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Beste allemaal,

een pretttge r,-akanfle. Een trp: maak l'an de
thuisblijvers geen spoorzockers

\toordat cle meesten \-aÍr ons met r,-aliantre
gaan komen lve toch nog erren met het volgende bulietn voor onze familie.
Eigenliik hebben we helemaal geen tiid. Het is
een enorrne klus om de foto's van Jos uit te
zoeken, te scannen en dan vervo§ens de namen van mensen of de geschiedenis vaÍr een
pand te achterhalerr. try'raar Keulerr en Rome
zijn ook niet op een dag gebouwd waardoor
ookwij nog eYeri tijd hebben.
Maar ja waflneer dit ptoject klaar is, gain v/e

hezelfde proberen voor Schaesberg en later
komt daar nog de collectie van de heer Hein
Goosserrs voor LIbach over Worms bij.
\X/e gaan rÍr dit l{anneke rn elk geval krjkcn
naar de krvartierstaat van onze vooroudcrs om
zo ecns te kiiken uit weike families wc ons

!

De druisbliivers willen we adviseren om eerrs
in ons eigen landje en met name die r,"reemde
provincie Limburg rond te kifken. Er is meer
te zíen d^ i. denkt

Uitbreiding in de familie
Toen op zaterdagmorgn 13 mei om 07.15
uur de telefoon bij de redactie rammelde, lag
die nog op eefi oor en was nog vet weg. Zo
ver \À/eS dat Jo de telefoon op de slaapkamer
zelfs helemaal niet hootde.

recht lijnqe uitzettcn tot dc oudstc bekencle

Aan cle teleFoon was N'[aflon om dc meiden,
dat hun gezmncqe aan iret einde r.an cle dag
dus nog nct r.oor 2z[.00 uur op 1,2 mei 2000
was uitgebreid mct een nicuwe rvereldburger.
Geboren was zoon Youn. Iicn gezonde zevcÍ7

voorr,-acler.

ponclcrl

bloecl hebbcn gekrcgen. Verder gaen wc een

Uiteraard krijgen ook de ourle voiksgebruiken
rveer aandacht er.enals andere leuke wetensw-aardigheden.

Voor Manon en Mark is eerr mooie wens iÍI
vervulling gegaan: eerst eeÍr dochter en nu de

Wij wensen iedereen eerl weg gtuttn elk ryval

zoon als stamhouder. Esmée heeft een btoerti. en later moet maar bliiken wie de baas is
1

r.an die trvee. Àrie en Trees zijn clus voor de
tweede keer opa efl oma. Tant us N[ie is voor
de negende kecr overgrootrnoeder geworden

en Gerda is de suikertante. Jo is nu naast
renner r.an Flsmée, de sponsor r.afl \.ouri.

stamhouder!

cle

Kost en tafelgerei in de Oostenriikse

Tiid
Na de Tweede W'ereld Oodog in de tiid van

i\n

er heel wat veranderingen in onze leefgewoonten gekomerr. Wanneer.we ffiar etefi in de tegenwoordige lld k,ken, is er geeri enkel vergeliik meer mogeliik
met vroeget. Daarcm willen we eens ktlk*
hoe dat bíj onzevoorouders gebeurde.
de wederopbouw

Op de eerste plaats feliciteren wii NIanon

en

À'Iark met hr.rn mooie geztrsuitbreidt-rg. Verder feliciteren we natuudiik Esmée, opars en

oma's, overgJootrnoe der, cle peettantc en
peetoom en niet te vergetefl de kersverse
ooms cn tantes.

Koffie was in die tijd zo goed als onbekend. 's
Morgeris naÍn men pàp, zoete melk of kameme\ bierpap of groentesoep, erwten- of bonensoep, of een boterham met boter of wrtte
kaas ("fluitert") en bier. Het ontbijt noemde
men gev/oonlijk "de soepe ète".
dat
Jammie, iammie dat is pas een ontbiit en
de
van
het
aanbreken
ook nog's mofgens bij
dag!

Even voor de volledlgfreid' De naam is niet
afgeleid van de naaÍn Yzlrr Youri Mulder, de
voetballer, ÍnaÀr.vafl een van de eerste ruimtevaarders

Youri Gagann.

Huweliiksbootie
Het is druk in het gezin Jonglmd. Nu de gezinsuitbreiding bii Manon en Mark en op vnjdag 1.4 juli a.s. hebben zoon Roy efl PeggJ'

Bij het middageten at men zelden aardappelm.
Dit gebeurde alleen bii een bruiloft of kermis,
wafit aÀrdàppelerr kweekte men alleerr in de
tuin "de moostom of koolhof', en zelden in
het veld. Men at moes, "moreÍ1" (wortelen
dus), bonerr, er\ryten, pastinaken en zuurkool.
"Forchetten" (vorken) gebnrikte mefl treirii&
wel houten of tinnerr lepels; het vlees sneed
men op een stuk brood aan reePies.
Varkensvlees was de gev/one kost. Vers runder- of schaperrvlees kuram alleerr met kermis
op tafel,

Reindets gfootse plannen.
's Avonds zette men vaak opgewarmde "pota-

Op die

dag gàrÍ, zij namelifk trouv/en. Nadat

het wettelijk huweliik in Venray is voltrokken,
laten zij dit in dezelfde plaats kerkelijk nzege
nen.

ge" (<liekjes) vafl de middag op tafel

dl zo-

mers in de regel sla met saus zonder aardappelen, een boterham en bier. Het avondmaal
noemde men daarom "de slaai ète".

\X/ij wensen Roy en P.ggy een hele fiine dag
en een lang en gelukkig huweliik. Een tip voor
het brurdspaar: Anewacht nog op een nieuwe
2

lien rrieke.foïo

die a.,e bt1 de ntoeder uun.lo

Horcch. Scltuin daamcbïer l:rerkennn julke

in heíJoÍoa/bum

uonden. Derde rlan

lnks is de apa tan.fo Fruns.fosQh

naÍutrljk nteïen opa ÀtIaïltys Vankan.

Op het bier n4 klinken de maaltijden dus niet
zo Ífitefessant.

Bii de

gewone boet at men niet uit
afzonderliike aarden of tinnen borden, maar
met knechten, meiden en kinderen uit eerr
gemeenschappeliik schotel die midden op tafel
stond.
In veel boetderijen was de eettafel met
schamieren aatt de muur bevestigd zodat men
buiten de maaltiid het tafelblad langs dewand
kon needaten. In eflkele huizerr stonden
zvrate, eikerrhouten tafels die in plaas van
borderr voorzien v/aÍen van kuiltjes in de vorm
Yan eef,r botd. Het eten werd daanfi
gedeponeerd. Na het rnaal werden die l«riltjes

met warm water netjes gereinigd en

"uitgebroeid".Smakelijk dus.

De hoofdmaaltijden begonnen eri eindigden

altijd met gebed. Onze hedendaagse thee was
onbekend. \ffel werd voor de zieken thee bereid uit bladerefl van de theestnrilq uit kamillerL vlier- en lindenbloesem,

Koffie kwam alleen 's zondags en bij bezoek
of tafel. Jenever werd zelden gedronken en
dan nog alleen 's morgerrs. Wijn had niemand
in de kelder en was maar

n een enkele herberg

te krijgen.

De volksdrank was biet. De welgestelde boer
bronwde het zelf en dronk het bij alle gerechten. De herbergerr moesten het beffekken van
het "Banale Panhuis", dat toebehoorde aan de
heer van het do1p. Het bier moest door de
'Werd het niet
schepenen gekeurd worden.
deugdeliik bevonden, dan kreeg de "panhuismeester" een zwafe boete. Van de andere kant
werd de herbergrer, die zelfgebrouwen bier
5

die zelfgebrou\À/en bier verkochg beboet. Zorvel bier als ienever waren acciins vrii. Het bier
kostte maar r.ier oort dc kan.
De l-rerberg herkende men aan

de "wèsch",

een stukie van de ieneverstruik boven de deur'

Feest tante Bernadet
Beste familieleden en lezers van het Kanneke

Hierbi! doen wij iullie een verslag toekomen
van de resultaten van de retour ontvangen
reacties voor het te organiseren feestie voor
tante Bemadet op 6 irruzrl 2A01' a- s.
Vrifwel iedereen reageerde positief. Onderstaande personen gmr 1Ír ieder geval mee uit
eten op dezezaterdag:
Gerda en Jo, Tiny en lIuub, Maria Van kanBoermans, May en Gre,Joep en Ri4 Det en
Pieg Helmie, Ome Ger en Tante Bertha
Jos en Wilm4 Treeske VaÍrkan-Boermans,

Marian en Jo(onder voorbehoud) Riet en
Rene, Tarrte Bemadet.
Van Ome Leo en tante Jes kriigen we nog
berichg zodatv/e saÍnen met22 of 24 mensen zullen zlin.Tante Bemadet hebben we
ook ingelicht over onze plannen, en ziiwas
heel enthousiast en blij verrast, dat we bii
haar 85e vetlaardagop deze manier stil wilden staan. Gerda en ik zullen nu onze plannen verder uitwerken en in het volgende
Kanneke zullen we nadere gegevens bekendmaken. Ons rest flog te vermelden dat
een zeer hinderlijke type-fout in het inlegvel
van het vodge Kanneke geslopen is: Wii
schreven: een leuke 85 e veqaardag temidden van haar DIEREN aan te bieden. Dit
moet natuudï1kz\n: te midden Yafihaar
dierbaren, hetgeen natuurliik niemand verbiedt om zijn hond,kagkanarie,duif oí paard
mee rlaar het restaurant te nemen. W'el
moetje zelf voor een oppas zorgen!!!! Alvast
har(t)stikke bedankt voor iullie leuke teacties
en tot de volgende mailing.
Groetfes, Gerda en TinY.

De kwartierstaat.
Een lsvaruerstaat moet ahid even een korte
uitleg krijgen. Zr>'n staat geeft ur feite aan van
welke families rve allemaal bloed u-r ons liif
hebben. lrn dat is heel wat. Je begnt biir''oorbeeld bii iezelt-. Vervolgens komcn ie ouders'
wederziiclse ouJe ouders splits ie weer uit rr
ders en zo bliif ic maar cloorgaan.

Wii hebben als uitganppunt even gekozen
voor de oudste broer r-an onze ouders oom
Sief dus.

Helaas lukt het ons niet om de hrzartierstaat lrr
een keer af te drukken. Dan hebben we toch
iets meet dan 10 pagtnas nodig. Daarom doen
we het in gedeelten. V/e gaan nu uit van de
eerste 6 generaties. In de plaats van oom Sief
kr-rn je dus ook een yaÍl de andere ouders denken. Je ziet per gezn een vetdubbeling in de
nuÍrrmers. Vankan gàrtvan 1, nmr 2, dannaat
4, dafiÍaaÍ 8, L6 etc.
KwaÍierstaat van Antoon Ioseph VANK AN
Generatie
1

I

Antoon Joseph (Sjefl VANKAN, mijnmachinist, geboren op 25-10-1908 te
Nieuwenhagen, overleden op 2142-L997
te Waubach-Landgraaf op 88-jarige leeftijd, begraven op26'02'1997 te Waubach.
Gehuwd 1936 te Ubach over Worms, gehuwd voor de kerk op 27 -iaige leeftijd op
15-08-1936 te Ubach over Worms met
Maria Elisabeth (Liesbeth) PLOEMEN,
geboren op 01-05-1913 te Ubach over
Worms, overleden oP 22-05-1991 te
Kerl«ade op 78-jarige leeftijd, begraven
op2745-1991 te Ubach over Worms.
Generatie

2

II

Mathijs Hubert Joseph VAlttKAlt{, arbeider, fabriekarbeider (19 I 1) mijnwerker, geboren op 09-12-1874 te Nieuwenhagen, overleden op29-lI'1959 te Nieuwenhagen op 84-jarige leeftijd.
4

Nieuwenhagen, overleden op 29 -ll -I9 59
te Nieuwenhagen op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op3}-jaige leeftijd op
04-10-1907 te Nieuwenhagen met de

10-12-1863 te Schaesberg op 64-jaige

leeftijd.
10

26-jange
J

Geertruid VREULS, geboren op
02-08- I 88 1 te Nieuwenhage& overleden
op04-07-1940 te Nieuwenhagen op

58-jarige leeftijd.

Hendrik Jozef OBRIE (OBERJE), arbeider, geboren op 05-06-1806 te Nieuwenhagen, overleden op 04-02-1898 te
Nieuwenhagen op 9 l-jarige leeftijd.
Gehuwd op 3l-jarige leeftijd op
10-03-1838 te Nieuwenhagen met de
27-jaige

Generatie
4

III

l2

Johan X'ranciscus Leonardus VREIILS,
koopman, l«amer, geboren op 25-09-1822
om 18.00 uur te Ubach over Worms, over-

20-jarige

leden op 04-07-1895 te Nieuwenhagen op

Maria Anna HuberÍina OBERJE, gebo-

72-jarige leeftijd.
Gehuwd op22-jaige leeftijd op
I4-ll-L844 te Nieuwenhagen (getuigen:

ren op 20-06-1847 te Nieuwenhagen,
overleden op 12-09-1940 te Nieuwenhagen op 93-jaige leeftijd.
6

Maria Josefa (I$OTERMANS, geboren
op 07-04-1810 te Schaesberg, overleden
op 19-03-1892 te Nieuwenhaget op
81-jarige leeftiid.

Johan Antoon VANKAN, metselaar, geboren op 14-03-1843 om 0100 uur te
Schaesberg, overleden op 22-12-19 17 te
Nieuwenhage n op 7 4 -jaige leeft ij d.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op
14-11-1867 te Nieuwenhagen met de

5

11

Peter Jozef Hubertus VREULS, handelaar, werlanan (1876), landbouwer
(1909), geboren op 10-08-1847 te Nieuwenhagen, overleden op 2I-07 -1929 Íe
Nieuwenhagen op 8 l-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op
20-08-1875 te Nieuwenhagen met de

13

Vaassen, Martinus, oud 61jaar; Jongen,
Johan Joseph, ond27 jaar, dagloner;
Mulders, Wilhelmus, oud 28 jaar handelaar en Mulders, Jacobus, oud29 jaa4
handelaar) met de 22-jaige
Petronella SCHOLTES, handelaar, geboren op 18-03-1822 te Nieuwenhagen,
overleden op 17-02-1886 te Nieuwenhagen op 63-jaige leeftijd.

19-jarige
7

Anna Geertruidis SCHILLINGS, gebo-

t4

Generatie
8

9

IV

Catharina Josepha CROMBAG,19 jaar
oud (zie 15).
Gehuwd (2) met Johanna Catharina

Leonardus VANKAIINE, Dienstknecht
en metselaar, geboren op 04-09-1799 te
Mheer, gedoopt (rD op 08-09-1799 te
Mheer (getuigen: Carolus Thewissen en
Angeline Loyens beiden uit Mheer, namens Wilhelmus Gerens uit Mheer en
Anna Catharina Rutten uit Simpelveld),
overleden op 13-12-1874 te Schaesberg
op75-jaige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op
0 4 -09 -1824 te Schaesberg (getuigen:
Frans Caspar Jongen, akkerman, MaÍin
Delahaije, akkerman, Wrjnand Joseph Delahaije en Peter Joseph Hanssen, zonder
beroep.) met de 25-jaige
Maria Agnes WIJNEN, geboren op
28-07-1799 om 07.00 uur te Schaesberg,
gedoopt (rk) te Schaesberg, overleden op

Pieter Joseph SCHILLINGS, handelaar,
geboren op 11-10-1826 te Nieuwenhagen,
overleden op 31-10-1875 te Nieuwenhagen op 49-jaige leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op
08-11-1854 te Nieuwenhagen met Maria

ren op 22-08-1855 te Nieuwenhagen,
overleden op 15-01-1943 te Nieuwenhagen op 87-jarige leeftijd.

BENDEN.

l5

Maria Catharina Josepha CROMBAG,
handelaarster, geboren op 19-03-1835 te
Nieuwenhagen, overleden op 07-1 I -1 9 18
te Nieuwenhagen op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op l9-jarige leeftijd op
08-11-1854 te Nieuwenhagen met Pieter
Joseph SCHILLINGS, 28 jaar oud (zie

t4).
Gehuwd (2) op 471arige leeftijd op
10-11-1882 te Nieuwenhagen met Jan
Pieter BEUKERS, geboren 1836.
Generatie

17

V

Maria Adeleijdis (Antoinetta)
5

66-jaige leeftijd.

VAliKAltNE, dienstmaag4 leerbewerk-

Gehuwd op24-jarige leeftijd oP
20-06-1809 te Ubach over Worms met de

ster, gedoopt (rk) op 03'10-1776 te Simpelveld (getuigen: van Kan, Joannes en

Horbach, Maria Adeleijdis).
25

Gehuwd.
18

te Eijgelshoven (getuigen: Dassen, Joannes Michael en lfunsen, Maria Elisabetha), overleden oP 06-04-1854 te
Groenstraat-Ubach over Worms oP

Joannes Henricus WIJNEN, wolspinner,
gedoopt (rD op 08-11-1756 te Schaesberg
(getuigen: Demacker, Mathias, Conen,
Joannes en Wijnen, Aara), overleden op
09-02-1812 te Schaesberg op 55-jarige

64-jarige leeftijd.

leeftijd
Gehuwd voor de kerk op 24-iarige leeftijd
op 02-07-1781 te Schaesberg (Petrus en
Paulus) (getuigen: Wijnen, Johannes Wil-

26

helmus en Botterweck, Joanna Maria) met
de l9-jarige
19

Anna Mechtildis (Maria)

EIJKEIYBOOM,

gedoo,Pt (rk) oP

22-lO-17 61 te Heerlen (getuigen: Werden, Mathias), overleden op 20-02-1835
om 06.00 uw te Schaesberg op73-jatige

leeftijd.
27
20

2l

te Eygelshoven (getuigen.
Mahr, Gerardus en Frins, Maria), overleden op 30-12-1806 te Nieuwenhagen op

l

28

19-01-1866 te Nieuwenhagen op 73-jarige
Gehuwd op 3O-jarige leeftijd oP

-17 67

05-07-1823 te Nieuwenhagen met
29

gedoopt

23

Anna Barbara @erbke) PLUM,

wenhagen.
30

geboren

1785.

24

Petrus Joseph(us) \IREULS, marslramer (1810), dagloner (1811, 1827, 1830,
183 3), handelaar (18 13)" dienstl«recht
(1824), koopman (1844), gedoopt (rk) op
16-03 -1785 te Eygelshoven (getuigen:
Tribels, Petrus Joseph en Vaessen, Anna
Maria), overleden oP 13-04-1851 te
Groenstraat-Ubach over Worms oP

Anna Gertrudis (Anna Geertruid)
PLOUM, gedoopt (rk) 00-01-1787 te
Heeden (getuigen: Cleusen, Joannes
Wilhlemus nomina Ploum, Wilhelmus en
Wolters, Anna Catharina nominax, Anna), overleden op 07-04-1841 te Nieu-

Joannes Reinerus §eerke, Reneer)
NOTERMANS, geboren te Brunssum,

(rD op 03-11-1781 te Brunssum
(getuigen: Hendricks, Joannes en Crousen, Ida), overleden 1856 te Brunssum.
Gehuwd met

Johan Caspar SCHILLINGS, gedooPt
(rk) op 074l-1793 te Heerlen (getuigen:
Schillings, Joannes Mathias en Jansen,
Maria Elisabetha), overleden oP
leeftijd-

39-jaige leeftijd.
22

23-jaige
Maria Barbara BUCIOL gedooPt (rk)
Schul, Antoldus en Keijberts, Anna Barbara), overleden op 01-09'1832 te Nieuwenhagen op 42-jaige leeftijd.

