. Maria Elisabeth Pinckaers, geb. 17-4-1831. Huwde
Pieter Pleumaeckers. Landbouwers te Oost.
8. Pieter Hubertus Pinckaers, geb. 7-4-1833. Huwde
met Isabella Janssen. Landbouwer te Oost. Raadslid
Eijsden 1869-1879, waarvan periode 1875-78 als wet-
houder.11
9. Jan Jacob Pinckaers, geb. 25-2-1835. Landbouwer te
Oost.
10. Maria Johanna Pinckaers, geb. 13-3-1838
(=kwartier V-23) Zij huwde Petrus Lambertus (Pieter)
Huls (=kwartier V-22; zie hiervoor onder VI-44).
Landbouwers te Oost. Zij overleed te Cadier op 20-4-
1884.
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Bidprenije Mario Johanna Pinckers (Vl-46, sub lO = V-23), l838 - 1884.

N.B. Liefst drie kinderen Van dit gezin (sub 1, 5 en 10)
huwden met kinderen van Laurentius Huls (kwartier
Vl-44) en Maria Aleida Beckers (kwartier Vl-45).

VI-47
Maria Elisabeth Broers

Zij werd geboren te Oost op 9 Nivôse van het jaar 8
(=30-12-1799) als dochter van Willem Broers (volgt VI-
94) en Maria Barbara Cruijen (volgt VII-95) en over-
leed aldaar op 2-12-1873. Zij huwde met Pieter
Pinckaers (zie hiervoor onder VI-46).

Martinus Jenomme (ca.1694-1 774), IX-464

Joannes Martinus Jeunhorlime (1741-1813), VIII-232

Joannes Martinus Jeunhorlnrne (1 774-1840), VII-1 16

Jan Martijn Jeunhomrlne (1808-1870), VI-58

Maria Catharina Jeunholmme (1842-1887), V-29

Afstummingsreeks Marin Catharina Jeunhomme (l 842-l 887), V-29

VI-58
Jean Martin (Ian Martijn) Jeunhomme
Hij werd geboren te Breust op 2-11-1808 als zoon van
Joannes Martinus Jeunhomme (volgt VII-116) en
Maria Elisabeth van den Cruijs (volgt VII-117) en over-
leed te Eijsden, aan de Maas, op 24-8-1870. Dagloner,
werkman. Kon niet schrijven. Hij huwde te Eijsden op
1-5-1835 met Maria Anna Wassenaar (volgt VI-59) een
dochter van Joannes (W)Massenaer (volgt VII-1 18) en
Maria Anna Bovi (volgt VII-119). Het gezin
Jeunhomme woonde eerst te Breust en verhuisde ca.
1840 naar Eijsden, aan de Maas (ook: Langs de Maas),
huisnr. 129, later 132. De nalatenschap van het echt-
paar bestond uit een huis met stal, plaats, tuin en ver-
dere toebehoren, gelegen aan de Maas te Eijsden ter
grootte van 2525 m2, kadastraal bekend sectie D nrs.
890, 1741, 1744, 1746, 1765 en 1945 en roerende goe-
deren ter waarde van 50 gulden.12 De erfgenamen, te
weten de kinderen sub 1, 3, 4, 5 en 7 dienden wel de
begrafeniskosten van hun moeder ad 120 gulden nog
te voldoen.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Martinus Jeunhomme, geb. Breust 9-10-1835.
Dienstbode te Maastricht (1870), later herbergier ald.
(1879).
2. Arnold Hubert Jeunhomme, geb. Breust 30-3-1837.
3. Maria Anna Jeunhomme, geb. Breust 16-5-1838.
Huishoudster te Bemelen (1879).
4. Elisabeth Jeunhomme, geb. Eijsden 21-7-1840.
Dienstmeid te Hoge Weerd (Gronsveld)(1870).
5. Maria Catharina Jeunhomme, geb. Eijsden 16-6-
1842 (=kwartier V-29). Zij huwde met de in Ryckholt
geboren Egidius Klippert (kwartier V-28) die bij haar
ouders inwonend was (werkzaam bij de MZM) en na
hun overlijden het ouderlijk huis zou kopen. Zij overl.
te Eijsden op 2-4-1887, Egidius ald. 26-2-1896.
6. Cornelia Jeunhomme, geb. Eijsden 12-1-1844, overl.
ald. 15-1-1844.
7. Arnoldus Hubertus Jeunhomme, geb. Eijsden 4-5-
1845. Dienstbode te Hoge Weerd (Gronsveld)(1870),
landbouwer te Eijsden (1880).



VI-59
Maria Anna Wassenaar
Zij werd geboren te Eijsden op 26 Thermidor van het
jaar 12 (14-8-1804) als dochter van Joannes Massenaer
(volgt VII-118) en Maria Anna Bovi (volgt VII-119) en
overleed te Eijsden, aan de Maas, op 17-1 1-1879. Zij
kon niet schrijven. Zij huwde Jean Martin Jeunhomme
(zie hiervoor onder VI-58).

Generatie V|| (Oud-grootouders)

VII-88
Petrus Huls
Hij werd geb. te Oost en ged. te Breust op 17-12-1735
als zoon van Laurentius Huls (volgt VIII-176) en Maria
Mechtildis Cauberg (volgt VIII-177). Landbouwer. Hij
huwde te Breust op 19-10-1766, otr. te Eijsden voor de
dominee op 4-10-1766 (Heulst, j.m. geboortig van
Oost op de Maes) met de te Vilt geboren en te Rothem

Hundmerk vun Petrus Huls (VH-88), 1735-1794.

(onder Meerssen) woonachtige Maria Elisabeth
Duijsings (Duijsens, Deusens) (volgt VII-89), een
dochter van Paulus Duijsings (kwartier VIII-178) en
Joanna Frijns (kwartier VIII-179). Hij overleed te Oost
op 6-10-1794.
Het gezin woonde korte tijd in Oost, daarna te
Gronsveld en tenslotte weer te Oost. Zowel Petrus,
maar meer nog Elisabeth legden een geweldige koop-
manskunst aan de dag. Hun startkapitaal omvatte het
stockhuis (=ouderlijk huis) te Oost dat Petrus in 1779
ten deel was gevallen bij de verdeling van de ouderlij-
ke goederen. We zien hen eerst als pachters van grond
vervolgens als eigenaren. In een onafzienbare stroom
grondtransacties groeit hun bezit jaar in jaar uit.
Op 10-5-1794 testeerde Petrus, schrijven onkundig,
'sijnde beset met swaere pijne in de lies, en regter
been' (ten gevolge van een liesbreuk of ongeluk?) voor
notaris D.D. Vonk te Eijsden.13 Hij benoemde zijn
vrouw tot 'sijne eenige en universeele erffgenaam'
voor wat betreft het vruchtgebruik 'mits ongehuuwt
en weduwe blijvende' en zijn vier kinderen Jen,
Catharina, Elisabeth en Laurens Hulst ieder voor een
kwartgedeelte ten aanzien van de eigendom. Mocht
Elisabeth hertrouwen dan werd ze “uitgekocht” met
300 gulden kapitaal en vervielen haar aanspraken op
het vruchtgebruik. Kinderen die in het huwelijk traden
nog voor Elisabeths overlijden ontvingen 'een veere
bed, met twee lakens en een deeken'. Degene die het
ouderlijk huis zou erven moest een jaargetij de stichten
in de lparogchie kerk van Breust tot laafenisse sijner
ziele'. Op 6 oktober daaropvolgend overleed Petrus.
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Elisabeth ging onverdroten voort met het landbou-
wbedrijf en kocht in 1806 zelfs een brouwerij. De
bedrijfsvoering daarvan kwam in handen van haar
schoonzoon Pieter Reijnders.
De belangrijkste onroerend goed aankopen op een rij:
op 3-8-1793 kopen ze 'een ingevalle huijsje en hoff' te
Oost ter grootte van 1 grote roede, grenzende oost M.
Piters, west de straat en noord de koper, voor bijna 80
gulden. Zij kochten dit van de erfgenamen van het
echtpaar Thomas Wijsen en Anna Spronck, te weten
Niest Wijsen (gehuwd met Maria Catharina Pinckers),
Ida Wijsen, allen woonachtig te Eckelrade en van
Arnoldus Erkens uit Maastricht. Zij waren tot verkoop
gedwongen omdat ze een jaarlijkse pacht van 5 gulden
en 4 stuivers aan graaf de Geloes niet meer konden
voldoen (de schuld was inmiddels opgelopen tot bijna
80 gulden, zijnde tevens de verkoopprijs).14
Op 8-4-1794 kopen ze van Adrianus Quinten en Anna
Josephina Prints, inwoners van Oost een 'woonhuijs
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en hoff' te Oost ter grootte van ca. 27 kleine roeden,
grenzende oost de straat, west en zuid Paulus Jeuckens,
voor 260 gulden. Het huis is belast met een kop spelt
per jaar aan de koster van Breust.15
Op 2-8-1806 van Marie Anna Rutten uit Eijsden, wedu-
we van Martin Piters, een 'maison, grange, étables,
brasserie' etc. te Oost, ter grootte van 33 aren en 36
centiaren, grenzende oost en zuid de erfgenamen van
Melchior Peusens, west de koper en anderen en noord
'au chemin du village' voor 3600 franken. Dit bedrag
betaalde ze niet maar leende ze tegen 4,5% rente per
jaar.16 Op deze aankoop rustte sedert 22-5-1790 een
jaarlijkse grondrente van 10 franken en 13 centimes
ten gunste van Constant Graaf de Geloes van Eijsden.
In 1809 kwam het tot een geschil hierover en werden
nadere afspraken gemaakt ter voldoening.17
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Joanna Heulst, geb. te Oost, ged. te Breust op 2-8-
1767. Huwde te Breust op 19-4-1798 met Nicolaas
Bessems. Landbouwers te Heugem (sinds 1-1-1920
gemeente Maastricht).
2. Maria Catharina Heulst, geb. te Oost, ged. te Breust
op 3-9-1769, overl. Gronsveld 3-4-1770.
3. Maria Catharina Heuls, geb/ged. te Gronsveld op
12-1-1771. Huwde te Breust op 22-6-1794 en te Eijsden
voor de dominee op dezelfde dag (ondertrouwd op 7-
6) Pieter Reijnders, meesterbrouwer te Oost.
4. Maria Elisabetha Huls, geb/ged. te Gronsveld op 9-
2-1777. Huwde (1) te Breust (kerkelijk huwelijk) op 9-
2-1804 met Christiaan Olivers uit Gronsveld en (2)
Piter Pleumaeckers. Na overlijden van haar eerste man
was zij herbergierster te Oost.
5. Laurentius Huls, geb/ged. Gronsveld op 20-5-1780.
Zie onder VI-44.
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Hundmerk vun Muriu Elisabeth Duijsings (VH-89), 1737- 1819.

VII-89
(Maria) Elisabeth Duijsings (Deusens)
Zij werd geboren te Vilt en gedoopt te Berg en Terblijt
op 21-7-1737 als dochter van Paulus Duijsings
(Duijsinx)(kwartier VIII-178) en Joanna Frijn(t)s uit
Valkenburg (kwartier VIII-179) die aldaar op 30-11-
1725 in het huwelijk waren getreden.'8 Landbouwster,
grondbezitster, rentenierster. Zij huwde met Petrus
Huls (zie hiervoor onder VII-88) en overleed te Oost op
14-3-1819.
Zoals hiervoor al is aangegeven legde zij een geweldige
ondernemerslust aan de dag. Dat ze niet kon schrijven
was daarbij klaarblijkelijk niet van belang. Zo op het
einde van haar leven laat ze notaris J. Piters van
Eijsden en haar kinderen Johanna, Maria Catherina,
Maria Elisabeth en Laurentius opdraven om reeds vast
te leggen op welke wijze de verdeling van de onroeren-
de goederen van haar man en van haar verdeeld dien-
den te worden 'ten eijnde van naer de dood van
hunne moeder alle onverhoopten krakeelen dien aan-
gaandens voor te koomen'. Aldus gebeurde.19 De gehe-
le erfenis vertegenwoordigde een oppervlakte inclusief
bebouwing van ruim 7 1/2 hectaren, werd geschat op
een waarde van ruim 24.000 franken (inclusief brouw-
gereedschap), was slechts belast met iets minder dan
55 franken jaarrenten alsmede met een grondrente van
3 vaten en een halve kop rogge per jaar, en bracht
ruim 1177 franken per jaar op. Haar bezittingen waren
alle gelegen te Eijsden, Oost en Breust. De verdeling
was als volgt:
aan Johanna Huls: een klein huisje met moesthof op
de Dorpsstraat te Oost ter grootte van 27 kleine roe-
den, grenzende oost de straat, zuid Jan Jeuckens en
west Jan Piters, alsmede 12 percelen akkerland en
beemd;
aan Maria Catherina l-luls, echtgenote van Reijnders:
'een huis met brouwerije, schuure, stallingen, misthof
en moesthof ende weide' te Oost, ter grootte van 8
grote roeden, grenzende noord de Dorpsstraat, oost
Willem Paquaij; lhet brouwgereedschap, bestaande in
keetels, pompen, cuijpen en alle toebehoor dienende
tot de brouwereije'; een met fruitbomen beplante
weide te Maarland, alsmede 7 percelen akkerland;
aan Maria Elisabeth Huls, weduwe van Oliviers: 'huis,
misthof, stallingen, moesthof en weide' te Oost, ter
grootte van 7 grote en 15 kleine roeden, grenzende
Oost Gilis Willems, zuid de Dorpsstraat, west de wedu-
we van Magermans; een met fruitbomen beplante
weide te Maarland van 15 grote roeden, alsmede 9 per-
celen akkerland en beemd;
aan Laurentius Huls: het 'stokhuis, stallingen, schuure,
misthof en moesthof' gelegen binnen Oost, ter grootte
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van 4 grote roeden, grenzende oost zijn zus Maria
Catharina, west de Dorpsstraat en noord Selis Simons;
daarenboven 11 percelen akkerland en beernd.
Het spreekt vanzelf dat een en ander pas gestand werd
gedaan na het overlijden van Elisabeth. Tot aan haar
overlijden was zij inwonend bij haar zoon Laurentius
Huls. Daags voor haar overlijden sticht zij 'ziek van lig-
haam, nog gezond van geest, verstand, geheugen en
oordeel' nog tot 'ruste en laefenisse van de ziele' van
haar man en van haarzelf twee eeuwigdurende jaar-
getijden binnen de kerk van Breust. Ter voldoening
van de kosten van 11 franken en 86 centimen legateert
ze aan de kerkfabriek van Breust een onopeisbaar
kapitaal van 200 gulden, rentende ad 5% per jaar,
vervallende 1 maart van ieder jaar, ten laste van haar
zoon Laurentius Huls.ZO

VII-92
Christiaan Pinckers
Hij werd geb. te Oost en ged. te Breust op 10-11-1762
als zoon van Petrus Pinckers (volgt VIII-184) en Maria
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Bldprentje Christiaan Pinckers (VH-92), 1762 - 1854.

Anna Wijers (volgt VIII-185) en overleed te Oost,
Catharinastraat, op 10-3-1854. Landbouwer, groot-
grondbezitter, rentenier. Burgemeester van Oost vóór
1796, 1796-1797 adjoint du maire, in 1800 benoemd
tot burgemeester van Oost, weigerde echter de functie
te aanvaarden, 1828-1832 raadslid Eijsden (ontslag op



eigen Verzoek), president van de Kerkeraad van
Breust.21 Hij huwde te Heer op 13-2-1784 met de uit
Heer afkomstige Anna Maria Dupont (Volgt VII-93) een
dochter van Christiaan Dupont (kwartier VIII-186) en
Joanna Schleijpen (kwartier VIII-187). Zijn
nalatenschap was zeer omvangrijk en omvatte 31 per-
celen akkerland, weiden, hooiland en boomgaarden in
de gemeenten Eijsden en Gronsveld met de kadastrale
aanduidingen Eijsden sectie A nrs. 5, 41, 102, 110,
111, 112, 195, 201, 204, 220, 226, 230, 234, 247, 250,
258, 277, 302, 333, 525, 603, 666, 667, 668, 710 en
723, sectie B nrs. 486 (een gedeelte), 487, 502 en te
Gronsveld sectie A nrs. 1154, 1172, 1178 en 1273. Dit
alles met een gezamenlijke oppervlakte van bijna 11
hectaren. De erfgenamen waren de kinderen sub 1, 2,
3, 4, 6 en 7, ieder voor 1/6 gedeelte.22
Kinderen uit dit huwelijk (alle geboren te Oost en ged.
te Breust):
1. Maria Anna Pinckers, geb/ged. 28/29-3-1785. Huwde
te Oost op 29-1-1807 met Jean Broers uit Moelingen,
landbouwer te Caestert, naderhand te Rooth
(Margraten), een zoon van Antoine Broers en Anne
Jouppen.
2. Maria Joanna Pinckers, ged. 1-10-1787. Huwde te
Oost met Theodoor Wijers, een zoon van
Bartholomeus Wijers en Sophia Nijsten. Landbouwers
te Oost.
3. Maria Elisabetha Pinckers, ged. 8-3-1790. Huwde te
Oost op 28-10-1819 met Frans Roosen, een zoon van
Bartholomeus Roosen en Maria Catharina Hartstein.
Landbouwers, pachters, te Maarland.
4. Petrus Pinckers, ged. 3-1-1793. Huwde met Maria
Elisabeth Broers. Zie hiervoor onder VI-46.
5. Christianus Pinckers, ged. 11-1-1796. Jong overle-
den.
6. Anne Marie Madelaigne Pinkers, geb. 1
Complementaire van het jaar 6 (=17-9-1798), ged. 18-9
(Anna Maria Magdalena). Huwde te Oost op 15-5-1822
met de uit Grote Spauwen (tegenwoordig Belgisch
Limburg) afkomstige Nicolaus Peusens, een zoon van
Gerardus Peusens en Maria Catharina Crengen.
7. Anna Marie Pinckers, geb. 26 Nivôse van het jaar 10
(=16-1-1802). Huwde met Lambert Houten.
Landbouwers te Maarland.
8. Marie Agnise Pinckers, geb. 3 Nivôse van het jaar 13
(=24-12-1804). Overl. te Oost op 12-6-1820, slechts 15
jaar oud.
9. Marie Pinkers, geb. 28-10-1806. Jong overleden.

