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Van de reductie
In clit nummer o.m. de derde aflevering van de rubriek
“Bij ons thuis" van wijlen pastoor P.J.M. Wolfs. In die
aflevering 3 treft u voor het eerst in "Uit Eijsdens
Verleden" een illustratie aan die gemaakt is door Hugo
Königs. Het is een tekening in Oostindische inkt en
potlood, die in voorstelling en sfeer uitstekend past bij
het verhaal van "Bij ons thuis".
Hogo Königs, geboren in 1968 te Sittard, volgt aan de
Academie Beeldende Kunsten te Maastricht de oplei-
ding Grafiek en Tekenen.
Hij wil zich na zijn afstuderen, naar verwachting in
juli 1992, verder gaan bekwamen in de grafische
vormgeving aan het Provinciaal Hoger Instituut voor
Kunsten te Hasselt.
Op de omslag van ons nummer 56 (december 1991)
komt een foto voor van de boerderij-Andriën,
Bovenstraat 15 te Mesch. Die foto was opgenomen,
omdat in het weiland naast die boerderij rond 1910
door de Heidemaatschappij te Arnhem grondon-
derzoek werd gedaan naar de aanwezigheid van steen-
kolen, over welk grondonderzoek een tweetal foto's
met toeleichting werd opgenomen in de rubriek “Kint
g'r oes vertelle..." op pagina 22 van genoemd nummer
56 van “Uit Eijsdens Verleden".

EIISDEN, MAART 1992.



Bij ons thuis
AFLEVERING 3

Voor Sinte-Merten, die patroon van
onze parochie was en die buiten de ker-
kelijke hoogmis met twee "vreemde
heren", met drie dagen kermis werd
gevierd, had Hannes het Varken
geslacht. Daar mochten wij van moeder
nooit bij zijn. Dat was niet goed voor
kinderen, die spelend grote mensen
nadoen. Moeder zelf kon dat ook niet
zien. In de keuken wachtten wij met
spanning het schreeuwen af, dat je door
merg en been ging.
Als het beest morsdood was en de grote
teil bloed voor de balkenbrij de keuken
werd binnengebracht, mochten wij
gaan kijken. Boven de grote kuip lag, op
een ladder, het zware beest te dampen
van het hete water. "Scheerwater," zei
Doorke.
Hannes krabde het Varken schoon met
een ijzeren krabber. Met een lang, vlijm-
scherp mes schoor hij, als een meester
in het vak, de huid spekglad. Aan zijn
eigen pezen werd de “kusch” dan opge-
hangen. Allemaal evenementen... Als
Hannes ons dan de blaas maar gaf, had
verder de hele slachterij voor ons alle
bekoring verloren, totdat bloed- en
leverworst, balkenbrij en hoofdkaas op
tafel kwamen. Voor al deze dingen was
onze belangstelling weer groot, want
nergens smaakte dit alles zo als bij ons
thuis. Moeder had daarvoor zeer oude
recepten. Zij had, als in een pastoors-
tuin, in onze moestuin een apart hoekje
met vreemde kruiden: thijm en dragon,
venkel en bonekruid. Zij kende de waar-
de van een teentje knoflook.
Dat kleingoed Van de slacht was nooit te
zout en nimmer te flauw. "Kaarten moet
je kunnen,” zei vader dan wel eens, “en
koken is een kunst." Worst maken net
zo, evenals huishouden. Dat was het
vroeger zeker, zonder cursussen en scho-
len, dat is het nu nog, ondanks al onze
landbouwhuishoudscholen en al onze
opleidingen. Vroeger was die kunst
alleen maar moeilijker en het voorrecht
was weiniger. Nu ligt die kunst binnen
het bereik van velen, maar koken blijft
een kunst.
Na Sinte-Merten, met de fantastische
gloed Van vele vuren op de akkers, met
de gezelligheid van de lleetkermis" en de
gasten van verre boerderijen, waar ooms
en tantes woonden, en met de sjieke
tante uit de grote stad, naderde
Sinterklaas.

't Duurde niet lang, of zijn hand strooi-
de 's avonds noten en appels en soms
peperkoeken mannetjes door een nau-
welijks geopende deur de keuken in.
Doorke zei, dat Sinterklaas 't nog te
druk had om gemijterd en in groot
tenue plechtig naar binnen te stappen.
Wij hoorden de bellen Van zijn paard
klingelen op het erf.

Wij hoorden het paard stoppen... 't
Moest wel echt zijn, want vader en moe-
der, Doorke en Polien, ze waren alle-
maal bij ons in de keuken. Nee,
Sinterklaas, dat was niet vader of moe-
der, zoals de grote jongens op school
orakelden. Dezelfde strooiavond zetten
wij de klompen onder de kachel, met
wortelen, wat haver en wat brood. De
volgende morgen vonden wij wortelen
en brood onaangeroerd. Maar als het
wederom begon te donkeren en Doorke
vroeg wie alleen tot achter in de huiswei
durfde, dan durfde niemand te gaan,
ook niet voor een reep chocolade.
Niemand durfde zelfs meegaan met
Polien of Doorke. Op zulke momenten
veranderde opeens alle twijfel aan het
bestaan van Sinterklaas in een groot
geloof en in een nog grotere hoop op
snoep of peperkoek.
En dat geloof werd bevestigd. Die hoop
werd plots vervuld. Dan was Sinterklaas
ineens in de buurt. Gelukkig dat wij niet
meer naar Doorke hadden geluisterd,
niet bezweken waren voor zijn lokkende
chocola. Want reeds rinkelden de bel-
len. Daar stapte het paard het erf op.
Daar werd de deur wagenwijd openge-
smeten en vlogen noten en speculaas en
appels en peperkoek door de keuken en
's morgens waren de klompen allemaal
leeggehaald en gevuld met taai-taai voor
bij de boterham. Gewoonlijk was het
dan vrijdagmorgen...
Maar in één klomp was nog haver en
hooi en wortelen. Daarbij lag een roe
voor de "hebberige", die vaders grote
klomp in plaats van zijn eigen klein
klompje had gezet. Ja Sinterklaas kon je
zo maar niet foppen. Hij scheen alles te
weten.
Wij hebben bij ons thuis Sinterklaas
toch op zijn echtheid geprobeerd. Want
ons verstevigd geloof in hem werd later
ernstig geschokt, toen Sinterklaas in
eigen persoon, in vol ornaat kwam vra-
gen naar onze wensen. Peter vond dat



zijn baard niet echt was. “Van watten,"
zei hij. Maar het ergste was dat hij zijn
stem niet mee had. Hij lispelde een
beetje en dat deed de lange Sijmen, de
knecht van het Klooster, ook. Sjefke,
ons grootste vlegelke, had half luid
gezegd: l'Het is Sijmen, lange Sijmen."
Ja, Sinterklaas was eigenlijk wat lang. En
dan zijn schoenen! Sijmen had vergeten
zijn zondagse schoenen aan te trekken.
Toch beloofden wij ons leven te bete-
ren: beter op te passen op school, vader
beter te helpen, moeder niet te verdrie-
ten, niet meer brutaal te zijn tegen
Polien en Doorke niet meer te plagen.
Wij hadden onze wensen opgeschreven
en nog eens mondeling herhaald. Veel
had Sinterklaas afgewimpeld als niet
meer voorradig.
Bij praktische en nuttige geschenken,
als een ijsmuts, lekkere warme hand-
schoenen, 'n spaarpot, ln timmerdoos,
had hij goedgunstig geknikt.
De grote schotels met ieders naam op
een groot stuk papier werden met
voedsel voor het paard plechtig op

No enkele uren -wij dothten oun middernacht-
zijn Sjetke, Peter en hun grotere broer, die ik
ben, lt bed uitgekropen en noor beneden tot hol-
verwege de trop geslopen, rillend von ongst,
meer don von de kou, zomoor in het duister.

Hugo Königs.
Tekening, potlood en oostíndisrhe inkt.

Nicolaasavond in de kamer gebracht en
op de uitgetrokken ronde tafel geplaatst.
Met harten kloppend van verwachting
gingen wij "slapen". Maar wij zouden
Sinterklaas bespionneren. Wij wilden
zekerheid hebben omtrent hem en
Sijmen.
Na enkele uren -wij dachten aan mid-
dernacht_ zijn Sjefke en Peter en hun
grotere broer, die ik ben, 't bed uitgekro-
pen en naar beneden tot halverwege de
trap geslopen, rillend van angst meer
dan van de kou, zomaar in het duister.
De trap heeft even gekraakt en wij wer-
den bang als voor de dood: want wij
hooorden Sinterklaas spreken tot Zwarte
Piet: of zij maar niet weer alles rnee naar
Spanje zouden terug nemen, want hij
meende kinderen te horen op de trap.
't Was alsof de trap met ons naar de
diepte zonk, sneller dan een mijnlift. En
wij herkenden vaders stem niet, die zei:
"Ik zal wel eens gaan kijken
Sinterklaas." En nat van angst zijn wij
in bed beland met een geloof in
Sinterklaas dat heel de ongelovige