Gehuwd op 4O-jarige leeftijd oP
28-02-17 87 te Schaesberg (getuigen:
Obrie, Peter Joseph en Prepols, Maria Catharina) met de 2}-jaige
Anna Maria PREPOLS, gedooPt (rD oP
23 -0

Joannes Wilhelmus (Jean Guillaume)
SCHOLTI S (SCHOLTUS), werlcnan,
gedoopt (rD op 15-09-1788 te Heerlen,
overleden op 16-06-1866 te Teuven op
77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-tarige leeftijd oP
09-0 1 -18 13 te Nieuwenhagen (getuigen:
Pierre Joseph Smeets, dagloner, Pierre
Scheepers, dagloner, Jean Leonard Jongen en Perrie Derilor, dagloner.) met de

op 09-01-1790 te Heerlen (getuigen:

Gerardus OBREN, handelaar, gedooPt
(rD op 2l-08-1746 te Heerlen (getuigen:
Wetzels, Godefridus; Lemaire, Elisabeth
en Obrien, Elisabetha), overleden op
l5-03-L827 te Nieuwenhagen op S0-jarige
leeftiid.

20-jaige
Maria Elisabeth SIMONS, geboren te
Groenstraat, gedoopt (rD op 11-06-1789

Johan Martinus CROMBACH, kleermaker, geboren op 18-02-1803 te Dordrecht, overleden 1874.
Gehuwd op 27 -jaige leeftijd oP

09-03-1830 te Nieuwenhagen met

3l

Anna Gertruda TILLEMANS, geboren
1804 te Nieuwenhagen, overleden oP
22-12-187 4 te Nieuwenhagen.
Generatie

34

M

Martinus van KAI[, gedoopt (rk) op
6

Generatie
34

Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige
leeftijd op 28-0T-L762 te Eygelshoven
(getuigen: Plum, Simon, Brepols, Maria
en Frins, Paulus) met Maria PLUM

M

MarÍinus van KAN, gedooPt (rk)

oP

23-04-1742 te Simpelveld (getuigen: Senden, Martinus en Stevens, Anna Gertrudis).
Gehuwd voor de kerk op 26'jaige leeftijd
op 03-10-1768 te Simpelveld (getuigen:
van Kan, Joannes en Rutten, Maria Adeleijdis) met de 20-jarige
35

(PLAUM), 29 jaar oud (zie 43).
Gehuwdvoor de kerk (2) op 38-jarige
leeftijd op 05-05-1772 te Eygelshoven

Anna Maria RUTTEN, gedooPt (rk) oP
-04-17 48 te Simpelveld (getuigen:
Vaessen, Lambertus en Horbach, Anna
15

Maria).
-JO

.tt

Joannes WIJNEN (Winands), gedooPt
(rD op 0l-02-1728 te Heerlen (getuigen:
Douven, lldaria, Vigen, Maria, SchePers,
Wilm en Vigens, Joannes).
Ondertrouw op 09-02'1754 te Heerlen,
gehuwd voor de kerk op 26'jaige leeftijd
op24-02-1754 te Heerlen (St. Pancratius)
(getuigen: Schepers, Caspar en Weerens,
Anna Gertrudis) met

43

44

Catharina OFFERMANS, gedooPt (rk)
00-08- 1725 te Schaesberg (getuigen:
Schepers, Franciscus envan der ..., Cornelia), overleden op 18-07-1795 te Schaesberg"

38

39

Jacobus EIJKENBOOM, werlonan, geboren circa 1727.
Gehuwd met
Aleidis KERCKHOtr'S, geboren circa

45

t738.
40

48

Gehuwdvoor de kerk (2) op 16-ll-1766
te Heerlen @ancratius) (getuigen: Schpers, Wilh. en Schroun, Hubertus) met

4t

Margaretha DOLMANS.
Anna Catharina WETZELS, gedooPt
(rk) op 19-01-1719 te Heerlen (getuigen:
WeEels, Caspartus en Leuflrens, Catharina), overleden op 28-12-1762 te Heerlen
op 43-jarige leeftijd.

42

49

Godefridus BREPOLS (BREEPOLL),
smid, gedoopt (rD oP 18-12'1733 te
Eygelshoven (getuigen: Geisen, Godefridus en Sengen, Gertrudis), overleden op
05-12-1797 te Waubach-Ubach over
Worms op 63-jarige leeftijd.

Reinerus §eerke) NOTERMANS, gedoopt (rk) op 16-12-1753 te Brunssum
(getuigen: Cremers, Wilhelmus loco
Claessens, Reyrerus en Claessens Elizabeth), overleden op 05-11-1830 om 09.00
uur te Brunssum op 76-jaige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24'jange leeftijd
op 22-ll-1778 te Brunssum (getuigen:
Hamers, Joannes Henricus en Duijkers,
Paulus) met de l7-jaige
Maria Josepha THÖMSSEN, gedooPt
(rk) op 31-01-1761 te Brunssum (getuigen: Willems, Josephus en Wijnen, Maria
Joseph echtgenote van Notermans), overleden 1828 te Brunssum.

Joannes OBREN, overleden op
L8-O2-1793 te Heerlen.
Gehuwd voor de kerk (l) op 07-lO-1742
te Heerlen met Anna Catharina
WETZELS, 23 jaar oud (zie 41).

(getuigen: Vaessen, Henricus en Vaessen,
CaÍharina) met Anna Elisabetha
coHnEN ( coNEN, COEI\EN), 32
jaar oud, geboren te Eygelshoven, gedoopt
(rD op n-07-I739 te Eygelshoven (getuigen: Cohnen, Wilhelmus en Coenen,
Catharina), overleden op 23-03-1811 te
Waubach-{Jbach over Worms op 7 l'iaige
leeftijdMaria PLIIM (PLAUM), geboren te
Eygelshoven, gedoopt (rk) op 09-ll-1732
te Eygelshovens (getuigen: Plaum, Wilhelmus en Plaum, Anna), overleden oP
23-12-1770 te Waubach op 38-jarige leeftrjd.

50

Petrus VRIïHLS, gedoopt (rk) oP
26-II -17 47 te Eygelshoven (getuigen:
Vriihls, Petrus en N.N.), overleden op
10-12-1795 te Ubach over Worms oP
48-jarige leeftijd.
Gehuwdvoor de kerk op 28-jarige leeftijd
op 14-ll-1776 te Eygelshoven (getuigen:
Vreuls, Wilhelmus en Beckers, Anna Catharina) met de 28-jarige
Marie Catharine HERNIANS, dagloonster, gedoopt (rk) op 22-02-1748teEii'
gelshoven (getuigen: N.N. en Dörenberg,
Maria), overleden op 06-06-1822 te
Ubach over Worms op74'iarige leeftijd.
Joannes Albertus SIMONS, marskramer, handelaar, geboren op22'01'1765 te
Groenstraat, gedoopt (rk) op 22-01-T765
'7

50

51

52

Joannes Albertus SIMONS, marskramer, handelaar, geboren op 22-01-1765 Íe
Groenstraat, gedoopt (rD op 22-01'1765
te Eiigelshoven (getuigen: Römgens, Joannes en Spirtz, Anna Maria), overleden
op 05-05-1835 te Groenstraat-Ubach over
Worms op 7O-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk te Diirmond @uitsland) met
Marie Catharine DUPPERS (DOPPERS, DUBBERS), spinster, geboren
circa 1767 te Dtilmont (Dld), overleden
op 02-03-1839 te Groenstraat-Ubach over
Worms.

Gehuwd voor de kerk (1) op 25-02-1781
te Eijgelshoven (St. Jan) (getuigen: Plum,
Wilhelmus, Plum Maria Catharina en
Neeles, Joannes Hendricus) met Anna
Maria NEELES, overleden op
l4-ALfiïz te Waubach, begraven te Eijgelshoven.

Ondertrouw (2) op29-01-1785 te Heerlen, gehuwdvoor de kerk op 06-02-1785
te Heerlen @ancratius) met Petronella

LENAARTS (LENERTZ,

LENNARTZ),22 jaar oud (zie 59).
59

Petronella LENAARTS (LENERTZ,
LINNARTZ), gedoopt (rk) op
18-02-1762 te Schaesberg (getuigen: Haen, Simon en Jongen, Petronella), overleden op 15-01-1830 te Nieuwenhagen op

Paul SCHOLTES (SCHOLTUS), gedoopt (rk) op 2l-12-1747 te Teuven (getuigen: Senst, Brylo en Gautier, Maria

67-jaige leeftijd.
Ondertrouw (1) op 19-01-1782 te Heerlen, gehuwdvoor de kerk op l9-jarige
leeftijd op 03-02-1782 te Heerlen (Pancratius) (getuigen: Eijmael, Wilhelmus en
Schroun, Anna Clara) met Martinus

Catharina), overleden op 07-04-1799 te
Heerlen? op 5l-jarige leeftijd.
Gehuwd met
53

Maria WERTZ (WIERTS).

54

Servatius Henricus BUCKS (BIIKS,

VAESSEN.

BIIX, BUCE$, timmerman (vollstelling), gedoopt (rk) op 15-05-1743 te

Ondertrouw (2) op 29-01-1785 te Heerlen, gehuwdvoor de kerk oP22'jaige
leeftijd op 06-02-1785 te Heerlen @ancratius) met Joannes Michael (Johan Mag-

Merkstein (getuigen: Jungen, Servatius en
Finken, Petronella), overleden oP
30-09-1815 te Nieuwenhagen op 12-jarige

illus) PLOUM (PLUM, PLAUM,

PLOEIO

leeftijd.
Gehuwd met
55

Maria Ida (Oditia) JONGEN, gedooPt
(rB op 11-11-1760 te Schaesberg (getui-

62

Joannes Christianus SCHILLINGHS,
gedoopt (rk) op 14-03'1768 te Frelenberg
(D) (getuigen: Sauren, Joannes Christianus en Paulsen, Anna Sybilla), overleden
op 08-11-1842 te Nieuwenhagen oP

74-jaige leeftijd.
Gehuwd op 23 -jaige leeftijd

oP

Heerlen (getuigen: Mulder,
Paulus en Jansen, Maria Elisabeth), gehuwd voor de kerk oP 22-12-L791 te
Heerlen (getuigen: Eijmael, Joannes Wilhelmus en Spieckers, Elisabeth) met
Maria Sibilla JANSEN, gedoopt circa
1763, overleden op 12-09-1835 te Nieu19 -12-179 1 te

57

wenhagen.
58

Joannes Michael (Johan Magillus)

Antonius TILLEMANS, gedooPt (rB oP
28-03 -17 61 te Heerlen (getuigen: Mingers, Antonius en Borghans, Helena),

gen: Conen, Joannes en Muijters, Ida),
overleden op 21-09-1833 te Nieuwenhagen op lT-jaige leeftijd.
56

@ie 58).

overleden op 10-10-1822 te Nieuwenhagen op 6l-jarige leeftijdGehuwd te Nieuwenhagen, gehuwd voor
de kerk

op}4-jaige leeftijdoP

22-01-1786 te Heerlen @ancratius) met
63

de25-iaige
Maria Margaritha PUTTENS
(PUTJENS), gedoopt (rk) op 12'09-1760
te Heerlen (getuigen: Keil'bets, Leonardus,
Peumkens, Anna Maria en Peumkens,

Maria Catharina), overleden op
23-09-1838 te Nieuwenhagen op 78-jarige

leeftijd

Zo vader, zo dochter!
Van Marianne kregen we het

volgende

briefje binnen metweer een recept.

PLOUM (PLUM, PLAUM, PLOEM),
geboren te Teveren, overleden oP
09-03 - 182 I te Nieuwenhagen.

In mijn jonge

jaren was

ik

eens

bii

tante

I

In mijn jonge jaren was ik eens bij tante
Tien en daar kwam regelmatig een
overbuurvfouw die nu niet bepaald techtuit
keek. Ook z4 had daardoor natuudiik een
bíinaam opgelopen die door veel medeburgers gebruikt werd. Stiekem natuurlijk. Maar
i1<, in alle onschuld, wist niet beter.

Champignons smoren.
Alles cloor elkaar mengen.
Lekker met kÍoepoek. Irventueel soiasaus
naar smaak toevoegen en een frisse salade
maken.
Smakelijk eten.

Toen cleze mcvrouw dan ook bii tante Tien
naar binnen krvam rvou ik haar neties begroeten. lk gaf haar een handje en zei: "Dag
mevrouw Schele [''ien".
Nou die keek niet bepaald bli!. Naderhand
ben rk mijn ercuses €ïaen aanbieden wat met
een reep chocolade in dank werd aanvaard.

N'Íarianne bedankt voor je bijdrage

\We beginnen

gegeYens.

flu toch aan ons kopje boven

dit artikel te twiifelen. Volgens ons gebeurde
er met vader toch heel iets anders.
Jo, de man varl h{arianne, is geboren op 2001-1,946 en is dus ditiaar 54 laar geworden.

Zoon Michaël ts op 22 ínaart 2000 afgestudeerd aan de universiteit n Tilburg op het
gebied van Bedrijfseconomie - Financieel
Economisch Management. Hii werkt nu in
Amersfoort. Michaël proficiaat met ie afstuderen en veel succes met ie nieuwe job.

Gouden huweliiksfeest!
I-Iet is toch wel makkeliik v/anfleer ie de beschikkrng hebt over een stamboom met veel

Op 28 juni a.s. ziin oom Leo en tanteJes
50 iaar getrouwd.
Het wettelijk huwelijk is wel eerder afgesloteí, maalr. over enkele dagen is het dus 50
iaar geleden, dat zï1 htn huweliik kerkeliik
lieten inzegen en dat is in het zuiden toch
de datum die telt.

Wij wensen het gouden bruidspaar in elk
geval een hele fijne dag toe. Op naar de volgende mïjlpadl

Tot slot het recept.
Benodigdheden voor 2 personen:
250 gram clleboogles macaroni
3 eieren
Bakmic groenten (zakje Conimex)
Champignons
I{roepoek.
We gaan aan de slag.

Eieren kloppen mct wat peper en zout.
Ei voor er bakken, dus niet alle drie tegelijkertiid in de pan mieteren, zodat ie drie baksels hebt.
Daama baksel in smalle reepies sniiden
(moeten de eieren dan wel of niet geklopt

Een unieke foto!
Op de volgende p^glnà kunnen

wr1 dankzij

tante Bemadette weer een unieke familiefoto afdrukken. De foto heeft betrekkrng op
het gouden huwelijksfeest vari opa en oma
Vreuls-Schillings.
Hoevrel de foto niet helemaal duideliik is
kun je wellicht je ouders vinden. Verder
ooms en tantes van de Vreuls en Silvertant
kant zoals tante Bell4 oom'\Xlillem, etc.

zlln?).

Bakmie sroenten rvellen.
À'Iacaroni koken.
9

t*stu{ffi

ffi

W

wqfl

Ve 7ul/en uerler u,aï fldmen nuemen: Uu'ke V-reuls, Tmule [,'reuh íweehng uit ltuwebik udfl 00m I'Vi/km'fruuÍje
I luui, L,eo ert Ger' ryn te Tien euenak Pé m .l.jeJ, TanÍe Bentadette ook. 51$ AtIia en Hub Sih'ertanl.
SfÍerutant. Uiteraard de etgen opa en oma.
LV/ie

e7 p00r rlegene

die

rteqe

pagina

ail

rl

Íe qeïÍen.
opoffàr en een nienan pagina

wil hel eem probereÍt 0m a//e namen op

een

Tot slot
Tien pagnds ztln zo gevuld. Ons volgende
Kanneke verschiint eind augustus.'Wanneer
je leuke dingen voor ons weet, kunnen die
opgenomen worden, 'warrneer we het dan
toch uiterlijk 10 augustus 2000 weten.
Wri rvensen ieclereen die met vakantie ga.at
rn e1k gcvai r.eel plezier, goed weer cn bovenal gezond rveer terug.
Rene, Ria en de krnderen zlin alvast aan hun
vakantie begonnen. Die duurt finar eerl lazÍ.
Hun huis ging sneller de verkoop in dan dat
het nieriwe huis klaar is. Zii bewonen nu tiidelifk een vakantiebr-rngio*. Het is maar

En dan t'an links rtaar rechÍs ililmmer. Wy ryrgut
kijgr en een afdruk op.fotop@ier.

goed, dat Jo nret in cle buurt bii de gemeente werkt!

Van Leon en Angelique ontving de redactie
een leuke kaart met een bedankie voor de
verzorging vari ons Kanneke.
Leon en Angelique maar ook degenen, die
eerder al belden bedankt'
Pcrry gaat een l-ralf iaar van l-ruis om als beroepsmilitair de vrede in het vroegere Joegoslavië mee te bervaken.

Dit was het dan \il/eer. Tot het volgende
Kanneke. Terugkiikend naar de reiinie
van 1999 betekent dat, dat we het in elk
geval al een iaar hebben volgehouden!
10

Een familiebulletin voor de familie Vankan

Redacíe: Gerda en Jo Schiffelers-Van kan, Lokert 9, 5591
p-scluLlidr-ti@ri:s^u1

NB

Heeze, tel. 0,10

-

2262936, e.mail:

2'1aargangnr.7

Beste allemaal,

Nu de scholen weer begonnan ziin, hopen wij
dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en
v/eer gezond is thuisgekomen. Hoogste tijd
dus ookweer voof een nieuw l(anneke.

Uitetaard is het dan ook mogelijh dat familieleden die nu nog geen abonnement hebben,
ztch dan alsnog abonneren. §relicht kunnerr
iullie dat in de eigen gedr;rnextnog eens even in
herinnedng roeperi.

De vakantiepenode is voor de pers meestal
komkommerqd. Er valt weinig te beleven en
dus is er ook weinig nieuws. Binnen de familie
is het de laatste tijd ook stil gewees! want bij
de redactie is wenrg of liever gezegdnierc binnen gekomen.

De familiefoto van onze vodge editie moet
toch meer moeilijkheden opleveren d* g.dachg want we hebberr van niemand een reactie gekregen. Wij houden de moed er in.

W! weten wel, dat tante Trees in

september
nog met dochter Marianne een grote reis gazt
maken naar l-nxdes. \Yij 'wenseÍr hun in elk

Onlangs katamen ute deTefiito Íegen uan opa Vankan

ah

ld

uan het kerkeliik qangkoor.

Vie km[

de andure

koorleden?

geval een mooie en voorspoedige reis.

Nog een nuÍruner en dan zit de eerste i*Wg
vaÍr ons Kanneke er op. Dat beteken! dat we
in de volgerrde editie aand.onze abonnees zullen vragen of wrl met dit famfieblad door
moeten gaan err of z:r1het abonnement willen
vedengeri.

Ter nagedachtenis
Op

15 juni 2000 is in Veglrel ovededen Pierre

Vankan. Pierre werd als oudste zooflr,afl oom
Sjef en tante Liesbeth 57 jaar. De ctemadeplechtiglreid vond plaats op 19 juni 2000 in
Uden.
1

\reel te iong hebben we vaÍr hem afscheid
moeten nemen. Na een ongeluk op school
waarbij grftige dampen wij lsvamen, gng de
gezonclheid van Pierre snel achteruit. Beter

Het lijkt een klen stukje op de kaart maar 1Ít
werkeliikherd is dat een verplaatsng van 6%
uur. En ik kan iullie r.ertellen, dat de buschauffcur echt wel doorreed (soms mct ware

worden kon niet.
frnkele jaren gcleden r..erhuisclcn zii nog naar

doodsverachting).
is alleen maar bcrgc op en bergle af-.
Rond 21.30 uur waren we n Bania Luka rvaar
nog een kleine warme maaltrjci wercl genoten
en de Corimexen (slaapplaatsen) verdeeld
rverden. \I/e liggen r.oodopig met dnc man 1n
het hok.
Het is poepie druk (met mensen natuuriiik), er
worden nog nieurve corimexen gebouwd.
Het rverk laat nog rvel er..en op zich rvachten,
denk ik, want het systeem dat rve gaan bedienen en onderhouden wordt nog m elkaar gestampt door de Engelse fabnkant.