VII-93
Anna Maria Dupont
Zij werd ged. te Heer op 2-4-1762 en is het tweede
kind van Christiaan Dupont (kwartier VIII-186) en
Joanna Schleijpen (kwartier VIII-187) die aldaar op 17-
2-1760 gehuwd waren.23 Zij huwde met Christiaan
Pinckers (zie hiervoor onder VII-92) en overleed te
Oost op 23-6-1827.

VII-94
Willem Broers
Hij werd ged. te Gulpen op 29-7-1775 als zoon van

'l4

Joris Broers (ca.1675-1744), X-752

Thoussaint Broers, (1713-1803), IX-3 76

Georgius Jacobus Broerls (1739-1806), VIII-188

Willem Broers (11775-1845), VII-94

Maria Elisabeth Broels (1799-1873), VI-47

Afstummingsreeks María Elisabeth Broers (1799-1873), Vl-47
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Bidprenne Willem Bloeis \VH-94), 1775-1845.

Georgius Jacobus Broers (volgt VIII-188) en Maria
Agnes Janssen (volgt VIII-189) en overleed te Hoog-
Caestert op Kerenshof op 25-12-1845. Landbouwer.
Pachter. Eigenaar van Kerenshof. Hij huwde te Breust
op 25 Brumaire van het jaar 6 (15-11-1797) met Maria
Barbara Cruijen (volgt VII-95) een dochter van Joannes
Jacobus Kruijen (volgt VIII-190) en Maria Elisabeth
Frins (Volgt VIII-191).
De nalatenschap van Willem Broers en zijn echtgenote
was zeer omvangrijk. Behalve het landgoed Kerenshof
1bestaande uit huisingen, gebouwen, tuinen, vijver,
boomgaard en weilanden' ter grootte van drie bunder
23 roeden en 30 ellen (kadastraal bekend sectie E nrs.
11 1 t.m. 119) hadden ze te Eijsden in bezit boomgaar-
den en akkerbouwland (kadastraal bekend sectie D nrs.
408 en 449, sectie E nrs. 16, 17, 20, 33, 59, 99, 103,
126, 128,131, 133,174, 180, 183, 201,207, 211, 221,
271, 272, 275, 290 en 804) met een totale oppervlakte
van bijna 1 1 hectaren. Daarenboven nog enige perce-
len te Moelingen (sectie A nr. 39 en sectie B nrs 71, 72
en 637) en te Mesch (sectie B nr. 472 en sectie E nr
182), alsook nog de onverdeelde helft van enige
ouderlijke goederen te Moelingen etc. etc. Ten aanzien
van de verdeling maakte Maria Barbara Cruijen op 10-



Londgoed Kerenshol von Willem Broers (VH-94). Hoog-(oestert, Voerstroot (sectie
Enrs. lll toten metll9).
Fotokoort co. 1950. Collectie auteur.

2-1857 een testamentaire beschikking.24
Uit dit huwelijk (alle geboren te Oost en gedoopt te
Breust):
1. Georgius Lambertus Broers, ged. 17-9-1798.
Overleed 22-1-1799 (kerkelijke registratie).
2. Maria Elisabeth Brouwers (sicl)(in doopakte: Broers),
geb. 9 Nivôse van het jaar 8 (=30-12-1799)/ged. 21-12-
1799 (l). Zij huwde met Pieter Pinckaers. Zie hiervoor
onder VI-46.
3. Maria Agnes Broers, geb. 26 Vendémiaire van het
jaar 10 (=18-10-1801), overl Breust 5-4-1875. Huwde te
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.,Dechod del Rechtveerdigen il korthaar ln het oog du
Huren " (l'nGXV, is.)

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGEB
Maria Agnes BROE'RS,

Weduwe van
Johannes . 'icnlaus Lambert,
Geboren te Oost den 18 October 1801` overleed de

diepbetreurde to Brenst-E'u'sden den 5 April 1875,
na. geelorkt te zijn geweest met de Genedemiddelen

A onzer Moeder der H. Kerk.

De dierbare overledene had van hare jongs-le
jeugd af geleerd God le ureczen en zich van het

Â kwaad le onlhouden( Tob. l. 10); zij vollrardde in
een goed leven en elirhlenden omgang (Tob.XlV.l7);

v 'bezield met een levendig geloofI vol vertrouwen op
God. was zij leven: eenvoudig en oprecht IJob I);_

A goed/iarlig en zachlmoedig (ll Mach 15), zoodat zij

ä
bij God en de menschen in eere wat en haar aan-
denken in zegenlng blij/'l (Eccl. XLV, l).

v Wel dan is ons hart bedroefd, wan! de kroon ie
van ons hoofd gevallen (Thren V, 10) en wij zijn

Â weezen geworden (Ald. 3), maar toch willen wij niel
lreuren gelijk zij, die geene hoop hebben lThese.

\7 IV). maar ons lronslen melde zal-Ie gedaehle dal zij
ons in den hemel zal beminnen gelijk zij on: op de

Â aarde heeft lief gehad. (J. Bergmans.)
Je , o teer geliefde Kinderen. mel het Iigchaam

van u gescheiden, ben ik in den goes! bij u, mel wel-
geuallca aanschouwcnde uwe goede orde en de vaal-

Â heid van uw geloof in Chrixlus (Coloss. II, 5); be-
waart mijne woorden` bewaart mijne geboden als een
schntlSpr. VII, 1); dien! lll-n Ileer, wees! blijde door
de hoop, nollmrdr-nd in hel gebed (Rom. XII): weest

Â mijner indnchtig in nwe gebeden (Rom. XVren de
God van vrede zal met. U zijn. (Philipp. IV,9).

un ons menen.
WU bidden U. n Heer, heb medelijden met de ziel Uwe!

A
dienaren Mann Aon: . opdat zij lpoedig lusle in de verblijf-

šlš

plee" der Uitverkorenen, door Jesus-Christus,
onze:

Heer.
måll.
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r
r llijn Juul, bermhlrflgheid. (100 degen moet.)
bv-Qß-o-flß-ugáfß-eflßo-do-flße

naastrrchf. - snerp. Lerrt-r-Nypeu
ä'flßfl

*ášbfl-Qbflwflß'fiüflb-Nfihflhh

*Q&<

*Qßfi'fiñ

Bidprentje /vlurro Agnes Broers (VH-94, sub 3), lBOI - l875.
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Breust op 6-1-1825 Jan Nicolaas Lambert, een zoon
van Hendrik Joseph Lambert, burgemeester van Breust
(1819-1824, daarvoor adjunct maire (1811-1819) en
Anna Wolfs. Landbouwers te Breust. Hij was aldaar
burgemeester van 1825 tot de opheffing van die
gemeente in 1828. Vervolgens van 1829-1836 wethou-
der van Eijsden en van 1836-1842 burgemeester aldaar.
Hij overleed te Breust op 3-4-1854.25
4. Jacobus Broers, geb. 5 Vendémiaire van het jaar 12
(=28-9-1803). Priester. Deken. Woonde te Aubel (1845,
1861).

Mejulvrouw

'MARM CATHARINA BROERS, A
'

Lux x wèl-f
Bid voor de ziel van zalige!

weduwe in eey-ele huwelijk van zalige!- ä

l
rr
rr

in tweede huwelijk van zaliger '

den heer Johanna. Iloublerl.
De diepbetrenrde werd geboren te Oost-Efllden, den19 Febrnnrü 1806 en ontsliep zacht en hlm in den Heerte Brent-Eijsden den 28 December 1874 na eene lnngdn-

Inge ziekte met gelntenheid en overgeving een Gode hei-ligen ml verdragen ie hebben en meermalen gelterkt tezijn geweest niet de genedemiddelen der Heilige Kerk_

Vu haar hun de getuigenis afgelegd worden~ dei Hei-lige Sehrißnnrdn zij wa: eenvoudig en echt en Godvreezende en van het kwaad a wljkende ( o: I). dal zijhaar brood niet al ln ledighel (Su. XII). en ten einde.toe bleef een voorbeeld van' geduld en mhtmoodiglxeld.
Dal__de Heer haar dan gene oolgene hare werken. endal zu de volle belooning onlmnge all de hand de: Al-

Io:r'l'|l;og.vleà
lot

:tvien
zlj ie

guergeguon
(8m. II, 12) ; dereel naar ige namen zo nlel le mr e earbeid irhebben (Ge. CXXVI, l), omda! de gerechlizärin'eenwig-

heid leren en hun loon bij God is (Su. Y, l6)._Durom, o
ga

nflne kinderen. Irenrl niet gelijk zij,dregeene hoop ebben (l Tuner.. IV), went el zflt'gfi ooknn in smart gedompeld, een: zul! gij mij wcderzien, nu'hart zal :ich alsdan rerblijden, en um vreugde :al nniemand ontnemen (le. XVI. 24).
Gld-III.

Wfi bidden U. o Heer. heb medelijden volgen: uwe

ä
den heer Johannes Tlleuniesen,

groote barmhartigheid met de ziel uwer din-naren Cerna-mzu. en gewwdlg U hoer op te nemen in het verblijfder uligen, door Jeans-Chriatnl, onzen Heer. Arnon.l
GL, _* _”

Snelp. Leiter-Nypels.

Bidprentje lvltrritr (othorino Broers (VH-94, soli Sr, lSOó › l874.

5. Maria Catharina Broers, ged. 19-2-1806. In haar
geboorteakte is opgenomen als zou ze pas op 18-5-
1806 geboren zijn. Haar namen zijn dan Maria Agnes.
Bij haar eerste huwelijk werd een akte van Algemene
Kennelijkheid opgemaakt waarin werd vastgelegd dat
zij werd geboren in het jaar 1806. Zij huwde (1) te
Eijsden op 2-9-1830 met Jan Theunissen, een zoon van
Jan Theunissen en Amelia Schafs en (2) aldaar op 13-8-
1835 met Joannes Houbiers (weduwnaar van Maria
Agnes Vliex), een zoon van Hubert Houbiers en
Cornelia Mertens. Landbouwers te Breust.
6. Baltasar Broers, geb/ged. 28-3-1808. Landbouwer te
Caestert (1845), idem te Moelingen (1861).
7. George (Jacobus) Broers, geb./ged. 20-5-1810.
Landbouwer te Bunde ( 1845), idem te Moelingen
(1861).
8. Guillaume (Willem) Broers, geb./ged. 11-7-1812.



Huwde Maria Catharina Claessens. Landbouwer te
Bilsen (1845), idem te Werm (1861).
9. Marie (Anne) Barbe Broers, geb./ged. 25-9-1815,
overl. Oost 2-3-1820.
10. N.N., zoontje, geb/overl. 8-5-1817. Door de
vroedvrouw gedoopt.
11. Henri Broers, geb. 27-6-1819, overl. Oost 18-9-
1820.

VII-95
Maria Barbara Cruijen (Kruijen)
Zij werd ged. te Mesch op 14-1-1775 als dochter van
Joannes Jacobus Kruijen (volgt VIII-190) en Maria
Elisabeth Frins (volgt VIII-191). Zij huwde met Willem
Broers (zie hiervoor onder VII-94) en overleed te Breust
op 28-5-1861.

JESUS , NAHIA . JOSEPH.
IID'I' VUUR DE llllL 'AN lAl.IG!-`.R

maria Eat-bar.: Ql'rmjm ,
\Vedmve van

WILHELMUS BROERS ,
welke, na \urn-malen voorzien peu-rvs! lu zi|n
met de H. Ircrspijs. dan 28 Mei 1861 plulselijk
Overleden in Ic Urn-ml in den omli'nlmu van
omtreu! B7 jaren. na lx'guusligal gl-vrcrsl te zijn
met de H. Alunlulir. en lame H. Z.|lving.

Afnemcmlc van krachten , is zij gestorven
in :Irn gonlrn oudcnluui zijnde mlgelecl'd en
boog un jaren.

Gcn.2â. v. 8.
Mijne Linda-ren ! :ij_ Ien-l boe ik nllijll nmlc'r

u gwn-nl ln'n. .len Herr client-ml: mel. alle
ondmumligln-id in mccijelijllufdcn du: mij
.merknamen . eu hoe ik uit-h aclilrrgrlruudcn
heb \ut \lullig was. maar nu zult gij mijn
nuúgl uid meu zien.

Act. Aposl. CHIO. v. \8.10 “125.
Bid vonr mij. Jud C. F. v. 33.
En :ii mijn zoon , veel mij imlachlig nu hel

all-u du Meeren.
S. August. Conf. 50. c. i.

_Onum Vuder , veen gegru.. l..

lusuicht, W. Rayman: Zaan, N' 1186. i

Bidprenije Muriu Burburu [ruijen (VH-95), 1775- 1861.

VII-1 16
Joannes Martinus Jeunhomme
Hij werd geb. te Caestert en ged. te Breust op 17-4-
1774 als zoon van Joannes Martinus Jeunhomme
(volgt VIII-232) en Maria Anna Beckers (volgt VIII-233)
en overl. te Breust op 13-4-1840. Dagloner. Een
persoonsbeschrijving is ons bekend uit een akte van de
Nationale Militie van 6-4-1835: lengte: 161 cm, aan-
gezicht: ovaal, voorhoofd: hoog, ogen: bruin, neus:
gemiddeld, mond: gemiddeld, kin: rond, haar en
wenkbrauwen: bruin.2f'J Hij huwde te Eijsden op 23
Brumaire van het jaar 11 (14-11-1802) met Maria
Elisabeth van den Cruijs (volgt VII-1 17) een dochter
van Hubertus van der Cruijs (volgt VIII-234) en Maria
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Agnes Hechtermans (volgt VIII-235).
Kinderen (alle geboren te Breust):
1. Hubertus Jeunhomme, ged. Breust 19-10-1805.
Linnenwever te Eijsden.
2. Joannes Martinus Jeunhomme, geb. Breust 2-11-
1808. Huwde met Maria Anna Wassenaar. Zie hiervoor
onder Vl-58.
3. Marie Agnes Jeunehomme, geb. Breust 19-4-1812.
Overleden vóór 1860. Huwde Pieter Marchandise.
Woonden te Luik.
4. Maria Theresia Jeunhomme, ged. Breust 12-4-1816.
5. Maria Anna Jeunhomme. Huwde Gerardus Gerards.
Dagloners te Luik woonachtig.

VII-1 1 7
Maria Elisabeth van den Cruij s
Zij werd ged. te Breust op 14-5-1780 als dochter van
Hubertus van der Cruijs (volgt VIII-234) en Maria
Agnes Hechtermans (volgt VIII-235). Zij huwde met
Joannes Martinus Jeunhomme (zie hiervoor onder VII-
116) en overl. te Breust op 4-7-1860.
Haar nalatenschap omvatte een huis en tuin te Breust,
kadastraal bekend sectie D nrs. 703 en 704.27
Erfgenamen zijn haar kinderen sub 1, 2, en 5 en de
kinderen van haar dochter sub 3.

Paulus Massenaer (ca.1 707-1 772), IX-4 72

Laurentius Wassener l(1 73 7-1 777), VIII-236

Joannes Massenaelr (1 775-..), VII-1 18

Maria Anna Wassenaler (1804-1879), VI-59

Afstummingsreeks Muríu Annu Wussenuer (1804-1879), Vl-59

VII-1 18
Joannes Massenaer (Wassenaer)
Hij werd geb. te Eijsden en ged. te Breust op 23-2-1775
als zoon van Laurentius Wassener (volgt VIII-236) en
Maria Catharina Huijnen (volgt VIII-237). Wever te
Eijsden. Hij huwde (1) op 20 Vendémiaire van het jaar
7 (11-10-1798) met Maria Anna Bovi (volgt VII-119)
een dochter van Arnoldus Bovi (volgt VIII-238) en
(Maria) Cornelia Dolmans (volgt VIII-239). Hij huwde
(2) te Eijsden op 7-4-1812 met Joanna Rutten. Zij
overl. Eijsden 7-10-1812 waarna hij huwde (3) te
Eijsden op 3-11-1813 met Elisabetha van den Bosch.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Maria Catharina Massenaer, ged. Breust 30-7-1799.
2. Maria Anna Wassenaer, geb. te Eijsden op 26
Thermidor van het jaar 12 (14-8-1804). Huwde met
Jean Martin Jeunhomme. Zie hiervoor onder Vl-59.
3. Arnoldus Massenaer, ged. Breust 25-10-1806.
Een tweeling:
4. Joannes Massenaer, ged. Breust 10-3-1809, overl. 17-
3 daaropvolgend.
5. Libertus Massenaer, ged. Breust 10-3-1809, overl. 19-
3 daaropvolgend.
6. Maria Anna Massenaer, ged. Breust 28-2-1810.



Kinderen uit het tweede huwelijk:
7. Anna Elizabetha Massenaer, ged. Breust 17-8-1814.
8. Maria Gertrudis Massenaer, ged. Breust 2-2-1816.
9. Cornelia Massenaer, ged. Breust 24-10-1817.