5



school trotseerde... En 's morgens, want
Sinterklaas gaf vooral nuttige geschen-
ken bij ons thuis, was er Voor al de kin-
deren te zamen een echte grote bokke-
wagen. In plaats van een sikkebok werd
Bobby Voor de wagen gespannen en wij
vergaten dat wij diezelfde week aan
Sjenkske de timmerman gevraagd had-
den Voor wie hij die mooie bokkewagen
aan It maken was.
Sinterklaas bestond nu even zeker als
het kindeke Jezus, waarvoor wij dan
begonnen te zorgen, zodat het zijn krib-
beke en zijn stalleke kreeg met Josef en
Maria op de knieën naast zich en de
herders en de schaapjes kris-kras door
elkaar rondom zich en de engelen en de
ster aan draden vanaf het plafond
boven zich en op een andere tafel de
drie koningen, die reeds op reis waren
om tijdig op 6 januari in de stal te zijn.
Wij moesten dat allemaal zelf opzetten
naar eigen fantasie en initiatief, de stal
onder leiding van Vader, de opstelling
onder leiding Van moeder. Die voorbe-
reiding op het kerstfeest was een goede
gelegenheid voor moeder om ons vele
voorname waarheden Van de christelij-
ke leer op aanschouwelijke wijze nog
eens in te prenten.
Dat was misschien wel het meest
blijvende resultaat van de kerstviering
bij ons thuis. Kaarslicht gaf sfeer, kerst-
liedjes gaven intimiteit, maar moeders
leer, uitleg en lessen hebben fundament,
grondslag en stevigheid gegeven aan
ons verdere leven. Bij de romantiek, die
bijkomstig en franje is, die gauw senti-
menteel en voorbijgaand is, maar die
moeilijk bij de kerstviering te verbannen
is, gaf de eenvoudige, simpele, ware en
kinderlijke uitleg van moeder ons het
gebeuren van Gods goedheid, barm-
hartigheid en verlossing als een sterke
steun mee voor 't latere leven. Zo wekte
haar moederliefde voor ons liefde en
dankbaarheid bij ons voor It kindeke
Jezus, dat jaarlijks bij ons thuis in de
goede kamer zijn stalletje kreeg en mede
daardoor in het stalletje van ons aller
hart helemaal “Bij ons thuis” was.
De drie koningen in de kamer werden
iedere dag een eindje dichter bij het
kribbeke geschoven en waren met
Nieuwjaar zowat halverwege op hun
reis. Deze tocht maakten ze onder veel
rumoer Van ons kinderen iedere avond,
na ons gebed Voor 't kindeke Jezus en
nadat we een kerstliedje gezongen had-
den. Soms moest moeder tussenbeide
komen als 't verschil Van mening de
vrede in gevaar bracht, als er onenig-
heid dreigde over de werkelijke afstand
die ze hadden afgelegd, als Sjefl<e de
kameel niet wilde afgeven of als er geen
overeenstemming mogelijk scheen over
de plaats Van Casper, Melchior of

Balthasar in de beeldenstoet. Ieder Van
ons jongens had zo zijn eigen koning
als troetelkind en wilde graag zijn
beschermeling vooraan. Wij wisten toen
nog niet dat in een processie of optocht
de meest waardige achteraan komt.
Toch is het zo, moeder overste komt in
de rij Van zusters ' t allerlaatste en Vader
abt komt na alle monniken. Maar wij
wilden onze eigen koning Voorop en
eerst. De oplossing was dat ze ieder hun
beurt kregen om Voorop te gaan en dat
ze op hun feest tegelijk het stalletje bin-
nenstapten. Over de kameeldrijver
bestond geen kwestie, die bleef buiten
en zover ik weet, is hij nooit bij ons
thuis binnen in 't stalletje geweest, maar
hij zal toch Jezuke wel gezien hebben
door de spleten van de houten stal.
Eigenaardig: toch spaarden wij bij ons
thuis voor de negerkinderen opdat
Jezuke ook bij hen en zij bij Jezus kon-
den komen. Wij gaven iedere week 5
cent op school om zo'n jongetje, zo'n
zwarte, te helpen om priester te worden.
Waarom kon dat zwarte kereltje dan ook
niet tussen de herders en koningen bij
Jezus in 't stalleke staan? Als men 't ons
kinderen en moeder en vader gevraagd
zou hebben, dan zouden wij allen de
voor de hand liggende reden hebben
gegeven: dat 'n nikkertje met zijn stok
toch op de kamelen moest passen. 's
Avonds in bed werd nauwelijks gedacht,
laat staan getwist over de koningen en
hun tocht en hun opstelling, want daar
was een gezamenlijk geheim dat heel de
dag angstvallig werd bewaard, maar dat
in de donkerte los wilde en eruit moest:
't geheim van de nieuwjaarsbrief. Van
Polien hadden wij centen ervoor gekre-
gen plus een cent voor een enveloppe.
Wij hadden bij Neelke, het snoepvrouw-
tje, de mooiste uitgezocht met versierde
rand en een boeketje bloemen in de
bovenhoek links.
Dat boeketje kon je met een roze lintje
opentrekken en op de brief stonden lij-
nen waarop je rechttoe rechtaan, zonder
heuveltjes naar boven en kuiltjes naar
beneden, kon schrijven. Wij zagen bij
Neelke geen snoep in variëteiten. Wij
zagen alleen nieuwjaarsbrieven, en van-
wege de snoepresten Van Sinterklaas in
onze zakken en vanwege die vele brie-
Ven voelden wij geen bekoring om stie-
kem achter Neeltjes rug een caramel te
jatten. Peter had op zijn brief een tuiltje
vergeet-mij-nietjes, Sjefke een veldboe-
ket en ik... duiven. Die hielden in hun
bek een strook met Zalig Nieuwjaar
gedrukt. Dit Zalig Nieuwjaar slingerde
zich bij de andere brieven door de bloe-
men. Van die brieven waren wij Vol!
Sjefke had voor het eerst met pen
mogen schrijven. Eerst had hij met de
griffel op de lei nageschreven wat de



meester Voorschreef op het bord.
Op dezelfde klas schreven allen dezelfde
brief, want alle gevoelens met Nieuwjaar
zijn toch hetzelfde, nietwaar?
lt Was op de derde klas Voor allemaal:

"Boerendaal, 1 januari 1910.

Lieve ouders,

Weer is een jaar voorbij en kom ik, uw
kind, op de eerste dag Van het nieuwe
jaar u een zalig en gelukkig nieuwjaar
toewensen..." en dan werd wederom
beloofd goed te leren, ons best te doen
en dan kwam tot slot: “Van uw liefheb-
bende Sjefke," of zo.
Op de hogere klassen was het een beetje
anders, maar weer Voor allen hetzelfde.
Alleen de hoogste klas mocht zelf een
brief maken, maar zover waren wij nog
niet. Wij hadden de brief zo dikwijls
moeten lezen dat we hem bijna Van bui-
ten kenden en soms brandden die brie-
ven op onze lippen om ze aan Doorke
op te zeggen, of aan Polien. Maar Polien
leerde ons zwijgen als een graf. Haar
macht en invloed kon echter de duister-
nis niet bedwingen, die het geheim in
volle omvang er bij ons uithaalde.
Peter vertelde van de grote inktvlek die
op "zalig" was gevallen. De meester had
vlek en zalig met een mes uitgekrabd en
zelf zalig geschreven. Sjefke had ln regel
overgeslagen en Van de meester een
nieuwe brief Voor niks gekregen, maar
het was geen mooie. Peter had de enve-
loppe met spuug dichtgeplakt en zo kon
hij zijn brief niet meer lezen.
Die brief was vele guldens waard: aller-
eerst voor vader en moeder, dat waren
er al twee, en iedere keer dat je hem
voorlas spekte de brief je spaarpot en wij
rekenden uit hoeveel we wel met nieuw-
jaar zouden krijgen... buiten de suiker-
wafels!
Moeder had de andere wafels al gebak-
ken op een gloeiend Vuur, een hele
witte wasmand vol. Wafels, dikke boe-
renwafels, waarvan je de gaten Vol
stroop kon smeren, wafels met rozijnen
en klonten suiker erin. Die wafels wer-
den 's avonds “gekeurd” onder de
dekens; dat smaakte al naar nieuwjaar!
Op oudejaarsavond was Voor ons de
bedtijd even vroeg of even laat als ande-
re dagen. Ook Vader en moeder bleven
niet op van oud in nieuw. Wat Doorke
deed, daar kwamen wij niet achter. Of
hij doorhield of niet, daar kon je 's mor-
gens niets Van zien. Hij sliep nooit een
gat van het oude in het nieuwe. Hij was
altijd fit en op tijd.
Wel kon hij soms guitig kijken op
nieuwjaarsmorgen, Van de napret of Van
de rondjes, die hij cadeau gekregen had,
rondjes Van brandewijn met suikerklon-

tjes. 's Nachts werden wij wakker door
geweerschoten. Dat deden de commie-
zen met de revolvers en Dollemans, de
jager, met het oude jachtgeweer. Dan
wisten wij dat het nieuwe jaar gekomen
was en peinsden wij hoe met zo'n ge-
weer eens in 't dorp in een nieuwjaars-
nacht 'n ongeluk was gebeurd. Dan
waren vele mensen dronken en kwamen
sommige brallend over straat naar huis.
Moeder had ons geleerd dan een onze
Vader te bidden en God toe te wensen
dat Zijn naam geheiligd zou zijn in lt
nieuwe jaar, dat Zijn rijk zou komen en
Zijn heilige wil zou geschieden. Later
toen we groter werden zijn we die
wensen Van moeder nagekomen.
Toen wij klein waren stieten wij elkan-
der wakker en als broertje zijn mond
open deed, verrasten wij hem met I'zalig
nieuwjaar'I en I'Ik heb van je gewon-
nen.'l Dan Vond broer ieder jaar
opnieuw dat Ildit niet telde" en “ dat het
's morgens moest gebeuren". 's Morgens
Verstopten wij ons achter de deur, onder
de tafel of in een kast om te kunnen
winnen van vader of moeder.
Sjefke riep snikkend om hulp en als
Polien dan kwam vragen wat er toch
was, zei hij: “Zalig Nieuwjaar, Polien, ik
heb 't van je gewonnen." Maar Doorke
kwam altijd onverwachts. Van hem kon
je nooit een gulden winnen.
Na de mis en na de wafels kwamen dan
de brieven. Sjefke hakkelde hem half
van buiten, half spellend af en werd
geprezen om zijn mooie schrift. Peter
kwam nooit Verder dan: "Lieve
Ouders..." en begon dan te huilen tot-
dat moeder hem Verloste van zijn over-
gevoeligheid en zelf de brief voorlas.
Dan kwam er weer een glimlach om zijn
lippen en straalden zijn ogen. De
grootste kwam het laatste en kreeg
wegens zijn ijdelheid In apart kapittel
en een ernstige vermaning. Hem werd
erop gewezen dat hij 't Voorbeeld moest
geven in 'n nieuwe jaar en dat Vader en
moeder meer Van hem moesten eisen
omdat hij al zo groot was... en de jon-
gen Van negen jaar Voelde zich.
Soms was het nieuwe jaar op de eerste
dag reeds zo oud en zo akelig 't zelfde
als 't oude. Soms was er op de eerste dag
al straf en daarom Verdriet. Dan Voelde
hij reeds op 1 januari dat 't zo geweldig
moeilijk Viel, ja bijna onmogelijk wat
moeder vroeg! Als je dat ook kon, ieder
jaar Van je leven één fout helemaal uit-
roeien -dat had pastoor gezegd in de
catechismus- was je zeker op 't eind
Van je leven een heilige.
Zalig Nieuwjaar!