\reghel. Naar het voor N,{arjolifn n elk geval
verffouwcle Brabantse land.
Tante Bemaclettc, N,{ay en Gre ziyn bij het afs ch eid aN:nv cz.ig ger,vees t.

\I/rj wensen N{aqolijn en cle kinderen vccl
sterkte.

IIet

Voor de rest is het hier wel te doen:

-

het is een mooie omgevmg

het is warm, de zon schijnt Yan 's
morgefls 5 tot's arronds 8 (het is hier
snei donkeq ligt aan de bergen)

-

In ons vong l{anneke

schreven rvii jullie dat

Perry met zijn legeronderdeel deel neemt aan
de vredcsmacht m

hct voormaliqe Joegoslavië.

\Yc hebben r.an Perry, naclat clat eerdcr per
email mislukte een kort verslag gehad, dat wii
jullie niet rvrllen onthouden.

"De reis op zich was goed te doen. We zijn 's
morgens om tien uur op het vliegtuig gestapt
en dÍie uur en elf minuten latet sta je in Split
.ui'eef

aan de grond.
Split was het geliik at 33 graden en dat is
even weffierr als je in Nededand rnet 20 gn'

-

het eten is te gred (ik noem het maar:
eten met de handrem erop)
spoften kan ook (ik heb al een bopje
buiten de Comprou'rd gedaan). Dit is
natuurlijk aan regels gebonden. Altrjd
met2 maÍr en alleen cle routes die opgcdragen ziin vía de sport instructcur.
In dit gerel een 11 km route met
mooie r,-ergezichten
het is hier super rusíg cn de bevolkins
is drukker met herbouweÍl en overIcr.en r.an een karig bedrag. Er is echt
geen oodog meer alleen de restanten
zrjn nogte z:rcn."

Perry bedank voor ie bijdrary uit het.uraÍrne
Banja l-nka. Sporten in die tempetatuur lijkt
ons nu ook weer niet alles.
Wij hopen weer snel iets van je te horen.

In

den op het vliegtuig stapt.
Aansluitend kregen \il'e onze wapens \il'eer en
kogelvrije vesten, hekn e.d. (niet dat we die

Enkele adreswiizigingen

ookmaar een seconde nodighebben gehad).
In de bus en snel onderweg naar BaniaLuïa.

Franck (zoon van Det) en Anëtte met de berde dochter Rona en Selbr. hebben besloten
2

Utrecht te verlaten. Zr1 zoeken het wat hoger
op. \{et rngang vzft 21. augustus 2000 wonen

(BROUVTERS, BROVÍERS)

12

zt1:

Niimegenweg 23,

13,24

JA Almere. Tel.:

036-5312102 en een mailqe kun je sturen naar:

enerti:tnncU@plxr,-*n.
Wij wensen Franch Anëtte en de kinderen in
elk geval veelwoonplezier n Àmere.
Manlke (de dochter van Joep en Ria) gàatnrct
haar vriend Mamt c na het afstuderen en baan,
nu ook een eigen optrekje betrekken. Zii wo-

73

nen nlr nr de Thomas Ettylaan 72, 6814I)(
Amhem.
Ook hun v/enseri wij veel succes in de nieuwe
woning.

14

69
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Nicolaus van KÀN, gedooPt
(rk) op 02-09-1700 te Eys
(getuigen: van Kan, Henrj-cus
en Cloets, Tecla), overleden
op 08-08-1775 te Eys op 74
jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 28
jarige leeftijd
op
30-08-1729 te Eys (Agatha)
(getuigen: van Can, Martlnus
en van Can, Martina) met de
29 larige
Ànna Catharina ARETZ, gedoopt (rk) op 07-07-1700 te
Simpelveld (getulgen: Mou1en, Henricus en Browers,
Lucia), overleden op
09-01'1113 te Simpelveld op
73 jarige leeftijd.
iloannes Wilhelmus RUTTEN.
Gehuwd voor de kerk op
73-L0-7143 te Richterich met
Maria Catharina BROERS

voor de kerk op
te Schaesberg
(Petrus en Paulus) (getuigen: Kockelkorn, Rej-nerus en
N.N. ) met
(.fo)Anna CORDT WENERS' overl-eden op 20-09-1146 te Schaesberg.

BO

Marten

OBRfEN.

Gehuwd met

B1

B2

Isalce]-]-a (ElisaJceth) LE!ÍOINE
(MtNICHS) (Welsch Wijfken) .

Petrus VÍETZEI,S, gedoopt (rk)
op 11-08-l-686 te Heerl-en
(getuigen: V{etzel-s, Catharina en Vreuls, Dionysius).
Gehuwd voor de kerk op 23
larr_ge -LeeItr-lct op
03-01-1710 te Heerlen (Pan-

Generatie VII
bU

Henricus OEFERMAIIS, overleden op L2-03-1,7 43 te SchaesO7-A5-7122

Veruolg van de kwartierstaat

rut
Jullie hebben kunnen À.ur dat het bloed
'We
gaan
heel wat families wordt opgebouwd.
flu nog even verder terug in de geschiedenis
met de generaties VII en VIII. De volgerrde
keer zullen we dari weer verder gaan.

Íililhelmus WIaIIIEN/ gedoopt
(rk) op 27-08-1691 te Hoensbroek.
Gehuwd op 26 jarige leeftijd
op 2B-05-1718 te Heerfen
(getuigen: Pessers, Merten,
Herlngs, Gerardus en Olfers,
Hendrik. ), gehuwd voor de
kerk op l2-06-U 18 te Heerfen (Pancratius) (getuigen:
Schepers Henricus en Ros,
Nicofaus) met de 26-larige
Ànna OLFERS, gedoopt (rk) op
01-02-7692 te Heerfen (ge*
tuigen: Alffers, Anna)

Gehuwd

,tr

In ons votige Kanneke hebben we de hrzartierstaat tot en met hvartier 63 opgenomen.

.

a)

cratius) (getuigen: Schepers, Hern. en Mennen, Elisabeth) met de 26-larige

Àrrna LEUEKENS, gedoopt (rk)
op 08-04-1683 te Heerlen
(getuigen: Schepers, Joan-

nes; Aerets, Servatius
Buschops, Agnes).

B4

B5

Arnoldus BREEPOLL, overleden
op 07-06-L782 te Vf,aubach.
Gehuwd voor de kerk op

O7-0L-L7L9 te Eygel-shoven
(getuigen: Hammers, Leonardus en Hammers, Catharina)
met de 2L-larige
Maria HAE!ÍERS (IIAMMERS) , 9edoopt (rk) op 01-02-1697 te
Eygelshoven (getuigen: Jansen, Petrus en Jansen, Cat-

harina), overleden op
01-04-l-768 te Waubach
71-jarige leeftijd.

B6

en

op

,Joannes PLAtn4, gedoopt (rk)
op 21-08-1,692 te Eijgelsho3

B1

op 21-08-1692 te Ei19e1shoven (getulgen: Mennes, Joan*
nes en Luppen, Gertrudis),
overleden voor I'7 7 5 .
Gehuwd voor de kerk op 30
jarige leeftrjd op
24-04-l'723 te Eilgelshoven
(getuigen: Baumer. Matthias
en Plum, Anna) met de 30 jariqe
Catharina BAUMERS, gedoopt
(rk) op 12-02-1693 te Eijgelshoven (getuigen: Reinarts, Joannes en Jansen, CaLharina), overleden op
14-A2-7'115 te Waubach op 82
jarige leeftijd.

01-10-1785 Le Brunssum (ge-

tuigen: Peters, Gerardus uit
Hi-llensberg en Herinx, Theodorus) met Maria Catharina
91

96

9'7

8B

B9

90

Theodorus N9ïERI,ÍÀNS, geboren
circa 1134, overleden oP
19-04-17 94 om 10.00 uur te
Brunssum, begraven oP
2L-04-7'7 94 te Brunssum.
Gehuwd voor de kerk oP
05-11-1765 te Brunssum (getuigen: Haemers, Petrus Josephus en Merckelbach, Sopia) met
Maria CLÀES5ENS, geboren
circa 1-'726, overleden op
2l-03-l"l 96 om 18.00 uur te
Brunssum, begraven oP
22-02-L1 96 te Brunssum.

(i)nerus THóNISSEN, 9edoopt (rk) op 24-A3-7126 Le
Brunssum (getuigen: Reintkens, Renerus en ReiSntkens,
Maria loco Rei-jnerts, Maria
echtgenote van Crousen),
overleden op 21-09-1809 te
Brunssum op B3-jarige leeftild.
Gehuwd voor de kerk (1) oP
op
24-lariqe leeftijd
24-02-7751 te Brunssum (getuj-qen: Herinx, Henricus,
Renkens, Petrus en Jansen,
Catharina) met Ida CROUSEN
(zie 91) .
Gehuwd voor de kerk (2) op
op
59 jarige leeftijd

PETERS.
Ida CROUSENT

overleden

op

26-05-77 83 om 12.00 uur te
Brunssum, begraven op
28-05-1783 te Brunssum.

Gerardus ERULS, gedoopt (rk)
op 17-10-7'721 te Eygelshoven
(getuigen: Hammers, Petrus
en Frufs, Maria), overfeden
op 24-03-1790 te Groenstraat
op 6B-;arige leeftijd.
Ondertrouw op 17-01--1746 Le
Heerlen, gehuwd voor de kerk
op
op 24-larige leeftild
23-C)7-71 46 te Heerf en (Pancratius) (getuigen: Scepers,
IrÍilhelmus en Ros, Maria Margaretha) met de 21-jarige
Maria ERIBELS, gedoopt (rk)
op 05-01-7125 Le Heerfen
(getuigen: Schepers, !Íifhelmus, Tribels, Jacobus en Haenraets, Elisabetha), overfeden op 07-05-1786 te
Groenstraat op 61 jarige
leeftil d.

99

Catharina

100

iloannes SIMONS, marskramer,
gedoopt (rk) op 20-06-1730
te Eijgelshoven (getuigen:
N.N. Joannes en Metzmecker,
Gertrudis).
Gehuwd voor de kerk op 33
op
larige leeftijd
2'7-70-l'1 63 te Eijgelshoven
(qetulgen: Brammertz, Joannes en Vaessen, Henricus)
met de 21-larige
Cornelia HÀNSEN, gedoopt
(rk) op 37-12-1735 te
Eyqelshoven (get-uigen: Me1chers, Martinus en Hanen,
Cornelia), overled.en op
25-C-)7-11 97 te GroenstraaL,
Ubach over Worms op 61 jarige leeftijd.

101

Re

FÀLCKENBERG

102

Christoffel

103

PERS, DUBBERS).
Gehuwd met
N.N. N.N.

DUPPERS (DÖP-

104

PhiJ-ippus scHOLEUs, gedooPt
(rk) op 25-08-1706 te Slenaken (getuigen: Daem Schol-tis
en Herberch Camps).

105

t'Íaria iloanna

108

Eraneiscus BUCK, gedooPt
(rk) op 05-04-L-721 te Kerk-

Gehuwd met

GOUEIER.

4

109
110

111

L72

rade (geturgen: Schroh,
Franciscus en Tetteler, Catharlna) .
Gehuwd voor de kerk op 19
jarige leeftijd
op
25-A9-1"740 te Merkstein (getui-gen: Casparus Buck en Maria Joanna Fincken) met
(Anna) Gertrudis JINGEN.
Andreas (Andries) JONGEN,
gedoopt (rk) op 03-09-1719
te Hulsberg (qetuigen: Catharina Jongen), overleden op
1.5-01-1112 te Schaesberg op
52-lariqe leeftljd.
Gehuwd voor de kerk op 25
op
;arige leeftild
29-A'7 -11 45 te Schaesberg
(Petrus en Paulus) (getuigen: Math.Demacker Joannes
Speirt-z ) met
Maria SCIrEEPERS, overleden
op 06-02-1787 te Schaesberg.
iloannes ilacobus SCHITLINGHS.
gedoopt (rk) op 16-05-1737
te Frelenberg (D) (getuigen:
Cörvers, Jacobus en Schil--

1ings, Maria).
Gehuwd voor de kerk op 27
jarige leeftijd op
04'L0-1764 te Frelenberg (D)
(getuj-gen: Schillings, Theodorus en Rómgens, Anna

ria)

113

met
Maria Ag:res

IZr)

r27

Joannes (Petrus) POTT;fENS,
gedoopt (rk) op 13-04-1715
te Heerlen (getuigen: Flecken, Joannes, Haen, Joanna
en Haen, Catharina) .
ondertrouw op 19-L0-1142 t:e
Heerlen, gehuwd voor de kerk
op
op 2B-3arige leeftijd
77-7L-L143 te Heerfen (St.
Pancratius) (getuigen: Scepe.rs/ Wilhel-mus en Ros, Mar*
garitha) met
odilia (rda) JÀIrsEN.
Generatie VfïÍ

L36

737

Gerardus de KÀIlr gedoopt
(rk) op 2L-12-1670 te Eys
(getuigen: Schuts, Philippus
en Senden, Cathari-na) .
Gehuwd voor de kerk op 27
jarige leeftijd
op
02-10-7698 te Eys (getuigen:
Keuffgens, Vfijnandus en Hammers, Anna) met
Agmes KNOPS, overleden oP
1-2-02-7748 te Ei;s.

r'

Ma-

RóMGENS

(REUMKENS).

LL6

Wilhelmus

PLOIJM (PLUM,

PLÀUM, PLOEM).
118

Martinus LENNERTZ, gedoopt
(rk) op 27-10-l'729 te Heerlen (getuigen: Schroers, Catharina), overleden voor

Op deze foto staat in efk gevaT
Treeske Boermans.

i on,

voor de kerk op 24
op
larage leeftijd
30-72-1753 te Heerlen (Pancratius ) met
Ànna TRIJBETS (TRIBELS),
overleden op 03-01-1803 te
Gehuwd

119

Nieuwenhagen.
124

Hermannus ilosephus
EILLET'ÍAIIS, gedoopt

Gertrudis)

(rk)

Gehuwd

139

op

744

145

met

Anna (Helena) Catharina
BORGIIANS.

iloannes (Eranciscus) I[i]-helmus ARETS.

voor de kerk

146

op

06-10-1697 te Simpelveld
(St. Remigius) met
Maria Ca.tharina BROÍíERS
(BRETÍERS)

2I-03-L724 te Heerl-en (getuigen: Tifmans, Her-mannus
en Schreurs, Catharina) .
ondertrouw op 09-07-1-151 Le
Heerlen, gehuwd voor de kerk
op 33-jarige leeftijd op
24-01-L757 te Heerfen (Pancratius) (getuigen: Weerens,

L25

138

.

Joes (iloannes) IÍIJNEN, gedoopt (rk) op 23-1-0-L644 Le
Hoensbroek, overleden op
7I-02-L729 te Hoensbroek op
B4 jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 37
jarige leeftijd op
l2-L0-1682 met
Clara SILVERIAIIIS, overleden
op 0B-02-1,1 2t le Hoensbroek.
Henricus

OLEERS
5

Gehuwd

t46
t4'/

]_64

Henriaus OLEERS.
ondertrouw op 20-02-1-688 te
Heerlen met de 25-jarige
AgÍles MoBERTS, gedooPt (rk)
op 15-06-L662 te Heerlen
(getuigen: Moberts, !Íilhe1mus en Boust, Barbara) .
Hermannus I{ETZELS, gedooPt

(rk) op 24-L7-1652 te HeerIen (getulgen: Schils, Ge rardus en Douven, Joannes),
overleden op 03-01-1738 te
Heer I en op B5- larrge I eeftild.

115

dis) met
Maria STAPEIMANS'

178

Renerus

Catharína RITZEN, gedoopt
(rk) op 17-06-1669 te HeerIen (getuigen: Boust. Maria) .

166

Godefridus LEUI"KENS, overleden voor l1 41.
Gehuwd voor de kerk op
03-09-1675 te Heerlen (Pancratius) (getulgen: Goswinus
Schepers, pastoor in Wijnandsrade en Henricus Schepers) met de 21-1ar)ge
iloanna ÀERETS, gedoopt (rk)
op 21-la-1647 te Heerlen
(getuigen: Moors, Jacobus en
Aerets, Maria), overleden oP
25-03-17 41 te Heerlen op
93-jariqe leeftijd.

L61

170

t']1

iloannes HÀMERS.
Gehuwd voor de kerk op
01-03-1696 te Eygelshoven
(rk) (getuiqen: Baumers, Leonardus en Pfeiffers, Marla)

Maria CREEMERS, geboren circa L702, overleden op
25-09-L742 te Brunssum.

180

Àntonius THóNISSEN, overleden op 31-12-7760 te Brunssum.

voor de kerk op
13-08-1711 te Brunssum (getuigen: Clooten, Joannes,
Theunissen, Cathari na en
Wolters, Maria) met de
Gehuwd

aO-i--ia-

-r

181

713

L1

4

t92

193

Mechtildis PAULI, overleden
op 24-A2-1128 te Eygelsho-

Leonardus

BAIIMERS.

)qLLY'

Gertrudis REI;INCKENS, gedoopt (rk) op 02-11-1681 te
Brunssum (getuigen: Hende*
rickxs, Petrus en Trij-be1s,
CaLharlna

met

Petms PLI,M (PLAUM), gedooPt
(rk) op 29-03-1668 te
Eygelshoven, overleden oP
20-07-1738 te Waubach oP
69-jarige leeftijd, begraven
te Eygelshoven.
Ondertrouw op 03-11-l-690 te
Heerlen, gehuwd voor de kerk
op ZZ-larige leeftÍjd op
25-77-1690 te Eijgelshoven
{getuigen: Vaessen, Petrus
en Hauptmann/ Anna Maria)
met de 23-larLge
(Anna) Maria BOT RGIIAIIS
(BURGIIÀNS, BURGÍTAÀTZ), gEdoopt (rk) op 04-09-1667 te
Heerlen, overleden op
A7-03-1742 te Eygelshoven oP
74-larige leeftijd.

CLAESSENS.

719

\/en.

712

op

Gehuwd met

Gehuwd met

165

voor de kerk

02-02-1686 te Eijgelshoven
(getuigeni Stapel-mans/ Hermannus en Baumers, GerLru-

t94

)

f,eonardus ERUHLS, gedooPt
(rk ) op 01-04 - I69'1 te EYgelshoven (getuigen: Fruhls,
Joannes en Bruff, Maria),
overf eden op 05-11-'l'7'/2 Le
Eijgelshoven op 75-jarige
leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24
jarige leeftijd
op
25-08-),"/ 21 te Eygelshoven
(getuj gen: Hammers, PeLrus
en Welters, Maria) met de
22-lartqe
Catharina HÀIÍMERS, gedooPt
(rk) op 12-10*1698 te
Eygelshoven (getuigen: Hamers/ Nicolaas en Cobben,
Catharina), overleden op
3O-L2-71 62 te Eijgelshoven
op 64-jarige leeftijd.

Minus (Dominicus) TRIBELS,
gedoopt (rk) op 08-04-1690
te Heerlen (getuigen: lfee1en, Wilhefmus en Lenssen,
Anna) .
Gehuwd met

195

Margaritha (Margaretha)
IIEN(c)KENS, gedooPt (rk) oP
26-01,-1,689 te Heerlen (getuigen: Weelen, Margaretha) .

200

Joannes SIMONS, gedoopt (rk)
op 15-09*1705 te Eijgelshoven (getuigen: Nelis, Joannes en Baumers, Catharina) .
Gehuwd voor de kerk op
op
23-jarige leeftijd
10-05-1729 te Erjgelshoven
(getuigen: Freins, Joannes
6

L0-05-L729 te Eijgelshoven

207
202

203

208

209
216

271

220

(getuigen: Freins, Joannes
en Mahrr, VÍil-helmus) met
Gertrudis iIÀÀISEN.