VII-1 19
Maria Anna Bovi
Zij werd geb. te Eijsden en ged. te Breust op 16-8-1773
als dochter van Arnoldus Bovi (Volgt VIII-238) en
(Maria) Cornelia Dolmans (volgt VIII-239). Zij huwde
met Joannes Massenaer (zie hiervoor onder VII-1 18) en
overleed in het kraambed te Eijsden, aan de Maas
huisnr. 118, op 1-3-1810.

Generatie Vlll (Oud-overgrootouders)

VIII-176
Laurentius (Laurens) Heuls (Heulst, Hons, Huls)
Hij werd gedoopt te Moresnet op 26-5-1691 als zoon

Handmerk van Laurentius Heuls (Vlll-l7ó), l69i - 1753.

Kasteel Oost, woon- en werkplaats van laurens Heuls (Vlll-l 76).
Fotokaart l972. Collectie auteur.
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van Pieter Hons (kwartier IX-352) en Maria Piel
(kwartier IX-353) die aldaar op 26-6-1688 in het huwe-
lijk waren getreden.28 Op enig moment vestigde hij
zich in Oost, alwaar hij werkzaam en wonende was op
het kasteel. Hij huwde te Breust op 16-5-1734, idem te
Eijsden voor de dominee op dezelfde dag (ondert-
rouwd op 1-5) met de 17 jaar jongere (Maria)
Mechtildis (Mechel) Caubergh (volgt VIII-177), reeds
weduwe van Joannes Jansen, dochter van Joannis
Caubergh (volgt lX-354) en (Maria) Catharina Ruth
(Rutten)(volgt lX-355). Hij overleed te Oost (Heulst) op
15-2-1753. Zowel hij als zijn echtgenote konden niet
schrijven.
Op 3 februari 1750 ontving hij 'bij maniere Van
donatie tussen den levende' van Catharina Hermens,
'jonge dochter, oudt tussen de vijfftigh en settigh jae-
ren', alle haar roerende en onroerende goederen die zij
op haar overlijdensdag zou bezitten, waarvoor Heuls
haar per ommegaande dient te kleden, Van drank en

voedsel te voorzien en 'naer haer doot deselve te
laeten begraven en dienst doen naer haeren staet'.29
Van deze omstandigheid heeft ze niet lang kunnen
genieten, want ze overleed reeds op 10-11-1750. Zij
was afkomstig van lsegribben.

Kinderen uit het huwelijk Heuls-Caubergh (alle gebo-
ren te Oost en gedoopt te Breust):
1. Petrus Hells, ged. 17-12-1735. Zie hiervoor onder
VII-88.
2. Maria Mechtildis Heults, ged. 15-6-1738. Zij huwde
te Breust op 13-1-1771 en te Eijsden voor de dominee
op dezelfde dag (ondertrouwd op 29-12-1770) met
Marcellus (Zelis) Simons uit Gronsveld. Zij overleed te
Oost op 6-3-1801 (kerkelijke registratie par. Breust)/ 21
Ventôse van het jaar 9 (=12-3-1801)(burgerlijke stand
Oost).
3. Elisabeth Heuls, ged. 6-7-1742. Zij huwde te Breust
op 12-11-1769 en te Eijsden voor de dominee op 19-1 1
(ondertrouwd op 28-10) met Joannes Kersemaeckers.
Zij overleed op 1-8-1776, waarna Joannes hertrouwde
met Joanna Wouters.
4. Joannes Heuls, ged. 11-12-1744, huwde te Eijsden
voor de dominee op 14-2-1768 (ondertrouwd op 30-1)
met Catharina Kevers. Hij overleed op 23-5-1787.
5. Anna Hults, ged. 30-5-1749. Zij huwde te Breust op
31-1-1773 en te Eijsden voor de dominee op dezelfde
dag (ondertrouwd 16-1) met Servatius Vaesen. Zij over-
leed te Oost op 14-8-1810.

f/fzf f f/flf- -V fèfz
Handtekening van Servatius Vaesen (Vlll-l 76, sub 5).



VIII-1 77
(Maria) Mechtildis (Mechteld) Caubergh (Kauwberg(h),
Cauwenbergh)
Zij werd geb. te Oost en gedoopt te Breust op 7-10-
1708 als dochter van Joannis Caubergh (volgt lX-354)
en (Maria) Catharina Ruth (Rutten) (volgt IX-355). Zij
huwde (1) op 16-jarige leeftijd te Breust op 16-11-
1724, en te Eijsden voor de dominee op 25-1 1 (ondert-
rouwd op 4-11) met Johannes Janssen uit Maarland.
Hij is gedoopt te Breust op 24-2-1699 als zoon van
Hendricus Janssen en Elizabetha Plumaekers. Deze
overleed aldaar op 25-1-1732 aan de gevolgen 'cor-
reptione frigoris' (=door bevriezing bevangen?).
Mechteld huwde (2) Laurentius Heuls. Zie hiervoor
onder VIII-1 76.
Kort voor haar overlijden heeft Mechteld nog een
aantal goederen onder haar kinderen verdeeld. Aan
Mechteld geeft ze de grootste 'brueling, of mestvarc-
ken, veertig bossen naegras, het stroo en mist, de
oudste koe, eenen coop willigen hout als meede alle de
boonstaaken en verder brandhout'. Aan Joannes ook
een mestvarken (het tweede grootste). Omdat haar
dochter Elisabeth reeds overleden is geeft ze aan de
nagelaten kinderen 'alle der silver, mobilaire effecten
en bestiaelen'. Petrus en Anna worden niet in de
deling betrokken. Als getuigen van de familie bij de
realisatie van deze schenking bij leven was alleen
dochter Mechteld aanwezig.50 Schenkster overleed op
1-12-1778. Op 29-1-1779 komen de erfgenamen bij
elkaar om de onroerende goederen te verdelenßl
Alleen de kinderen uit haar tweede huwelijk werden in
de deling betrokken.
Petrus ontvangt het ouderlijk huis, bestaande uit
'huijs, hoff en stallinge' te Oost, ter grootte van 2 grote
roeden, grenzende oost Gillis Rutten, zuid de erfgena-
men van Nijst Wijsen en west de straat (geschat op
600 gulden). Hij dient wel een schuld van 200 gulden
die uit staat sedert 14-4-1719 bij Nicolaas Elias op zich
te nemen en 40 gulden aan Maria Mechtildis te beta-
len (N.B. dit is een dubbel-lot omdat Joannes zijn deel
in de erfenis reeds op 11-5-1776 aan Petrus had ver-
kocht).32 Een perceel akkergrond van 7 roeden achter
de Paar gelegen (geschat op 400 gulden) wordt gelijk
verdeeld door de kinderen van wijlen Elisabeth en
Anna. Zij dienen wel ieder 20 gulden te betalen aan
Maria Mechtildis. Laatstgenoemde kreeg ook nog 100
gulden kapitaal die uitstaan tot last van Lennert
Coermans van Moerseth. leder kreeg dus een deel met
een waarde van 180 gulden.
Uit haar eerste huwelijk werden vijf kinderen geboren
(alle gedoopt te Breust):
1. Elisabeth Jansen, geb. te Oost en ged. op 9-4-1725
(5-maands kindje), overl. 3-7-1725.
2. Joannes Jansen, geb. te Oost en ged. op 9-8-1726,
overl. 15-9-1726.
3. Henricus Judocus Jansen, geb. te Maarland en ged.

op 31-7-1727. Hij huwde te Breust op 2-2-1755 met
Maria Catharina Peusens en overleed op 20-7-1768.
4. Maria Martina Jansen, geb. te Maarland en ged. op
23-12-1 729.
5. Maria Jansen, geb. te Maarland en ged. 22-9-1731,

overl. 28-9-1 731.

VIII-184
Petrus (Pieter) Pinckers
Hij werd geb. te Oost en ged. te Breust op 16-9-1730
als zoon van Christiaan Penckers (volgt IX-368) en
Alijdis Elissen (volgt lX-369) en overl. te Oost op 1-8-
1810. Landbouwer, burgemeester Oost (1760), schepen
Oost (1781-1794)33. Hij huwde te Breust en te Eijsden
voor de dominee op 12-1 1-1758 (ondertrouwd 28-10)
met Maria Anna Wijers (volgt VIII-185), geb. Maarland
ged. Breust 21-5-1729 als dochter van Joannes Petrus
Wijers (volgt lX-370), secretaris van de schepenbank
van Breust, en Anna Rutten (Volgt lX-371). Zij overleed
te Oost op 22-3-1776.
ln 1760 koopt hij het ouderlijk huis te Oost (zie hierna
onder lX-368).
Kinderen uit huwelijk (alle geboren te Oost en gedoopt
te Breust):
1. Christianus Pinckers, ged. 2-6-1759, overleden 9-10-
1759.
2. Anna Pinckers, ged. 8-7-1760, overleden 3-7-1776,
slechts 15 jaar oud.
3. Christianus Pinckers, ged. 10-11-1762. Huwde met
Anna Maria Dupont. Zie hiervoor onder VII-92.
4. Joannes Pinckaerts, ged. 17-11-1764. Huwde te
Gronsveld en te Eijsden voor de dominee op 14-6-
1789 (ondertrouwd 30-5) met de uit Gronsveld
afkomstige Maria Elisabeth Schreijnemakers.

VIII-185
Anna Maria Wijers
Zij werd geb. te Maarland en ged. te Breust op 21-5-
1729 als dochter van Joannes Petrus Wijers (volgt IX-
370) en Anna Ruth (volgt IX-371). Zij huwde met
Petrus Pinckers (zie hiervoor onder VIII-184) en overl.
te Oost op 22-3-1776.

VIII-188
Georgius Jacobus Broers
Hij werd ged. te Moelingen op 12-12-1739 als eerste
kind van Thoussaint Broers (kwartier IX-376), land-
bouwer, en Catharina Galeroe (Gelroe) (kwartier IX-

Hoeve Op die Bijs te Moelingen, geboortehuis vun Georgius Jacobus Broers (V111-
188). Fumilíebezíï sedert (u. 1600.
Foto auteur 1994.



377) die aldaar op 2-2-1739 (met dispenstatie wegens
derdegraads bloedverwantschap) gehuwd zij n.(34)
Landbouwer te Moelingen, Gulpen en Maarland. Hij
overleed te Maarland op 21-2-1806. Georgius huwde te
Moelingen op 23-11-1766 (met dispensatie wegens
gemengde tweede- en derdegraads bloedverwantschap)
met Maria Agnes Janssen (Volgt VII-189) een dochter
van Willem Janssen (kwartier IX-3 78), landbouwer, en
Catharina Heijnen (kwartier IX-379).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Catharina Broers, ged./overl. Moelingen 16-3-1767.
2. Joannes Wilhelmus Broers, ged./overl. Moelingen 2-
6-1 769.
3. Maria Agnes Broers, ged./overl. Moelingen 23-9-
1 770.
4. Anna Brouwers (Broers), ged. te Gulpen op 13-1-
1 772.
5. Tossanus (Tossing) Brouwers (=doorgehaald en
vervangen door Broers), ged. te Gulpen op 23-5-1773.
6. Wilhelmus Broers, ged. te Gulpen op 29-7-1775.
Huwde met Maria Barbara Cruijen. Zie hiervoor onder
VII-94.
7. Henri Broers, ged./overl. Moelingen 25-11-1777.
8. Henri Broers, ged. te Moelingen op 24-1-1781.
Huwde te Oost op 28 Brumaire van het jaar 9 (=19-11-
1800) met Maria Josepha Cruijen, een zus van Maria
Barbara Cruijen, sub 6. Landbouwers te Oost.

VIII-189
Maria Agnes Janssen
Zij werd ged. te Moelingen op 16-3-1746 als dochter
van Willem Janssen (kwartier IX-3 78) en Catharina
Heijnen (kwartier IX-379).35 Zij huwde met Georgius
Jacobus Broers (zie hiervoor onder VIII-188) en over-
leed te Maarland, in het huis van haar zoon Hendrik,
op 5-6-1824.

VIII-190
Joannes Jacobus Cruijers (Kruijen)
Hij werd geb. te St. Geertruid ca. 1735 als zoon van
Jacobus Kruijen (volgt IX-380) en Catharina van den
Berg (volgt IX-381) en overl. te Oost op 9-12-1809.
Pachter van de molen van Mesch (vermelding 1765).
Landbouwer. Hij huwde te Mesch op 17-7-1757 met
Maria Elisabeth Frins (volgt VIII-191) een dochter van
Balthasar Frins (volgt lX-382) en Margaretha Wijers
(volgt IX-383).

Jacob Cruijen (..-1735), X-760
i

Jacobus Cruen (..-1775), IX-380
|

Joannes Jacobus Cruijers (ca.1735-1809), VIII-190
|

Maria Barbara Cruijen (1775-1861), VII-95

Afstammingsreeks Maria Barbara Cruijen (17754861), V||-95

Kinderen te St. Geertruid (eerste drie) en Mesch gebo-
ren en successievelijk gedoopt:
1. Maria Catharina Cruijen, ged. 19-7-1758. Huwde
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Gerard Peusens. Landbouwers te Grote Spauwen
(tegenwoordig Belgisch Limburg).
2. Maria Margareta Creijers, ged. 18-5-1760. Huwde
Nicolaas Troquaij. Landbouwers te Hoog-Caestert.
3. Maria Creuijen, ged. 22-3-1762. Huwde Gilis
Huijnen. Landbouwers te Eijsden.
4. Maria Gertrudis Kruijers, ged. 17-3-1764. Huwde
Hendrik Piters. Landbouwers te Voerendaal.
5. Maria Barbara Kruijers, ged. 23-11-1765, overl.
Mesch 21-10-1769 'ex rariolis'(=?).
6. Balthazar Kruijers, ged. 13-7-1767. Landbouwer te
Oost (1800), rentenier (1823).
7. Jacobus Cruijers, ged. 17-9-1769. Landbouwer te
Heukelom (Vroenhoven).
8. Maria Elisabeth Kruijers (Cruijen), ged. 16-7-1771.
Zij huwde Nicolaas (de) Warrimont. Landbouwer te
Moerslag. Raadslid Eijsden 1820-1829.36
9. Simon Kruijers, ged. 27-5-1773. Landbouwer te Oost
en Maarland. Ongehuwd. Overl. te Maarland op 26-
12-1822 (Simon Cruijen). Zijn omvangrijke
nalatenschap ten bedrage van ruim 4000 gulden (geld
en onroerend goed) werd in 1823 door de erfgenamen
verdeeld.37
10. Maria Barbara Cruijen, geb. 14-1-1775 (blijkens
opgave bij huwelijk). Huwde Willem Broers. Zie hierv-
oor onder VII-94.
11. Maria (Josepha) Cruijers (Creujen), ged. 3-3-1777.
Zij huwde te Oost op 28 Brumaire van het jaar 9 (=19-
11-1800) met Henrij Broers uit Moelingen, een broer
van de echtgenoot van haar zus sub 7. Landbouwers te
Maarland en Moelingen.

VIII-191
Maria Elisabeth Frins (Frijns)
Zij werd ged. te Mesch op 28-1-1736 als dochter van
Baltasar Frins (volgt IX-382) en Margaretha Wijers
(volgt IX-383). Zij huwde met Joannes Jacobus Kruijen
(zie hiervoor onder VIII-190) en overl. te Oost op 18-
10-1 799 te Oost (kerkelijke registratie).

VIII-232
Joannes Martinus Jeunhomme
Hij werd geb. te Caestert en ged. te Breust op 17-12-
1741 als zoon van Martinus Jenomme (volgt (IX-464)
en Maria Coninx (Keunings)(volgt lX-465) en overl. te
Caestert op 13-8-1813. Hij huwde te Breust op 11-7-
1768, met vrijstelling van de drie roepen, met Maria
Anna Beckers (volgt VIII-233) een dochter van
Theodorus Beckers (volgt IX-466) en Barbara
Thomissen (volgt IX-467).
Kinderen (alle geb. Caestert en ged. Breust):
1. Maria Barbara Jeunhomme, ged. 24-11-1769, overl.
Caestert 12-1-1770.
2. Maria Gertrudis Jeunhomme, ged. 7-7-1771.
3. Joannes Martinus Jeunhomme, ged. 1 7-4-1 774.
Huwde met Maria Elisabeth van den Kruijs. Zie hierv-
oor onder VII-116.
4. Maria Barbara Jeunhomme, ged. 2-2-1777. Huwde
met Servaes Cortenraede.



VIII-233
Maria Anna Beckers
Zij werd ged. te St. Geertruid op 27-4-1732 als dochter
van Theodorus Beckers (volgt lX-466) en Barbara
Thomissen (volgt (IX-467). Zij huwde Joannes
Martinus Jeunhomme (zie hiervoor onder VIII-232) en
overleed te Caestert, 90 jaar oud, op 30-5-1822.
Haar nalatenschap omvatte 'une petite maison avec
jardin située à Caestert', grenzende noord en west de
straat en zuid en oost de erfgenamen van Gaspar
DeLiege.38
Erfgenamen zijn haar kinderen sub 2, 3 en 4.