(Wordt vervolgd)

P.I.M.WOLFS



Kwartierstaat van H.J.L.M. Boersma (deel l0)
Inleiding
In dit deel van de kwartierstaat komen de
Voorouders van Marie Helene Francken
(Vrancken) (kwartier VI-37) aan de orde. Zij is
gehuwd met Adam Schillings (kwartier VI-36),
die, evenals zijn voorouders in deel 9 van deze
kwartierstaat werd beschreven.
Generatie VI (Oud-ouders)

VI-37
Marie Helene Francken (Vrancken).
Zij werd geboren te Oost op 6-1-1813 als
dochter van Joannes Vrancken (volgt VII-74)
en van Anna Willems (volgt VII-75). Zij huwde
te Eijsden op 5-11-1832 met Adam Schillings
(kwartier VI-36) en overleed te Oost, in het
kraambed, slechts 31 jaar oud, op 21-2-1844,
waarna Schillings hertrouwde met haar zus
Maria Anna Francken, die ook in het kraambed
zou overlijden.

Generatie V|i (Oud-grootouders)

VII-74
Joannes Vrancken.
Hij werd geboren te Eijsden en gedoopt te
Breust op 4-1-1784 als zoon van de uit
Meerssen afkomstige Joannes Vrancken (volgt
VIII-148) en zijn tweede echtgenote Helena
Waernier (volgt VIII-149). Hij huwde te Oost
op 15-8-1807 met de uit Oost afkomstige Anna
Willems (volgt VII-75). Anna Willems werd
geboren te Oost en gedoopt te Breust op 2-9-
1779 als dochter van Joannes Willems (volgt
VIII-150) en van Maria Ida Beijers (volgt VIII-
151). Joannes Vrancken was evenals zijn vader
metselaar van beroep en woonde sedert zijn
huwelijk in Oost. Zowel hij als zijn vrouw kon-
den niet schrijven (('qui ont déclarees de ne
savoir ecrire", 1807). Joannes overleed te Oost
op 7-11-1828. Anna Willems overleed aldaar
op 12-3-1857.
De nalatenschap van Vrancken omvatte een
huis met stallen, misthof en tuin in de
Breusterstraat te Eijsden (afkomstig uit de
nalatenschap van zijn vader) en een boom-
gaard aan de Breusterstraat.9)
Kinderen van het echtpaar Vrancken-Willems
(alle geboren te Oost):
a. Jean Francken, geboren op 16-1-1808
(5-maands kindje).
1808: dagloner. 1834: metselaar. Ongehuwd.
Hij woonde te Oost en overleed te Breust, in
het woonhuis van Barthelemi Wolfs op
10-4-1834.
b. Martin Francken, geboren op 11-7-1810.
Dagloner wonend te Oost, naderhand Eijsden

(1857). Gehuwd te Eijsden op 6-11-1835 met
Barbara Meertens van Eijsden, geboren te
Eijsden op 3 floreal an 11 (23-4-1803), als
dochter van Godefridus Meertens en van Maria
Herfs. Hij overleed te Eijsden in de Dorpstraat
op 6-11-1888.
c. Marie Helene Francken, geboren op
6-1-1813. Gehuwd met Adam Schillings. Zie
onder VII-37.
d. Maria Anna Vrancken, geboren op 27-11-
1816 te Oost, blijkens acte van algemene ken-
nelijkheid. Blijkens de kerkregisters werd ze
echter reeds op 1-3-1816 gedoopt te Breust. Zij
huwde te Eijsden op 28-5-1847 met haar
schoonbroer Adam Schillings na verkregen dis-
pensatie wegens aanverwantschap (K.B. 100
van 31-10-1846). Zij overleed te Oost, in het
kraambed, slechts 32 jaar oud, op 11-4-1849.
e. Gertrude Vrancken, geboren op 18-3-1819.
Jong overleden (vóór 7-11-1828).
f. Anna Maria Theresia Vrancken, geboren op
16-2-1822. Gehuwd met Pieter Philippet.
Dagloners te Lixhe woonachtig.

VII-75
Anna Willems.
Zij werd geboren te Oost en gedoopt te Breust
op 2-9-1779 als dochter van Joannes Willems
(volgt VIII-150) en van Maria Ida Beijers (volgt
VIII-151). Zij huwde met Joannes Vrancken
(zie VII-74). Ten tijde van haar huwelijk was ze
particuliere (huishoudster). Ze overleed te Oost
(weduwe sedert 1828) in haar woonhuis op
12-3-1857. Op 21-5-1853 daar ruim aan vooraf-
gaand had ze haar testament opgemaakt voor
notaris Brouwers te Gronsveld. Haar
nalatenschap omvatte: haar huis met tuin te
Oost (kadastraal sectie A nrs. 498 en 499), een
perceel bouwland in het Poelveld te Eijsden
(kadastraal sectie D nr. 64), en een tuin en een
boomgaard te Oost (kadastraal sectie A nrs. 493
en 494), totaal circa 5010 ca. en kwam toe aan
haar kinderen sub b en f en de kinderen van
Adam Schillings (weduwnaar van haar
dochters sub c en d).1)

Generatie Vl|| (Oud-overgrootouders)

VIII-148
Joannes Vrancken (Francken).
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Joannes Vrancken werd geboren en gedoopt te
Meerssen op 19-8-1753 als derde kind van
Martinus Vrancken (kwartier IX-296) en zijn
eerste echtgenote, de uit Luik afkomstige Anna
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Rekening uit 1800 van Joannes Vrancken (Vlll-l 48) ten laste van de gemeente Eijsden
wegens werkzaamheden aan de "taille du maison commune".

Bedragen in guldens en stuivers.

Pe(e)ters (kwartier IX-297).2) Hij huwde te
Meerssen op 8-11-1778 (voor de dominee;
ondertrouwd op 24-10-1778) met Helena
Gulickers, geboortig van Meerssen, gewoond
hebbende te Maastricht. Deze overleed reeds
op 20-10-1779 te Meerssen, waarna Joannes
hertrouwde aldaar op 2-4-1780 (voor de domi-
nee; ondertrouwd op 18-3-1780) met de uit
Breust afkomstige Helena Waernier (kwartier
VIII-149), geboren en gedoopt te Breust op
25-8-1757 als dochter van Arnoldus Waernier
(volgt lX-298) en van Maria Caelen (volgt
lX-299). Uit hun huwelijk sproten 11 kinderen
waarvan er 3 in Meerssen werden geboren, het
laatste in 1782, waarna het gezin naar Eijsden
verhuisde en een woning op de Breusterstraat
betrok. Daar werden de andere 8 kinderen
geboren. Hij was metselaar van beroep.
Meerdere van zijn kinderen zouden in zijn
voetsporen treden. Op latere leeftijd was hij
dagloner. Ongetwijfeld zullen de vruchten van
hun metselarbeid nog in Eijsden en omgeving
zichtbaar zijn. Joannes kon niet schrijven. Hij
overleed in zijn woonhuis op de Breusterstraat
op 27-5-1828. Zijn nalatenschap omvatte “de
onverdeelde helfte van een huijs, stalling en
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tuin aan elkander gelegen binnen de gemeente
Eijsden in de Breusterstraat aan mate ontrent 5
roede 17 ellen vierkant”.10)
Kinderen van het echtpaar Vrancken-Waernier:
a. Nicolaus Vrancken, gedoopt te Meerssen op
26-12-1780 en aldaar overleden op 23-2-1781.
b. Anna Catharina Vrancken, gedoopt te
Meerssen op 7-1-1782.
c. Maria Vrancken. Geboren te Meerssen,
Ongehuwd. Overleden te Eijsden op de
Breusterstraat op 31-8-1852.
De volgende kinderen werden alle geboren te
Eijsden en gedoopt te Breust:
d. Joannes Vrancken, gedoopt op 4-1-1784.
Gehuwd met Anna Willems. Zie onder VII-74.
e. Maria Gertrudis Vrancken, gedoopt op 4-2-
1786. Gehuwd, kerkelijk te Breust op 15-1 1-
1807 met Gilis Carlier. Naaister. Overleden te
Eijsden in haar woonhuis op de Breusterstraat
op 1-11-1831.
f. Martinus Vrancken, gedoopt op 14-2-1788.
Metselaar van beroep. Kon niet schrijven
(1828). Ongehuwd. Overleden te Breust op 't
Gasthuis op 24-6-1866.
g. Arnoldus Vrancken, gedoopt op 11-12-1789.
h. Anonimus Vrancken, zoontje, overleden op
20-5-1 792.
i. Maria Helena Vrancken, gedoopt op 17-11-
1793. Op 4-3-1816 (opgave Burgerlijke Stand;
blijkens kerkregisters zou hij pas overleden zijn
op 9-3) overleed een enfant naturel van haar,
Martin Vrancken, sur la Rue de Breust à la
maison de son grandpère. Zij huwde te Eijsden
op 9-9-1819 met Nicolaas Steijns, gedoopt te
Bunde op 15-12-1796 als zoon van Jean Steijns
en van Barbara Muijzen. Bij huwelijk servante
(dienstbode). Steijns was schoenmaker.
j. Maria Anna Vrancken, gedoopt op
13-7-1796.
k. Petrus Vrancken, gedoopt op 2-10-1798.
Blijkens de Burgerlijke Stand zou hij pas gebo-
ren zijn op 10 frimaire an 7 (30-11-1798).