Paulus HÀNSEN, gedoopt (rk)
op 07-09-1695 te Heerfen
(getuigen: van den Hoof,
Alexander en Dautzenberq,
Barbara), overleden op
29-l\-71 46 te Eygelshoven op
51-jarige leeftijd.
Ondertrouw op 11-07-l'l16 Le
Heerlen, gehuwd voor de kerk
op
op 20-larige leeftijd
02-08--11 16 te Heerlen (St.
Pancrat i us) (geLuigen:
Scheepers, Henricus, Haen,
Petrus en van der HeYden,
Catharina) met de 25'larige
(PetronelIa) Sibitla (Beefeken) PLUM, gedoopt (rk) op
22-04-1691 te Eljgelshoven
(getulgen: Litten, Nlcofaus
Heickel), overfeen Spirtz,
den op .l'7-O'7--I'7 64 te Eygelshoven op 73-jarige leeícijd.
Gui]-]-ielrmrs SCHOI.IUST gedoopt (rk) op 08-05-1678 te
Teuven (getuigen: Odoen OPreij en Catharina kevers) .
Gehuwd voor de kerk op
op
25'larige leeftijd
2B-05-1103 te Sl-enaken (rk)
(getuigen: Mathias Scholtis
en Jan Coninckx) met
Maria KAST.

Henricus BUCK. geboren op
13-09-1697 te Kerkrade, gedoopt (rk) op 13-09-1697 te
Kerkrade (getuigen: Riltzelfeldt-, Georgius en Pennngs,
Christina), overleden op
10-10-7112 te Merkstein oP
75-jarige 1eeftild.
Gehuwd voor de kerk op
23-jarige leefLi3d op
2B-10-L120 te Kerkrade (Lambertus ) met de 24-1 arige
Catharina CORVERS, gedooPt
(rk) op 20-05-1696 te Kerkrade (getuigen: Consten, Nicolaus en P1um, Gertrudis) '
Andreas ;IONGEN, gedoopt (rk)
op 31-03-1686 te Voerendaal
(getuigen: Godefridus Roesbooms en Sophia Jongen 1oco: Johanna l,rlingarts ) , overleden op 03-09-L766 te Hulsberg op B0-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op
op
30-jarige leeftijd
01-10-1716 te Voerendaaf
(rk) (getuíqen: Theodorus
habets en Joannes Raemaec-

227

kers) met de 31-jarige
Maria BROUNS, gedoopt (rk)
op 03-09-1685 te Klimmen
(getuigen: Barbara Widershoven)

.

224

IÍi].heLrmrs SCH]Í.LINGHS, gedoopt (rk) op 31-01-1700 te
Erel-enberS (D) (getuigen:
Boymans, ïÍilhelmus en Jacobs, Catharina) .
Gehuwd voor de kerk op
op
30-jarige leeftijd
29-01-1731 te Frelenberg (D)
(getuigen: Erancken, Franciscus, Francken, Petronel-la
Joannes) met
en Schillinqs,

225

Agmes EtsjAIICKEN.

236

iloannes LENÀERIS.
ondertrouw op 03-04-7729 Le
Heerlen, gehuwd voor de kerk
op 03-04-L729 te Heerlen
(Pancratius) (getuigen:
Scheepers, !Íilhelmus en
Snijders, Anna Maria) met
Anna Catharina PELSERS.

aAo

249

iloannes EIL1"ÍANS, gedoopt
(rk) op 14-01-1680 te
Eygelshoven (getuigen: Fafckenberg, Petrus en Luppen,
ïda).
Ondertrouw op 23-04-1-772 te
Heerlen met
iloanna EIiIIvIAEL.

252

Paulus

253

Kukelkorn, Reinerus) met
Gertrudis I|AEN, geboren te

PöEGENS.

Ondertrouw op 15-11-71L2 te
Heerlen, gehuwd voor de kerk
op !0-12-L1L2 te Schaesberg
(Petrus en Paul-us) (getuigen: Bottgens, Jacobus en
Nieuwenhagen.

Proost

!
'7

Enkele sportieve prestaties
Iedereen kent de Vierdaagse van Nijmegen
wel. Dagelijks zie je tijdens dit evenement
wel beelden op tv yan wandelaars met of
zonder blaren en natuudijk hoor je de berichten over uitvallers.

Ook dit iaarweer heeft Bart (zoon van Det)
aan dtt evenement deelgenom en. Y oitg jaat
liep Bart uitstekend. En dit jaar? Ja ook dit
jaar liep hii de vierdaagse helemaal uit! Een
geweldige prestatie elke dag 50 km lopen.
Bart proficiat met het halen van ie kruisje.

Ja dan is het toch wel erg makkelifk dat er
zoiets is als het Kanneke. Natuudijk willen
w\ gt:aag de helpende hand bieden en al zeker wanneer we horen, dat Ria zo ongeveer
alles alleen heeft moeten doen omdat de
handen van René nu eenmaal niet gevrend
zljn om ruv/er werk dan het vastpakken vaÍl
een pen of het aamzken van de toetsen vari
een computer, te doen. Een klein wondje
aan de hand werd aI snel een drama van
ontstekingen, bloedvergiftigrg en wat dies
aI niet meer zij.

Het gevolg? Ria moest de laatste verhuizing
alleen opkriappen en René?; die lag bij de
nieuwe buren op de bank!

Trees en Arie houden rran fietsen. Dat rvetefl we. Dtt laar hebben zii er r.oor gekozen
om nlet alleen Oostenrijk eefls te bekijken,
maar ook l-ret eigen landje eens te r.erken-

Maar nu alle gekheid op een stokje hier
volgt het nieuwe adres in Lelystad:
Parkhaven 141,8242 PH LELYSTAD.

nen.

Het telefoonnummer bliyft ongewiizgd en
emailen kun je voodopig vergeten.

Yan Swolgen zljn zl1fietsencl Nederland
doorgetrokken richting Texel. Or.er water
fietsen kun je nog steeds niet, dus dc ovcrsteek werd met de boot gemaakt. Met de
f-iets heen betekent in elk geval ook met de
fiets terug.
l)at zljn toch heel rvat kilometers en nu
maar hopen dat cle benen en met name het
zitr,lak deze langcrc trip gocd zrin doorge
komcn. Flcn pluim voor deze spol^tieve \-akantic.

Een nagekomen adreswijziglrng
Ria en René en de kinderen moeten nog
steeds rvachten tot hun nieuwe huis klaar is.
Dat duurt nog wel el.en. Omdat hun eigcn
huis al lang r,,erkocht is, moeten zij hun heil

Wanneet Ria en René tussentijds nog eens
moeten verhuizen, zullen wij iullie in elk geval op de hoogte houden van het nieuwe
adres zodat iullie in elk geval geen spoorzoekers hoeven te worden.

Let op.in het volgende Kanneke
geven wij weer meer informatie
over het verlaardagsfeestie voor
taÍrte Bernadette.
Ook Mat en Roos hebben ziclnnog aangemeld nadat zii op de een of andere
manier een Kanneke gemist hetrben.

clus iedere kcer rveer ergcns anders zoeken.

Dat betekent dus ook iedere keer weer
n

ieur,ve adre srvi j zign gen clo

o

rgel.en. À,{aar

lvat doe je waÍlneer de adressen van de hele
familie ergeÍls in een doos zitten ergens
tussen trvee honderd verhuisdozen en je
weet niet meer in welke doos dc handcl zit?
o

kwikken, korenaren die't dagelijks brood leverefi, reinvaren en bijvoet die als geneesmiddel gebruikt viierden, en donderskruig
dat men bij onweer in 't vuur

"ri.tp."

Op het moment dat d't kroetwusch werd
vetza:;rteld,liep de zorr'er voor de mensen in
feite ten einde. De vruchten efl met naÍne
de granen grngen van de velden en n^ augustus wotden de bermen en velden niet
meer met de veldbloemen gesierd.
Het ptobleem varr de hurdge trjd is natuurlilk dat we wel nog donderskruit hebben,
maat datwe rr het a§emeen geen kachel of
hazrd meer hebbenwzzr we het met onweer in kunnen gooien.

Tj4 veel jongeren

\il'eten het niet meer.
Toch is het een gebruik dat vijftig iaar gele-

Ons

prilk

bruidryaar Pegy ett Roy Jongkind-

den nog volop in gebruik was. En denk etom d't kroetrvusch moest groot genoeg zijn,
zeker bij de oma van Jo want anders kon er
niet iedere keer bij onv/eer gestookt worden.

HeÍ Íi//un wat rve/ L)laï eueil /euk maar
duurde Roy toch vel wat lang uoorrlal defon

Reinders.
her

ge/t)7//etl wLtJ.

Kieësje op noaberts vlaa .. ( uit Gedanke van ng "Landgravin" van Marijke
Ozek-Gulpers).

Drr Kroetwusch
15 augustus zalbtl de meesten vart onze lezers ge\iloon voorbii zíin gegaan zoaJs zo vele dagen in het leven. In de landen om ons
heen is 15 augustus nog een feestdag. Het is
dan namelifk O.L. Vrouw Hemelvaart. Dik
een halve eeuw geleden was die dag ook in
ons land nog een vnle dag, een kerkelijke
feestdag. Maar ja m die trid is koehandel in
de politiek gedreven en is 15 augustus inge-

ruild tegen Goede Vnjdag. Daaromziin"de
Hollanders" dus op dezelaatste dagvrij en
de zuideding in het algemeen niet. "D'r
Krutsweg" is voor de ergen ujd.
Vroeger werd op 15 augustus d'r kroetwusch gezegend. Die bestond zoals het beschreven staat uit "bloemeri, die 't oog vet-

De mam, die woar va Nuijenage
D'r pap, 'ne echte Sjeter jong
Terwiil d't groeësvaddet
Ziengweeg
Urgens

I Waubich sjtong.
I vreuger tred
Zochte de jonge
Boete g'n durp
Zich duks ing broëd
En koze da oèt noaber's gaad
De riëpste vruchte oët
Get wat va wied kunt
Weëdt noe eenmoal
Vöril mieë ge'ekstemeerd,
Zoeëdat de leefde uëveraal
9

Yöàl mieë ge'ekstemeerd,
Zoeëdat de leefcle uövcraal
Ylietig woeëd oëtI1n importeerd.

familiegebeurtenissen, fotors etc die geschikt zijn voor opname, stuur of mail ze
dan even naar de redactie. §lel graag
voor: 1 oktoher 2000.

De kieësjer.laa op krmezze

De volgende keer makcn we in c1k gcr,al de
hvartierstaat af. We hebben dan ook weer
cen gedicht en we gaan eens kijkcn naar de
kleciing .vefi onze voorouders in de achttiende eeuw, de Oostenriikse tijd dus.
Verder hebben we natuurlijk foto's en ande
re zaken.

Bei aangere gevierd
Die simakct och r,öà1 zeuter cn
'ne hilligc rvc['dt ebc nit

i ege durp
verieërd.

De mam, dic woar va Nurjenage
D'r pap. 'ne echte Sietcr iong,
'Ienvijl d'r groeësvadder
Zieng rveeg
Urgens i §íaubich sjtong

Durch deez'drei tek
An miene sjtamboom,
Woa ich 'ne sjuuët oet bin
Maag ich, mit rech,

Mich sjriëve:
Geborene "landgravin ".
Ja dat worclt dus een probleem wanneer je
niet de vcrdeling o\rer de clrie kemen r.an

Landgraaf kunt maken.

In c1c komendc cdrtics r.an het I{anneke zullen we vaker zo'n verhaal of gedicht in het
clialect opnemen.
rustig spreek hetlangzaam uit en
kijk de "Huillandse woorden'r vetdwijnen en
worden ingenomen door het oude dialect.
Veel succes met lezen en ontciiferefl.
Lees het

§íii gaan afsluiten
Soms is tien pagrna's te weinig en zo le er
veel meer r.villen r.olschriiven. \X/e willen

Veel leesplezier eÍr tot de volgende
keer!

toch ook nog iets r.oor dc r,olgende editie
bcwaren.

Heb ie nog teksten, nieuwties, roddels,
10

Een familiebulletin voor de familie Vankan

Redacfle: Gerda en

Jo Schiffelers-\'an kan, Lokert 9, 5591 NB F{eeze, tel. 040 - 2262936,
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2" jaergangnr. B

Beste allemaal,

Vedenging van de abonnementen

Wíi z\n met ons "KaíneLe" aan de tweede

W! hebben besloten om

lazrgffigbegonnerr. De proefnummers meegetekerrd, was dat ergenlijk brl onze vorige editie
al het geval.

We schrijven weliswaar nog geeÍr historie,
rnar urt de reacties d. rrol ontvangen blijkt dat
ons familieblad gelezen wotdt. Wtj gÀafl daÀtom door tenzij jullie allemaal afhaken. Dan
schrijven we immers voor nie8.
Helaas moeten we bij het achrele familienieuws soms wat achtet bliiven. Lang niet altijd horen of weterr we alles, terwr,l ook maar
mondjesmaat biidragen worden geleverd.'We
hoperr ergenliik dàt daar verbetering n Wt
komerr zodatwe ook afwisselerrder nieuws van
alle famfies hebben.
Wij wensur lullie in elk geval weer veel leesplezlef.

de abonnementspriizen ook voor de periode 1 december 2000 tot
1 december 2001 gelijk te houden.

Zes uitgar,.en van het "Kanneke" kosten dus
f .25.--.

Verlenging is mogeliik door voor 10 december 2000 f. 25r-- over te maken op
bankrek€ningm. M8703904 ten name van
J.T.G. Schiffelers cs.
Wanneer we het abonnementsgeld niet ontvangen nemerr wtj aan, dat op verlenging geen
priis wotdt gesteld! Dat zou overigens jammer

àrn.

Nieuwe abonnementen
Soms bereiken ons geluidmr da! familieleden
toch wel graag alsnog het "Kanneke" zouden
willen kolg"". Dat is gemr probleem. Men kan
te allen tijde eerr abonnemeflt voor een jaar
nemen. De eerder in dat jaar verscherren
nuïlmefs worden dan nagezonden.

\\'anneer je dus familieleden r.veeq die alsnog
1

een abonnement willen, laat ze dan

of

even

contact met ons opnemen of het abonnementsgeld voor 2001 overmaken. Zrj kàjger,

dat hij drie kinderen heeft en vijf kleinkinderen. Een zoori ril/oont in Capelle a/d IJssel en
een zoon efi dochter in Brunssum.

het blad dan automatisch.

Voor ons is hiermee ook de \íraagvafl de slagedj Vankan in de Kerkstraat opgelost. Dat
was zijn vader Ieonard die geffouwd was met
Jansserr. Ironard was dus een oom vafi onze
vadets en moeders. Tv/i,trel is niet mogeliyk

Ter herinnering
Het is wellicht niemand of bijna niemand opgevallen, rnaar tÍt het Limburgs Dagblad van
woensdag 19 luli 2000 troffen r.ni ..n rouwadvertentie aan vtr een volle neef varr onze ou-

wafit "de motter" was zijn moeder.

dets.

Op 17 iuli 2000 ovedeed op 81 jarige leefid
Joseph (Siefl Vankan. De crematie vond plaats
op 21, iuli 2000. Hii
weduwnaar van Lisa
Dedroeg die al in 1988 n Schinnen ovedeed.

-*

Treeske Vankan-BoeÍïnans toegetreden tot de club van de allersterksten!

Op 2 oktober 2000 heeft tante Trees eef,r
nienwe rntilpaal,nhaat leven bereikt Zr1werd
tachtig jaarl Dit heugelijke feit werd op 7 oktober in beperkte familiekring gevierd. Na een
bezoek arn het kerkhof, ome Huub dus, werd
een mis uit dankbaarheid gehouden m de kerk

van Nieuwenhrg*. Vervolgens v/as er

een

lekker diner.

Kort voor haar verlaardag maakte zij nog

een

onvergetelijke reis naar Lourdes. Een reisverslag hebben we niet gehad maar we z:tjn er zeker van, dat tante Trees en NÍananne diep onder de iídruk zijn geweest van alles wat ze in
Frankrijk gezien en gehoord hebben.

ffi

Namens alle familieleden wenst de redactie
tante Trees nogmaals van harte gpluk met bereikerr var:, deze respectabele leeftijd. Uiteraard
'wenseÍr *l h* nog veel gezonde jaren in ons
mrdden.

De kwartierstaat
In dit nuÍnÍner volgt het laatste gedeelte

van
de kwartierstaat.Daarrree heeft iedereen in elk

Van Sjef hadden wij tot nu toe geeri gegelreris
in de stamboom beschtkbazr, \Wij weten nu

geval een recht liintie van de familie Vankan

tot in Simpelveld.
2

In de volgende

editie zullen we dan langzaam
een stamboom gaaÍr opbouuren vanuit het
vededen en kunnen we zien hoe de breed de

332

(.9

272

Martinus (Merten) van KAN,

Moore, Joanna).
Gehuwd met
Agnes DAEMEN.

-l-l-)

ge-

boren circa1637, ovededen op
29-03-1688 te Eijs.
Gehuwd voor de kerk op
22-01-1668 te Eijs met de 2}-jange
273

Catharina KEUFKENS
(KEUFFGENS), gedoopt (.k) op
08-08-1,647 te Eijs (getuigen: Keuf-

22-03-1620 te Heeden (ge-

"p
tuigen: van den Hoef, Sander en

familie geworden is.

Generatie IX

Mathias LEUFKENS, gedoopt

331

Servatius AERETS.
Gehuwd met

-)-))

Maria HERMANS (HERVERS)

346

Joannes BOURGHANS

(BURGHANS, BURGHANZ).
Gehuwd met
317

gens, Wilhelmus en Palmen, Odtlia)

Anna (Catharina) (Enken)
SPIRTZ, ovededen op 06-07-77A3
te Fleetlen.

216

§flilheknus (tWylhelmus) ARETS
Gehuwd met

350

277

Gertrudis PRICKARTS.

28B

Winandus (Wri") §7IJNEN, ge14-09-1608 te Floensdoopt (rk)
broek.

289

Fferman STAPELMANS.

"p

,;k

*q,

Gehuwd met
Barbara N.N.

294

Joannes MOBERTS.
Gehuwd met

295

Anna SLEYERS (SCHLEVERS.

328

Gerardus §íETZELS, gedoopt (rk)
op 28-03-1621 te Heeden Getuigen:
À4utets, Petrus en Hoeckels, Catha-

E

ch

tpaar Van kan-Vreu ls

rina).

Gehuwd met
329

Maria BISSCOPS, gedoopt (tk)

362

"p

02-03-1621 te Heeden (getuigen:
Munniccx, Henricus en Schuls, Cat-

harina), overleden op 03-01-1738 te
Heeden op 116-iange leeftijd.

%a

jacobus RITZEN, gedoopt (rk) op
27-10-1644 te Fleerlen (geturgen:
Kaldenl«rchen, Flenricus en Boncken, Barbara).
Gehuwd met

331

Joanna HAMBUKERS.

Bartholomeus REIJNCKENS,
gedoopt (rD 10/11-1,628 te Brunssum (getuigen: Wolffs, Theobald en
(IJelgets?), Anna), overleden op
15-1 1-1688 te Brunssum.
Onderffouw (1) op 1,5-1,0-1,667 te
Brunssum, gehuwd voot de kerk op
30-10-1667 te Brunssum (geturgen:
Joannes, broer van de bruidegom en
.vafi 'W.olter Moonen)
Joarrnes zoon
met Sophia FRANCKEN, overleden op 03-1,1-1679 te Brunssum.
Gehuwd voot de kerk (2) circa 1680
te Brunssum met Maria (Mieke)
3

Gehuwd voor de kerk op 23-jadge
leeftijd op 03-1,0-1,677 te Heeden
(?ancratius) met

JACOBS (IJaenraets) (zie 363).
Maria (Mieke) JACOBS Slaema-

363

ets).

Gehuwd voor de kerk (1) circa 168A
te Brunssum met Bartholomeus

389

Maria SMEETS (SMIETS,
SCHMETTZ).