Simon van de Cruts (..-1745), X-936

Simon van den Crutsl, (1712-1794), lX-468

Hubertus van der Cruijs |(ca. 1745-1821), VIII-234

Maria Elisabeth van der Clruijs (1780-1860), VII-117

Afstummíngsreeks Marin Elisabeth vun der Cruijs 0780-1860), VII-l l7

VIII-234
Hubertus (Hubert) van der Cruijs (van den Kruijs)
Hij werd geb. te Mesch ca. 1745 als zoon van Simon
van der Cruijs (volgt IX-468) en Maria Thomassen
(volgt lX-469) en overl. te Breust op 27-1-1821.
Linnenwever. Hij huwde te Breust op 23-1 1-1777 met
Maria Agnes Hechtermans (volgt VIII-235) een dochter
van Henricus Hechtermans (volgt IX-470) en Anna
Teunens (volgt IX-471). Van de acht kinderen van dit
echtpaar bereikten er slechts twee de volwassen
leeftijd.
Kinderen (alle geb. en ged. te Breust):
1. Maria van den Cruijs, ged. 6-10-1778. Jong overle-
den.
2. Maria Elisabeth van den Cruijs, ged. 14-5-1780.
Huwde Joannes Martinus Jeunhomme. Zie hiervoor
onder VII-1 1 7.
3. Maria Agnes van den Cruijs, ged. 15-3-1783. Huwde
te Breust op 16-7-1808 met Regnier Paquaij, een zoon
van Mathieu Paquaij en Maria Heris en overl. Breust
12-7-1851. Dagloners te Breust.
4. Hubertus van den Cruijs, ged. 25-3-1786, overl.
Breust 4-12-1 790.
5. Henricus van den Cruijs, ged. 30-3-1788, overl.
Breust 17-5-1788.
6. Anna van den Cruijs, ged. 16-4-1790, overl. één dag
later.
7. Anna Catharina van den Cruijs, ged. 18-2-1793,
overl. Breust 26-10-1793.
8. Simon Hubertus van den Kruijsen, ged. 16-10-1794,
overl. Breust 3-5-1804 (kerkelijke registratie).

VIII-235
Maria (Marie) Agnes Hechtermans
Zij werd geb. en ged. te Breust op 1-3-1750 als dochter
van Henricus Hechtermans (volgt lX-470) en zijn
eerste echtgenote Anna Teunens (volgt IX-471).39 Zij
huwde met Hubertus van der (den) Cruijs (zie hiervoor
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onder VIII-234) en overleed te Breust op 10-5-1823.
Haar nalatenschap omvatte 'een huize met tuin en
achter' te Breust aan de waterloop de Bak ter grootte
van 245 m2.40

VIII-236
Laurentius Wassener
Hij werd geb/ged. te Breust op 19-8-1737 als zoon van
Paulus Massenaer (volgt IX-472) en Gertrudis Erkens
(volgt IX-473) en overl. te Eijsden op 23-12-1777. Hij
huwde te Breust en te Eijsden voor de dominee
(ondertrouwd op 6-6) op 21-6-1767 met Maria
Catharina Huijn(en) (volgt VIII-237) een dochter van
Joannes Huijn (volgt IX-474) en Catharina Gilissen
(volgt lX-475).
Kinderen (te Breust of Eijsden geboren; alle gedoopt te
Breust:
1. Paulus Massenaer, ged. 22-5-1768. Huwde te Eijsden
op 20 Floréal van het jaar 7 (=10-5-1799) met Maria
Catharina Simons uit Eijsden, een dochter van Jacob
Simons en Maria Lahaije. Linnenwever.
2. Maria Catharina Massenaer, ged. 16-7-1769, overl.
25-1-1 771.
3. Laurentius Massenaer, ged. 9-8-1770, overl. 12-5-
1 773.
4. Maria Josepha Massenaer, ged. 19-3-1772, overl. 10-
1 1-1 772.
5. Bartholomeus Massenaer, ged. 3-8-1773, overl. 22-5-
1 7 75.
6. Joannes Massenaer, ged. 23-2-1775. Huwde met
Maria Anna Bovi. Zie hiervoor onder VII-118.
7. Gertrudis Massenaer, ged. 19-3-1776. Huwde 12-1-
1806 (kerkelijke registratie) Paulis Joquin (Jokin).
8. Henricus Massenaer, ged. 28-6-1777.

VIII-237
Maria Catharina Huijn(en)
Zij werd geb, te Eijsden en gedoopt te Breust op 12-1-
1740 als dochter van Joannes Huijnen (volgt IX-474)
en Catharina Gilissen (volgt IX-474). Zij huwde te
Breust met Laurentius Wassener (zie hiervoor onder
VIII-236).

VIII-238
Arnoldus Bovi
Hij werd geb. te Eijsden en ged. te Breust op 10-4-1735
als zoon van Libertus Bovi (volgt IX-476) en Joanna
Spauwen (volgt (IX-477) en overl. te Eijsden op 5-10-
1782. Hij huwde te Breust en te Eijsden voor de domi-
nee (ondertrouwd op 19-12-1760) op 18-1-1761 met
(Maria) Cornelia Dolmans uit Limmel, maar te Eijsden
woonachtig (volgt VIII-239), een dochter van
Wilhelmus Dolmans (volgt lX-478) en Joanna
Jeuckens (volgt lX-479).

Kinderen uit dit huwelijk (alle geboren te Eijsden en
gedoopt te Breust):
1. Joanna Bovi, ged. 28-2-1761 (een-maandskindje),
overl. 14-8-1761.
2.Joanna Bovi, ged. 29-9-1763, overl. 4-1-1781.
3. Lambertus (Libertus)Bovi, ged. 8-9-1765, overl. 27-4-



1778.
4. Anna Bovi, ged. 6-10-1767, overl. 20-5-1769 aan de
gevolgen van puistjes.
5. Arnoldus Bovi, ged. 14-9-1769.
6. Maria Anna Bovi, ged. 16-8-1773. Huwde met
Joannes Wassenaer. Zie hiervoor onder VII-119.

VIII-239
(Maria) Cornelia Dolmans
Zij Werd geb/ged. te Limmel op 16-10-1731 als
dochter van Wilhelmus Dolmans (kwartier IX-478=IX-
492) en Joanna Jeuckens (kwartier IX-4 79=IX-493).41
Zij huwde met Arnoldus Bovi (zie hiervoor onder VIII-
238) en overl. te Eijsden, section de la Meuse, op 27
Fructidor van het jaar 7 (=13-9-1799).

Generatie |X (Oud-betovergrooiouders)

IX-354
Joannis (Jan) Caubergh (Cauwenbergh)
Hij werd geboren te Neerem en gedoopt te Tongeren
op 21-4-1676 als zoon van Godefridus Caubergh
(kwartier X-708) en Mechtildis N.N. (kwartier X-709).42
Hij huwde met (Maria) Catharina Ruth (Rutten)(volgt
lX-355) een dochter van Christiaan Ruth (volgt X-710)
en Catharina Herve (volgt X-71 1). Joannis vestigde
zich op enig moment te Oost en overleed aldaar op 4-
12-1 734.
Op 3-11-1729 koopt hij een tweetal percelen grond in
het Maarlanderveld van Joanna Elisabeth Ploegers c.s.
uit Sint Pieter die hij op dezelfde dag weer doorver-
koopt aan Joannes Beijers Van Oost.43
Uit het huwelijk Caubergh-Ruth is slechts een kind
bekend (waarschijnlijk ook het enige dat uit deze
echtverbintenis is voortgekomen):
1. Maria Mechtildis Caubergh, geb. te Oost en ged. te
Breust op 7-10-1708. Zie hiervoor onder VIII-177.

IX-355
Catharina Ruth (Rutten)
Zij werd geboren omstreeks 1666 als dochter van
Christiaan Ruth (volgt X-710) en Catharina Herve
(volgt X-711), en huwde met Joannes Caubergh (zie
hiervoor onder IX-354). Zij overleed te Oost op 31-7-
1740 1subitania morte illo die dominico audivit
sacrum parochiale in Eijsden' (=plotseling overleden
na haar zondags kerkbezoek te Eijsden).

IX-368
Christiaan Penckaers
Hij werd geb. te Oost en ged. te Breust op 31-10-1700
als zoon van Christianus Pinckers (volgt X-736) en
Agnes Ruth (volgt X-737) en overl. aldaar op 13-4-
1753. Hij huwde (1) te Breust en Eijsden voor de domi-
nee op 16-5-1723 (ondertrouwd 23-4) met Aleijdis
(Alegond) Elissen uit Swelsen bij Wilre (volgt IX-369)
en (2) te Breust op 19-8-1742 (ondertrouwd voor de
dominee te Eijsden op 4-8) Anna Beijers, geb. Oost en
ged. Breust 13-12-1715 als dochter van Lambertus
Beijers alias Jansen (=kwartier X-604) en Margarita
Simens alias Braecken (=kwartier X-605).44 Zij overleed
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te Oost op 3-9-1781. Na het overlijden van Christiaan
huwde zij (2) Breust en te Eijsden voor de dominee op
18-1 1-1 759 (ondertrouwd 3-1 1) met Joannes Minten
uit Libeek.
Op 16-9-1760 komt het ouderlijk huis te Oost, dat de
kinderen sub 2, 4, 9 en 10 nog 'indiviselijck' [=onver-
deeld] in bezit hadden onder de hamer. Het geheel
omschreven als 'huijs, stallinge, schuure, weide en
moeshoff' met een totale oppervlakte van ongeveer 1
bunder was gelegen aan de straat naar Maastricht. Het
kwam in bezit van Petrus (Pieter) voor 1000 gulden.45
Kinderen uit het eerste huwelijk (alle geboren te Oost
en gedoopt te Breust):
1. Maria Agnes Pinckers, ged. 23-6-1724. Jong overle-
den.
2. Catharina Pinckers, ged. 4-3-1726. Huwde te Breust
op 25-1-1750 met Willem Hanssen uit Tongeren.
Woonden aldaar.
3. Sophia Pinckers, ged. 29-1-1728, overl. Oost 20-3-
1731 als gevolg van verdrinking in een waterput. Dit
werd op verzoek van schout en schepenen van Oost
vastgesteld door 'doctor Breberenus van Dijck, ende
chirurgijn Brinckmans'. Aan de ouders werd daarna
toestemming verleend om het kind te laten begrav-
en.46
4. Petrus Pinckers, ged. 16-9-1730. Huwde met Maria
Anna Wijers. Zie hiervoor onder VIII-184.
5. N.N. Peinckers. Een dochtertje, geb./ged./overleden
6-1-1733. De nooddoop werd verricht door de vroedv-
rouw van Oost, Maria Herots, echtgenote van Nicolaas
Hoss.
6. Henricus Pinckaers, ged./overl. 15-2-1734.
7. N.N. Peinckers. Een zoontje, ged./overl. 9-5-1735.
De nooddoop werd verricht door de vroedvrouw van
Mesch, Mechtildis Meijers.

Een tweeling:
8. N.N. Peinckers. Een zoontje, ged./overl. 22-7-1736.
De nooddoop werd verricht door de vroedvrouw van
Mesch, Mechtildis Meijers.
en
9. Maria Peinckers, ged. 23-7-1736.
10. Christianus Pinckaerts, ged. 9-10-1738.

Uit het tweede huwelijk:
11. Henricus Pinckaerts, geb. ca. 1743. Huwde te
Breust en te Eijsden voor de dominee (ondertrouwd
27-1) op 11-2-1770 Maria Elisabeth Pleumekers uit
Gronsveld, een dochter van Petrus Pleumekers en
Maria Anna Dolmans. Meester hoefsmid. Hij overleed
te Oost op 9-10-1835. Maria Elisabeth aldaar op 4-11-
1822. Zij bewoonden een huis met smederij aan de
Catharinastraat te Oost. Dit had hij op 4-1-1803
gekocht van Jean Miessen uit Maarland en de kinderen
van zijn broer sub 12 voor een bedrag van 3650 gul-
den.47
12. Joannes Pijnckers, ged. 24-6-1746. Hij huwde te
Eijsden voor de dominee op 1-3-1778 (ondertrouwd
14-2-1778) en te Breust op 2-3-1778, met verkregen
dispensatie wegens tweedegraadsbloedverwantschap,
zijn nicht Gertrudis Miesen uit Oost, een dochter van



Henricus Miesen (=kwartier VIII-152) en Maria Anna

Jacobs (=kwartier VIII-153).48 Dit echtpaar woonde te

Verviers, alwaar Joannes controleur was. Het echtpaar
bezat in Oost enige percelen grond en een huis dat ze
verhuurden. ln 1791 verkochten ze het huis aan

Adrianus Quinten uit Maastricht,49 die het op 8-4-

1794 weer verkochtten aan Petrus Huls (zie hiervoor

onder VII-88).
13. Lambertus Pinckers, ged. 2-3-1749.
14. Melchior Pinckers, ged. 10-4-1752.

IX-369
Aleijdis Elissen
Zij werd geb. te Swelsen bij Wilre ca. 1702. Zij huwde
met Christiaan Penckaers (zie hiervoor onder IX-368)

en overl. te Oost op 19-3-1741.

IX-3 70
Joannes Petrus Wijers
Hij werd geb. te Eijsden en ged. te Breust op 20-1-
1685 als zoon van Bartholomeus Wijers (kwartier X-
740=X-964), griffier van de schepenbank in Breust, en

Margaretha Frambach (kwartier X-741=X-965)50 en

overl. Maarland op 11-8-1742 aan een beroerte.
Schepen en secretaris van Breust. Hij huwde te Breust
op 27-2-1715 (met dispensatie wegens vierde graads-
bloedverwantschap)51 en te Eijsden voor de dominee
op 3-3 (ondertrouwd 16-2) met de van Maarland
afkomstige Anna Ruth (volgt IX-371) een dochter van
Petrus Rutten (volgt X-742) en Anna Cupers (volgt X-
743). Het gezin woonde in Maarland.
Uit dit huwelijk 13 kinderen (alle geb. te Maarland en
ged. te Breust):
1. Bartholomeus Wijers, ged. 24-12-1715.
2. Petrus Wijers, ged. 13-1-1718.
3. Margareta Wijers, ged. 8-3-1719.
4. Joannes Petrus Wijers, ged. 31-7-1720. Overl.
Maarland 1 7-8-1 721.
5. Anna Wijers, ged. 15-5-1722.
6. Elisabeth Wijers, ged. 12-1-1724.
7. Henricus Wijers, ged. 26-2-1726.
8. Cornelia Wijers, ged. 18-8-1727. Overl. Maarland
20-9-1731 aan de gevolgen van puistjes.
9. Maria Anna Wijers, ged. 21-5-1729. Zij huwde
Petrus Pinckers. Zie hiervoor onder VIII-184.
10. Joannes Petrus Wijers, ged. 19-2-1731. Overl.
Maarland 17-11-1733 (Weijers).
11. Cornelia Wijers, ged. 17-1-1733.
12. Joannes Petrus Wijers, ged. 4-7-1735.
13. Sophia Wijers, ged. 31-12-1737.

IX-371
Anna Ruth
Zij werd geb. te Maarland en ged. te Breust op 14-2-
1697 als dochter van Petrus Rutten (volgt X-742) en
Anna Cupers (volgt X-743). Zij huwde met Joannes
Petrus Wijers (zie hiervoor onder IX-3 70) en overl. te
Maarland op 13-3-1761.
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Sint-Gertrudiskerk te Sint Geertruid.
Foto auteur, 1994.

IX-380
Jacobus Cruen (Kruijen, Cruijen)
Jacobus Kruijen werd geboren te Libeek als zoon van
Jacob Cruijen (volgt X-760) en Marij Schenk (volgt X-
761) en overl. te St. Geertruid op 7-2-1775. Hij huwde
te St. Geertruid op 2-10-1732 en voor de dominee te
Eijsden op 5-10-1732 (ondertrouwd op 20-9) met
Catharina van den Berg uit Moerslag (volgt IX-381).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Joannes Jacobus Cruijen, geb. St. Geertruid ca.
1735. Hij huwde met Maria Elisabeth Frins. Zie hierv-
oor onder VIII-190.
2. Maria Barbara Cruen, ged. St. Geertruid 10-4-1739.
3. Simon Cruen, ged. St. Geertruid 29-8-1741.

IX-381
Catharina van den Berg
Zij huwde met Jacobus Kruijen uit Libeek (zie hiervoor
onder IX-380). Zij overleed te St. Geertruid op 10-3-
1768.

IX-382
Balthasar Frins
Balthus werd ged. te Mesch op 1 1-2-1706 als zoon van
Joannes Frins (volgt X-764) en Aleijdis Huijnen (volgt

Wft Life/-
Handtekening Bulthusur Frins (iX-382), 1706-1761.

X-765) en overl. te Mesch op 26-11-1761 aan de gev-
olgen van een ziekte aan de ademhalingsorganen. Hij
huwde (1) Johanna Gilissen en (2) te Lichtenberg (vol-

gens aantekening pastoor Mesch) en te Eijsden voor
de dominee (ondertrouwd 16-4) op 1-5-1735 met de
Eijsdense Margaretha Wijers (volgt IX-383) een
dochter van Wilhelmus Wijers (volgt X-766) en
Gertrudis Morrees (volgt X-767).
Kinderen (alle uit het tweede huwelijk en geboren en
gedoopt te Mesch):



1. Maria Elisabetha Prins, ged. 28-1-1736. Zij huwde
met Joannes Jacobus Kruijen. Zie hiervoor onder VIII-
190.
2. Wilhelmus Prins, ged. 4-3-1737. OVerleed korte tijd
later (15 uren/dagen).
3. Maria Gertrudis Prins, ged. 14-12-1738.
4. Joannes Prins, ged. 5-9-1740.
5. Wilhelmus Prins, ged. 11-4-1745.

Hendricus Hechtermans (..-1705?), XI-1880

Wilhelmus Hechtermanls (ca.1662-1732), X-940

Henricus Hechtermanls (1702-1778), IX-470

Maria Agnes Hegtermarlrs (1750-1823), VIII-235

Alstammingsreeks Maria Agnes Hegtermans (l 750-l 823), Vlll-235

IX-383
Margaretha Wijers
Zij werd ged. te Breust op 30-1-1708 als dochter van
Wilhelmus Wijers (Volgt X-766) en Gertrudis Morrees
(Volgt X-767). Zij huwde met Balthasar Prins (zie hierv-
oor onder IX-382) en overl. te Mesch op 2-4-1790.