VIII-149
Helena Waernier (Warnier).
Zij werd geboren en gedoopt te Breust op 25-8-
1757 als dochter van Arnoldus Waernier (volgt
IX-298) en van Maria Caelen (volgt lX-299). Zij
huwde met Joannes Vrancken (zie VIII-148).
Zij was dagloonster en overleed te Eijsden op
21-3-1818.

VIII-150
Joannes Willems
Joannes Willems werd geboren te Oost en
gedoopt te Breust op 24-2-1746 als zoon van
Martinus Willems (volgt IX-300) en van Anna
Boosten (volgt IX-301). Hij huwde te Breust op
15-11-1778 en voor de dominee te Eijsden op
dezelfde dag (ondertrouwd op 31-10-1778) met
Maria Ida Beijers (volgt VIII-151), geboren te



Oost en gedoopt te Breust op 27-8-1754 als
dochter van Willem Beijers (Volgt IX-302) en
van Maria Anna Moor (volgt IX-303). Voor dit
huwelijk werd dispensatie verleend wegens 3-
de graads bloedverwantschap. Dit betekent dat
zij 3 generaties eerder een voorouderpaar
gemeenschappelijk hebben (i.c een van hun
grootouders). In dit geval is dat het echtpaar
Beijers-Wijnandts. Deze volgen nog onder
respectievelijk XI-1202 en XI-1203. Voor de
kwartierstaat heeft dit als consequentie kwar-
tierverlies.
Joannes Willems woonde in Oost en overleed
aldaar op 29-2-1793. Zijn echtgenote stierf
aldaar na een weduwschap van 48 jaar.
Kinderen van het echtpaar Willems-Beijers
(alle geboren te Oost en gedoopt te Breust):
a. Anna Willems, gedoopt op 2-9-1779. Zij
huwde met Joannes Vrancken. Zie onder VII-
75.
b. Maria Anna Willems, gedoopt op 7-2-1782.
c. Martinus Willems, gedoopt op 21-12-1784.
Op bijna 12-jarige leeftijd overleden te Oost op
23-10-1 796.

VIII-15 1
Marin ldu Beijers.
Zij werd geboren te Oost en gedoopt te Breust
op 27-8-1754 als dochter Van Willem Beijers
(volgt IX-302) en van Maria Anna Moor (volgt
IX-303). Zij huwde met Joannes Willems (zie
VIII-150). Huishoudster. Zij overleed te Oost,
op de gezegende leeftijd van 86 jaar, op 4-6-
1841.Generatie IX (Oud-betovergrootouders)

IX-298
Arnoldus Waernier.
Arnoldus Waernier werd geboren en gedoopt te
Breust op 28-9-1725 als zoon van Wilhelmus
Waernier (volgt X-596) en zijn tweede echtge-
note Gertrudis Theunens (Theunissen) (volgt
X-597). Hij huwde te Breust op 19-11-1752
met de uit Berg en Terblijt afkomstige Maria
Caelen (Kalens, Kaelen) (volgt IX-299), het vijf-
de kind van Martinus Caelen (X-598) en
Helena Notten (X-599). Maria Caelen overleed
te Breust op 15-4-1790. Arnoldus overleed
aldaar op 26-9-1794.
Op 4-11-1794 gingen de kinderen over tot het
verdelen van de nagelaten onroerende goede-
ren. Het "huijs, moesthof met aanhorige
weijde” ter grootte van 2 grote roeden, gelegen
op de Breusterstraat, kwam toe aan hun
schoonzoon Joannes Vrancken echtgenoot van
Helena Waerniern)
Kinderen van het echtpaar Waernier-Caelen
(alle geboren en gedoopt te Breust):
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a. Gertrudis Waernier, gedoopt op 15-5-1754.
Zij huwde met Josephus Simmer en overleed te
Breust op 3-9-1794 (“morte improvisu").
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b. Helena Waernier, gedoopt op 25-8-1754.
Gehuwd met Joannes Vrancken. Zie onder
VIII-148.
c. Wilhelmus Waernier, gedoopt op 2-1-1761.
Overleden vóór 4-11-1794.
d. Martinus Waernier, gedoopt op 4-1-1767.
Gehuwd met Maria Josepha Grandjean. Hij
overleed te Breust op 29-2-1816 (kerkelijke
registratie). Blijkens de Burgerlijke Stand van
Breust stierf hij pas op 6-3-1816!
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IX-299
Muriu Caelen (Kulens, Koelen).
Maria Caelen werd geboren te Berg en gedoopt
te Berg en Terblijt op 20-11-1724 als 5-de kind
van het echtpaar Martinus Caelen (X-598) en
Helena Notten (X-599).3) Zij huwde met
Arnoldus Waernier (zie IX-298) en overleed te
Breust op 15-4-1790.

IX-300
Martinus Willems.
Hij werd geboren te Oost en gedoopt te Breust
op 30-3-1718 als zoon van Wilhelmus Willems
(volgt X-600) en van Maria Beijers (volgt X-
601). Martinus huwde te Breust op 6-11-1740
(ondertrouwd te Eijsden voor de dominee op
22-10-1740) met de uit Iseren afkomstige, maar
te Oost wonende Anna Boosten (volgt IX-301).
Zij overleed te Oost op 28-9-1759, slechts 4
dagen na haar 6-jarig dochtertje Maria.
Martinus hertrouwde te Breust op 4-1-1760 (let
wel: slechts 3 maanden na het overlijden van
zijn eerste echtgenote) en op 6-1-1760 (ondert-
rouwd op 22-12-1759) voor de dominee te
Eijsden met de uit Neercanne (België)
afkomstige Elisabeth Hoogstraaten. Martinus
overleed te Oost op 2-1-1796. Elisabeth over-
leed aldaar op 2-2-1806 (kerkelijke registratie).
Kinderen van Martinus Willems (alle geboren
te Oost en gedoopt te Breust):
uit zijn eerste huwelijk:
a. Wilhelmus Willems, gedoopt op 10-11-1741.
Ongehuwd. Overleden te Oost op 8-9-1771, 29
jaar oud.
b. waarschijnlijk: Petrus Willems, gedoopt op
5-4-1743 (als moeder genoemd Anna Carstels).
c. Joannes Wilms, gedoopt op 24-12-1746.
Gehuwd met Maria Ida Beijers (zie VIII-150).
d. Maria Willems, gedoopt op 20-12-1752.
Overleden op 24-9-1759, 6 jaar oud.
uit zijn tweede huwelijk:



e. Maria Willems, gedoopt op 10-1-1761.
f. Christina Willems, gedoopt op 8-7-1763.

IX-301
Anno Boosten.
Zij werd geboren te Iseren en woonde te Oost.
Zij huwde met Martinus Willems (zie IX-300)
en overleed te Oost op 28-9-1759.

IX-302
Wilhelmus Beijers.
Wilhelmus Beijers werd geboren te Oost en
gedoopt te Breust op 28-2-1718 als zoon van
Lambertus Beijers (volgt X-604) en van
Margarita Simons alias Braecken (volgt X-605).
Hij huwde te Breust op 23-9-1748 (ondert-
rouwd voor de dominee te Eijsden op 7-9-
1748) met de eveneens uit Oost afkomstige, 10
jaar jongere Maria Anna Moor (volgt lX-303),
gedoopt te Breust op 10-2-1728 als dochter van
Christianus Moor (volgt X-606) en van
Margareta Ilen (lJlen) (volgt X-607). Zij over-
leed te Oost op 15-11-1770. Wilhelmus aldaar,
na een weduwnaarschap van 33 jaar, op 28
pluviose an 12 (=18-2-1804). Op dat moment
verdiende hij de kost als dagloner.
Kinderen van Wilhelmus Beijers (alle geboren
te Oost en gedoopt te Breust en te Oost overle-
den tenzij anders aangegeven):
a. Lambertus Beijers, gedoopt op 5-1-1749 (3-
maands kindje).
b. Maria Anna Beijers, gedoopt op 3-9-1750.
c. Maria Margareta Beijers, gedoopt op 20-12-
1752. Overleden op 28-12-1752, 8 dagen oud.
d. Maria Ida Beijers, gedoopt op 27-8-1754.
Gehuwd met Joannes Willems. Zie onder VIII-
150.
e, Wilhelmus Beijers, gedoopt op 13-11-1757.
Overleden op 3-5-1758, een half jaar oud.
f. Maria Margarita Beijers, gedoopt op 9-5-
1759.
g. N.N. Beijers, dochtertje, door de vroedvrouw
gedoopt op 2-2-1761 en tersrond overleden
(nooddoop).
h. Christianus Beijers, gedoopt op 19-3-1762.
Gehuwd te Breust op 9-1-1791, en voor de
dominee te Eijsden op dezelfde dag (ondert-
rouwd op 25-12-1790) met Anna Catharina
Gilissen. Zij woonden in Oost.
i. Amilia Beijers, gedoopt op 21-2-1766.
Overleden op 13-4-1768, 2 jaar oud.
j. Amilia Beijers, gedoopt op 28-6-1769.
Gehuwd te Breust op 6-2-1797 (kerkelijke
registratie) met Jacobus Laborderie. Metselaar.