390

§Tinandus HEN(C)KENS
Gehuwd met
Maria REINERS.

REIJNCKENS

(zie 362).
Ondertrouw (2)
05-07-1.692 te
"p
Brunssum, gehuwd voor de kerk op
22-07 -1,692 te Brunssum (getutgen:

Henderickx, Dionisius en Geerckens, Aegidius) met Henricus

391"

400

MOBARTS.

l

401
-L

404

I
I
1

,s#

tr

,

384

-à*

:d"

Gerardus FREUELS, gedoopt (rk)
op 16-06-1667 te Marienberg (Dl)
(geturgen: Pends, Gerardus en Sneiders, Sibilla), ovededen op
02-1,0-1732 te Eijgelshoven op
65-jaige leeftiyd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarrye

leeftijd op 04-A2-1,695 te Marienberg
Ql) (St. N[anaHeimsuchung) (getuigen: Plum, Philippus en Brull, Catharina) met
385

405

Cornelia HA(H)NEN, gedoopt
(rk) op 22-05-1670 te Heeden (getuigen: Doutzenbergh, Joannes) .

406
407

= 172 Petrus PLUM (PI-AUM).

4L6

417

387
388

173 (Anna) Maria
=
BOURGHANS (BURGHANS,
BURGHANZ).

Jan SCHOLTUS (Scholtis).
Gehuwd voor de kerk op
1,3-04-1,676 te Teuven (r§ met
Joanne OPREIJ.

Maria BRULL.
432

386

Nicolaus HANSSEN, gedoopt
(rk) op 27-07-L670 te Heerlen (getuigen: Doutzenbergh, Goswinus en
Voulemichs, Catharina).
Onderffouw op 09-11-1694 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op
24-jange leeftrjd op 09-11-1694 te
Fleerlen (St. Pancratius) met de
24-jange

'f

Ë,*t

Joannes SIMONS.
Gehuwd voor de kerk op
24-04-1,704 te Eijgelshoven (rk) (getuigen: Vaessen, Leonardus en Kontrrgs, Anna) met
Gertrudis CORVERS.

= 170 Joannes HAMERS.
= 171 Mechtildis PAULI.
Joannes TRIEBELS (TRIBELS,
TRIJBELS), gedoopt (.k) op
21, -1,0-1,653 te Heerlen (geturgen:
Fleclí, Mathias en Bemarts, Susannz).

Johannes BUCK.
Gehuwd voor de kerk op
12-08-167 4 te kerkrade (Lambertus)

(getuigen: Rutselfelt, Leonardus en
Boest, Cornelius) met
433

§íilhelmina RUTZELVELT.

434

Antonius CORYERS.
Gehuwd voor de kerk op
4

(KEUFFGENS)

25-70-1,683 te Ketkrade (Lambertus)
(getuigen: Nacken, Petrus en Crant+J:)
440
441

442

443

44il

449

496

497

zen,Hettnannus) met
Catharina PLUM (PI-AUM).

541

Gehuwd met
l§daria N.N.

576

Almannus §í/IJNEN.

577

Gehuwd met
GCrtrUdiS ENGELEN.

Andreas JONGEN.
Gehuwd met
Elisabetha §íINGARTS, gedoopt
(rk) op 08-07-1629 te Heetlen (getuigen: Joannes Segraede en Neul
Heijnen).
§Tillem BROUNS, overleden op
04-12-1759 te Klimmen.
Gehuwd met
Catriin van REIJ.
§Tilhelmus SCHILLINGHS.
Gehuwd voor de kerk op
31-07-1.681. te Frelenberg (D) (getuigen: Meessen, Nicolaus, ftatre;
Meessen, Servatius, ftatre; Meessen,
Joannes en Jacobs, Simon) met
Joanna MEESSEN.
Gerardus TILMANS.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1,679
met Maria GIELEN (zie a9l.
Gehuwd voor de kerk (2) op
26-07-1695 te Eygelshoven (getuigen: Mennes, Petrus en Beij, Mxgzretha) met Anna CLEUTERS.
Maria GIELEN, overleden op

656
657

N.N. (VERMOEDELIJK
VIJGHEN).
658

544

Gehuwd met
659

Mechtildis (Mettel) HOEYELS
(HOFFES), geboren circa 1585.

660

Petrus RITZEN, gedoopt (.li
"p
01,-1,2-1,613 te Heerlen (getuigen:
Roesboom, Wilhelmus en Aelmans,

§Tilhelmus van KAN, geboren circa161.0, overleden circa1,687 te
Simpelveld.

545

546

Gehuwd voor de kerk op
1 5-08-1635 te Simpelveld (geturgen:
a Carrn, Petrus en Beckets, Matheus)
met
Gertrudis BECKERS, geboren circa 161.3, ovetleden op 25-02-1.678 te
Simpelveld.

Casparus BISSCOPS
(BISSCHOPS), geboren circa
1585.

27 -01,-1,695 te Eygelshoven.

Generatie X

Gerardus §í/ETZELS.
Gehuwd met
Gudula (Euten, Ott = Odilia)

Elisabeth).

66r

661
665

Gehuwd met
Catharina RUTZERVELT, ge15-05-1616 te Heeden
doopt (.k)
"p
(getuigen : Steinhuii s, Carhaina) .

Gerardus LEUFKENS.
Gehuwd met
Maria GROENENSCHILDT
(uut gen Pauff).

Gerardus KEUFKENS
5

121

Reiner MEVIS (Lencken, Reintgens), ovededen op 21-05-1651 te

883

Brunssum, begraven op 23-05-1,651,
te Brunssum.

Gehuwd met
Catlnarjna N.N.
Generatie

XI

Gehuwd met
125

Gertruid MOLKERS, overleden

1088 N.N. van KAN
Gehuwd met

op'15-07 -1659 te Bmnssum.

1089 N.N. N.N.
Joannes [an) JACOBS, ovededen
op 06-05-1665 te Brunssum.
Gehuwd met

1,320 Jacobus RITZEN.

721

Truitgen HAENRAETS.

1321 Adelheidis van GYMMERT

768

Leonardus FREUELS
(VREULS), molenaar te Rimburg
geboren circa1640, ovededen op
09 -01,-1,67 8 te Merkstein.
Gehuwd voor de kerk op
03-10-1666 te Marienberg (St. Maria
Heimscuchung) (getuigen: Plaum,
Agnetis en Plaum, Leonardus) met
Johanna SMITS (SCHMITZ),
geboren circa 1,642.

1.322

126

769

Cehuwd met

1.323

Conradus RUTZERYELT, geboren crca 1590.
Gehuwd met
Johanna SPIRCKENS, geboren
circa 1590.

1,328 Gerard LEUFKENS.
Gehuwd met

1,329 N.N. N.N.

1452 Petrus
176

1536 N.N. FREUELS (VREULS)

Gehuwd met
777

(?eter) JACOBS, ovededen
22-02-1655
op
te Brunssum.

Joannes TRIEBELS (TRIBELS,
TRIJBELS).

MaiaTISSEN (TIJSSEN).
1,61,6

808

Paulus HANSSEN.
Ondertrouw (1) op 05-10-1664 te
Heeden met Maria (Meii)

VLECKEN (FLECKEN)

(zie

Boe).

Ondertrouw (2)
02-07-1,689 te
"p
Heeden met BaÍbara TRIBELS

VLECKEN
(FLECKEN).

809

I§,f'afia (x,{ei)

810

Joannes HAENEN.
Gehuwd met

811

Gertrudis PENRES.

866

§lilheknus RUTZELVELT, overleden op 09-08-1703 te Kerkrade.

Gehuwd met
867

Gertrudis PANHAUSEN.

BB2

Severinus §7INGARTS

1617

Paulus HANSCHEN, geboren
circa 7620, overleden voor 1685.
Gehuwd voor de kerk op
05-09-1648 te Heeden @ancratius)
met
Helena (I{eilckel) PELSERS, geboren ckca1628, ovededen op
03-04-1698 te Heeden.
Gehuwd voor de kerk (1) op
05-09-1648 te Heerlen (?ancratius)
met Paulus HANSCHEN (zie
1,616).

Gehuwd (2) metJan TRIJPELS
(TRTBELS).

Zoals iullie zien, hebben -vÍe zo ongeveer
bloed van alle verschillende families die in
Zuid-Limburg leven. Opvallend is, datwe
ook de oudste gezinnen Flanssen tegenkomen die weer zsrare bloedlijnen hebben met
6

de familie Boermans. F{oe zo is er sprake
van inteelt?

Feest tante Bernadette
Na diverse pogtrrgen ondemomen te hebben om op de afgesproken datum een geschikte locatie te vinden, hebben we in
ovedeg met iedereen ons etentje met tante
Bernadette verplaatst naar zatetdagt3 ia-

Toen uaren rue Íoch ecltl arcl een sÍukje fonger!

Om 19.00 uur is in de kerk van Nieuwenhagen (I{eigank) een H. À,{is. Dit is de jaardienst rroor ome Huub en tevens voor de

le zakboe§e

nuafi200l.

v eqaar dag Yafl

ven!

tante Bemadette.

Na de mis gaan v/e met z'n alleen naat de
Brandpoort aan de Hoogstraat waar we de
hele avond de kleine zaa)tot onze beschik-

uit eerste hand.
Het kan dus ziin, dat het niet helemaal
waarheidsgetrouw is, maar we willen het
toch proberen. Wanneer het niet goed is
ktiig., we wel een correcd.e.
§7e hebben dit verhaal niet

king hebben.

Hier wordt bij aankomst een welkomstdrankje geserveetd en kan verder onder het
genot van een volgende borrel lekker bijgekletst worden.

In

mag je nooit afgege-

Zoals velen weten, kunnen de leden van de

familie Vankan redelijk driftg zijn en 1e
fioet ze al helemaal niet aon dingen komen.

de loop van de avond zal dan een buffet

geopend worden, rraar 'rvoor elck wat wils"

ter tafel komt.

Wij hopen dat jullie aJlemail, een leuke
avond hebben.

Tot 13 lanuàrr
Groetjes,

Tinv, Det en Gerda.

Ome Ger was in dienst (helaas hebben wij
daar geen foto's van). Hijwas bij het Nederlands Indisch Leger en lag dus in Indonesië.
Zoals elke goede soldaat had hii twee belangnyke dingen. Het geweet, je bruid, liet je
nooit alleen en had je altiid bij je. Vergeten
of kwijt kon echt vervelende consequenties
hebben en aI zeker in die tiid.
Het tweede ding dat van belang was, was
het zakboekje, het latere militaire paspoort.
Ook dat gaf je nooit uit handen, dat kreeg je
zo geleerd.

l'ergeïen1e aan le meldenlHeÍ kan nog.Iedereen
hehalr.'e
n

nel

lanÍe Bemadeffe, ÍrefÍ een bllage aan

aderv gege

ue n

s.

h'I aa k h et

to

taa I b e drag p er p

e t's 0 0

lrcr'ttdrtr de rvkening die daar penoemd a.ordÍ
kunï nog deelneruen.

en

il

je

Blijkbaarwilde een hogere i, *g, datzakboekje van ome Ger op een gegeven motent toch beslist hebben. Maar voor een
Vankan is "Befehl ist Befehl" niet van toepassing. Het zakboekje was persoonlijk en
gaf je dus niet af wat er ook gebeutde.
1

Iemand die hoger in rang is, moet dat toch
wel heel zekerweten. Het eind vari het verhaal is in elk geval, dat ome Ger zljn meerdete een opduvel verkocht. Meerdere geslagen, oorlogstijd: bijna genoeg om voor een
vuurpeleton te komen.
Ome Ger heeft het gevreten. Zes weken
kreeg hij. Nee, geen hcht of mraa4 maar
gewoon zes weken in het cachot. Zes weken
achter de tralies.

aantil kilometers op de fiets. Trees weet
ook veel kilometers te maken. Roy voetbalt
in elk geval op zondagmorgen. Hans zal
vermoedelijk ook wel tennisspelen en Mairjke was n elk geval een ster op het hockeyveld. Gre drant de hand er niet voor om,
om op en neer naar Wittem te lopen vanuit
Nieuwenhagen. In Asten wordt ook gesport, maar wij weten niet wat. Piet weet de
bal met tennis nog goed te raken en de redactie weet dan hoe lekket de gewonnen
wijnkan zijn.

"§/en d'r Greëd dat noch ins kank tver
doë".

;;

,lr:

ii:,'i,l
iÍriiri;l

fli,rtr

Een sporíJbto hit de oude doot. De ltuidige

ht.vede

Maar met het ouderworden, moet je ook
een beetie opletten. Je wordt toch wel gevoelig voor blessures en al heel zeketwanneer je op topniveau moet meedraaien en
dan ook nog bij een club waar je altijd van
gezegd hebt "daar ga ik nooit bij".
'We
zullen geen naaÍrr noemen. Maar het is
echtwaar. Een van de dames van de familie
is echt wel lid van Olympia gevrorden. Dat
betekent dus optredens en oefenen, oefenen en nog eens oefenen. En dan gaat het
soms mis. Je benen en vooral je spieren
doen niet meer wat ze moeten doen. Een
blessure is dan het gevolg. Wijwensen betrokkene in elk geval voor de toekomst geen
blessuteleed en veel succes bij de optredens.

Dit is
een jengdeftal uan Silria. Í7eï ial &r nieï io moel-

generutie uoelbalrle ïoen nog in de B-jengd.

//k 7/n on Hnub leng Íe rinden.

Sportieve prestaties in de familie
Met enige rcgelmzzt zien we in de familie
toch mensen die sportief bezigzijn. We weten lang niet van iedereen wat hii doet en
daarom zullen we zeker mensen met activiteiten vergeten.

Huub hebben jullie al gezien. Samen met
Tiny worden lange wandeltochten gemaakt.
Jo "deë van d'r B.tg" voetbalde n elk geval
in Ubachsbery. Zijn zoon voetbalt ook.
Joep slaat graàgeen balletje op de tennisbaan of misschien ook wel op de golfbaan.
Arie draait zijn hand niet om lroor een groot

Fotors uit de oude doos
De foto's die we van Jos hebben gehad, zljn
nmiddels helemaal gescand en op CD gezet. Een afdruk van de foto's met CD's zijn
ondergebracht bij het OCGL om de foto's
zo enerzijds iroor het nageslacht te bevraren
en anderzijds daar\Jreef merisen aanhet
werk te zettefl om meef gegerrens over de
foto's boven vrater te halen. Foto's uit de
collectie hebben wq al in dit en eerdere
"I(arinekes" opgenomen. Graag wille wr1 Jos
bedanken voor het beschikbaar stellen vaÍr
de collectie.

In

de komende bladen zullen we ook wat
B

andere foto's l.an Nieurvenhagen plaatsen
om zo toch ook het oucle Nieurvenhagen in
herinncring te roepen.

Kleding in de Oostenriikse tiid
Toen wij vongjaar n Bokrijkwaren, hing
daar ouderwets, de v/as aaÍr de li1n. Het ondergoed was niet te vergehjken met de huidige hemdjes en slipjes. Er hng een onderbroek aan de lifn (voor dames) die wel echt
opviel. FIet was ergenliik geen broek. Et waren wel pijpen, maar verdet was hij helemaal
open. Een paar lusjes gaven aan, dat die
dingen ge§/oon dichtgeknoopt werden. Uittrekken was dus helemaal niet nodig.

Dit bracht ons in elk geval op het idee om
iets over de kleding te schrijven in de Oostennjkse tijd dus tot aart het begin van de
19" eeuw.

Als bovenkleding droegen de mannen de
"Flarikert", die in de week de vorm had van
een lange kiel uit grof, ongeverfd gnys linnen
en 's zondags van een rok met uitgesneden
panden van doek, laken of wol, gewoonlijk
bont gevedd. Beide panden \ilaren voorzien
van knoopsgaten, waardoor zij op de rug
met twee knopen dichtgemaakt konden
wotden. Op zij stonden grote zakken of
"tessen" met opzetsels, aan de hals staande
kragen en àan de handen mouw'en metzfhangende slippen "bijltjes" genaamd, omdat

ze die vorm hadden.
De flanket droeg zes knopen op de borst
en twee op de rug, van hoom of koper, veel
te groot voor het knoopsga! soms zo groot
aIs een rijksdaaider, soms voorzien van
schilderijtjes onder glas.
Onder de flanket droeg men het "kamisool", een lang meestal geel of rood vest met
een rij koperen knopen; uit de kamisoolzak
hing een z\i{àre horlogeketting met sleutel.
's Zondags hadden de mannen in de zomer
om de hals een witte of zwarte das, die in de
nek met een gesp werd vastgemaakt. In de
winter was dat een wollen strook stof, die
wel drie meter lang kon ziin, en die meerdere malen om de hals wetd geslagen.
Door de week droeg men de korte btoek en
lange wollen of linnen kousen, die tot boven
de knie om de broek werden opgerold en
naar onder omgeslagen, en witte klompen
die met mergel wetden geschuurd. 's Zondags was de broek van de welgestelde boer
van manchestet of fttip,vootzien van gespen bii de knieën en kwamen in plaats van
klompen, schoenen met zilveren gespen.
Op werkdagen was de kleding van de vrouwen erg eenvoudig. Op het hoofd droegen
ze de "nevelskap", een bonte muts, strak om
het hoofd en onder de kin met linten vastgebonden. Het haar werd onder dit kapje
omhoog gestreken. Zelden hadden ze een
doek om het hoofd en, als het regende,
sloegen de voorschoot of "scholk" over het
hoofd en maakten die met het schorlensrroer onder de kin vast.
Om de hals hng in de regel een hnraÍt lint
met gouden, ziheren of koperen kruisje en
aan de oren grote "bellen"van zllvet of
goud. Aan de vierde vinger van de linkerhand zat bij de gehuwde wouwen de trouwring. De lange rokken v/aren van teertei of
doek. De lijfles hadden brede "lesschen", die
over de rok afhingen. Om de schouders en
botst werd de "plag"gedragen, een veelkleunge doek, op de rug vastgespeld en van voren bedekt door de "scholk", die met linten
werd vastgebonden.
9

's Zondags droegen de vrotrwen bonte zij-

den of katoenen mutsen. Ovet de muts lag
een zilveren "ooríjzer", dat ze vasthield. Bif
regen of kou sloegen de armen een katoenen scholk, de rijken een zrlden of wollen
doek om.
Tot rouw diende de mrarte "falie", een hul

van zijde of merinos, zo groot als een tafellaken, die over het hoofd werd geworpen en
bijna de hele petsoon bedekte. Vermoedelijk hebben de Spaniaarden de falie n onze
streken ingevoerd.
Het garen, waaruit de diverse kledingstukken werden gemaakg wetd in het dorp of de
directe omgeving gev/even. FIet verven van
het stof deed meen in een afkooksel vari notenbladeren of driedoom.
De kinderen, zowel de jongens als de meisjes, droegen tot hun achtste jaar teerteie
kieltjes, die tot op de voeten hingen. Op de
rug\À/aren ze open en om het middel met
een snoer vastgebonden. De teertei \À/as een
stof uit wol met een ketting vlas.
Zoals jullie zien, was dat voeger toch wel
heel wat anders dan nu!

Vieër mótte te vrtiie zieë
en niet uëver alle biejtes klage
alle leef en leed van 't leëve
en óch der ouvrerdóm verdrage

En alrvit me dekt niet mieë
wat me r.an dat alles mót goa dinke.
Dat Clod ós later allenöi
't ieërvrg leëve doar,,uur zal sjinke.

HeÍ

oogslen uan korvn, Íarue of'hauer gebearrle

woeger meï ltand. De "$tlr" wat heï gervefuchap.
Daarna a,errlen de srhouen gebonden en na heï drugen kon de m/r atorden geboaa,d. Veruolgens in de

sc/tuur was l'te/. dorsen meï /tand. Daaruoor u;erd rle
"tle,qel" ,geltnikï.

Ouwerdóm
Een gedicht van Sjef Erens uit de bundel
"Vafl alles get".