IX-464
Martinus Jenomme (Ieunhomme)
Hij werd geb. ca. 1694 en overl. te Caestert-Eijsden op
23-5-1774. Molenaar. Op 11-10-1737 kocht hij de
“maelmoolen genaempt Hoeffen Mooleny te Hoog-

De Muggemalen te Hoog-Caestert, Vaerstraat. Bijna honderd jaar in bezit van de
familie Jeunehomme.
Ansichtkaart uit ca. 1900. Collectie auteur.
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Caestert, Eijsden, Van Maur Ferdinand baron de
Geloes. Op dat moment woonde Martinus nog in de
molen van Moelingen en was een zekere Philip Rutt
pachter van de molen. Naderhand bemaalde en
bewoonde hijzelf de molen. Tot in 1800 bleef de
molen in bezit Van de familie Jeunehomme en kreeg
de huidige naam Muggemolen.52
Hij huwde Maria Coninx (Keunings)(volgt IX-465).
Kinderen (alle geb. te Caestert en ged. Breust):
1. Catharina Jeunhomme, ged. 1-8-1729, oVerl. 8-8
daaropvolgend.
2. Andreas Jeunhomme, ged. 9-11-1730, overl. Caestert
16-1-1733.
3. Maria Mechtildis Jeunehom, ged. 11-1-1733, overl.
22-8-1738.
4. Maria Theresia Jeunehomme, ged. 8-4-1739.
5. Joannes Martinus Jeunhomme, ged. 1 7-12-1 741.
Huwde met Maria Anna Beckers. Zie hiervoor onder
VIII-232.
6. Joannes Jacobus Jenomme, ged. 15-10-1744, overl.
8-3-1758.

IX-465
Maria Coninx (Keunings)
Zij huwde Martinus Jenomme (zie hiervoor onder IX-
464).

IX-466
Theodorus Beckers
Hij huwde op 24-2-1729 te St. Geertruid met Barbara
Thomissen (volgt IX-467).
Kinderen (alle ged. St. Geertruid):
1. Joanna Elizabetha Beckers, ged. 7-12-1729.
2. Maria Anna Beckers, ged. 27-4-1732. Huwde Joannes
Martinus Jeunhomme. Zie hiervoor onder VIII-233.
3. Joanna Elisabetha Beckers, ged. 1-11-1734.

IX-467
Barbara Thomissen
Zij huwde met Theodurus Beckers (zie hiervoor onder
1x-466), enI overleed te sr. Geertruid op 9-4-1765.

IX-468
Simon Van den Cruts (Van der Cruijs)
Hij werd ged. te Mesch op 15-5-1712 als zoon Van
Simon van de Cruts (volgt X-936) en Anna Michels
(volgt X-937) en overl. ald. 21-12-1794. Hij huwde met
Maria Thomassen (Volgt IX-469). Zij woonden achter-
eenvolgens te Mesch, Ryckholt en weer Mesch:
Kinderen:
1. Anna Van der Cruijs, ged. Mesch 25-2-1741.
2. Hubertus Van der Cruijs, geb. ca. 1745. Huwde met
Maria Agnes Hechtermans. Zie hiervoor onder VIII-
234.
3. Margareta Van der Cruijs, ged. Mesch 24-2-1745.
4. Godefridus van de Crues, geb. te Ryckholt en ged. te
Gronsveld 1 7-2-1748.
5. Joannes van der Cruijs, geb/ged.
Ryckholt/Gronsveld 5-12-1 75 1.



Sint-Puncmtiuskerk te Mesch.
Ansichtkaart uit cu. 1920. Collectie auteur.

6. Maria Helena van de Cruijs, geb. Ryckholt, geb/ged.
Ryckholt/Gronsveld 6-4-1 755.

IX-469
Maria Thomassen (Thomissen)
Zij huwde met Simon van der Cruijs (zie hiervoor
onder IX-470) en overl. te Mesch op 3-12-1792 'jubila-
ria'(=hetgeen wordt toegejuicht; wellicht was ze

ernstig en langdurig ziek).

IX-470
Henricus Hechtermans
Hij werd geb. te Eijsden en ged. te Breust op 8-10-1702
als zoon van Wilhelmus Hechtermans (volgt X-940) en

Agnes Erkens (volgt X-941) en overl. plotseling te
Breust op 22-6-1778. Hij huwde (1) te Breust en te
Eijsden voor de dominee (ondertrouwd 25-1) op 9-2-
1749 met Anna Teunens (volgt lX-471). Deze overleed

op 8-2-1754, waarna Hechtermans hertr. (met dis-
pensatie wegens gemengde tweede- en derdegraads
bloedverwantschap) te Breust op 2-5-1756 met Beatrix
Hechtermans, geb. te Eijsden en ged. te Breust op 11-3-
1722 als dochter van Henricus Hechtermans en Agnes
Erambach. Zij overl. te Breust op 1-5-1767.
Kinderen uit het eerste huwelijk (alle geb. en ged. te
Breust):
1. Maria Agnes Hegtermans, ged. 1-3-1750. Huwde met
Hubertus van der Cruijs. Zie hiervoor onder VIII-235.
2. Antonius Hechtermans, ged. 26-10-1751, overl. 4-2-

1 765.
3. Petronilla Hechtermans, ged. 17-10-1753, overl. 18-

10-1 753.
Kinderen uit het tweede huwelijk (alle geb. en ged. te
Breust):
4. Guilielmus Hechtermans, ged. 6-3-1756 (vóórhuwe-
lijks kind). 5. Henricus Hechtermans, ged. 22-7-175 7,

overl. 1 7-5-1 770.

lX-471
Anna Teunens
Zij werd geb. te Maarland en ged. te Breust op 15-3-
1717 als dochter van Anthonius Teunens (volgt X-942)

en Anna Kesseleers (volgt X-943). Zij huwde met
Henricus Hechtermans (zie hiervoor onder IX-470) en

overl. te Breust op 8-2-1754.

24

IX-472
Paulus Massenaer
Hij werd geb. te Maastricht ca. 1707 en overl. te Breust
10-12-1772. Ten tijde van huwelijk: 'soldaet onder het
Regiment van sijn Coninglijke Hoogheijt den
Croonprins van Pruijssen (onder bevel van kapitein
Delare) in garnisoen tot Namen'. Hij huwde te Eijsden
voor de dominee op 21-10-1731 (ondertrouwd op 29-
9) en te Breust (met toestemming van zijn kapitein) op
28-10-1731 met Gertrudis Erkens (Volgt IX-473).
Kinderen (alle geb/ged. te Breust):
1. Maria Mariner, ged. 3-8-1731 (voor-huwelijkskind).
2. Beatrickx Massenaer, ged. 20-3-1734, overl. te Breust
op 25-1-1793. Huwde te Breust op 30-8-1761
Bartholomeus Geuten uit Eijsden.
3. Maria Gertrudis Machelaer, geb. 24-3-1736, overl.
12-4-daaropvolgend.
4. Laurentius Wassener, ged. 19-8-1737. Huwde Maria
Catharina Huijnen. Zie hiervoor onder VIII-236.
5. Petrus Wassenaer, ged. 24-2-1740, overl. 7-4 daar-
opvolgend.
6. Elisabeth Wassenaer, ged. 27-8-1742. Huwde te
Breust op 18-10-1772 Wilhelmus Huijnen uit Eijsden.

IX-473
Gertrudis Erkens
Zij werd ged. 17-3-1701 als dochter van Cornelius
Erkens (volgt X-946) en Maria van der Linden (volgt
X-947). Zij huwde met Paulus Massenaer en overleed
te Breust op 25-1-1771.

IX-474
Joannes Huijn (Huijnen)
Hij werd geb/ged. te Breust ca. 1701 als zoon van
Wilhelmus Heunen (volgt X-948) en Margaretha
Willems (volgt X-949) en overl. te Eijsden op 26-5-
1761. Hij huwde met de waarschijnlijk uit Mesch
afkomstige Catharina Gilissen (volgt IX-475).
Kinderen (1 t.rn. 3 geb/ged. te Mesch, volgende alle
geb. te Eijsden en ged. te Breust):
1. Margaretha Huijnen, geb. ca. 1723, overl. Eijsden
26-10-1731 aan de gevolgen van pokken.
2. NN. Hun, geb. en overl. te Mesch op 30-4-1724.
3. Joanna Catharina Hunen, ged. te Mesch op 2-12-
1725, overl. Eijsden 23-10-1731 aan de gevolgen van
dissenterie en pokken.
4. Maria Huijnenn, ged. Breust 20-2-1728, overl. 26-
10-1731 aan de gevolgen van dissenterie.
5. Anna Huijn, ged. te Breust op 17-11-1730, overl. 30-
10-1 73 1.
6. Wilhelmus Huijn, ged. te Breust op 22-9-1732.
7. Joannes Mattias Huijn, ged. te Breust op 7-5-1734,
overl. 30-1-1740.
8. Henricus Huijn, ged. te Breust op 13-1-1736.
9. Leonardus Huijnen, ged. te Breust op 12-12-1737.
10. Maria Catharina Huijnen, ged. te Breust op 12-1-
1740. Huwde met Laurentius Wassener. Zie hiervoor
onder VIII-237.
11. NN. Huijnen, dochtertje, geb/overl. Eijsden 21-5-
1742. Door de vroedvrouw Van Mesch, Mechtildis
Meijers gedoopt.



12. Joannes Huijn, ged. Breust 20-5-1743, overl. 9-11
daaropvolgend.

In 1731 werd dit gezin zwaar getroffen door de
heersende dissenterie/pokken epidemie. In één week
tijd in oktober stierven 4 kinderen.

IX-475
Catharina Gilissen
Zij huwde met Joannes Huijn(en) (zie hiervoor onder
IX-474) en overl. te Eijsden op 6-7-1777, ca. 74 jaar
oud.

IX-476
Libertus (Liberius, Livinus) Bovi
Hij werd geb/ged. te Breust op 31-12-1711 als zoon
van Arnoldus Bovi (kwartier X-952=X-1020) en Anna
Tosses (kwartier X-953=X1021)53 en overl. te Eijsden
op 28-1-1794. Hij huwde (1) te Breust en te Eijsden
voor de dominee (ondertrouwd op 11-6) op 27-6-1734
met Joanna Spauwen(s) (volgt IX-477). Deze overl. te
Eijsden, twee dagen na haar zoon Lambertus (zie hier-
na sub 8) op 20-9-1781 waarna hij met Sophia (Lucia)
Medrin (=kwartier VII-121) hertrouwde te Breust op 2-
5-1 784.54
Kinderen uit het eerste huwelijk (alle geb. te Eijsden en
ged. te Breust):
1. Arnoldus Bovi, ged. 10-4-1735. Huwde met Maria
Cornelia Dolmans. Zie hiervoor onder VIII-238.
2. Joanna Bovi, ged. 9-1-1737, overl. 13-12-1744.
3. Anna Bovi, ged. 17-10-1738. Jong overleden.
4. Maria Bovi, ged. 1-12-1740.
5. Levinus (Liberius) Bovy, ged. 3-8-1743, overl. 11-12-
1744.
6. Anna Bovi, ged. en overl. op 11-11-1745, overl. 17-
11-1745.
7. Anna Bovi, ged. 11-4-1747.
8. Lambertus (Lebuinus) Bovi, ged. 8-2-1750. Overleed
te Eijsden op 18-9-1781, slechts 31 jaar oud.
Ongehuwd.
Kinderen uit het tweede huwelijk (alle geb. te Eijsden
en ged. te Breust):
9. Anna Bovi, ged. 5-3-1785, overl. 23-3-1790.
10. Catharina Bovi, ged. 30-8-1787.

IX-477
Joanna Spauwen(s)
Zij werd geb. te Eijsden en ged. te Breust op 21-6-1709
als dochter van Mattheus Spauwen (volgt X-954) en
Joanna Me(e)rtens (Volgt X-955). Zij huwde met
Libertus Bovi (zie hiervoor onder IX-476) en overl. te
Eijsden op 20-9-1781.

Generatie X (Stom-ouders)

X-710
Christiaan Ruth
Christiaan Ruth werd geboren omstreeks 1621 als zoon
van Jan Ruth, schepen van Eijsden (kwartier XI-1420)
en Margaretha Lamberts (kwartier XI-1421).55 Hij over-
leed te Oost ca. 1680. Hij huwde Catharina Herve
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(volgt X-711) dochter van Gyll (de) Herve, kapitien
(kwartier XI-1422) en Agnes Oist (kwartier XI-1423).
Op 8-5-1679 maakt hij 'liggende op sijn bedde cranck
van lighaem' zijn testament. Hij vermaakt aan zijn
echtgenote enige percelen grond (5 1/2 grote roede
akkerland in den Poel, 4 grote en 19 kleine roeden
akkerland bij Crijnen Coul en 7 1/2 grote roede weide
in de Eijsder bennelden) en een jaarlijkse erfpacht van
1 1 vaten spelten op een weide van Tomas en Kerst Mor
ter betaling van 'de groote schulden waermeede (hij
haar en hun kinderen) beswart is latende' alsook om
'hunne onmondige kinders mit eeren ende deuchden
in de vreese Godts te moogen optrecken'. Bovendien
mag ze ook andere niet nader genoemde eigendom-
men ten dien behoeve vervreemden. Op 7-5-1680
verzoekt Catharina 'weduwe wijlen Cristian Ruth'
schout en schepenen van Eijsden het testament te
erkennen.56

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gilis Ruth.
2. Helena Ruth, huwde Noël Kersten.
3. (Maria) Sophia Rutten, ged. Breust 20-11-1675,
huwde Jan Weerts.
4. (Maria) Catharina Ruth, geb. ca. 1666, huwde Jan
Cauwbergh. Zie hiervoor onder lX-354.
5. Agnies Ruth, huwde Christiaen Pinckers. Zie hierna
onder X-736.
6. Marie Ruth, huwde Jan Hermans.

X-7 1 1
Catharina Herve
Zij is een dochter van Gyll (de) Herve, kapitein
(kwartier XI-1422) en Agnes Oist (kwartier XI-1423)57,
en huwde Christiaan Ruth (zie hiervoor onder X-710).
Wanneer Catharina overleed is niet bekend. Op 21-2-
1702 verkopen haar kinderen (hiervoor onder sub 1
tot en met 6) gezamenlijk een wei van 12 grote roeden
gelegen op Clockerdries aan Jan Peters junior voor 180
gulden.58 Het is aannemelijk dat zij toen reeds is over-
leden.

X-736
Christianus Pinckers
Hij werd geb. omstreeks 1658 als zoon van Hendrick
Pinckaers (kwartier Xl-1472)59 en Maria Habets
(kwartier XI-l473) en overl. te Oost op 30-4-1741. Hij
huwde ca. 1680 met Agnes Ruth (Rutten)(volgt X-73 7)
een dochter van Christiaan Ruth (kwartier Xl-l474 =

kwartier X-710; zie aldaar) en Catharina Herve
(kwartier XI-1475 = kwartier X-711; zie aldaar).
Landbouwers. Pinckers leent bij voortduring geld zon-
der dat evenwel duidelijk is met welk doel. Zo bijvoor-
beeld 200 gulden in 1698, 100 gulden in 1699, 350
gulden in 1701 (van deze lening moest hij in 1718 nog
368 gulden [inclusief opgelopen rente] betalen etc.60
Uit dit huwelijk 7, mogelijk 8 kinderen (alle geb. Oost
en ged. Breust):
1. Maria Pinckaers, ged. 5-6-1682 (N.B. in haar doop-
inschrijving wordt de vader Christianus Joannes
Pinckears genoemd?).



Pinckears genoemd?).
2. Catharina Pinckaers, ged. 21-2-1684. Kort na de
geboorte overleden.
3. Christianus Pinckaerts, ged. 30-11-1688, overl. vóór
31-10-1700, wellicht ca. 11-10-1691 ('den selven dito
[=11-10-1691] begraven een kindt van Kerst
Pinckaerts).
4. Josephus Pinckers, geb. ca. 1690, overl. Maarland
27-8-1764, tr. (1) Breust 25-12-1713 Catharina
Scholtes (Scholtissen) uit Slenaken, tr. (2) Breust 1-7-
1742 zijn verre familielid Elisabeth Pinckers uit
Maarland, een dochter van Willem Pinckers en
Catharina Schroen en tr. (3) Breust 19-5-1761 Agnes
Bessems uit Eckelrade. Zij tr. (2) Breust 10-11-1772
Joannes Magermans.
5. Maria Catharina Pinquers, ged. 16-2-1696, overl.
Oost, precies 15 jaar oud, 16-2-1711, aan de gevolgen
van koorts.
6. Agnes Pinckarts, ged. 4-5-1698. Zij was in 1732 1in
de kraem van een onecht doot kindt, leggende ten
huijs van haer broeder Christiaen Pinckers'. Op 10-9-
1732 werd dit kind op verzoek van schout en schepe-
nen van Oost ter opheldering van 1op soubsonneuse
geruchten die er liepen' in het dorp, door de stadsdoc-
ter van Maastricht, J.T. Deutgen, en de stadschirurgijn,
P. Mettevier, onderzocht. Zij constateerden dat 'het
doode voldraegen kindt of soontje van Agnes
Pinckers, die het selve volgens relaes doodt soude
gebaert hebben, sonder assistence van een vroede
vrouwe () geene teeckenen van een aengedaene vio-
lentie off doodinge' vertoonde en merkten op dat 'bij
manquement van een vroede vrouwe, ende behoorlige
assistence een kindt off vrucht in de baering off bae-
ringsdeelen kan sterven'.61
7. Christianus Penckaers, ged. 31-10-1700. Huwde met
Aleijdis Elissen. Zie hiervoor onder IX-368.
en waarschijnlijk:
8. N.N., een zoontje; ca. juni-september 1704 werd
begraven N.N. lfilius Christianus Pinckaerts ex Oost'.