IX-303
Muriu Anne Moor.
Zij werd geboren te Oost en gedoopt te Breust
op 10-2-1728 als dochter van Christianus Moor
(volgt X-606) en van Margareta Ilen (volgt (X-
607). Zij huwde met Wilhelmus Beijers (zie
onder lX-302) en overleed te Oost op 15-11-
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1770.
Generatie X (Siem-ouders)

X-596
Wilhelmus Wuernier (Wurni).
Wilhelmus Waernier werd geboren te Breust en
gedoopt aldaar op 15-2-1684 als zoon van
Wilhelmus Warni (Waernier) (volgt XI-1192)
en van Gertrudis (Giet) Cransfeldt (volgt Xl-
1193). Hij huwde te Breust op 13-10-1709 met
de uit Slenaken afkomstige Elisabeth Jansen.
Zij werd aldaar geboren omstreeks 1683 als
dochter van Henricus Jansen en van Catharina
Goeusen. Ten tijde van haar huwelijk woonde
ze al in Breust, mogelijk als dienstmeid of huis-
houdster. Zij overleed te Breust op 9-12-1722
aan de gevolgen van een miskraam (l'ex pre-
maturo partii”). Wilhelmus hertrouwde, reeds
binnen 3 maanden, op 1-3-1723 te Breust, en
te Eijsden op 28-2 daaraan vooraf gaand
(ondertrouwd op 13-2) met de 37-jarige
Gertrudis Theunens (Theunissen) (volgt X-597)
uit Eijsden.
Wilhelmus Waernier overleed te Breust op 10-
1-1748. Gertrudis overleed aldaar op 28-8-
1759.
Kinderen van Wilhelmus Waernier (alle gebo-
ren en gedoopt te Breust en aldaar overleden
tenzij anders aangegeven):
uit zijn eerste huwelijk:
a. Henricus Waernier, gedoopt op 3-11-1712.
Overleden op 15-1-1715, 2 jaar oud.
b. Catharina Waernier, gedoopt op 18-9-1714.
c. Henricus Waernier, gedoopt op 22-5-1716.
Overleden op 26-12-1717, 1 jaar oud.
d. Magdalena Waernier, gedoopt op 14-2-1719.
Op 19-10-1741 is zij ongehuwd bevallen van
een dochtertje Maria Catharina Waernier. Als
vader noemde ze Michael Pompeij uit Aken.
Het kind overleed, bijna 2 maanden oud, op
1 7-12-1 741.
e. Wilhelmus Waernier, gedoopt op 20-6-1720.
Overleden op 26-11-1720, 5 maanden oud.
Uit zijn tweede huwelijk:
f. Nicolaus Waernier, gedoopt op 23-1-1724.
Overleden op 27-2-1724, 1 maand oud.
g. Arnoldus Waernier, gedoopt op 28-9-1725.
Gehuwd met Maria Caelen. Zie onder IX-298.

X-597
Gertrudis Theunens (Theunissen).
Zij werd geboren omstreeks 1686 te Eijsden en
huwde met Wilhelmus Waernier (zie X-596).
Zij overleed te Breust op 28-8-1759.

X-óOO
Wilhelmus Willems ("Lemmens ulius Willems”).

wreef weeen:
Wilhelmus Willems, werd geboren te Oost
omstreeks 1670 als zoon van Joannes Willems
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(Volgt XI-1200) en van Joanna Mertens (volgt
XI-1201). Hij huwde te Breuwt op 12-4-1703
en op 15-4-1703 voor de dominee te Eijsden
(ondertrouwd op 31-3) met de eveneens uit
Oost afkomstige Marij (Maria) Beijers (Volgt X-
601), dochter van Wilhelmus Beijers (Volgt XI-
1202) en van Ida Wijnandts (volgt XI-1203).
Bij zijn huwelijk wordt hij zowel door de pas-
toor als door de dominee Wilhelmus Lemmens
genoemd. Ook de eerste 4 kinderen van hem
kregen Lemmens als achternaam. Bij het vier-
de kind meldt de pastoor de aliasnaam
Willems: "filia Wilhelmis Lemmens alias
Willems". De herkomst van Lemmens is voor-
alsnog onduidelijk. Vanaf toen, 1711, komt in
ieder geval de naam Willems in zwang en raakt
Lemmens in de vergetelheid.
In 1716 verkocht hij 2 grote roeden land, gele-
gen te Oost op den Mochaert aan Jan Jansen
(gehuwd met Antonetta Beijers).4)
Wilhelmus Willems overleed te Oost op 27-6-
1738. Maria Beijers op 3-10-1759.
Kinderen van het echtpaar Lemmens alias
Willems-Beijers (alle geboren te Oost en
gedoopt te Breust):
a. Apolonia Lemens, gedoopt op 2-3-1704.
Gehuwd te Breust op 13-6-1729, voor de domi-
nee te Eijsden op 12-6 (ondertrouwd op 28-5-
1729) met Joannes Delvaux. Zij overleed op
24-10-1777 (Willems) te Oost. Delvaux was
daar reeds overleden op 4-1 1-1763.
b. Ida Lemmens (Willems), gedoopt op 16-5-
1706. Gehuwd te Breust op 28-2-1734, en voor
de dominee te Eijsden op dezelfde dag (ondert-
rouwd op 13-2) met Josephus (Joost) Jeukens.
Zij overleed op 22-7-1766 te Oost.
c. Wilhelmus Lemmens (Willems), gedoopt op

\3

8-7-1708. Gehuwd te Breust op 24-10-1737
met Lucia Wolfs. Hij overleed op 20-8-1779 te
Breust. Zij aldaar op 15-3-1779.
d. Joanna Lemmens alias Willems, gedoopt op
26-2-171 1. Waarschijnlijk overleden te Oost op
8-9-1729.
e. Anonima Willems, gedoopt door de vroed-
vrouw Maria Heros (nooddoop) op 17-8-1715,
en terstond overleden.
f. Anonimus Willems, gedoopt door de vroed-
vrouw Sibilla N.N. uit Cadier (nooddoop) op
22-12-1716, en terstond overleden.
g. Martinus Willems, gedoopt op 30-3-1718.
Gehuwd met Anna Boosten. (zie IX-300).
h. Joannes Willems, gedoopt op 29-8-1720.
Ongehuwd. Overleden te Oost op 7-2-1783
("morte improvisa").
i. Maria Mechtildis Willems, gedoopt op 14-2-
1 742.

X-601
Mario Beijers.
Zij werd geboren omstreeks 1675 te Oost als
dochter van Wilhelmus Beijers (volgt XI-1202)
en van Ida Wijnandts (volgt XI-1203). Zij
huwde met Wilhelmus Willems (zie X-600) en
overleed te Oost op 3-10-1759.

X-604
Lambertus Beijers (Jansen).
Lambertus Beijers (Jansen) werd geboren op
kasteel Kloppenburcht (Kloppelbergh alias
Klockebergh) nabij Oost en gedoopt te Breust
op 15-1-1689 als zoon van Guilielmus
(Wilhelmus) Jansen (Beijers) (volgt XI-1208) en
van Ida Wijnandts (volgt XI-1209).
Hij huwde te Breust op 12-7-1713 met de uit



Breust afkomstige Margarita Simens alias
Braecken, gedoopt te Breust op 1-4-1688 als
dochter van Joannes Simens (Volgt XI-1210) en
van Anna Erkens (Volgt XI-1211). Hij Woonde
beroepshalve op de Kloppenburcht tot circa
1714, waarna hij een huis betrok in Oost.
Margarita Sijmons overleed te Oost op 2-5-
1731 aan de gevolgen van typhus. Lambertus
stierf na een weduwnaarschap van 33 jaar, op
29-6-1764. Het had anders kunnen zijn. Op 17-
7-1734 ging hij namelijk in ondertrouw voor
de dominee in Eijsden met Anna Maria Janssen
van Maarland. Tot een huwelijk is het niet
gekomen wegens het klaarblijkelijk plotseling
overlijden van Anna Maria Janssen. De domi-
nee noteerde in de marge van het kerkboek
"dese zijn niet getrouwt, also de bruijt gestor-
ven is". Anna Maria overleed op 16-8-1734.
Kinderen van het echtpaar Beijers-Simons (alle
geboren te Oost en gedoopt te Breust):
a. Ida Beijers, geboren op de Cloppenburg,
gedoopt op 13-10-1713 (3-maands kindje).
b. Anna Beijers, gedoopt op 13-12-1715.
c. Wilhelmus Beijers, gedoopt op 28-2-1718.
Gehuwd met Maria Anna Moor. Zie onder X-
302.
d. Mattheus Beijers, gedoopt op 29-2-1720. Hij
overleed te Oost op 21-8-1731, 3 maanden na
zijn moeder, aan de gevolgen van dissenterie.
e. Joannes Beijers, gedoopt op 22-10-1722.
Overleden op 30-10-1723 aan de gevolgen van
pokken.
f. Joannes Beijers, gedoopt op 5-9-1724.
g. Petrus Beijers, gedoopt op 14-5-1728.
Overleden op 11-10-1731 aan de gevolgen van
dissenterie.

X-605
Margarita Simens alias Braecken.
Zij werd geboren te Breust en gedoopt aldaar
op 1-4-1688 als dochter van Joannes Braecken
(Simons alias Braecken) (volgt XI-1210) en van
Anna Erckens (volgt XI-121 1). Zij huwde met
Lambertus Beijers (zie X-604) en overleed te
Oost op 2-5-1731.