Tot slot

Went me ód en muj is,
versjlieëte en doe bis 't een bietle zat
dan begint me pas te dinke
ich han 't Írou toch wal gehad.

We hebben er weer tien bladzif den opzitten.
Tijd dus om er een einde aan te breien.Heb
je nog leuke artikelen of dingen voor een
volgend blad, stuur ze oÍrs dan even.
'§í/il iedereen aan het verlengen van het

Ouwerdóm kunt mit gebreëke
en 't gelt vur der pap en vur de mam
Went 't nit mieë krt zoeë wie 't mót
dart zaJ. 't mótte wie 't nog kan.
't Leëve is de meute weëd
en fijn um te beleëve
want gidder daagis wer inne
deë durch God ós weed gegeëve

abonnement denken. §íiis ook andere
familieleden eÍ op, dat ze nog steeds een
abonnement kunnen nemen.

Tot rond kerstmis

\À/ant dan ziin we er
weeÍ met het volgende Kanneke.
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Berekening kostprijs per persoon

Buffét London
opslag 15%
welkomstdrankje
aankleding zaalfl.99,00 delen door 22pers.
eten tante Bernadette
cadeaubonnen tante B ernadette
Totaal per

persoon

fl. 30,50
4,58
5,00
4,50
2,00
5,00

fl' 51.58 : Fl. 52,00

Alle overige drankjes zijn dan wel voor eigen rekening.

Dit betekent dat iedereen nog fl,. .27,00 per persoon moet overmaken naar gto 6577930 t.n.v
M.H. Stormen-Van kan. S.v.p. overmaken voor 30 november a.s.
Bij

de berekening zijnweuitgegaan van de 22 personen die reeds hun toezegging en hun

aanbetaling hebben gedaan. we hopen dat iedereen op trjd het bovengenoemde bedrag

overmaakÍ.
Familieleden die zich alsnog willen aanmelden worden verzocht het gehele bedrag voor 30
november a.s. over te maken.

Veel groetjes,

Tiny, de penningmeester
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Een reis naar Lourdes L0 t/ rn
L7 september 2000
hdam4 zau 1e niet eens naar Lourcies rvillen
gazÍr?

ivÍet cieze vraag begon onze reis naar cjrt becievaarisoorci. ir,Íama haci eerst nog wat 'oecienkingen. Zou tk ciat rvei aiiemaai aan krinnen?
Omciat ze echter wrst dat een vafl ons drieën
mee zou gaan en er in Lourdes ecn roistoei
vcror haar gereserr,.eerd i<cin worden (wat achterarr een juiste kerze 'w.as warlt ons hotei iag
toch zeker i5 muruten iopen berg op en berg

ai van het heiiigciorn ai1, stonden wij op zon<iag i0 septem'oer om i7.30 uur in h,Íaastrrcht
te
wzachfen on de hede.waatt$en na,a.r Lor-Ifdes.
''=-I
1

Een extra ffein rroor onger,eer 750 bederraart.gpngers, 17 wagons lang r.vaarr,-an 3 wagons
voor bedlegenge patrënten. Deze logeerden rr
een apart ziekcnhuis, de rest m hotels op basis
r.an volpension.

In onze gereserveerde coupé troffen w1 al
twee dames amuttrespectieveliik Kerkrade en
Geleen. Het bleelg dat wr1 allen in hezelfde
hotel zouderr logeren.
Onze begeleiders van de N.L.Z. §ededandse
Loutdes bedevaart voor Zieken) hramen in
de loop van de avond kennismaken. Twee diakens en vijf veqpleegl«rndrgen zouden in ons
hotel logeren en ons de hele week begeleiden.
EIk hotel had z'n eigen begeleiders.
Iedereerr kreeg vafl hen 'n pelgrimsboekt*min gebeden en liedjes stonden, 'n Loutdesinsigne en 'n naarnkaarge met ie eigen naam en
de naam vm. jehotel, uitgereikt.
Je moet natuurlijk ook nog slapen waÍrt aznkomst Lourdes zou zlln maandagmorgen rond
08.30 uur.
rX/ij hadden couchettes geboekt en dus rond
23.00 uur werden de bedden opgemaakt. We
hebben wat afrylachen voor dat dit allemoal

gelukt was in die schommelende trein. 2 boven en 2 beneden.'Wel lekker dat ie kon gaan
ligren, finar -vaÍï slapen is niet veel gekomen.
Een pdester bad samen met ons het avondgebed via de radiokamer.I'angzaanwerd het stil

in de trein.
's Morgens werden we gewekt met muziek eri
morgengebed door de begeleidende bisschop
op deze reis, Nlgr. de Ko( uit Utrecht.
En dan opeeÍrs bergen en al heel snel Lourdes.

'Wat

dlemad, gezien hebben efl meegemaakt die week, fantastisch. Mooie ingetogen
kerkdiensten met vootal oprecht biddende
mensen, zieken in bedden en rolstoelen. De
saamhoriglreid met de mensen in ie hotel,
contact met menseÍr die ie nog nooit hebt gezien en die je spontaan iets vertellerr over hun
ptoblemen. De onbaazuchtige hulp van onze

we

begeleiders.

De indrukwekkende mis in

de

speciaal voor de Nederlandse bedevaarders gecelebreerd door Mgr. de l(ok. De in-

Grot

temalonale mrs in de onderaardse Pius X
kerk. AIle landen ln Lourdes aattwez:tg zï1n
nemen deel azn die mis. In de kerkwaren circa
25.000 mensen. De mis werd opgedragen
door 25 bisschoppen en ruim 100 ptiesters en
diakens van al deze landen.
Mensen in bedden en tolstoelen hebben overal voorrang in Lourdes. Speciale plaatsen in de
kerk zijn voor hen, dus marna heeft meer dan
eens in de voorste rijen gezeten.

We zijn een dag met een excursie mee gev/eest
naar de Pyreneeën. In een woord prachtig.
Marrr- (op haar eerste buitenlandse reis) had
nog nooit bergen gezien. §7at heeft ze genoten en ik heb genoten dat zij zo genoot.
Het zien vxt d, dit natuurschoon ondokte haar
de uitspraak: "Zie je wel dat et een God bestaat warrt wie heeft dit anders dlelrr:raal' gemaakt?"

Het heiligdom zelf omvat de gro! waar je ook
doorheen mag lopen en bloemen legen of
kaarsen afgeverr. 3 kerken boven ekaar, de baden, de onderaardse kerb de Bemadettekerk
een groot plein (de Esplanade), kranen voor
het bronwater, heel rustig ondanks de vele
menseír en \^/at ons opviel ook veel jonge
mefrsefl.

En dan de lichtprocessie. Dde

avonden ziin
zingende
en bidDuizenden
we meegelopen.
dende merrseÍr met brandende kaarsen trekkerr
dan rond het heiligdom en komen dan samen
op de Esplanadavoor het slotgebed. Erwordt
gebeden en gezongerl in allerhande talen. Dit
'We hebben die week
vergeet je nooit meer.
prachug weer gehad en een piln:r' hotel. Àzlama heeft elke avond haar dagboek van deze
reis bijgehouden. Soms was ze nog aan het
schrijverr als ik al lang "vertrokken"was.

Tiidens deze reis zijn we ook medebedevaartgangers uit Nieuwenhrg.. en Ubachsberg tegengekomen. Wat is de wereld toch klein.
In de bus tijdens de excursie naar de Pyreneeen ofltÍnoetten we Frans Meens een broer van
tante Troutie van ome Jozef @roer .vafl mztlr"). Zli hadden elL<aar al, 40 jarr:rr niet meer
2

In de bus trjdens de

excursie flaar de

P).rcnccön onflnoetten rvc }lrans À'[eens een
-I'rouqe vaÍr omc
broer r.an tantc
Jozef (broer
van mama). 7.ijhÀden elkaar al .10 iaren niet

\'fama l-reeft nog steeds contact t-r-rct ccn ccht
uit ons hotei en dc twcc dames uit onze
coupé. Fijn dat dit contact ook nog na de reis
paar

bliift bestaan.

meer gczicn.

Dit

nict mogelijk geweest zonder clc
l-rulp van allc vrijw-ilLgers \-an de N.I-.Z. l)ank
alies rvas

ie rvel!.
À,{ananne.

A,Ittrianne bedankt voor rfil. ryiterrlag.

Volksgenezers, wonderdoeners en
kwakzalvers
Laatst zat tk een boekjc te lezen van Johan
r.an Llffclen met de titel "Ilelers en heiligen.
Volksgenezers en Dokters, chirurgiins,
rvondcrcloeners in Brabant".
Hoewel l-ret boek zicl-r richt op Brabant
geeft het rn fcitc een goed beekl van de situatie onder de N,Iocrcliik. Ook in onze contrcien zullen zich dcze zaken hebben voorscclaafl.

Zo r.liegt

clc rveek voorbrj en zaterda.gvond
r,.ertrokken we weer nchlng Nededand. 'I oen
rlc tren uit Lourdes wegyeed speelde de radio

het liccl "te Lourclcs op cle bergcn" en m de
yerte zag je c-le grot L.qgen. Op dat moment
sas het muisstrl ln de truilr.
Onze bcgeleiclers kr,vamen ven icclereen
afscheid ncmen en À'I.qr. de I{ok sprak een
afscheidsrvoorcl via de radio.
Slapen hebbcn we weer gcprobeerd en ronci
09.30 uur hvamen we aan m Nlaastncht §,zer
Jo ons stoncl op te wachtcn.
Àfschcicl \afl oflze medercizlqers!

\líat hccrliik dat dit hebben

mogc11

meemaken. We hebben gezlen, dat vccl
mensen vccl leed hebben dan bcn je dankbaar
r.oor allcs wat je hebt.

,\l icz;cnd dacirt ik: "hoc zou det rn het huidige gcbied van Lanclgaaf ztjn gerveest?"
We wcten rvie de chirurgjns in Heerlen rvaren, maar bii miin vctcn z,lin er nog gcen
publicaties gcrveest or,,er clc sezondheidszorg :vafl yroegcr tot nu. §íie warcn de eerste artsen die zich hier vestrgden? Wic waren
dc vroedvrourven? Wic rvaren de plaatscliike
volksgenezers? Hoe zathet \rroeger l-rier met
gezonclheidszorpJ yan de Oostenrijkse tijd
tnt de drrl r en tantlrrq?

In dc vroege middeleeurvcn ligt het begrn
van de gcnceskunst rn onzc strcken in feite
bii de kloosterlingen. Z;r:1 warcn in die tijd

vrijwel de cnigen die konden lczen

en

schrijven. De zr>rg voor zieken en armlastigen beschourvden zij els hun hemelsc opclracht. Ze iegden kruriclentuinen aan cn bestudeerden de klassrckc Romeinse en (lriek3

daat dan weer hun eigen errraringen bii. In
die tiid was de ziekteleet nog doordrenkt
met magrsche denkbeelden en rituelen.
Pas in de vijftiende en zestiende eeuw werden universiteiten opgericht waar de wetenschappers zich over sniitafels bogen.
Het zou echter nog eeuv/en duren voordat
de gezondheidszotg gemeengoed was. Het
platteland bleef aangewezen op de volksgeneeskunst.

gen van het leven

in onze dorPen.

staan vele midde bedriegeliiOok
delen tegen vele kwalen.
ke praktijkeri van de kwakzalvers worden
aangehanJd. Enkele oplossingen uit het verIeden voor kwalen en geneeskundige gebeden wil ik hier nog even aanhalen.

In het boek dat ik noemde,

Jicht kun je tegengaan door een levende
kikker in de onderbroek te naaien en het
beest

zo aanhetlichaam te laten afsterven.

Reumatiek ga ie tegen door een verroeste
vijl onder de matras te leggen. De piinliike
ledematen omwikkelen met kattevel of henneptouw of ze jn de warme pens Yan eeÍl
pas geslachte koe.

Slechte adem ga je tegen door de eigen
urtne te drinken.

.lte/ 1e euen de4e maderne uoorTening uoor ïen opis oueigens
rychte uan jaren geleden. De bafu
Nieke, docltler rnn.lo en Marianne.

Pas in 1865 komt er in Nedetland van de
hand van de bekend Thorbecke een wet die
vastlegt dat alleen academici de geneeskunst
mogen uitoefenen. Voor 1800 waren er de
univetsitair geschoolde "doctores medicinae" en chirugiins of heelmeesters. In het
algemeen hadden de geschoolde geneesheren het drukker met het ophouden van hufl
status dan met patiënten. §k maar eens
naar de schildenien over dit onderwerp van
onze grote schildermeesters. FIet was beneden hun waardrgheid om etterende wonden
te verschonen of breuken te zetten. Dat liede chirurgiin. Aanvankeliik
ten ze o.t.er
^afi kappers die op die manier
lrr'.aren dat vooral
nog wat bijverdienden.Yanaf 1800 moesten
ze in elk geval een opleiding volgen aan de

Migraine kenden ze .vtoeger ook al. Door
een koperen cent tegen ie voorhoofd te
plakken werd ie van de kv/aal verlost.

Geneeskrachtige gebeden.
Tegen brandwonden:
Heilige Laurentius wil ons geloven,
dat gi alle piin kunt doven.
Laatu bidden deze wens door ons Fleer te
helpen
de pijn door de brand te stelPen.

Bii verwondingen:
Heden hebt gri het gekregen
Pijne, sta stil doet geene Pijne
of zet het niet tot zlyere.
Ik geloof in God de Vadet
Ik Geloof in God de Zoon
Ik geloof in God de heilige geest (3x).

klinische school.

Tot slot een waargebeurde uit de huidige
modeme tiid.

De vragen die ik hiervoor stelde z:4n zeker
de moeite waaÍdvoor een dieper onderzoek
waardoor we ook §/eer een beter beeld krij-

Een oplossing voor een moeiliike stoel-

Een oplossing voor een moeiliike stoel-

de aardappels al klaar voor je

gang oftewel je kunt niet poepen!.

middageten.

or.erheerliik

Stel je eens voor.

J" Wt's avonds niet al te
lMt naar bed met de wetenschap dx 1e 1e
dagelijlse grote boodschap nog niet hebt

De stamboom

gedaan.

J, Wt ligen en met de hulpmiddelen die je

gebruikt vertrek je richting dromenland om er
tegenaan te fantaseten en de wildste avonturen
te beleven.
Ntidden in de nachg voor de meeste mensen is

dat niet aJ, te laal- wordt je wakker. Je buik
speelt parten, de darmen krampen en je ligt
maatwatte draaien.
Je ziet het zo ongeveer vier uur worden. Je
staat op. Buiten is het nog pikkedonker. Op
staat vilt nog niets te beleven.
Je drentelt wat door huis en opeens kryg i.
een geweldige tngeving.

lsrrartierstaat latrut zíen -

\We willen nu het omgekeerde gaan doen.
Vanurt de oudste gegevens de hele familie
Vankan eens op eeÍr rijqe zeffen.
We gaan effr paat honderd jaar terugin de tijd
en komen in Simpelveld aan of was het Kerkrade?

In

Simpelveld vinden we

k

ontspannen err op je dooieakker de aardappels
schillen voot je middageten van zo'rt I uut
later.

Venolgens zetie flog een poqe herbisan thee
(te koop bii Schormans), en drinkt op de
nuchtere maag flog een lekker bakje thee. Je
moet er wel een blauw kanneqe voor hebben.
Je gooit een lepel thee m de kan. Je laat de
boel trekken en \renrolgens gaat de thee via
een ouderwets koffiezee\e naar het kopje in.
Of het lekker is weten we nie! maaÍ le dnnkt
1-ret spulge§/oon op.

We kunnerr er dan zo ongeveer vanuit gaan,
dat de vadet omstreeks 1595 geboren zal zljn.
Het kan ook nog iets eerder zijn geweest omdat in die tiid de mannen vaak ouder waren
dan de Yrouwen.
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In die hele ontspannefl sfeer koig je
vervoigens een grganttsche drang ln je darmen.

Het klenste kamertle m huis is nodig. En

in de doopregisters

1n 1.627 de eerste doop van een kind Vankan.

de tijd nuttig besteden".
Vervo§ens pak i" in de bergmg de zak met
aardappelen en ie gàÀt rustig volledig

Je denkt "laat

In de eerdere afleveringen hebben we via de
korte lijn een shrk .vafi ofize afstamming via de

'.:.i::!::::i.. !i":

ia

dat was opluchtng.
Pkttegand

.\. inpe/ueld

1
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Omdat het toch nog stil op straat is, en de
krant nog niet in de bus ligt, k* je nog rustig
proberen om eerr uurtie te doezelen.

gevens te vinden in een boek dat de toerrmali-

Resultaat eeri kotte nachtnrsg de hele dagzo
kapot als een hond en nt sbrt om tn een stoel
te slaperr, maar bovenal de kramperr kwijt en

ge pastoor Didden schteef. In dit boek staan
veel gegevens over jaardiensten, missen om
andere reden, afdmchten aan de kedq grond
die de kerk in pacht gaf, vormsels, ovediidens

Voor families uit Simpelveld zijn erg veel ge-

tr

en noem fnazt op.

Van de familie Schiffelers hebben vre zo een
vrij compleet beeld kunnen ktg., tot 1520
met een redelijke o(acte beschriiving van
eigendommen efl landerijen.
Maar wat schetst onze verbaittg. Geen erikele
aantekening over Vankan wordt gevonden.
We hebben verder in de aangrenzende dorpen

gezocht.

In

Kerkrade ffouwt omstreeks 1621

een Wemefl..rs van l(ann met Agnes, een
dochter van Mathias urt Nierbardenberg. In
Simpelveld vinden we eerr'Wemerus met eeri
Agnes terug.

renm daervan den soen ilt 1,5 iaren. Logerende knechten vandef,r amonitie."
Kiikend naar Simpelveld kunnen we hier in elk
geval geen brood van bakken. Opvallend is
wel iedere keer die combinatie SwenneÍI efl
Varikan.

Ook in Meerssen komen we de naamYankm
al voor 1600 tegen. Maar ook hiet weten we
nog niet vafi watwe ef mee moeten.

De oudste aantekeningen tot nu toe hebben
we rr Heer gevonden. In september 1527
zond de rijproost van St. Servaas Jan van

een Lens van Kan. Zï1n
officiele voomaam was Laurendus en hii was

Canne, schepen van Heer, naar Gronsveld om
met de gebiedende heer lonkheer lraÍr Buten-

en
van 1599 tot 1635 schepen van
Hii
het
Gasthuis".
woonde op de hof "op
ovedeed in Wiilre op 6 juli 1635. Uit een processturk uit 1630 weten we dat hii in elk geval

borch, aanwezig te ziin bij een visitatie van de
greflzen tussen lleet en Heugem. Heugem
behoorde toen tot Gronsveld.
Jan vm Canne verklaarde toen onder ede, dat
hij dit verzoek te Gronsveld had gedaan aan
schepen Jan Thiis. Ook bi1 het onderzoek in

In Wiilre vinden we

'Wijlre

een dochter Beatrix had, die getrouwd was
met Balthus Hupreóts (overleden in Wiilre
op27 iNnnn1,666).
Deze Laurendus van Kan kreeg in diverse
stukken echter nog andere naÍnerr toegemeten. Wat dachten jullie van: Lorenz Schweinen
vart Carr, La''trentz van I(an oder Schweinen,
f,enss von Kan, Lns van Kahn. Zou het kunnut zï1n, dat de naam Schweinen staat voor
S.ninnen of Svrennen en dat Laurens urt Can-

het veld was Jart aartwezrg.

ne lslram?

Op 2 februari 1607 wordt een visitatie gedaarr
in het kerspel (parochre) van Sint Anthonis in
Nlaastricht In de lijst van deze huisbezoeken
komen we ook weer een paar leuke namen tegen.