X-737
Agnes Ruth (Rutten)
Zij werd geb. ca. 1659 als dochter van Christiaan Ruth
(kwartier XI-1474 = kwartier X-710; zie aldaar) en
Catharina Herve (kwartier Xl-1475 = kwartier X-711;
zie aldaar). Zij huwde met Christianus Pinckers (zie
hiervoor onder X-736) en overl. te Oost 20-2-1729.

X-742
Petrus Rutten (Ruth)
Hij is een zoon van Peter Rutten (=kwartier XI-1484)
en Anna Blanckarts (=kwartier Xl-1485)62 en overl. te
Maarland op 10-4-1706. Schepen van Breust. Hij
huwde te Breust op 8-1-1696 met Anna Cupers (volgt
X-743).
Uit dit huwelijk:
1. Anna Rutten, geb. te Maarland en ged. te Breust op
14-2-1697. Zij huwde Joannes Petrus Wijers. Zie
hiervoor onder IX-3 70.

X-743
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Anna Cupers
Zij werd geb. ca. 1655. Zij huwde met Petrus Rutten
(zie hiervoor onder X-742) en overl. te Maarland op
25-3-1728, na vele jaren geduldig gedragen pijn gele-
den te hebben, als gevolg van blaasstenen.

X-760
Jacob Cruijen
Jacob Cruijen uit Libeek (Eijsden) huwde voor de
dominee te Eijsden (ondertrouwd op 29-10-1701) op
20-11-1701 met de weduwe Marij Schink (Zink) (volgt
X-761) uit Vijlen. Hij overleed te St. Geertruid op 12-
9-1 735.
Kind uit dit huwelijk:
Jacob Cruijen (Kruijen). Hij huwde met Catharina van
den Berg. Zie hiervoor onder lX-380.

X-761
Marij Schink (Zink).
Zij is afkomstig uit Vijlen. Ze huwde (1) N.N. en in
1701 (2) Jacob Cruijen uit Libeek. Zie hiervoor onder
X-760.

Joannes Prins (..-..), X-764
l

Balthasar Prins (1706-1761), IX-382
|

Maria Elisabeth Prins (1736-1799), VIII-191

Afstummingsreeks Marin Elisabeth Fríns (1736-1799), VIN-191

X-764
Joannes Prins
Hij huwde Aleijdis Huijnen (volgt X-765).
Kinderen (alle geboren en gedoopt te Mesch):
1. Maria Prins, ged. 21-4-1702.
2. Catharina Prins, ged. 29-8-1703.
3. Balthasar Prins, ged. 11-2-1706. Huwde met
Margaretha Wijers. Zie hiervoor onder IX-382.

X-765
Aleijdis Huijnen
Zij huwde Joannes Prins (zie hiervoor onder X-764).

X-766
Guilhelmus Wiers (Wilhelmus Wijers)
Hij werd geb. te Eijsden en ged. te Breust op 1-2-1683
(Wiers) als zoon van Bartholomeus Wijers (=kwartier
XI-1532=X-964) en Marageta Prambach (=kwartier XI-
1532=X-965)63 en overl. aldaar op 5-1-1766. Hij huwde
te Breust (met dispensatie wegens gemengde tweede-
derdegraads bloedverwantschap) op 29-10-1707 met
Gertrudis Morrees (volgt X-767) een dochter van Jan
Morrees (volgt Xl-1534) en Elisabeth Teuth (volgt Xl-
1535).
Kinderen (alle geboren te Eijsden en gedoopt te
Breust):
1. Margareta Wijers, ged. 30-1-1708 (3-maands kind-
je). Zij huwde met Balthasar Prins uit Mesch. Zie
hiervoor onder IX-382.
2. Joannes Wijers, ged. 23-1-1709.



4. Arnoldus Wijers, ged. 21-2-1713.
5. Wilhelmus Wijers, ged. 17-6-1718.
6. Barthelomeus Wijers, ged. 30-4-1725, overl. Eijsden
21-5-1725.

X-767
Gertrudis Morrees
Zij werd geb. te Eijsden en ged. te Breust op 14-2-1684
(Getrudis Morraij) als dochter van Jan Morrees (volgt
XI-1534) en Elisabeth Teuth (volgt XI-1535). Zij huwde
met Wilhelmus Wijers (zie hiervoor onder X-766) en
overl. te Eijsden op 21-3-1755.

X-936
Simon van de Cruts (van den Cruijs)
Hij woonde te Mesch en huwde aldaar Anna Michaelis
(Michels, Maghiels)(volgt X-937). Hij overleed te
Mesch op 15-9-1745 (van der Cruijs). Op 3-3-1742
maakte hij lkranck sijnde doch gesont van herten'
samen met zijn vrouw 'gesont van lichaem gaende
ende staende bij haar volle verstant' een testament. Zij

Het ouderlijk huis van Simon van de [ruts (X-936), Langstraat, Mesch.
Foto auteur, 1994.

willen, dat na hun dood, 'om peijs en vrede', hun twee
zonen Tiwis en Simon het ouderlijk huis ('met alle de
huijsmeubels') krijgen aan de Langstraat. Dit onder de
conditie dat de twee zonen een uitstaande lening van
600 gulden op zich nemen en aan hun zus Anna
(bedoeld is Joanna) eenmalig 150 gulden betalen Iende
daer enboven hun () bedde'. De overige goederen die-
nen gelijkelijk verdeeld te worden. Des zullen Tiwis en
Simon hun ouders Ionderhouden van eten, drincken,
kleederen ende alle nootsaeckelijckheijt tot hunnen
sterffdagh toe' en hun begrafenis verzorgen. Het testa-
ment werd opgemaakt ten huize van de testateurs te
Mesch door Philip Lhoost, schepen en secretaris van
Mesch 'gevraeght sijnde off sij (testateurs) kosten sch-
rieven, soo hebben sij beijde geantwoodt van neen'.
Een jaar later herroepen ze dit testament en doen ze
een schenking bij leven van nagenoeg gelijke strek-
king, voor zover van toepassing, ten gunste van hun
dochter Jenne (Joanna). Hieraan werd wel uitvoering
gegeven.64
Kinderen (alle geb/ged. te Mesch):
1. Anna van de Cruts, ged. 2-6-1700. Jong overleden.

2. Matheus (Tiwis) van de(r) Cruts. Hij overleed te
Mesch op 9-9-1766, teringlijder, en was gehuwd met
Magdalena Onclin. Deze overleed aldaar op 25-11-
1775).
3. Nicolaus van de Cruts, ged. 1-1-1706. Jong overle-
den.
4. Joanna (Ienne) van den Cruijs, ged. 10-1-1709,
overl. Mesch 12-2-1761. Zij huwde (1) te Mesch op 7-
6-1739 Paulus Lekler (Leclaire) uit Mortier. Deze over-
leed te Mesch op 15-5-1742, waarna zij huwde (2)
aldaar 10-8-1747 met Gregorius Hecmans uit Teuven.
5. Simon van den Cruts, ged. 15-5-1712. Huwde met
Maria Thomissen. Zie hiervoor onder IX-468.

X-937
Anna Michaelis (Michels)
Zij huwde Simon van de Cruts (zie hiervoor onder X-
936).
Zij overleed te Mesch op 9-3-1748.

X-940
Wilhelmus Hechtermans
Hij werd geb. ca. 1662 als zoon van Hendricus
Hechtermans (volgt Xl-1880) en Pentecostes Teut
(volgt XI-1881) en overl., na een langdurige ziekte, te
Eijsden op 27-1-1732 'circa 12 de nocte'. Hij huwde te
Eijsden voor de dominee op 2-2-1698 (ondertrouwd
18-1) met Agnes Erkens (volgt X-941).
Uit dit huwelijk (alle geb. te Eijsden en ged. te Breust):
1. Petronella Hechtermans, ged. 19-11-1698, overl. 28-
5-1707.
2. Joannes Hechtermans, ged. 23-2-1700.
3. Hendricus Hechtermans, ged. 28-8-1701, overl. vóór
8-10-1702.
4. Hendricus Hechtermans, ged. 8-10-1702. Huwde
Anna Teunens. Zie hiervoor onder IX-470.
5. Agnes Hechtermans, ged. 16-6-1705, overl. 28-6
daaropvolgend, begraven op het kerkhof van Eijsden.
6. Maria Agnes Hechtermans, ged. 23-7-1706. Zij
huwde te Breust op 30-3-1734 met Jacobus van Gulpen
en overl. te Eijsden op 5-11-1775. Jacobus overl. aldaar
op 20-2-1 780.
7. Petronella Hechtermans, ged. 20-1-1709, overl. 27-
9-1731 aan de gevolgen van dissenterie.
8. Anna Hechtermans, ged. 18-8-1711, overl. te Eijsden
op 9-11-1792. Huwde te Breust op 29-4-1744 met
Martinus Huijnen. Deze overleed te Eijsden op 31-5-
1 757.
9. Wilhelmus Hechtermans, ged. 17-5-1714, overl. te
Eijsden op 16-3-1771. Ongehuwd.

X-941
Agnes Er(c)kens (Eerckens)
Zij huwde met Wilhelmus Hechtermans (zie hiervoor
onder X-940) en overl. te Eijsden op 2-6-1747, ca. 78
jaar oud.

X-942
Anthonius Teunens (Theeunens)
Hij werd geb. te Maarland in ca. 1676 en overl. aldaar
op 25-3-1746. Hij huwde te Breust (hij was op dat



moment woonachtig te Gronsveld) op 7-2-1706 met
Anna Kesselt (Kessens alias Kesselaers) (volgt X-943)

uit Maarland, een dochter van Nicolaus Kesselt (Volgt
XI-1886) en Gertrudis Theunens (volgt Xl-1887).

Kinderen (alle geboren te Maarland en gedoopt te
Breust):
1. Aleijdis Theunissen, ged. 9-11-1706.
2. Nicolaus Theunissen, ged. 1-3-1709.
3. Catharina Theunissen, ged. 7-2-1715.
4. Anna Theunens, ged. 15-3-1717. Huwde Henricus
Hechtermans. Zie hiervoor onder IX-470.
5. Anthonius Theunens, ged. 13-12-1718, overl. 22-8-

1719.

X-943
Anna Kesselt (Kessens alias Kesselaers, Keisselt, Kisselt)

Zij is geboortig van Maarland en een dochter van
Nicolaus Kesselt (volgt Xl-1886) en Gertrudis

Theunens (volgt Xl-1887). Zij huwde met Anthonius
Teunens (zie hiervoor onder X-942).

X-946
Cornelius Eerkens
Hij werd geb. te Aubel ca. 1676 en overleed te Breust
op 12 ('in duo') januari 1747. Hij huwde (1) te Eijsden
voor de dominee op 11-9-1695 (ondertrouwd 28-8)

met Maria van der Linden (volgt X-947). Deze overleed

op 21-1-1726, waarna hij huwde (2) te Breust op 21-6-
1726 met de veertigjarige Maria Keijsers uit Termaar,
maar wonende te Breust. Plotseling overleden rond 3
uur Is middags te Breust op 19-12-1741.
Kinderen uit het eerste huwelijk (alle ged. te Breust):
1. Beatrix Erckens, ged. 9-4-1697, overl. te Breust op
19-5-1773. Huwde te Breust op 17-10-1723 met
Joannes Denijs Lejeune uit Mortroux.
2. Gertrudis Eerkens, ged. 17-3-1701. Huwde Paulus
Massenaer. Zie hiervoor onder IX-472.
Uit het tweede huwelijk twee levenloze kinderen
(beide geb./ged./overl. te Breust:
3. Anonima Erckens, dochtertje, ged. door de vroedv-
rouw van Oost, Maria Herots, echtgenote van Nicolaas

Hoss, op 22-4-1727.
4. Anonima Erckens, dochtertje, ged. door de vroedv-
rouw van Mesch, Mechtildis Meijers, op 6-3-1729.

X-947
Maria (Merrij) van der Linden
Zij huwde met Cornelius Eerkens (zie hiervoor onder
X-946) en overl. te Breust op 21-1-1726, circa 72 jaar
oud.

X-948
Wilhelmus Heunen (Huijn)
Wilhelmus Heunen (Huijn) werd geboren te Breust ca.
1663. Hij huwde (1) Margaretha Willems uit Mesch
(volgt (X-949). Margaretha overl. te Breust op 15-10-
1732 waarna hij hertrouwde te Breust en te Eijsden
voor de dominee (ondertrouwd 19-9) op 4-10-1733
met de ca. 48-jarige Elisabeth Corvers (Kurvers) uit
Stockhem (tegenwoordig Belgisch Limburg), die te
Eijsden woonachtig was. Elisabeth overl. te Breust op
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26-8-1763. Wilhelmus was op dat moment reeds over-
leden.
Kinderen (alle uit het eerste huwelijk en geb/ged. te
Breust:
1. Leonardus Heunen, ged. 3-1-1694.
2. Wilhelmus Huijnen, geb. ca. 1696, overl. te Breust
18-10-1712 'ex improviso, quia jussu sui patris offod-
diens argillam sive terram es fossa sive in fossa concave
et moram faciens, et requisitus, in ventur est mortuus

obrutur a terra totiur concavi que desuper reciderat in
ipsum'(=hij overleed geheel onverwacht als gevolg van
verstikking door het instorten van een mergelkuil
waardoor hij bedolven raakte onder de mergel. De kuil
was tevens zijn laatste rustplaats).
3. Nicolaus Heunen, ged. 2-3-1701.
4. Joannes Huijn, geb. ca. 1702. Huwde Catharina
Gilissen. Zie hiervoor onder lX-474.
5. Anna Huenen, ged. 21-3-1704.
6. Petrus Heunen, ged. 8-7-1706.
7. Maria Huijnen, ged. 18-11-1708.

X-949
Margaretha Willems
Zij werd geboren omstreeks 1672 te Mesch, huwde
Wilhelmus Heunen (zie hiervoor onder X-948) en

overleed op 15-10-1732 te Breust.

X-954
Mattheus Spauwen
Hij werd geb. ca. 1654 en overl. op 1-12-1734 te
Eijsden aan de gevolgen van astma. Hij (Matthijs
Pauwen) huwde voor de dominee te Eijsden op 25-1-
1693 (ondertrouwd 11-1) met Joanna (Jen) Me(e)rtens

(pastoor vermeldt Maria Boonen) uit Eijsden (volgt X-

955).
Kinderen (alle geb. te Eijsden en ged. te Breust):
1. Laurentius Spauwen, ged. november 1694. Huwde te
Breust op 30-12-1723 Maria Jabes uit Heerlen, maar
wonende te Eijsden.
2. Maria Spauwen, ged. 17-11-1697.
3. Martinus Spauwen, ged. 11-11-1700, overl. 6-11-
1 707.
4. Magdalena Spauwen, ged. 12-11-1703, overl. 13-1-
1 7 12.
5. Joanna Spauwen, ged. 21-6-1709. Huwde Libertus

Bovi. Zie hiervoor onder lX-476.

X-955
Joanna Me(e)rtens
Zij werd geb. ca. 1668. Zij huwde Mattheus Spauwen
(zie hiervoor onder X-954) en overl. te Eijsden op 3-8-
1 728.

Generatie Xl (Stom-grootouders)

XI-1534
Jan Morrees
Hij huwde met Elisabeth Teuth (volgt Xl-1535). Van

huis uit katholiek deed hij voor Pasen 1695 belijdenis
in de hervormde leer 'Jan Moores getrout en geboortig
in Eijsden'. Zijn echtgenote bleef katholiek. In 1709



was hij ouderling, in 1716 oud-ouderling. Schepen van
Eijsden.
Bij het overlijden van zijn echtgenote wordt aangete-
kend dat hij, hij is dan reeds overleden, 'acatholici' is.
Uit dit huwelijk minstens twee kinderen geboren te
Eijsden:
1. Getrudis Moraij, gedoopt te Breust op 14-2-1684.
Huwde met Wilhelmus Wijers. Zie hiervoor onder X-
766.
2. Elisabet Moores (Morree), hervormd gedoopt te
Eijsden op 27-3-1695. Zij huwde te Breust op 16-6-
1724 (met dispensatie wegens gemengde twee- en der-
degraadsbloedverwantschap) en te Eijsden voor de
dominee (ondertrouwd op 3-6) op 18-6-1724 met
Leonardus Wijers, een broer van de sub 1 genoemde
Wilhelmus Wijers. Elisabeth overleed reeds kort na
haar huwelijk en wel te Eijsden op 23-10-1725, kort na
het overlijden Van hun enig kind (Bartholomeus
Wijers, ged. Breust 30-4-1725, overl. Eijsden 21-5-
1725). Leonardus overleed aldaar op 2-4-1788 na een
weduwnaarschap van 52 jaar. In 1732 komt hij, na een
hevige ruzie, tot een schikking met zijn schoonmoeder
aangaande de 'dote' die hem toekomt uit de erfenis
van zijn schoonvader.65

XI-1535
Elisabeth Teuth (Theuijt)
Zij werd geb. te Eijsden ca. 1659 als dochter van Jan
Theuth (=kwartier XII-3070=XI-1922)66, biertapper,
schepen van Eijsden en Elisabeth Wijers (=kwartier
XII-3071=XI-1923) en overl. aldaar op 3-6-1739.