X-606
Christianus Moor.
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Christianus Moor werd geboren omstreeks
1684 te Oost. Hij huwde te Breust op 24-3-
1708 met de eveneens uit Oost afkomstige
Margareta Ilen (volgt X-607). In 1736 kocht hij
van de familie Lombreé "huijs, mesthoff,
moeshoff en weijde gelegen tot Oost", onder
voorwaarde dat in geval van beschut (= het
recht van de verkoper of zijn familie het ver-
kochtte onroerende goed binnen een jaar terug
te mogen kopen) "sal vergoet worden alle
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noodtbouw, aent () huijs te doen, mits het
notoir gebreck, aent selve huijs van solders,
vensters, deuren en wanden". Het geheel was
op het moment van verkoop verhuurd, en
bleef dat ook, aan Egidius (Gilis) Moor, zoon
van de koper, voor 24 gulden per jaar. Beschut
vond inderdaad plaats op 10-5-1 73 7. Het werd
teruggekocht door Laurens Delvaux echtge-
noot van Margriet Louis, een neef van de
Lombreé's. Delvaux wilde er zelf in gaan
wonen maar Gilis weigerde het pand te
"ruijmen", waarna het een zaak voor justitie
werd (koop breekt geen huur).12)
Christianus Moor overleed te Oost op 6-6-
1753. Margareta overleed aldaar op 8-6-1762.
Kinderen uit dit huwelijk (alle geboren te Oost
en gedoopt te Breust en te Oost overleden ten-
zij anders aangegeven):
a. Egidius Moor, gedoopt op 10-5-1709.
Gehuwd te Breust op 20-11-1729, voor de
dominee te Eijsden de dag ervoor (onder-
trouwd op 5-11-1729) met de uit Eijsden
afkomstige Maria Erckens. Kinderloos huwe-
lijk. In 1742 leent hij 100 gulden (brabants
maastrichter koers) van zijn vader om een huis
en moeshof, gelegen te Oost aan de
Winterstege en ls Heerenstraat, te kopen van
zijn neef Gilis (Egidius).8) Egidius overleed te
Oost op 26-6-1756. Maria aldaar op 4-10-1771.
Op 16 mei daaraan voorafgaand maakte zij
haar testament “dat zij in haeren geavanceer-
den ouderdom, en al over meerrigen teijt veel
diensten en hulp genooten heeft gehad, en
nog is genietende van haere nichte Magdalena
Hera, ongehouwde dogter, wonende tot Oost
bij haar" doneert zij inter vivos aan
Magdalena, onder voorwaarde dat de hulp op
dezelfde wijze wordt voortgezet l'haar huijs en
hoff, geleegen tot Oost, met alle mobiliaire zig
daer in bevindende" en 2 grote roeden
“Bruester bempt, op de Oosder Driessen, ont-
rent de Lange Haag".13)
b. Wilhelmus Moor, gedoopt op 22-12-1711.
c. Joannes Moor, gedoopt op 13-1-1713.
Overleden op 6-3-1713, 8 weken oud.
c. Ida Moor, gedoopt op 20-11-1715.
Overleden op 24-12-1728, 13 jaar oud.
d. Maria Anna Moor, gedoopt op 13-11-1718.
Overleden op 19-12-1718, 1 maand oud.
e. Joanna Moor, gedoopt op 10-12-1719.
Overleden op 24-9-1728, bijna 9 jaar oud.
f. Amelia Moor, gedoopt op 15-2-1724.
Overleden op 18-2-1738, 14 jaar oud.
g. Maria Anna Moor, gedoopt op 10-2-1728.
Gehuwd met Wilhelmus Beijers. Zie onder IX-
302.

Generatie Xl (Stam-grootouders)

Xl-1192
Wilhelmus Waernier (Warni, Waernies).



Hij werd geboren vóór 1647 en huwde circa
1680 met Gertrudis Cransveldt (volgt XI-1193).
Wilhelmus woonde te Breust en overleed
aldaar op 6-3-1 717 aan de gevolgen van water-
zucht (l'hydropicus') Gertrudis overleed even-
eens te Breust op 13-1-1724, uitgeput, na vele
jaren pijn lijden ("pluribus annis doloribus
exhausta”).
Kinderen van het echtpaar Waernier-
Cransveldt (alle geboren en gedoopt te Breust):
a. Wilhelmus Warni, gedoopt op 15-2-1684.
Gehuwd met Gertrudis Theunis(sen). Zie onder
X-596.
b. Reijnerus Waernier, geboren omstreeks 1688.
Ongehuwd. Soldaat in Hollandse dienst.
Overleden eind juni/begin juli 1710, 22 jaar
oud, op de legerplaats van Duacum (Douai in
Noord-Frankrijk), aan de gevolgen van dissen-
terie.
c. Magdalena Waernier, gedoopt op 11-5-1694.
d. Nicolaus Waernies, gedoopt op 30-3-1697.
Gehuwd te Breust op 14-11-1717 met
Catharina Geurtten uit Eijsden (ten tijde van
haar huwelijk woonde ze al in Breust). Hij
overleed te Breust op 12-11-1718 aan de gevol-
gen van typhus, amper 1 jaar gehuwd, 21 jaar
oud. Uit zijn huwelijk kwam een dochtertje
Voort, Gertrudis (gedoopt op 11-6-1718, over-
leden op 5-9-1718). Catharina hertrouwde met
Gerardus Schillinghs uit Hoensbroek.
e. Catharina Waernies, gedoopt op 8-2-1700.

XI-1193
Gertrudis Cransveldt.
Zij werd geboren vóór 1654 en huwde met
Wilhelmus Waernier
(zie onder XI-1192). Zij overleed te Breust op
13-1-1724, uitgeput, na vele jaren pijn te heb-
ben geleden.

Xl-1200
Joannes Willems.
Joannes Willems huwde te Breust op 15-6-1674
met Joanna Mertens (volgt XI-1201). Hij over-
leed te Oost aan de gevolgen van astma op 18-
10-1712.
Uit zijn huwelijk zijn twee kinderen bekend:
a. Wilhelmus Willems, geboren omstreeks
1670. Gehuwd met Maria Beijers. Zie onder X-
600.
b. Apollonia Willems, gedoopt te Breust op 13-
6-1677.

XI-1201
Joanna Mertens.
Gehuwd met Joannes Willems. Zie onder Xl-
1200.

XI-lZOZ = XI-1208
Wilhelmus (Guilhelmus) Beijers (Baiers), ook genaamd
Jansen.
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Wilhelmus Beijers (Jansen) werd geboren om-
streeks 1655 en huwde met Ida Wijnandts
(volgt XI-1203). Wilhelmus was waarschijnlijk
beroepshalve woonachtig op kasteel
Kloppenburcht te Oost (mogelijk als pachter).
Hij overleed in ca 1695 waarna Ida hertrouwde
met Thomas Raets.
Kinderen van het echtpaar Beijers-Wijnandts
(alle gedoopt te Breust):
a. Maria Bijerts, geboren omstreeks 1681.
Gehuwd met Wilhelmus Lemmens. Zie onder
X-600.
b. Joannes Baiars, gedoopt op 5-10-1684.
c. Lambertus Jansen, gedoopt op 15-1-1689.
Gehuwd met Margarita Simons alias Braecken.
Zie onder X-604.
d. Bartholo Beijerts, gedoopt op 24-8-1692.

XI-1203 = XI-1209
Ida Wijnandts (Winins, Wijnans).
Zij werd geboren omstreeks 1655 en huwde de
eerste maal met Wilhelmus Beijers (Jansen) (zie
onder XI-1202). Deze overleed in ca 1695
waarna Ida hertrouwde met Thomas Raedts
(Raets).

ß/ø mU 7M!!
Ida heeft van beide echtgenoten kinderen.
Thomas werkte en woonde op de
Kloppenburcht ("villici in Cloppelbergh alias
Clockelburgh") als halfwin (=pachter). In 1720
leende hij 400 gulden tegen 5% rente van
Mechtildis Nijst en gaf als onderpand “sijn
huijs en hoff geleegen tot Oost". Een jaar later
leende hij zelf weer 200 gulden tegen 5% rente
uit aan het echtpaar Joannes Janssen-
Antoinetta Beijers.14) Thomas overleed te Oost
op 9-4-1725, ongeveer 72 jaar oud. Ida
Wijnandts overleed aldaar, ('lex
Clopperbergh") op 12-7-1744.

XI-1210
Joannes (Jan) Simons alias Braecken.
Hij werd geboren omstreeks 1637 als zoon van
Sijmon Braeck (XII-2420) en van Anna Erckens
(XII-2421).5) Hij huwde met Anna Erkens
(volgt XI-121 1), een dochter van Joannes
Erckens (XII-2422) en van Agnes Petermans
(XII-2423).6) Hij overleed plotseling te Breust
op 17-2-1717. Op dat moment was hij reeds
weduwnaar.
Kinderen van het echtpaar Simons-Erckens
(alle geboren en gedoopt te Breust):
a. Helena Simens, gedoopt op 3-8-1681. Zij
huwde te Breust op 27-10-1709 met de uit
Stockem afkomstige , maar te Eijsden wonende
Nicolaus (Claes) Keurvers (Curvers), weduw-
naar van Anna Walpott. Nicolaus overleed te
Eijsden op 28-1-1755, Helena korter dan twee
weken later op 8-2-1755.



b. Agnes Simens alias Bracken, gedoopt op 12-4-1683.
Gehuwd met Joannes Janssen.
c. Mattheus Simens alias Braecken, geboren omstreeks
1686. Hij overleed op 25-jarige leeftijd te Breust op 20-
1-1711 aan de gevolgen van koorts ("ex febri”).
d. Jan Simons, geboren omstreeks 1690. Gehuwd te
Breust op 29-6-1714, voor de dominee te Eijsden op
30-6-1714 (ondertrouwd op 16-6) met de uit Eijsden
afkomstige Petronella (Pentecostes, Pincke)
Hechtermans, een dochter van Henricus Hechtermans
en van Catharina Jeuckens. Hij woonde in Breust en
overleed aldaar op 3-6-1731 aan de gevolgen van
koliek. Petronella hertrouwde met Egidius Bours uit
Mesch. Egidius overleed te Breust op 1-8-1752,
Petronella overleed op 27-5-1768.
e. Margarita (Margriet) Simens alias Bracken, gedoopt
op 1-4-1688. Gehuwd met Lambertus Beijers. Zie
onder X-604.

Tekç- __;E] 7754714'5'?

f. Petrus Simens, gedoopt op 4-9-1693. Ongehuwd. Hij
overleed te Eijsden op 30-5-1719, slechts 26 jaar oud,
aan de gevolgen van typhus. Op 7-4-1719 daaraan
vooraf gaande maakte hij zijn testament l'kranck te
bedde leggende". Hij testateerde ten gunste van zijn
broer en zussen en aangehuwde familie met hun
kroost. Zijn nichtje Lijsbet Ceurvers, een dochter van
zijn zus Helena ontvangt 100 gulden "op haaren
hoogsten dag". Voor zijn neefje Willem Beijers, een
zoon van zijn zus Margarita, reserveerde hij 50 gulden,
voor dezelfde gelegenheid.7)

Xl-121 1
Annu Erckens.
Anna Erckens is een dochter van Joannes Erckens (XII-
2422) en van Agnes Petermans (XII-2423). Zij huwde
met Joannes Braecken (Simons alias Braecken) en
overleed vóór 1717. Zie onder Xl-1210.

HENK BOERSMA
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Noten

10.

11.

12.

13.

14.