"Lens van Kan, hoeffsmig sijn huysfrou Kathrijn (plu$ 5 §ndren te weten 2 sonen mrt 3
dochter, der een 17, der ander 14 jaren."
"À,{erten Swenmen

rrut siin suster Jehenne,

Dery ge1onde balry is "Det".

hebbende N4erten 1 soen alt L21aerun Op een

kamer wonende een wedtrwe Meyken Moers,

Op

borgetse."

stadhouder van de schout.

"Op den Holtrnerct

Claes Swennen van Kan,

tymmerman, Agnees siin hupfrou mit 9l§jrnd-

ln

13 mei 1534 komtJan van Canne voor als

1554 wordt Johan (,anne gcnoemd

schout.

ais

blijt van de goede is en wie van de slechte, willenwe datwel even uitzoeken.
Dus Truus err Jos even de oudere Vankannen
die op het ke*hof ligen van de goede en
slechte kant v/at gegevens doorgeven en wij
het haarfiin uit.

Even op een rijtje teruggevonden firncties:
07-01.-1.507 Johan vaÍl Kanne, schepen
05-03-1515 Johan van Carine, schepen
1,9-06-1.5n Johan van CaÍrne, schepen

1,532

06-1.0-1.536

Johan Yan CaÍrne, schepen
Johan vari Canne, schepen.

Op 4 aptl, 7542'was een Johan van Kzrt,
van de heer van Petersheim. Het
leenhof van Petershern (thans Belgrë) had
Ieenman

onder meer leengoederen in Heer en Bemelen

lig*.
In

1,521was Jan van l(anne, meier, Iaat van de

laathof "De Roede Schild".
Tussen L530 en 1534 beschuldigde Dionysius
Ptoeren de vier Heerse schepenen, u/aaltoe
ook Johan van Kanne behoorde, van slechte
rechtspleging. De schepenen z^tefi zelfs tfi
arrest in de proosdii van St. Servaas. Op 5
novembet 15 33 werden de schepenen in het

ï
Dit is ouerigent Truus in ltaar leenefmvn!

In

ons volgerrde Kanneke zullerr we dus echt
aart de stamboom gaan beginnen.

gelijk gesteld.
Ntaastrichg Heer, Meerssen, Simpelveld, Wylre

plaatsen

op een redelijke korte afstand vaÍr

À,{aastricht.

Naast

de

hoofdtakken Simpelveh,-eld

en

t\,{eerssen zitten we dan nog met c1e
\iankannen uit Heeze 1fl onze maag. L'fit deze
tak komen n elk ger.al rveer de \rankannen uit
I)elft.
Dan zitten de mensen in Betg en Terblijt ook
nog steeds met een waÀg. Toen Truus in Berg

en Terblijt gng vnlen (of kwam Jos

naar
Nienwenhagerr) werd haar de waag gesteld of
zt1 vm de goede of de slechte Vankannen
'We
was. Het zd. je maar gewaagd worden.
weten dat in Berg en Terblijt twee takken
Vankan voorkomen: de tak Simpelveld en de

Op zoek naar meer fotots
wel al ztln opgevallen, dat wrj van
de ene familie meer foto's in de collectie hebben zitten dan van de andere.
}J:et zd. jullie

We zijn daarom nog op zoek nazrr andete fa'
miliefoto's. Van wie mogen we ze lerren om te
scannen?

Neem eYen contact met ons op

Feest tante Bernadet op 13 ianruari
200L.

tak N[eerssen.

Wie nu de goede is en wie de slechte, \Àreten
we niet. Maar het moet de mensen rr Berg en
Terblijt toch niet ontgÀan z:ry4 dat Tnrus van
de goede tak komt.
Wanneer *! t \r/eten wie er in Berg en Ter-

Het otganisetend comité heeft van de nodige
mensen geld binnen gekregen. Het wordt die
avond dus eerr kleine rerinie.

Nog even ter hetinning na de mis van 19.00
1

uur ifl de kerk r,-an Nieuwenhagen, gaan we
naar de Brandpoort -u-oor de rest van de
aYond.

Wie nemen deel:
Tante Bemadette;
Tant us N4ie met:

May en Gré
Det en Piet
Joep en Ria

Tiny en Huub
v/ll
tant Trees:
Jos en Wilma
Ria en René

Marianne enJo
ome Ger en tante Bertha:

Math en Roos
Helmie enJo

tholieke restauratie wordt veelal toegeschreven aan het optreden vari Àartshertog Albrecht van Oostenrijk en zljn vrouw Isabell4
dochter van Philips II, die het vorstendom
tfl 1596 "erfden". Met name in de N4eierii
van Den Bosch ontrvikkelde de toestand
zich, tijdens het l2-iangBestand, in gunstige
ztn voor de Katholieken. Of het nu de gevo§en waren van visitatie-teizen àafi de parochies, of de naweeën van de Inquisitie latenwe maarLnhetmidden,rn at men ontkomt niet aafi de indruk dat de toenmalige
bisschoppen wel erg geestdrif-tig met gele
en rode kaarten zuraaiden v/anneer het de
geestelijke gezondheid van hun kudde betrof. Ook de handel en wandel van de clerici
in Heeze werd nauwlettend gevolgd. Van de
"benevelde" wandel van Pastoot Anthonis
Ereken in 1605 werd al in een vorige
Heemkronyk melding gemaakt. (I{eemkronyk nr. 3,1aargangl7,1.978) Gelukkig kon
dit vlekje trjdig door de plaatseliike hetbergiers worden weggewerkt.

ome Leo en tanteJes.

Tot ziens op

1.3

jarttz.rt a.s

STRABRECHT MAAIff FRONT
Terwiil we iran de Limburgse Vankannen
nog niet aI te veel op papier kunnen vinden,
komen we van die van Heeze steeds meer
tegen. Nee niet van degenen, die er nu v/onen, rnaaÍ van de naamgenoten die er ruim
ddehonderd jaar geleden woonden.
In de Heemkroniik van de Heemkundevereniging tn Heeze krxramen'we een aardigartikel tegen dat we jullie niet willen onthouden.

Terwiil de Reformatie in de Noordeliike
Nederlanden een moeiliike tiid doormaakt
door de strijd die ontbrandt tussen de
geestverwanten van Jacob Arminius en ziin
collega Franciscus Gomaris, blilkt in de
Zuidelijke Nederlanden het Calvinisme
steeds meer terrein te vetliezen . Deze Ka-

Uit hezelfde archief (Heeze 76 ) komt een
akte betreffende de Strabrechtet priester
Thielman Jan Wouterszoorr, datetend 20
augustus 1610. Ook tegen hem is een beschuldigende vinget opgestoken. En de beschuldiging mag er zijn! Heer Thielman
heeft in de 2 iaar dat hij priester is meermalen zijn vader geholpen op de boerderij, allerlei boerenarbeid verrichq hetgeen duidelijk beneden de priestedijke waardrgheid is.
Bovendien zouhii daarbiiwel eens ziin
hemd hebben uitgetrokken. Hier dient men
in te gnjpen. In een tiidwaainwti mraar
dis cus siëren ovet kath oliciteig gelo o fsb ele ving het ambt in de kerk en ga zo rlaar
door, komt dit allemaal nogal ongeloofwaardigover. FIoe zalmen trouwens oYer
400 laat over oÍIS denken? \Yaarschiinliik
met dezelfde gepaste glimlach waarmee wii
nu Heer Thielman volgen n z11n striid om
erkenntrrg. Hoe kleedt hii dit aan? Wie ziin
geturgen geweest van deze zedenhvetsende
activiteiten? Natuudiik, de buren! Heer
Thielman Jan Wouters schriift daarom "die
neegebueren" of zli dienaangaartde een vetB

dienaangaande een verklaring willen afl eggen. Maar liefst 22Heezenaren ( Strabrecht

en directe omgeving ) komen opdraven
voor het voltallige college van Schepenen.
Daartoe hebben zij eerst een eed moeten afleggen voor joncker Godairt van Lanckveldg de Schout vanHeeze en Leende, want
..Godlick ende behoidiek is der waerheyt
getuijchnis te geven ende gestandt te doene,
besundere als men doertoe wittelick versocht wordt -. Ik wil U de naÍnen van deze
"geloeffelicke, personen niet onthouden.
Tussen haakjes hun leeftijd.

Corsten Corstens (40),
Jan Everts ( 35),
Jan Janssen Schepers (24),
Wouter Snoecx (40),
Marij Stevens (52),
Amdt Keijmps (45),
Engel van Dommelen ( 62),
Joost Dircks (38),
Goirtgen van Kan (50),
Dirck van Boxtel (40),
Jan Vaes Reynders (60),
Rijcalt die Smet (60),
Hanrick Verbeeck (25),
Michiel Deelen (57 ),
Hannck Snoecx ( 60 ),
Deze personen hebben "eendrachtelick', in
tegenwoordtgheid van 7 schepenen "ge-

tuijchq verclaert ende geaffirmeert" dat zt1
niet gezien en ge\nreten hebben dat de voornoemde Thielman snds hij priester is "eenige bouwerije oft tuelwerek heeft gedaen"
zoals "den acker te misten, te plucken oft
wijen, te helpen torven, maecken oft steecken, oft,slijck vuijt te schieten in sijn hemde
oft bloot lichaem, oft oyck eenich onder
slavelijck werck dat tegen den priestediicken
staet zoude mogen wesen".

ondet
ede afgelegd voor de schout. Zri zd.flu worden bevestigd voor de schepenen. Het merendeel der getuigen heeft hieraan niets
meer toe te voegen. De 30-jange JatYeraz
wil echter nog kwijt dat hij "int voirga.ende
iaer" gezíen heeft dat heer Thielman "de gelaeden karre met heyde thuijs heeft gebracht". ookEanzick Direks heeft iets verdachts geconstateerd. Een jaar geleden heeft
hij Heet Thielman met een "seijssen gras
sien maeyen in sijns vaders beempt". Jacop
Coppens verklaart dat bij Heer Thielman
weliswaar geen "huysmanswerck" heeft zíen
doen, maar toch herinnert hii zich dat hii
hem "eermaels heeft sien dorssen ende oyck
metter kerre sien .vaererr, nyet wetende hoe
dickwils oft hoe lange". Ook jan Schepers
heeft hem zien dorsen "ende oyck in den
hoff wel coolen helpen misten oft met eenD eze gezamenlijke verkladng werd

lanle BeruadeÍïe mel Llaianne Sijslermans

Goijart Willems (60),
Hanrick fan Gobbels (50),
Jan Hensen (36),
Jacop Coppens (43)
Jan Veraa (30),

Àdam van Duijsel (25),
Hanrick Dixcks (52),

9

"ende oyck in den hoff wel coolen helpen
misten oft met eerien rieck het mist inieggen
terwijlen hij priester is geweest ende oyck
metter kare sien Yaerenr'.

Aan ThielmafiJafi Wouters werden de geturgenverklaringen door secretaris Amdt
Nlelchiors toegezonden. De akte wordt officieel gesloten door het "schependoms zegel
vanHeeze ende Leende opt spatium te
drucken".

In velerlei opzicht een interessant stuk. Een
van de weinige mogelijkheden om kennis te
maken met de dagelijkse beslommeringen
van een boer op Strabrecht in de ]7e eeuw.
Tilmanus Joonnes Wouters is 21 oktober
1633 gestorven aan de Rode Loop. Dissentheda zegÍ.het doopboek ( IA ) van Heeze.
Het is bekend dat de stteek in dre iaren vele
malen overvallen is doot deze ziekte. Tesamen met de pest eiste de tode loop vele
slachtoffers.In zíjn "Flistorie der Stadt en

Tot slot nog een tip
Heb je een hekel aan afwassen. Is de rotzool
in huis te groot gewordeo! Neem dan even
contact op met Tiny of Det . Zt1 ztjn de nieuwe
trotse eigenafen.van eeri stalen Truus voor de
afrvas, oftewel een afwasmachine.

De verschillende soorten
meenemerr. Ook hetwatet

tabletjes

is niet

wel zelf

gatis!

Tot besluit
Hetiaar

2000 zit er bijna op en paglna 10 van
deze edite is bijna vol. Tijd voor ons om af te
ronden. De test -vafl oflze verhalen bewaren

wij tot februari

2001 wanneer nurnmer

1,0

moet verschijnen.

Bijdragen kun ie tot uiterliik 1 februari
200lnam de redactie stuÍeÍr.

meyerye van 's- Hertogenbosch" schdift Mr.

J.H. van Fleum dat men tot ver in de ]8e
eeu\il'meende dat de rode loop verootzaakt
werd door het eten van witte kool, die in
hetnapar met veele karren detwaards gebracht vrord", met als gevolg dat de "inwoners dagen achter een niet dan keel eetefl".
Het epidemisch karakter van de ziekte logenstrafte uitetaard deze bewering.
Bíj zijn dood n 1633 blijkt Thielman nog
steeds pdester te zrin. Dit veronderstelt een
klein succesje van deze actiegroep. Hooguit
heeft hii er een officiële boeking aan o.ie?
gehouden.
Het onderToek wud

sedaan

doorTlt. u.d. Poel

Uit dit stuk weten nu in elk geval dat er een
Goirtgen Vankan in 1610 in Heeze oP
Strabtecht woonde en toen ongeveer 50 iaat
oud was.
Fiine kerstdagen en een gelukkig en vooÍspoedig nieuwiaar
10
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Beste allemaal,

IeE later dan gepland, hebben we toch weer
het volgende "Kanneke" bij onze lezers ligen.

Tijdens het ve{aardagsfeest yari

tante
Bemadet hebben we zoveel dirg* gehoord
efl geziat, dat menigeerr het vermoeden
r-utsprak dat er nu wel een apart Kanneke zou
vetschijnen. Ja de redactie heeft die avond
meer dan gerroeg ditg.t gehoord en gezien en
we zouden best wel een apart blad kunnen
r,rrllerr. V/e wezen dan alleen dat we voor een
aantol meriseír een extra voorwaarschuwing
moeten rrersturen zodat ze thuis zijn op het
moment dat de postbode het blad in de bus
stopt. Een moeilijke opgave voor dus de
redactie.

De

zaken die we gehoord hebben staaÍr
natuudijk wel op de harde schijf en 'wanneer
daar niets mee gebeurq weten lve nu en dan
wel weer eens iets.

In dit Kanneke zullen we deze keer geen oude
foto's opnemefi, rnaÀr de sfeefteelden van de
avond in de Brandpoort.
\Vij r,vensen jullie in elk geval weer veel lees- en
krikplezier.

Een bedanktje
Lieve familie,

Lrngs de weg van het "Kanneke" wil ik jullie
aJlemad. bedanken voor de fijne avond die ik
aangeboden kreeg bij m1n 85 ste veqaardag.
Heel veel dank. Het is een weugde om zo'fl
familie te hebben.
1

Ik was en ben nog hieror.er verrast. Bedankt
dat mij dit geboden werd. C)ok het boek met
foto's en bonnen hcbben rrui dankbaar
gcstemd.
FIet was l.oor mij anclers dan verwacht toen ik
een paar clagen later rn het ziekenhuis tcrecht
lnvam.

Gelukkrg gaat het nu weer beter, al was het
even schrikl<en.

Ik hoop nog wat keren iaflg te zijn.
Nogmaals bedankt. À{et r.eel lieve goeten aan
iedereen.

Tante Bemadet.

gaÍde als van de "nachwuchs". Wat hebben
we toch ook een plezier gehad de hele
avond.
De bedoeling was alleen geweest dat tante
Bernadet iets langer van dat alles had kunnen nagenieten, maar helaas, dat zat niet in
de planning.
Gelukkig gaat het nu weer iets beter. Dat
hebben Gerda en Jo, Det en Piet,en Trny en
Huub zelf kunnen constateren omdat zll op
zondag2S jantanj.l. naar Aarle-Rixtel zijn
geweest om het beroemde fotoalbum aan
tante Bernadet aan te bieden. (wat stonden
daar toch allesverhullende verhaaltjes in).
Tevens hebben wij toen nog i.p.v. bloemen
een handarbeidpakket voor haar meegenomen waaÍ ze heel erg mee in haar sas was.

Om jullie een overzicht te geven, wat er
met jullie lieve centjes gebeurd is, heeft de
penningmeester een opstelling gemaakt van
de financiële afivikkeling.

fl

Totaal ontvangen

1.3s2.00

Brandpoort fl. 1.134.00

kadobonnen " 100.00
63.50
Album en foto's *
bloemen ziekenhuis 18.45
Handarbeidmat.
totaal
Geqondheid en nogueelgeiondtjarcn

in

ons midden.

De eindafrekening van het feest
van de pennningmeester van
het feestcomité

"

36.05
1.352.00

Zo kan dus nu iedereen zien dat de pot leeg
is, dat tante Bernadet weer herstellende is,
en dat het best de moeite loont om eens
iets voor een ander te organiseren.
Hartelijk dank voor de spontane medewerking van jullie allemaal en tot het
volgende feest.
Veel groetjes,

B e ste

familie-feestgangers,

Een zeer geslaagde avond

in de Brand-

Tiny

poort! Dat mogen we toch zeker zo stellen.
Alleen maar positieve reacties die we hebben mogen ontvangen,zowel van de oude
2
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,trftr.ry'! .

t',t

taarden iemand van adel had, hoe hoger
zljn aanzien Geen wonder dus dat hij gekroond werd tot keizer.

i

Maar nu toch terug naar de stamboom.

I.1

IuIoet

je hier eens kijken.

Die

lcwornen met z'n tweeën in de Steeg op
bezoek en gingen met z'n vieren weer weg.
Daar valt mijn mond spontaan van open.

De stamboom
Op zoek naar oudste gegevefls yan onze
stamboom komen we terecht in Simpelveld
en Eys. Dat is een beetje afhankelijk waar
je woonde. Er bestond in die tijd een
parochie Simpelveld en een parochie Eys.

Bocholtz viel voor het overgrote

deel

onder Simpelveld, maar aftrankelijk waar je
woonde was het Eys.
Overigens, voordat we nu verder gaan aan
de stamboom moeten we toch constateren,
dat het bloed in een mens en de daarbij behorende genen toch we1 snel wijzen op inteelt in de familie, althans minstens bij de
eindredactie. Ook de bewijsbare basis van
het geslacht Schiffelers is in Simpelveld te
vinden. Over en weer wordt getrouwd. Een
weduwe Vankan trouwt opnieuw en wel
met overgrootvader van de vader van Jo.
Onze vaders en moeders van de kant van
de Vankannen zeggen tegen dezelfcle man

"nonk Willem" van der Vreuls. Zou het
toch waar zljry dat alles wat in oorsprong
in Zuid-Limburg rondhuppelt in de oorsprong Karel de Grote als stamvader heeft?
Die man uit Aken joeg immers ook op jonge deerns in deze streken en hoe meer bas-

N.N. van KAN. Hoewel geen geboortes zijn aangetroffen moet
voorlopig worden aangenomen, dat
er hier inderdaad sprake is van vier
broers. Dit wordt met name ingegeven door het feit, dat de vrouw
van Petrus doopgetuige is bij Wernerus. Petrus is weer getuige bij het
huwelijk van Wilhelmus. Bij Joannes komt weer iemand van de familie Beckers als doopgetuige voor.
Dit zrjn voorlopig voldoende aanknopingspunten er er van uit te
gaan, dal hier sprake is van broers.
De hier nog N.N. genoemde zou
wel eens Laurentius van Can, schepen van Wrjlre kunnen zijn.I\j
wordt ook genoemd: Lorenz Schweinen van Can, Laurentz van Kan
oder Schweinen; Lenss von Kan;
Lins van Kahn. [Iij was schepen van
1599 tot 1635 en woonde op de hof
"op het Gasthuis". Hij is in Wijlre
overleden op 06-07-1635.
Uit een processtuk van 1630 blijkt,
dat Baltus Huprechts (overleden
27-01-7666 \Mrjlre) een schoonzoon was die gehuwd was met
dochter Beatrix. Op 04-02-1625
werd hun kind llldaricus gedoopt.
De geslachtsnaam van de vader is
dan Huberti enzijnvoornaam Balthasarus. Getuigen waren Huberti,
I-Ildaricus en N.N. Catharina. Hoewel niet teruggevonden is Beatrix
vermoedelijk voor 1630 overleden.
Op 2 februai KA7 wordt een visitatie in het kerspel van Sint Anthonis in Maasticlx gedaan In de lijst
zoals die weergegeven is in LTG
3

1985-97 worden ook leden van de
familie van Kan aangetroffen.
Hoewel niet bij iedereen wordt de
naam "Swennen van Kan" aangetroffen. Het is niet uitgesloten dat
"Scheinen" en "Swennen" dezelfrle
naam is. "van Kan" zou een patroniem kunnenzljngeweest. Dit zou
betekenen, dat de geslachtsnaam
wlzigÍ in "Swennen" Ílaar "vaÍl
Kan".