XI-1880
Hendricus Hechtermans
Hendrik Hechtermans uit Alden Biesen huwde te
Eijsden voor de dominee op 15-12-1658 Pentecostes
(Pincke) Teut (volgt XI-1881), een dochter van Joannes
Teut (=kwartier XII-3762=XII-3844) en Catharina
Curvers (=kwartier-3763=XII-3845). Burger van
Maastricht 2-10-1647 (bakkersambacht). Hij is de
stamvader van de Eijsdense Hechtermansen. In 1663
bezat hij liefst 2 bunder, 10 grote en 16 1/2 kleine roe-
den land te Eijsden.67 Pentecostes overleed vóór 1695.
Hendrik waarschijnlijk op 25-5-1705.
Kinderen (alle geb. te Eijsden en ged. te Breust):
1. Hendrik Hec(h)termans, geb. ca. 1658, overleed te
Eijsden op 19-2-1725. Huwde Catharina Jeukens. Deze
overleed te Eijsden op 22-3-1715. Hendrik is enige
jaren collecteur van de belastingen van Eijsden
geweest. Echter bij het opmaken van de rekeningen
blijkt er een 'seer merckelijcke somme"te cort ende ten
achteren'. Ter voorkoming van juridische steekspelen
en navenante kosten draagt hij bijna 1400 gulden (l)
in geld en onroerend goed over aan de gemeentenaren
Van Eijsden. Dat was in augustus 1719. In februari
1720 blijkt hij nog ruim 370 gulden schuld te heb-
ben.68
2. Catharina Hechtermans, geb. ca. 1662, overleed te
Eijsden op 31-3-1742. Huwde te Wolder voor de domi-
nee Op 26-12-1689 (ondertrouwd te Eijsden op 5-12)
met Egidius Peeters alias Cousen). Deze overleed te
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Eijsden op 16-5-1728.
3. Guilielmus (Willem) Hechtermans, geb. ca. 1662.
Huwde met Agnes Erkens. Zie hiervoor onder X-940.
4. Jan Hechtermans.
5. Elizabeth Hechtermans. Huwde met Peter Jeuckens.
6. Nicolaus Hechtermans, ged. 11-10-1671. Overleed
vóór 14-6-1679.
7. Dionijsius Hectermans, ged. 28-4-1676. Burger van
Maastricht 15-6-1699 (brouwersambacht). Brouwer.
Huwde te Maastricht (St. Catharinakerk) op 17-2-1699
Joanna Rutten.
8. Nicolaus Hectermans, ged. 14-6-1679, Idie 11
decembris in castro vulgo den Aldenbijsen ordinis
militaris teutonici obijt Nicolaus Hechtermans"qui ibi
sepultus est eius exequie ibi celebrate suntl
(=Overleden in het Duitse soldatenkamp Alden Biesen
op 11-12-1705, aldaar begraven, hier een dienst
gedaan).

XI-1881
Pentecostes Teut
Zij werd ged. te Breust op 8-3-1637 als dochter van
Joannes Teut (Theuth)(=kwartier XII-3762=XII-3844)
en Catharina Curvers (=kwartier XII-3 763:)(11-3845).69
(volgt XII-3763). Zij huwde met Hendricus
Hechtermans (zie hiervoor onder XI-1880).

XI-1886
Nicolaus Kesselt
Hij huwde Gertrudis Theunens (volgt XI-1887).
Kinderen (alle ged. te Breust):
1. Anna Kesselt. Huwde Anthonius Teunens. Zie
hiervoor onder X-942.
2. Margarita Kesselt, ged. 24-5-1693, overl. te Maarland
op 26-11-1761 (Kissels). Huwde Joannes Hos.
3. Joannes Kessers, ged. 11-4-1696.

XI-1887
Gertrudis Theunens
Zij huwde Nicolaus Kesselt (zie hiervoor onder XI-
1886)

HENK BOERSMA

Rectificatie
Van kwartier XI-1931, Johanna Petermans (zie deel 8
van de kwartierstaat, UEV nr. 48, pag. 19) is abusieve-
lijk aangenomen dat ze een dochter is van Paulus
Petermans. Dat is niet correct gebleken. Zij is een
dochter van Jan Petermans (nieuwe kwartier XII-3862),
schepen en secretaris van de schepenbank van Eijsden
en van Anna Sijmons (nieuwe kwartier XII-3863). Zij
werd geb. ca. 1623 en overl. te Eijsden op 11-4-1708.
Zij huwde (1) Willem Frambach en (2) Christiaan
Praesten.70



*In de afgelopen jaren hebben velen een bijdrage geleverd aan de

totstandkoming en realisatie van deze kwartierstaat. Zonder

iemand tekort te willen doen gaat mijn dank met name uit naar de

redactie van dit tijdschrift, in het bijzonder naar de heer H.I.G.

Wijnands, de studiezaalmedewerkers van het Rijksarchief in

Limburg te Maastricht en naar mevrouw C. Frijns-Warnaar,

beheerder van het archiefvan de gemeente Eijsden.
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(tegenwoordig Belgisch Limburg). Voor pachtcontract zie
RAL, LvO 5338. Akte 9-10-1738 voor notaris A. Morren te
Maastricht, gerealiseerd 8-1 1-1739. Dolmans werd gedoopt
op 15-8-1703 te Wyck-Maastricht, St. Martinus, als zoon
van Petrus Dolmans en Cornelia Knibben. Voor de familie
Knibben, H.].L.M. Boersma, Genealogie Knibbens (ca.
1600-ca. 1 700) in: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie,
jrg. 20 (1992), nr. 3, pag. 82-85.
Kwartier X-708 en kwartier X-709 alsook hun voorouders
worden hier niet nader beschreven.
RAL, fonds notarissen, inv. nr. 198, notaris M.D. Sijmons te
Eijsden, datum genoemd. Verkoopster is echtgenote van
Hendrik Weerts. Zij verkoopt mede namens de weduwe
Hermans, Tossin Weerts, Cornelis Weerts en Willem Ruth,
echtgenoot van Maria Berton, wonende te Maastricht. De
koper is gehuwd met Cathrijn Simmons.
Voor de kwartieren X-604 en X-605 zie deel 10 van deze
kwartierstaat in UEV nr. 57, maart 1992, pag. 8-16, i.h.b.
pag. 1 3-1 4.
RAL, LvO 9901, Overdrachtregister Oost, fol. 134 dorso.
Akte op datum genoemd voor notaris Th. van der Wood te
Eijsden en gerealiseerd op 8-9-1761.
Van deze gebeurtenis werd een aantekening gemaakt in het
overlijdensregister van de parochie Breast. Van de visitatie
werd verslag gedaan in een 'extra-ordinaire' vergadering van
schouten schepenen van Oost op 21-3-1731. Zie hier
voor RAL, LvO 9887, Criminele Rolle Oost.
RAL, fonds notarissen, inv. nr. 292, notaris H. Roosen te
Eijsden, aktenr. 62 d.d. 4 Pluviôse van het jaar Xl (=4-1-
1 803).
Zie voor deze kwartieren deel 11 van deze kwartierstaat in
UEV nr. 62, juni 1993, pag. 5.
Zie met name RAL, LvO 9902, Overdrachtregister Oost,
realisatiedata 22-12-1785, 22-9-1791 en 23-5-1792.
Bartholomeus Wijers (kwartier X-740=X-964) en
Margaretha Frambach (kwartier X-741=X-965) werden
reeds eerder beschreven in deel 8 van deze kwartierstaat in
UEV nr. 48, december 1989, pag. 16-17.
Zij hebben het echtpaar Ian Ruth de oude (kwartier XIII-
5776) en Sophia Mieckens (kwartier XIII-5777) als
gemeenschappelijke voorouders. Zie voor een schema a.w.
Pinckers, Pinckaerts etc., pag. 8.
M. Meerman, Watermolens in Eijsden, uitgave Stichting
Eijsdens Verleden, 1990, pag. 63-88, i.h.b. pag. 76-80, en
RAL, LvO 5338, Overdrachtregister Eijsden, fol. 154. De
akte werd verleden voor notaris M.D. Sijrnons te Eijsden op
datum genoemd en gerealiseerd op 25-2-1738.
Zie voor Arnoldus Bovi (kwartier X-952=X-1020) en Anna
Tossees (Tossis)(kwartier X-953=X-1021) deel 4 van deze
kwartierstaat in UE V nr. 30, augustus 1985, pag. 25.
Zie voor Sophia (Lucia) Medrin (kwartier VII-121) deel 8
van deze kwartierstaat in UE V nr. 48, december 1989, pag.
1 1.
Voor de familie Rutten zie het familieblad Marutgen en
M.Th.L.W. Boersma, Rutten, een familie van aanzien te
Eijsden, in: Uit Eijsdens Verleden, nr. 37, maart 1987, pag.
4-1 7.
RAL, LvO 5333, Overdrachtregister Eijsden, Testament
Cristiaen Ruth d.d. 8-5-1679. Opgemaakt voor notaris LG.
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Lebens van Gronsveld in aanwezigheid van Wolterius
Emont, pastoor te Breust en Eijsden en Poulus Schroun, kos
ter, ten huize van erflater te Oost. Het openen van het
testament vond plaats in aanwezigheid van Willem
Frambach en Willem Ruth als naaste bloedverwanten.
Voor de familie (de) Herve zie het familieblad Marutgen en
Boersma, a.w. Rutten etc..
RAL, LvO 5335, Overdrachtregister Eijsden, akte 21-2-1702
voor notaris ].G. Lebens van Gronsveld, gerealiseerd 10-3-
1 702.
Van de familie Pinckers is een separate genealogie in voorbe
reiding waarin voor- en nageslacht van Hendrick Pinckaers
c.s. wordt beschreven. Zie ook H.].L.M. Boersma, Iansen en
Janssen, Zonen met gelijke voornamen in één gezin, in:
Gens Nostra, 1992, nr. 12, pag. 555-558.
Zie voor deze leningen en andere RAL, Breust,
Overdrachtregisters, inv. nr. 22, fol. 141 verso, inv. nr. 16,
fol. 184, inv. nr. 23, fol. 23 verso, LvO 9905, Minuten sche
penbank Oost en LvO 9901, Overdrachtregister Oost, fol. 1
en tenslotte Breust inv. nr. 24, fol. 226 dorso.
RAL, LvO 9887, Criminele Rolle Oost, “extra-ordinaire' ver
gaden'ng van 10-9-1732.
Voor de familie Rutten zie het familieblad Marutgen.
Voor deze kwartieren zie deel 8 van deze kwartierstaat in
UEV nr. 48, december 1989, pag. 16-17.
RAL, ArchiefMesch, inv. nr. 28, fol. 216 e.v.. Het testament
wer opgemaakt op datum genoemd en gerealiseerd op 16-8-
1742. Het stockhuijs (=ouderlijk huis), hof, moeshof, stal-
lingen en weide had een oppervlakte van 4 grote en 10 klei-
ne roeden en was gelegen te Mesch, grenzende ter eenre de
paters lezuïten, ter andere Ian Hanssen en aan de westzijde
de lange straate. Voor de schenking bij leven zie Mesch, inv.
nr. 29, fol. 68 e.v.. De schenking omvatte daarenboven nog
een perceel land op de Haghhoff te Mesch en een perceel
land op de Moelingerweg. De lening van 600 gulden blijkt
uit te staan bij de weduwe van François Canto. Aan de kerk
van Mesch diende nog een pacht van 2 gulden en 10 stuiver
voldaan te worden. Akte d.d. 2-3-1743, realisatie 20-3-
1 749.
RAL, Breast, Overdrachtregister, inv. nr. 26. Akte d.d. 2-3-
1733 voor notaris W.B. Vaessen te Eijsden, realisatie 14-3-
1 734.
De kwartieren XI-1922 en XI-1923 werden eerder beschre
ven in deel 8 van deze kwartierstaat in UEV nr. 48, decem-
ber 1989, pag. 18.
RAL, LvO 5570, Lijst met inwoners van de heerlijkheid
Eijsden d.d. 11-5-1663.
RAL, fonds notarissen, inv.nr. 193, notaris W.B. Vaessen te
Eijsden, akte d.d. 21-8-1719, idem inv. nr. 194, akte d.d.
1 7-2-1 720.
De kwartieren XII-3844 en XII-3845 werden eerder beschre
ven in deel 8 van deze kwartierstaat in UEV nr. 48, decem-
ber 1989, pag. 20-21 .
H.].L.M. Boersma, Genealogie Pi(e)termans, in: Gens
Nostra, 1994, in press.



Kint g'r oes verielle...
Een van de eerste vrachtauto's van het
expeditiebedrijf L. Meertens uit Eijsden /
Visé was een legertruck, die na de Eerste
Wereldoorlog door het Engelse leger acht-
ergelaten werd. Het betrof een vrachtauto
van het type Kelly. Bijzonder aan dit
voertuig was de aandrijving. Nadat met
de slinger de motor was gestart, zorgden
kettingen voor de aandrijving van de
achterwielen. Indien een ketting brak,

kon deze alleen door een smid gerepa-
reerd worden, omdat er geen onderdelen
voorhanden waren. Ook de banden
waren bijzonder. Zij waren van harde rub-
ber gemaakt. Er zat geen lucht in waar-
door lekke banden niet voorkwamen.
Dat de vrachtauto niet alleen voor het
vervoer van goederen gebruikt werd,
toont bijgaande foto uit de twintiger
jaren. We zien een aantal Eijsdense en
Gronsveldse (,7) studenten aan het semi-
narie van Rolduc, die -aan het einde van

hun vakantie- gereed stonden om weer
naar Rolduc terug te keren. Gewoonlijk
verbleven zij dan tot Allerheiligen in het
internaat aldaar. Aangezien reizen met
het openbaar vervoer naar de oostelijke
mijnstreek in die tijd nogal omslachtig
was, werd de vrachtauto van expediteur
Meertens ingehuurd. De auto werd voor

deze toch wel speciale gelegenheid
versierd met vlaggen en groen.
Karel Schiffelers bestuurde de auto. Naast
hem zit Joseph Spauwen, directeur van de
Fruitveiling Eijsden. Links in de vrachtwa-
gen Miel Smeets die later burgemeester
van Gronsveld werd. De namen van de
overige inzittenden zijn ons niet bekend.
Zeker is dat het niet allemaal studenten
zijn.
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Naast de vrachtauto zien we Berb Haenen,
huishoudster bij burgemeester Spauwen.
Op de treeplank zit Bart van Tiel met de
claxon van de vrachtauto in zijn handen.
Helemaal rechts staat zijn broer Wim. De
naam van de man tussen beide broers in,

is ons niet bekend. Bij het rechter acht-
erwiel kijkt iemand onder de auto door.

"Kint g'r oes vertelle" wie de onbekenden
op deze foto zijn? Weet u ook of bovenst-
aande gegevens juist zijn? “Es g'r oes get
kint vertelle" kunt u dit doen door naar
Pierre Jeukens, Kerkplein 26/c in Mesch te

schrijven of te bellen. Telefoon 1206.
Uw reactie zien we gaarne tegemoet.

PIERRE IEUKENS
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Bij ons Thuis
In de oogsttijd ging bij ons thuis en bij
alle boeren van het dorp de paradijsvloek
voor een gedeelte eerst recht in vervul-
ling. Dan werd gewerkt in het zweet des
aanschijns, neen, in het zweet van het
ganse zwoegende menselijke lijf. Doorke
vooral kon toch zo onmenselijk transpire-
ren. Vader vond dat in de oogsttijd het
luie zweet bij Doorke uitbrak. Daarmee
kon Vader Doorke plagen. Doorke begreep
die grapjes, deed gewoon zijn best en
werkte kalm maar gestadig, oogst of geen
oogst, want als het vader ernst was en als
er een voorbeeld moest gesteld worden,
dan was het altijd: “Kijk maar eens naar
Doorkel"

Bij ons thuis bracht de grond geen distels
of doornen op. Daarvoor moest hard
gewerkt worden, en als de hemel zijn was-
dom gaf, zon en regen en wind op tijd,
dan waren het goudgele akkers in de
zomer, met honderdvoudige vruchten in

de neerbuigende aren die gemaaid en
gebusseld moesten. Dan was het of de
zegen die vader Isaac over Ezau uitsprak,
neergedaald was over de akkers van bij
ons thuis: llIn het vette der aarde en in de
dauw des hemels zal uw zegen zijn.” Maar
daarvoor was niet alleen hard gewerkt,
maar ook hard gebeden, en niet alleen op
de kruisdagen bij de kruisprocessie, doch
iedere dag; daarvoor liet moeder missen
lezen en stopte zij iedere zondag een
muntstuk in het offerblok achter in de
kerk.

Bij ons thuis was het altijd vroeg dag,
want de morgenstond heeft goud in de
mond. ln de oogsttijd was men reeds voor
dag en dauw op weg naar het werk. Dan .
wilde men de stekende zon voor zijn, die

nog lang genoeg pikken kon. Wij kinde-
ren wilden dolgraag mee naar het veld,
maar wij mochten voor half zeven niet
het bed uit. “Kinderen moeten ruime
nachtrust hebben," zei moeder, en wij

moesten naar de kerk, waar in de oogstt-

ijd toch al zoveel mensen uit moesten
blijven.

Bij ons thuis hadden we geen maaimachi-
ne. Die kwam later. Later kwam ook de
zelfbinder. Wat zou Doorke zijn ogen uit-
kijken als hij nu nog leefde: nu wordt er
gemaaid, gedorst en graan en stro gepakt
en gewogen op het stoppelveld. Vader en
Doorke moesten toen zichten! Oogsten
was toen handwerk. Dat was: akker na
akker, bunder na bunder afmaaien met de
korte zeis. Dat kregen ze zonder hulp in
geen weken klaar.