RAL, Memorie van Successie van Anna Willems overleden te
Oost op 12-3-1857; d.d. Oost 8-6-1857, ressort Meerssen.
Martinus Vrancken en Anna Peters alsook hun voorouders
worden in dit kader niet beschreven.
Martinus Caelen en Helena Notten alsook hun voorouders
worden ín dit kader niet beschreven.
RAL, fonds notarissen, notaris Sijrnons, inv.nr. 198, acte d.d.
4-4-1 731 .
Het voor- en nageslacht van Sijmon Braeck en Anna Erckens
wordt in een seperate genealogie beschreven.
Het voor- en nageslacht van [oannes Erckens en Agnes
Petermans wordt in een seperate genealogie beschreven.
RAL, fonds notarissen, notaris Vaessen, inv. nr. 193, acte d.d.
7-4-1 71 9.
RAL, fonds notarissen, notaris Sijmons, inv. nr. 202, acte d.d.
8-5-1742. Het huis met moestuin was gelegen te Oost, gren-
zende Oost, de Winterstege, Zuid, Ian Beijers, West, de cedent,
Noord, “s Heerenstraat.
RAL, Memorie van Successie van Ian Vrancken, overleden te
oost op 7-1 1-1828, ressort Meerssen. Het huis met aanhoríg
heden was gelegen te Eijsden, grenzende Oost, Martinus
Wolfs, Zuid, de Breusterstraat, West, een steeg en Noord,
Willem Vliex, en mat 5 grote roeden en 11 ellen vierkant. De
boomgaard aan de Breusterstraat was 16 roeden en 36 ellen 0
vierkant groot en grensde aan Pieter Beijers (Oost), de weduwe
van Martinus Wamier (Zuid), Bartholomeus Wolfs (West) en
aan Maria Zimmers (Noord).
RAL, Memorie van Successie van Ian Francken, overleden te
Eijsden op 27-5-1828; d.d. 3-9-1828, ressort Meerssen. Het '
huis was gelegen te Eijsden en grensde aan Martinus Wolfs
(Oost), de Breusterstraat (Zuid) en aan een steeg (West).
RAL, fonds notarissen, notaris Roosen, inv. nr. 289, acte d.d.
4-11-1794. Het huis had als buurpercelen eigendom van
Bartholomeus Wolfs (West) en Nicolaas Peusens (Oost) en
aan de Zuidzíjde de Breusterstraat.
Voor aankoop zie RAL, LvO 9901, Overdrachtsregister Oost,
acte verleden op 10-8-1736, notaris Vaessen, gerealiseerd te
Oost op 11-8-1736. T.a.v. beschut, als voren, acte verleden op
10-5-1737, notaris Síjmons, gerealiseerd te Oost op 7-6-1737.
Voor gerechtsprocedure zie LvO 9887, Gerechtsprotocollen
Oost, Vergadering van 6-6-1737.
RAL, LvO 9901 folio 166, acte verleden op 16-5-1771, nota
ris v.d. Wood, gerealiseerd te Oost op 12-4-1774.
RAL, LvO 9901, acte verleden op 13-8-1720, gerealiseerd op
20-6-1735 (aangaan lening); als voren, acte verleden op 13-5-
1721, notaris Vaessen, gerealiseerd op 29-12-1734 (uitlenen).
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Rijckholt, 16 Aug. In verband met de gedane opgra-
vingen alhier en te St. Geertruid, wordt ons het vol-
gende geschreven:
Den 18n Sept. e.k. zullen de leden van het
"Geologisch en Panthéologisch" genootschap in
België een bezoek brengen aan den linker- en rechter-
Maasoever en aan de kalkovens te Kunrade, gern.
Voerendaal, om de aardlagen te dezer plaatsen in
oogenschouw te nemen. De Maastrichtsche geoloog
Casimir Ubags, onder wiens leiding dit wetenschappe-
lijk onderzoek plaats vindt, zal tevens met hen een
bezoek brengen aan de bosschen van Rijckholt en St.
Geertruid, alwaar Dr. Dubois uit Amsterdam en graaf
de Geloes van Eysden, ter plaatse genaamd
“Henkeput” opgravingen hebben gedaan. De bij die
opgravingen gevonden voorwerpen bevinden zich ten
kasteele van voornoemden graaf te Eijsden. De leem
en kiezel waarmede deze put was gevuld, bevatten veel
overblijfsels van menschen, paarden, herten, vossen,
schapen en honden, verder overblijfsels van aar-
dewerk uit het Romeinsche en Fransche tijdvak;
benevens metalen voorwerpen werden uitgedolven,
waaronder één, dat veel overeenkomst heeft met het
lemmet van een lans of degen. Onder het Romeinsch
aardewerk, bemerkt men offerschalen van witte aarde,
doch geen enkele is meer gaaf. Volgens Dr. Dubois
hebben de gevonden menschenbeenderen aan meer
dan honderd personen behoord. Zeer waarschijnlijk is
het een kuil, waarin men de lijken geworpen heeft, na
een of anderen veldslag; hieraan wordt nu meer geloof
gehecht, daar men thans ten stelligste meent het lang
gezochte atuatica en Coriovallum van César in de
nabijheid te hebben ontdekt.
Ook de aldaar gevonden wapens van vuursteen zijn
zeer interessant. Volgens Coumartin en Ubags, hebben
de Eburonen in deze streken gewoond, ook de ligging
komt goed met de beschrijving van César overeen.
Van eene stad in het land der Eburonen is niets
bekend, ten minste César spreekt er niet van; wel
bevond zich in het midden eene sterkte, volgens hem
Atuatica genoemd, waar de Romeinen onder Sabinus
en Cotta hun winterverblijf opsloegen.
Volgens de meening van velen, schijnt men thans 't
lang gezochte Atuatica-Coriovallum van César te heb-
ben ontdekt, hetwelk allerwaarschijnlijkst heeft gele-
gen op een uur afstand van Maastricht en Gulpen,
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tusschen St. Geertruid en Cadier en Keer, ter plaatse
nl., waar zich op lt oogenblik het gehucht Hontem
bevindt, want de aldaar gedane ontdekkingen van
oude wegen en muurwerken stemmen met de besch-
rijving van César volkomen overeen. Het is uit deze
legerplaats, dat Ambrorix (opperhoofd der Eburonen)
door list het Romeinse leger, sterk 7000 man, deed
verhuizen en hetzelve zeer waarschijnlijk in de vallei
van St. Geertruid totaal versloeg; daar vandaan verm-
eent men, dat het gehucht Moorslag hieraan zijn
naam heeft ontleend; nl. slag der Mooren, want vol-
gens overleveringen noemde men de Romeinen over 't
algemeen in deze streken “De Mooren". De slag van
Ambrorix tegen de Romeinen werd geleverd in 't jaar
696 der Romeinsche tijdrekening of 57 jaren v. Chr.
De gedane ontdekkingen zijn op historisch en weten-
schappelijk gebied van groote waarde; men betreurt
echter zeer, dat ook hier weer Belgische geleerden met
den buit gaan strijken, terwijl van den kant der
Nederlandsche regeering niets hoegenaamd wordt
gedaan. Een klein onderzoek van haren kant gesteund,
zou zeer zeker de moeite loonen.

(L.C. woensdag 17 augustus 1887)

Eijsden, 22 Aug. Naar wij met genoegen vernemen,
hebben de dames C.M.C.Braun, M.Knipprath en
A.Wolfs alhier, met gunstig gevolg Zaterdag te Utrecht
examen afgelegd in de Fransche taal (L.O.).

(L.C. dinsdag 23 augustus 1887)

Tijden-s
de kern-.isdagen te

EYSDEN 28, 29 en 30
Aug. 1887, worden geene
orgßldmaiers, harmonicsspe-
lera, liedj eßzangars en gooche-
lasrs ter uitoefening van hun
bedrijf toegelaten.

Da Burgemeester.
J. J. 8.2.)abois.

(L.C. donderdag 25 augustus 1887)



Mesch, 31 Aug. Het eeuwenoud romeinsche kerkge-
bouw blijft voor de geschiedenis gespaard. Men is
druk in de weer het onder leiding van den zeer bekwa-
men architect, den heer Keizer te VenlooI in zijn
ouden vorm te herstellen.

(L.C. donderdag 1 september 1887)
Eijsden, 11 Oct. De harmonie St. Cecilia alhier, presi-
dent de heer Graaf de Geloes, deed jl. Zondag een
muzikaal uitstapje naar de naburige Belgische dorpen
Warsage en Fouron le Comte. Doch nauwelijks in
eerstgemelde plaats aangekomen werd haar aldaar elke
muziekuitvoering Verboden, terwijl het publiek tevens
een dreigende houding aannam. De leden der harmo-
nie achtten het dan ook zeer raadzaam, ter voorko-
ming Van grotere onaangenaamheden, ijlings de
terugreis te aanvaarden.

(L.C. donderdag 13 oktober 1887)

In het nummer Van jl. Donderdag van Uw blad, komt
een artikel voor over een uitstapje der harmonie St.
Cecilia naar Warsage. Heeft uw correspondent met
opzet gehandeld, of was hij zelf verkeerd ingelicht, om
't even, uw bericht is onjuist.
Hij beweert, dat ons elke muziek-uitvoering bij aan-
komst verboden werd; dit is onwaar; om half vijf zijn
we aldaar aangekomen en hebben het dorp in alle
richtingen doorkruist onder 't spelen van pas-redou-
blés. In alle lokalen, zonder onderscheid van richting,
waar eene verversching gebruikt werd waren wij wel-
kom; eerst toen wij ook het lokaal van den
Katholieken Kring waren binnengetreden, nam de
liberale overheid van Warsage een dreigende houding
aan. Hun hinderde 't zeker, dat de harmonie St.
Cecilia, eene katholieke muziekvereeniging, een muzi-
kale wandeling door hun dorp durfde wagen; zoodat
ons het verdere spelen verboden werd.
Na dit voorval achtte de harmonie het raadzaam in
kalme, fatsoenlijke houding het dorp te verlaten. Uw
correspondent echter spreekt van l[ijlings huiswaarts
te keeren". Was 't soms naar zijne meening fatsoenlij-
ker en waardiger door langer blijven, eene kloppartij
uit te lokken?
Aanvaard, mijnheer de Redacteur de verzekering mij-
ner hoogachting,
De secretaris der harmonie St. Cecilia,
A. Coenegracht.
Eijsden, 16 Oct. 1887.

(L.C. dinsdag 18 oktober 1887)

Geachte Redacteur.
ln het nummer Van jl. Dinsdag uwer courant, noemt
de heer Coenegracht, secretaris der Harmonie St.
Cecilia alhier, het ingezonden bericht over het uitstap-
je naar Warsage onjuist.
Indien de heer C. daarbij tevens niet een paar krasse
vermoedens omtrent mijne bedoelingen verkondigd
had zoude ik zijn artikel onbeantwoord hebben gela-

ten, te meer omdat hij zelf het feit erkend, alleen IImit
ein bischen andere Worten".
De inlichtingen, mij verstrekt, kwamen van eenige
executanten der betrokken Harmonie, die o.a. ver-
klaarden dat zij, ter Voorkoming van kloppartijen met
veel spoed (ook ijlings?) het dorp hadden verlaten,
hetgeen trouwens thans ook hier algemeen bekend is.
De kwalificatiën van Liberaal en Katholiek door den
heer C. hebben, naar mijne meening, niets te maken
met het door mij ingezonden bericht, en ik ga dit
punt dan ook stilzwijgend voorbij.
Ten slotte denkt de heer C. achter de duidelijke woor-
den van mijn bericht eene vermomde meening te ont-
dekken. Dusdanige scherpzinnigheid ondervond ik tot
hieraan nog niet; overigens acht ik het daaromtrent
uitgedrukt deftig (?) vermoeden geen antwoord waar-
dig.
Eijsden, 21 Oct. 1887.
Hoogachtend,
Uw Correspondent,
W.

(L.C. dinsdag 25 oktober 1887)

Voor een paar weken zond een resolute jonge dochter
uit Eysden ons onderstaanden brief. Ze had maar een-
maal, maar eventjes met haren goeden “Sjang” gespro-
ken, en reeds had ze zijn hart zoo beteuterd! l'De brief
mocht wel in de krant", meende zij, omdat hij zoo lief
en goed geschreven is. Nu 't hier en elders -en zoo wat
overal in de provincie- kermis is, meenen wij dat
mede. Doch niet enkel om wille der curiositeit, ook als
een onverkwikkelijke proeve van stijl verdient hij een
plaatsje. Na lezing zal men erkennen, dat de bestaan-
de, erger wanstaltige mode, om zoo teedere zaak, als
het schrijven Van Vrijbrieven is, aan mannen Van lt
vak, aan routiniers toe te vertrouwen, zoo geen recht,
aan toch goede reden van bestaan heeft.

Heeden den 16 oogtoober 1887.
Mijn alderlievst beminde friendin.

Ik neem de pen in mijn hant om u eenig woorden te schrij-
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fen. Zeer Geliefde vriendin gij weet dat ik deze week met u
gesprooken heb En u beloot hep eens overtekomen zeer
geliefde vriendin toen ik deze Week bij u geweet ben heb ik
geenen tijd gehad om a mijn zin En mijn gedagten in de
indruk Van mijn hart aan u kenbaar te kunen zeer geliefd
vriendin. Met deze woorden Rijk ik u mijn hand En ik denk
niet indien ik de eer eens kan hep ben van u eens te kun-
nen arnmenzierien dat gij mijn hand van u Wijgeren zult
zeer geliefd vriendin ik heb Niet laager kunnen watten Om
u deze klijnen brief te schijfen mijn zeer geliefde vriendin
Als gij u iez voor mij over hebt dan schijf mij een klijn
aantWoorde zeer geliefde Hoe zoet is uw gedachtenis o
jeziz, maar uw tegenwoordigheid gaat boven alle
zoetigHeid en sgatten, ik ijntig mijnen brief met de pen
Maar niet met het hard en blijf uw getrouw minnaar jan
ziet hier mijn adrez in dienz bij... te B.

(L.C. zaterdag 12 november 1887)

Eijsden, 2 Dec. Op eene gisteren alhier gehouden klop-
jacht van den heer Graaf de Geloes, werden geschoten
105 konijnen, 23 hazen, 1 fazant en 1 houtsnep.

(L.C. zaterdag 3 december 1887)

ooooooooooooooo
Grunt Biljartßnncuum,

"te EYSDEN,
op Zoudag',11 DC-
ccxnber u.' bij (len
Heer LAMB. M EERTENS-
LEMAIRE. '
lste prijs 50 fr.
:Ede prijs 30 tr.
3de prijs 2-30 fr.
Aanvang te 3 u. precies.
De mise is vastgesteld

Op 1 nu
De4 liefhebbers f kunnen

tot 7 uren misenbijnemen.
Een |speler kan de drie

8prijzen behalen.
OOOOOO OOOO

(L.C. zaterdag 3 december 1887)
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Eijsden, 12 Dec. Op den gisteren alhier plaats gehad
hebbenden biljartwedstrijd, werden de prijzen behaald
als: 1e door den heer EBoulanger, 2e door den heer
H.Huynen en 3e door den heer E.Canther, allen van
Eijsden, met 15 carambols Van de 15 stooten.

(L.C. dinsdag 13 december 1887)

Eijsden, 15 Dec. Op initiatief van den WelEerwaarden
Heer Pastoor dezer parochie, is ook alhier thans eene
Vereeniging van den H. Vincentius à Paulo opgericht.
In eene op jl. Dinsdag gehouden vergadering werd de
Heer Graaf de Geloes tot Voorzitter, en de Heer
Heijnens, hoofd der school, als secretaris benoemd.

(L.C. zaterdag 17 december 1887)

Eijsden, 17 Dec. Bij eene op gisteren plaats gehad heb-
bende gemeenteraads Verkiezing, ter voorziening in de
Vacature ontstaan door 1t overlijden Van den heer
Peusens, Werd de heer L.Duijsens te Maarland met
algemene stemmen gekozen.

(L.C. dinsdag 20 december 1887)

NICO DUIIKERS



Kint g'r oes vertelle...

Naar aanleiding van de publicatie Van twee foto's in nummer 55 Van Uit Eijsdens Verleden zijn
bij de redactie enkele reacties van lezers binnengekomen.
Op foto S.E.V. nummer 4180 van de begrafenis van René Graaf de Geloes, zijn vier Rooms-
Katholieke geestelijken afgebeeld. De geestelijke rechts, een Dominicaner pater uit Rijckholt, is
Lambert Heunders, afl<omstig uit St.-Martens-Voeren. Links, in het wit, zonder bonnet, is Père
Donatus Loyens uit Mesch. Hij was destijds overste Van het klooster te Rijckholt. De priester in
het midden is een pater van het Capucijnenklooster te Breust. Zijn identiteit is onbekend, even-
als die van de geestelijke met bonnet.
De foto werd genomen Op Gen Ind in de richting Van de Breusterstraat. Links is het voormalige
café Blanche Wolfs-Triplet, later café
PinXt. Thans staat op deze plaats het
kantoor van de ABN-AMRO. Aan de
rechterkant zien we het huis van
Pieter, Martin en Clara Wolfs.
Momenteel staat op deze plaats de
woning van de familie Colla
Janssen-Reintjens.
In de begrafenisstoet liepen, naast
Vertegenwoordigers van de geestelij-
ke en burgerlijke overheid, vele par-
ticulieren en verenigingen mee.

Van foto S.E.V. nummer 4181 is
komen vast te staan dat deze geen
betrekking heeft op de begrafenis
van René Graaf de Geloes. De foto
geeft namelijk een beeld van een
optocht in de voormalige
Stationsstraat (tegenwoordig Ir.
Rocourstraat), gezien vanaf de
spoorwegovergang.
Rechts op de foto zien we de pan-
den Ir. Rocourstraat 18, 20 en 22.
Pand nummer 20 is de huidige
Aristobar. Verdere gegevens omtrent
deze optocht zijn niet bekend.

Wij hopen dat "g'r oes get kint
vertelle” over de volgende foto. Zij
draagt als onderschrift: Boer uit
Eijsden. De foto is overgenomen uit
het boek “Uit Neerlands
Volksleven" van DJ. van de Ven. Zij
is gemaakt tussen het einde van de
Eerste Wereldoorlog en 1920.
Kint g'r oes vertelle... wie deze pijp-
rokende boer is en waar de foto
genomen is? Mogelijk biedt het
veldkruis in de berm achter de kar enig Boer uirEijsden,
houvast bij het bepalen van de plaats (Uit Neerlands Volksleven door DJ. v.d.Ven (0.1920)
Van Opname. Foto: S.E.V. nummer 4346.
Uw reacties, ook omtrent de foto's uit
vorige afleveringen, zien we gaarne tegemoet. U kunt ze sturen aan het secretariaat Van de
Stichting Eijsdens Verleden.
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Kent u ze nog ?
Toneelvereniging -De Vriendenkring
Oost- bij haar 25-jarig jubileum in 1946.
Wanneer werd deze vereniging opge-
heven?
Zijn er nog meer foto's en was de vereni-
ging in het bezit van een vereningsvlag?
Waar werd gerepeteerd en waar werden
uitvoeringen gegeven?

Zjif Huijnen;
Zjirra Wolfs;
Jacques Peusens;
Zjif Steijns;
Zjeng Hacquier;
Mecheel Aarts;
Hai In de Braek;
Jacques Vranken;
Lieske Hacquier-Dessart;
Jacques In de Braek;
Annie Ooijen-In de Braek;
Dries ln de Braek;
Roos Wolfs-Rousch;
Pierre Vranken;
Annie Linckens-Schrooten;
Lambert Deliège;

\OCDNQUIßWNH
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17
18
19
20

22
23
24

Lène Liebens;
Michel Wolfs;
Arnold Rousch;
Leo Hacquier;

21 Joseph Rousch;
Henri Wolfs;
Bernhard Lucassen;
Zjif Janssen;

25 Jacques Rousch;
26 Colla Cerfontaine.

2'l



Kenr u ze nog ?
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Kerkstraat voor de renovatie van 1976.
Fietser: Frans Fonsaer.

Faro: S.E.V. 2559.
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