In ons dorp kenden wij toen nog geen
georganiseerde onderlinge hulp. Toch was
die hulp er ieder jaar weer. Zij was er reeds
geslachten lang. "Van oudsher," zei vader.
Zij was een oeroude gewoonte. Het waren
bepaalde mensen uit bepaalde families,
die elkander hielpen. Bij ons thuis waren
het Tinus en Nulke, kleine boertjes, en
ook bepaald werkvolk. Jeng van Sjeufeske
en Andries van Marjan, die evengoed
overweg konden met grondwerk als met
kersenpluk, landarbeid en drupkesdrin-
ken. Zo dikwijls als dat nodig was, wer-
den Tinus en Nulke door vader geholpen
met paard en kar.

Alle helpers en helpsters bij de oogst kre-
gen een dagloon en goed de kost en zater-
dags ook nog zondagsgeld, of I'drink-
geld". Maar dan was het ook van 's mor-
gens vroeg tot Is avonds laat, van maan-
dagmorgen tot zaterdag in de nanoen
van: "Sikkels blinken, sikkels zinken,
ruisend valt het graan.” Achter de zwoe-
gers met zicht en pik, kwamen, gebogen,
de bindsters, die het koren bonden tot

garven. Wat is de akker mooi als de hal-
men en aren vol te wiegelen staan in de
wind, en mooi als in rijen de schoven
staan op het stoppelveld.

Op de oogstakker bij ons thuis is er nooit
geklaagd of gemord over de hardheid van

33



de arbeid. Die arbeid, dat was leven, was

ook Vreugde, gaf genot. Tussen die arbeid
door kon de lach en de kwinkslag klin-
ken. Het even rusten op het werk voor
een bakske oude koffie, voor een pint
bier, voor een drupke voor de maaiers was
dan een aparte weldaad.

De boterhammen, sneden zwart en wit-

brood tegen elkaar met lappen I'ouwe
schink” ertussen, en het stuk vlaai

smaakten als uitgezochte lekkernij. Het
middagdutje in de openlucht, op een
oude jas zomaar op de stoppels uitges-
preid in de schaduw Van korenschoven,
was een verkwikking. Een echte boer, en
dat was vader, zal O.-L.-

Heer dikwijls danken dat hij boer mag
zijn. Vader heeft dat zeker gedaan als hij
mocht werken met volle kracht en volle
overgave, moe tot in gans zijn gebeente
maar Vol vreugde en blijheid in zijn gehe-
le ziel.

In de oogsttijd had moeder het thuis niet
gemakkelijk. Maar de zon scheen dan
door het huis met de wagenwijd open
ramen. De goedheid van het leven gaf
kracht en lust tot werken. De gedachte
aan de werkers in de volle zomerzon
maakte moeders zorg mild van liefde,
maakte voor haar het werk draaglijk, licht
en zoet. Als de mensen van het veld kwa-
men stonden de teilen met koel water
klaar in de bijkeuken tot verfrissing. Dan
smaakte het avondbrood en was het goed
rusten op de bank voor het huis. Zo bindt
God aan moeite en zorgen, aan de hard-
heid van de arbeid, vreugde en verkwik-
king. Werken, zwoegen, is niet alleen straf
voor zonden, werken kunnen, werken

mógen is een genade, is een zegen...

Vader maaide zijn oogst met vreugde, ook
Doorke deed dat en alle helpers en helpst-
ers. Met nog groter vreugde werd de oogst
binnengehaald, oogstkar na oogstkar
opgetast zó hoog, dat ze nog maar juist de

schuurpoort binnen kon. Boven, hoog op
de kar, mochten wij, kinderen, zitten.

Heerlijk, bij Doorke die ons goed vast-
hield. En dan die laatste oogstwagen met
een stralende vader bij de kop van het

paard, met Doorke en de kinderen bove-
nop, met alle knechten en helpsters als
gevolg. Allen blij en voldaan over het
gedane grote werk.

Ja, dan was het feest, oogstfeest bij ons
thuis, gelijk op iedere boerderij van het
dorp. Dan was het avondbrood wat feeste-
lijker, dan was er een goed glas bier uit
het vaatje dat vader ieder jaar voor de
oogst reserveerde, dan was er soms even
een dansje als onnozel Wullemke er bij
was met zijn “viegelke”, zijn mondhar-
monica. Dan was er ook een Franse. Dat
was cognac, zogenaamd uit Frankrijk,
maar in Nederland gestookt. Dan was er
een Elske voor degene, die meende met

zijn maag te sukkelen. Het kon dan wel
eens later worden dan gewone bedtijd;
daar konden wij kinderen ook wel eens
van profiteren.

In de oogsttijd predikte pastoorke niet
omdat het voor hem en de mensen
gewoonlijk te warm was. Dan nam hij
preekvakantie. Alleen op 15 augustus kon
hij het niet laten: een Mariapreek durfde
hij niet overslaan. Dan zegende hij vooraf
zeer plechtig de “kroetwusch” van heel
het dorp, de kroetwusch van reinvaart,

floxen, van gerst, rogge, haver en tarwe-
aren. Ook de kroetwusch van bij ons
thuis, waarmee wij die van andere kinde-
ren probeerden te overtreffen in grootte
en omvang en in dikte van aren. Met die
kroetwusch zegende vader huis en stallen
bij bliksem en noodweer. Die kroetwusch
lag in de commode in de goede kamer
naast de gewijde kaars van Lichtmis, die
bij onweer werd ontstoken.

ln de oogsttijd zag je pastoorke niet veel
in de parochie. Zijn pastorie was lekker
koel, dus kon hij daar beter zijn komende
preken overdenken dan bij een wandeling
door het hete dorp en na de hitte van de
oogstmaand kon hij dan machtig mooi
preken over tarwe die door God werd
uitverkoren om hemels brood te worden,

om veranderd te worden in Jezus zelf als

voedsel voor onze zielen. Dan legde hij
uit hoe vele korrels gemalen werden tot
een geheel, tot blank brood dat onder zijn
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Even rusten... een upurïe Weldaud.

Tekening:
Hugo Königs

gedaante Jezus Christus schuil hield. Dan
sprak hij ontroerend over onderlinge een-
heid van ons mensen in Vereniging met
God. Volle tarwearen zijn zo symbolen
van naastenliefde en eucharistische
Godsliefde. Na de oogst hadden wij bij
ons thuis een volle schuur van die symbo-
len.

Onze vader was een forse man, groot van
gestalte, breed van schouders en sterk als
een paard. Hij had een groot hart, maar
dat hart was week als modder. Zo iemand

kon je beenderen breken als hij kwaad en
driftig van aard was. Maar vader was goe-
dig en zachtmoedig. Hij kon niet goed
tegen leed en tegenslagen bij ons thuis.
Hij kon het ook niet goed zetten als
vriend of kennis of gebuur onder tegen-
slag of verdriet gebukt ging en als het
enigszins in zijn macht was, dan probeer-
de hij te helpen.
Vader was gauw ontroerd en getroffen bij
schone zinnen in de preek van pastoorke

35

en hij kon zich zeer sterk beheersen, maar
dikwijls zagen wij zijn gemoed vol schiet-
en en zagen wij hem sterk bewogen door
leed en tegenslag bij ons thuis. Grote,
sterke mensen zijn dikwijls zo! Daarom
had vader ook onze Lies gekocht, de rood-
bonte koe van Boerke Magermans.

Bij Magermans was alles mager. Hij zelf
was vel over been. Mager was hij als een
lat. Zijn weilanden en zijn akkers waren
magere grond, omdat zijn beurs plat en
mager was, alle dagen van het jaar en hij
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geen geld had voor bemesting. Daarom
was zijn vee zo mager, zoals Lies, die ver-
kocht moest worden uit bittere armoede.
Vader had de ellende niet langer kunnen
aanzien en had zonder af te pingelen aan
Magermans gegeven, wat deze voor Lies

gevraagd had. Anders loven en bieden
boeren bij koop en verkoop en op het
laatst wordt dan gewoonlijk het verschil
tussen vraag en bod nog eens gedeeld.
Men vraagt gewoonlijk te veel en men



biedt gewoonlijk te weinig. Tot een

akkoord komen kost dan veel woorden en

gebaren. Vader had voor onze Lies geen

rijksdaalder minder gegeven dan
Magermans vroeg. 't Waren nochtans veel

te veel rijksdaalders geweest.

Magermans was blij en dankbaar. Hij

voelde en waardeerde de mildheid van

deze fijne manier van hulp in de nood.

Er lag niet de minste vernedering in deze

vorm van sociale bijstand. Magermans
had niets geleend, nog veel minder had

hij een aalmoes gekregen. Hij had sim-

pelweg zijn koe duur verkocht. Vader was

voldaan. Hij had kunnen helpen zonder

ook maar in het minst te kwetsen, zonder

de eer en goede naam van zijn evenmens

ook maar iets te kort te doen. Vader had

gewoon onze Lies nogal wat prijzig
gekocht. 't Meest dankbaar was onze Lies,

die nu na vele magere jaren de vette jaren

kreeg, vette jaren van overvloedig, mals

en voedzaam voedsel, vette jaren van uit-

stekende verzorging. Haar oude dag was

verzekerd.

Toen vader met Lies het erf op stapte,

vroeg Doorke aan Polien of de baas een

zonnesteek had gekregen, of hij naar de

ogendokter moest, of hij een drupke

teveel geproefd had. Doorke noemde Lies

een hoepelwagen, want de ribben kon je

tellen. Brutaal Bèrke van de snijder had

vader onderweg zo'n hoepel uit het
magazijn gevraagd. Och, die Lies was zo

broodmager, dat moeder schrok toen ze

het beest zag en vader zorgelijk vroeg of

het beest wel gezond was, want ze had

weleens gehoord van tuberculeus rundvee

dat de mensen tering bezorgde. Toen
vader het geval vertelde, hoopten allen

maar dat Gods zegen die dwaze daad zou

belonen.

En honderd zo goed als één keer hebben

vader en moeder over die zegen van
boven verteld. Zichtbaar, voelbaar werd

die zegen. Het was niet enkel vrede en

voldaanheid in het hart, neen, niemand

op de boerderij was zo dankbaar als Lies,

die het “ God lone het u" alle dagen van

haar nog lange leven bij ons thuis

daadwerkelijk liet zien. In onze grazige

weiden met het malse gras, met de bijvoe-

ding van bietenbladeren en lijnkoeken,
veranderde dat levende geraamte in een

modelkoe. Wij kenden toen bij ons thuis

nog niets van stamboekkoeien, maar onze

Lies wás er een. Haar eerste geschenk aan

ons thuis was een tweeling, twee vaars-

kalveren en toen is ze begonnen melk te

geven als de beste. Dieren kunnen zo

dankbaar zijn en zo trouw...

Iedere keer als vader in de wei kwam,

kwam Lies hem de handen likken. It leek

of ze zijn taal verstond. Vader vond die

ogen zo dankbaar kijken. Voor geen geld

ter wereld zou vader Lies verkocht heb-

ben. De beste aanbiedingen wees hij af.

Lies gaf jarenlang achter elkaar aan bij

ons thuis een dartel kalfje, en dan
melk...melk! Vader kon haar niet van de

hand doen, daar was zijn hart te week

voor, en Lies is oud van dagen bij een epi-

demie van mond-en-klauwzeer gestorven.

Pastoorke zag in die riskante, dwaze koop

en in die opmerkelijke, onverwacht goede

koe van later de hand van boven, die op

merkwaardige wijze vaders helpend
medelijden beloonde. Moeder hield ons

dit voorval van bij ons thuis ontelbare

malen voor om ons te leren de evennaas-

te in zijn moeilijkheden en nood te hel-

pen. Zij leerde ons dankbaar te zijn door

ons zeer dikwijls te wijzen op dit bescha-
mende voorbeeld van een redeloos dier.

(Wordt vervolgd)

P.].M.WOLFS
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Kroniek Eiisden 198

75 jaar Woningvereniging `Eíjsden`
1913 - 1988

15 ionuuri
Viering van het zeventigjarig bestaans-
feest van de Woningvereniging "Eijsden".

29 junuuri
Tijdens een galazitting van de car-
navalsvereniging "De Kleeflep" in het
vereneigingsgebouw van de Koninklijke
Oude Harmonie van Eijsden werdt Ad
Langebent, hoofd Brandpunt-TV van de
KRO, geïnstalleerd als (achttiende) Ridder
in de “Orde van de Gouwe Cramignon".
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6 muort
De Maastrichtse organist Gérard
Quaedvlieg geeft een concert op het pas
gerestaureerde orgel van de Sint-
Martinuskerk te Breust.

19, 20 en 26 muurt
Uitvoeringen in Eijsden en Gronsveld van
de eigen toneelproductie “Vaalse Kien"
van de Eijsdense stichting “Kaomptloore”
onder regie van Stan Spauwen met assist-
entie van Josette Henquet.

31 muurt
De aan de Schansweg, vlakbij de toe-
gangsweg naar de op Belgisch grondge-
bied gelegen boerderij “Navagne'I (laatste
pachter: familie Duijsens-Blom) in 1843
geplaatste Rijksgrenspaal nr. 43 bleek er
sinds de zomer van 1977 niet meer te
staan. In de zomer van 1982 werd ontdekt
dat de paal toen geplaatst was bij een café
in de Groningse gemeente Nieuwe
Schans. Op 31 maart 1983 werd de paal
van gemeentewege teruggezet op zijn
oude plaats in de gemeente Eijsden onder
het toeziend oog van de permanente
Nederlands-Belgische grenscommissie en
in het bijzijn van een aantal genodigden.

ló april
Vertrek en aankomst te Eijsden
(Diepstraat) van de wielerklassieker voor
amateurs, genaamd de "Hel van het
Mergelland" (de elfde in successie), geor-



ganiseerd door het plaatselijke wielerco-
mite van dezelfde naam. Winnaar van het
voornaamste deel, "Merkenteams", wordt
Jan Peels van de ploeg l'Jan van Erp
Tegels” uit Bergeyk (NB).

l4 mei
Officiële opening door burgemeester
Bouwens van de nieuwe aanlegsteiger in
de jachthaven van de
Watersportvereniging "Eijsden", in de
dode Maasarm.

15 mei
Door een 2-0 overwinning tegen
Lindenheuvel in Geleen en een gelijkspel
van zijn naaste concurent (RKVVL) te
Maastricht, wordt het eerste elftal van de
Voetbalvereniging “Eijsden” kampioen
van de derde klasse van de KNVB (amat-
eurs) en promoveert daardoor naar de
tweede klasse van de KNVB (amateurs), na
daaruit een jaar geleden te zijn gedegra-
deerd.

14 juni
In de pers wordt bekend gemaakt dat
UNILEVER de silicaatactiviteiten (rond 50
werknemers) van ZINKWIT NEDERLAND
BV in Eijsden heeft overgenomen. Die
activiteiten worden ondergebracht in een
Nederlandse dochteronderneming van
UNILEVER, die de naam krijgt van CROS-
FIELD CHEMIE BV.
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26 juni
Viering van het vijftigjarig bestaansfeest
van Scouting St.-Pau1us Eijsden.

l juli
Het bestuur van de afdeling Maastricht en
Omstreken van de Nederlandse
Vereniging tot Bescherming van Dieren
heeft de voorzitter van de Raad van State
in Den Haag verzocht om Burgemeester
en Wethouders van Eijsden te dwingen
politiedwang toe te passen, indien de
Jonkheid van Maarland op bronkdinsdag
5 juli toch zou overgaan tot het organise-
ren van het traditionele “gansslaan” op
die dinsdag. Op l juli heeft de voorzitter
echter afwijzend op dat verzoek beschikt.

5 juli
Het onder “l juli" genoemd bestuur heeft
de President van de
Arrondissementsrechtbank te Maastricht
verzocht over te gaan tot het verbieden
van het gansslaan op bronkdinsdag 5 juli
1983. De president heeft echter op 5 juli
1983 afwijzend beschikt. ln de avonduren
van die bronkdinsdag heeft het gansslaan
dan ook normaal kunnen doorgaan.

4 augustus
Op de Vroenhof wordt Voor de eerste
maal de door de gemeenteraad bij zijn
besluit van 10 mei 1983 ingestelde don-
derdagse weekmarkt gehouden.



2 oktober l983
Op het tweede bondsconcours 1983 in de
Rodahal te Kerkrade behaalt de
Koninklijke Oude Harmonie Van Eijsden
in de afdeling superieur harmonie met
296 1\2 punten een eerste prijs. In Ver-
band daarmee wordt de harmonie op vrij-
dag 7 oktober te gemeentehuize officieel
door het gemeentebestuur ontvangen.
Daarna heeft in het verenigingsgebouw
an de harmonie een receptie plaats.

4 oktober
Feitelijke ingebruikneming (tevens
officieuze opening) van de Openbare
Bibliotheek Eijsden, thans definitief
gehuisvest in het nieuwe gemeentehuis.

15 oktober
De Raad voor de Volkskunde Maas-Rijn
organiseert, in samenwerking met de
Culturele Raad Limburg, in he't Cultureel
Centrum Eijsden de Culturele Dag 1983.

26 november
De gemeenteraad van Eijsden vergadert
voor de eerste maal in de raadzaal van het
nieuwe gemeentehuis.
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ló december
Tijdens een speciale bijeenkomst in de
zaal van café Tossings-Haenen van de
bestuursleden en de medewerkers van de
Stichting Eijsdens Verleden en een aantal
genodigden, onder wie de burgemeester
en de beide wethouders, heeft de present-
atie plaats van het boekwerkje “Petrus
Wolfs", zijnde het dubbelnummer 23\24
(december 1983) van het periodiek van de
Stichting, met de naam Uit Eijsdens
Verleden. Het eerste exemplaar wordt
door de stichtingsvoorzitter, de

heer René Huijnen, overhandigd aan
mejuffrouw Jeanne Wolfs, de zuster Van
de in 1982 overleden Eijsdense
kunstschilder Petrus Wolfs.

H.].G. lfVIINANDS
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