Jehenne, hebbende Merten 1 soen
ak l?jaeren. Op een kamer wonende een weduwe Meyken Moers,

borgerse."
Op ten Holtmerct "Claes Swennen
van Kan, tymmermaq Agnees sijn
huysfrou mit 9 §ndren, daervan
den soen alt 15jaren. Logerende
knechten vanden amonitie".
Gehuwd met N.N. N.N.
Uit dit huwelijk:
l.
Wernerus van't KAN (zie

2.
3.
4.
II1

r.1).
\ililhelmus van KAN (zie
rr 3).
Petrus von KAN (zie II.5).
Joannes de KÀN (zielI.7).

Wernerus van 't KAN, geboren
circa 1597, overleden op
| te Simpelveld.
Gehuwd voor de kerk circa 1627 te
Kerkrade? In de klapper van de
kerkregisters van Kerkrade wordt
een huwelijk aangegeven in julilokÍober 1624 vanvan Kann,
Wernerus en Agnes N.N. uit Nierbardenbergh. Er wordt verder aaÍlgegeven dat de bruid (sponsa) een
dochter is van Matthiae.
Gelet op het feiÍ, dat dag en maand
niet aantetonen zgn,rs het ook
niet uitgesloten, dat het jaar1ral1621
moet zijn. Het is immers frappant
dat in beide gevallen sprake is van
een'Wernerus en een Agnes. Echtgenote is Agnes N.N.
Uit dit huwelijk:
03 -77 -767

Hoe zat dot met 2 komen en 4 gaan. Dat
vraagje niet. Heb jij nooit geenfouten
gemaaW?

1.

In genoemde visiatie worden
aangetroffen:

"Lens van Kan, hoeffsmit, sijn
huysfrou Kathrijn (plus) 5 §ndren
te weten 2 sonen mit 3 dochter, der
een 17, der ander 14 jaren."

"Merten Swenmen mit sijn suster

2.

Catherina van 't KAN,
gedoopt (rB op 28-08-1622
te Simpelveld (getuigen:
Rutzelaerts, Henricus en
Mulleners, Gertrudis).
Wilhelmus van KAN (zie

III.2 opblz.6).
II.3

Wilhelmus van KAI[, geboren circa 1610, overleden circa1687 te
4

Simpelveld.
Gehuwd voor de kerk op
15-08-1635 te Simpelveld (getuigen: a Carrn, Petrus en Beckers,
Matheus) met Gertrudis
BECKERS, geboren circa 1673,
overleden op 25-02-1678 te Simpelveld.
Uit dit huwelijk:
1. Martinus (Merten) van
KAN (zie III.4 op blz. 6).
2. Catharina van CAN, gedoopt (rk) op 0l-01-1640
te Simpelveld (getuigen. van
Kan, Guilielus (Wilhelrnus)
en Palmen, Odilia).
3. Gaspar van KAN, gedoopt
(rk) op 28-12-1642 te Simpelveld (getuigen: NN, AÍnoldus en Maijers, Barbara).
4. Matthias van KAN, gedoopt (.k) op 22-01-7645
te Simpelveld (getuigen: van
Grevenbrouch, Joannes en
Koesteners (Custers), Maria), overleden voor 1648.
Vermoedelijk voor 1648
overleden omdat het in het
algemeen niet gebruikelijk is
om twee kinderen dezelfcle
voornamen te geven. Dit
werd in het algemeen gedaan warureer de eerstgeborene met dezelfcle naam was
overleden.
5. Joannes van CAI[, gedoopt (rk) op 05-11-1645
te Simpelveld (getuigen:
Bours, Joannes en Custers,
Sibilla).
6. Gertrudis van KAN, gedoopt (rk) circa 1647 Íe
Simpelveld, overleden 1 686
te Simpelveld. Vooralsnog
wordt er van vrt gegaan, dat
Gertrudis een dochter is van
Wilhelmus. Bij de doop van
de kinderen wordt Mathias
van Kan als peter genoemd.

Alleen bij Wilhelmus is een
zoon bekend met de voornaam Mathias.
Gehuwd voor de kerk 1674
te Simpelveld (St. Remigius) met Henricus HAMMERS, overleden 1691 te
Op den Molsberg - Simpelveld.

7
8

9

Mathias (Thijs) van KAN
(zie III 12 opblz T).
Agnes van KAN, gedoopt
(rk) op 27-10-1649 te Simpelveld (getuigen: Bischops,
Laurentius en Clermonts,
Margaretha).
Maria van KAN. Op
03 -03 -l 69 4 verkoopt zij
aanlanHamers, weduwnaar en diens kinderen verwekt met zijn huisvrouw
Anna StarmansYz morgen
akkerland gelegen in het
Bergerveld aan de Raederstraat tussen beziÍ vanJan
Wauben en Johan van Werst
voor 25 Akense dalers,
godsheller 2 merk, belast als
herengoed metYz cop haver.
Zlj werd geassisteerd door
haar zoon Jan en tevens had
zij volmacht voor de kinderen verwekt door Merten
5

Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth de KAN, ge-

van Kan met Katharina

Keufkens. Uit deze volmacht kan geconcludeerd
worderl dat zij een zus van
Martinus was.
Gehuwd met Conrardus
(Coen) ROOSBAUM,
overleden voor 1694 te
Simpelveld.

doopt (.9 op 05-10-1621
te Simpelveld (getuigen:
Beckes, Theodorus en Krewen, Heckel).

IIT.2

Wilhelmus van KAN, overleden
op 28-03-1687 te Simpelveld. Dit is
vermoedelijk een broer van'Wernerus en Joannes. Over en weer

komen doopgetuigen voor. Door
het ontbreken van de aanwijsbare
vader, kan helaas geen relatie worden gelegd.
Gehuwd met Elisabeth

HUPPERMANS.
Uit dit huwelijk:
l.
Gertrudis van CANN, gedoopt (.k) op 16-06-1646
te Simpelveld (getuigen: van
Cann, Werner en Doetzen-

2.

II.5

Petrus von KAN. ln 162l wordt in
de ledenlijst van de St. George in
Simpelveld een Peter van Can als
lid genoemd. De ledenlijst grag van
17 mer 1620 Ío177 mer 1621. (555
jaar St. George Simpelveld 1997 en
RAL).
Gehuwd met Gertrudis

MULLERS (MULLENERS).
Uit dit huwelijk:
1. N.N. N.N. Gedoopt (rk) op
I I -08-l 622 te Simpelveld
(getuigen: Buthers, Wernerus enN.N.).
IT.7

Joannes de KAN.
Gehuwd met Joanna WAUBEN

TTI

4

berg, Maria).
Gehuwd voor de kerk op
27-jaige leeftijd op
7 5 -04-167 4 te Simpelveld
(St. Remigius) met Henricus HAMMERS, geboren
circa 1650.
Helena van KAN, gedoopt
(rD op 08-10-1648 te Simpelveld (getuigen: Wevers,
Georgius en Schuts, Maria)

Martinus (Merten) van KAN, geboren ckca7637, overleden op
29-03-1688 te Eijs. Overleden voor
de geboortevanzrjn zoon Martinus.

Gehuwd voor de kerk op
22-A1-1668 te Eijs met Catharina
KEUFKENS (KEUFFGENS), 20
jaar oud, gedoopt (rB op
08-08-1647 te Eijs (getuigen:
Keufgens, Wilhelmus en Palmen,
Odilia), dochter van Gerardus

KEUFKENS (I(EUTFGENS)
Maria N.N.
Uit dit huwelilk:

en

6

1

Joannes van KAN (zie
IV.4 op blz. Fout!

gens, Gerardus en Barbara
van K...).

Bladwijzer niet
2

a

J

4

gedeÍinieerd.).
Gerardus de KAN (zie
IV.6 op blz. Fout!
Bladwijzer niet
gedefinieerd.).
Petrus van KAN, gedoopt
(rD op 09-04-1673 te Eys
(getuigen: Rhoen, Petrus en
Clooth, Thecla).
Maria van KAN, gedoopt
(.0 op 16-02-1677 te Eys
(getuigen: Vaessens, Catharina en Meuters, Wilhelmus).

5

6

7

8

Gehuwd voor de kerk op
29-jange leeftijd op
24-11-1706 te Eijs (getuigen: Keuffgens, Antonius en
Theijssen, Catharina) met
Christianus GEELEN, geboren circa 1680, gedoopt
(rB op 25-02-1679 te Eijs
(getuigen: Schepers, Leonardus en Margaretha N.),
overleden op 28-09-1736 te
Eijs, zoon van Christianus
GEELEN en Joanna
SCHEPERS.
Henricus van KAN, gedoopt (rk) op 11-07-1679
te Eys (getuigen: Henrot,
Henricus en Stakenbergtq
Gertruda).
Winandus van KAN, gedoopt (rD op 19-02-1682
te Eys (getuigen: N.N. Maria uxor Gerardus Keufgens
en Keufgens, Winandus).
Simon van KAN, gedoopt
(r0 op 06-05-1685 te Eijs
(getuigen: Keufgens, Simon
en Broewers, Gertrud).
Martinus van KAN, gedoopt (rk) op 11-07-1688
te Eys (getuigen: Schroeders, Joannes loco Keuf-

III
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Mathias (Thij$ van KAN, gedoopt (rk) op 16-08-1648 te Simpelveld (getuigen: Puts, Mathias en
Vosen, Johanna). Uit de volkstelling Simpelveld uit 1694 blijkr, dat
dit het enige in Simpelveld wonende gezin is. Het woont dan op Hulse. Thuis zljn dan nog de zonen
Wernel Lenard en Joannes. In tegenstelling tot het afwisselend gebruik in de kerkelijke registers
wordt de naam bij de telling geschreven als "van Can".
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige
leeftijd op 04-10-1680 te Simpelveld (getuigen: onbekend) met

Gertrudis (Getruijd)
BROUWERS (BRAIIWERS),
jaar oud, gedoopt (rk) op

3

I

22-12-1648 te Simpelveld (getuigen: Beckers, Joannes en Moberts,
Joanna), dochter van Leonardus

BROU\ryERS (BRAIIWERS) en
Catharina SIMMERS
(ZTMMERMANS).
Uit dit huwelijk:
1. 'Wernerus (Werner) van
KAN (zie IV.15 op blz.
Fout! Bladwijzer niet
gedefinieerd.).
2. Catharina van KAN, gedoopt (rD op 31-08-1684
te Simpelveld (getuigen: van
7

J

4.

Kan, Martinus en Browers,
Lucia).
Gehuwd voor de kerk op
Z?-jarige leeftijd op
09 -07 -n A7 te Simpelveld
(getuigen. Schutz, Joannes
enN.N. Maria) met Henricus HENSSEN.
Leonardus (Lenard) van
CANN, gedoopt (rD op
03-06-1686 te Simpelveld
(getuigen: Plumen, Leonardus en Broewers, Maria Catharina).
Joannes van CANN, gedoopt (rD op 14-10-1691
te Simpelveld (getuigen:
Aerets, Wilhelmus en
Schuts, Margarita)

een schutting gewerkt. Of niet Piet. Bij een
van de eerste rempogingen zie je niets,
maar je hoort wel iets. Shit dat was de waterpas. Dat wordt dus eerst een nieuwe waterpas kopen voordat je weer aan het werk
kunt.

In de eerdere berichtgeving stond een verkeerde geboortedatum van Mike. Dit moet
z1jn26 mei. Het jaar blijft ongewijzigd.
We vanaf dezeplaats Jo en Marianne nog
willen condoleren met het overlijden van de
vader van Jo.
We binnenkort weer een adreswijziging
krijgen uit Lelystad. De volgende verhuizing moest rond de carnaval ter hand worden genomen. De Chinees ging voor Ria en
René dus niet door.
Piet nu wel de schutting heeft staan maar
voor het a"ftrangen van de poort nog een
goede timmerman zoekt. Wie weet de oplossing?
Voor nader advies kun je ook bij May en
Gerda terecht omdat de zich meldende
timmerman anders toch wat vaker terug
moet om de palen weer recht te zetten.

Familienieuwtjes of
roddels

In de familie zijnmaar op drie plaatsen
nieuwe slaapkamers gekocht. Blijkbaar
wordt d'r Nachwuchs ook ouder en is het
spul na een aantal huwelijksjaren versleten.
De hoogte wordt nu al aangepast op
seniorenniveau.
Je spreekt een avond met je familie af om
eens lekker Íe gaan Chinezen in plaats van
carnavallen. Je besluit in elk geval met de
auto te gaan, wantje hebt de hele dag aan

In de week voor carnaval een zus van Gré
op televisie (L l)te bewonderen was. Op
zich nog geen nieuws, maar de zus woont
wel helemaal aan de andere kant van de
aardbol en wel in Australië.
Gré nu dar/rizij L 1 weet hoe het huis van
haar zus met inrichting er uitàet De goede
kijker zag overigens meteen dat de twee
zussen op nagenoeg dezelfcle manier bakken.

Het had niet veel gescheeld of Joep en Ria
met kroost waren ingesneeuwd. Nee niet in
Eindhoven, maaÍ ergens in Oostenrijk.
Joep, verstandig als altijd, besloot dus een
dag eerder te vertrekken om op tijd op
kantoor te z1jn.
We niets mogen zeggen,maar van schrij-
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ven is niets gezegd. Tiny feliciteren wij hier
met het behalen van het certificaat Windows. Wrj zrjnnu benieuwd wie de volgende is die het aandurft om zich de automatisering van het gezit eigen te maken.
Truus minder prettige berichten van de
artsen te horen kreeg. Gelukkig heeft de
redactie vernomen dat er verder geen
complicaties zijn.
Wij wensen Truus een voorspoedige
genezing en hopen haar en Jos weer snel bij
een volgende familieactiviteit te zien.

Houseparty's bestonden vroeger ook al

Bij de titel van dit artikel zrillen een aantal
mensen wellicht vraagtekens zetten.
Houseparty's zijn iets van nu en staan
bekend om harde muziek, gebruik van
pillen en noem maar op. Vaak worden
daarblj ook de vraag gesteld "wat moet er
van de jeugd terechtkomen? Waar gaan we
naar toe tn deze wereld".
Nu geloof ik dat elke generatie die wat
ouder wordt zich die vraag stelt. Als net
nog geen vijftiger en al bijna 4O jaar actief
met jeugd aan de slag in de scouting, stel
zelfs ik al die vraag.
Wellicht dat het mij daarom trekt om terug

te kijken in de tijd en te kijken wat de
'Was

dat vroeger
'lonkheid" vroeger deed.
jullie
daarom met julwel zo anders? Ik wil

lie een paar honderd jaar terug in de tijd
gaafi. De tweede helft van de zeventiende
eeuw en de eerste helft van de achttiende
eeuw lijkt mij wel een leuke tijd.

Hoewel maart en april nog geen kunnen
doen, ligt de winter zo wat achter ons. Tegenwoordig hebben we veel soorten vermaak. Vroeger kwamen op het platteland
in dat winterseizoen de vrouwen en meisjes
op toerbeurt in een van hun woning bij elkaar om samen te spinnen. Dit noemt men
de "spinningen". De spinningen begonnen
aftrankelijk van de streek op Allerheiligen
(1 november) of Sint Catharrna (25 november). Tussen half januari en carnaval
waren ze danweer afgelopen.
Spinningen waren voor die tijd belangrijke
sociale gebeurtenissen in de betrekkelijk
rustige wintermaanden. Meisjes werden
door de volwassen vrouwen ingewijd in de
geheimen van de vrouwenwereld. Daartoe
behoorden ook de technieken om textiel te
bewerken. Het werk werd opgevrolijkt
door het vertellen van verhalen en het zingen van liedjes.
Meestal brachten de jongens in de loop van
de avond een bezoek aan de spinning. Vaak
ging dat samen met plagerijen en ook wat
meer geluid.
Onder het toeziend oog van de oudere
vrouwen deden de jongeren allerlei gezelschapsspelen. Op die manier en vooral ook
bij het dansen, dat op deze avonden niet
ontbrak, hadden de jongens en meisjes de
kans om elkaar wat beter te leren kennen.
De spinningen boden de jongeren op het
platteland zo de kans om vrijblijvend en
ontspannen nader kennis te maken et zo
dus te komen tot een "verantwoorde"partnerkeuze. In feite was dat ook een
van de doelen van de spinningen. Het is natuurlijk ruet zo verwonderlijk dat in veel
van de liedjes en verhalen die gezongen en
verteld werden, directe of indirecte toespelingen voorkwamen die een directe relatie
hadden met vrijages of hofmakerij.
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De bisschoppen gingen indertijd ver. Wie
deelgenomen had aan bijeenkomsten of ze
al dan niet oogluikend had toegestaan,
werd in de biechtstoel de absolutie (vergiË
fenis), geweigerd. Voor de kerk was er
--l

degenen die zich verder willen
verdiepen in de specifieke jongerencultuur
in de Zuidelijke Nederlanden, is veel terug
te vinden in de kerkelijke bronnen van het
aartsbidsom Mechelen. Hiertoe behoorde
ook het bisdom Roermond.
Activiteiten, zoals de spinningen, die zich
aan elk kerkelijk toezicht onttrokken,
baarden de kerk in de 17" en 18" eeuw de
nodige zorgen.
In zrln herderlijk schrijven van 25-17-1675
bond aartsbisschop Aiphonsius de Berghes,
resoluut de strijd aan met de ongewenste

Voor

bijeenkomsten. Hij sprak daarbij nadrukkelijk de ongetrouwde jonkheid. 'Jongemans
ende jonghe-dochters" , aan. Met name ging
het dan om hen die "op sondaghen,
heyligh-daghen ende andere (die sy noemen
vrolycke) dagen, zelfs tijdens de kerkdiensten in de herbergen vertoefclen om te drinken en te dansen. Er werden dan onwelvoegelijke verhalen verteld en "oneerlijke" liedjes gezongen. Dit ging dan ook nog
eens gepaard met zodanige aanrakingen
"dartelheden ende wyligheden" dat het
eenen schroom geeft aen alle Godtvreesende Menschen, daer van alleenelyck aenhoorende het verhael".
Een hoogtepunt in het kerkelijk optreden
tegen dit soort bijeenkomsten was in 1697.
Er kwam toen zelfs een verordening tegen
de excessen die plaatsvinden in de dringelagen op het platteland. Behalve de bijeenkomsten in herbergen werden genoemd
"labbyen, quanselbier, spinnighen ofte met
andere namen".

sprake van een doodzonde en de absolutie
kon alleen gegeven worden door een speciaal gevolmachtigde biechtvader of de bisschop zelf. Behalve het niet verlenen van
de absolutie kon de pastoor jongeren zelfs
de huwelijksinzegening weigeren.

Tot slot nog even terug naar de titel. Bij de
spinningen hielden de oudere vrouwen nog
toezicht. De zogenaamde "labbyen"vonden
onder andere plaats in de herbergen. Zij
onttrokken z.ch aan het ouderlijk toezicht.
In de herberg hield de waard toezicht. Hij
deed dat natuurlijk met een heel andere bedoeling. Ook hij moest toen al aan zljn inkomen denken.

Met wat fantasie kun je stellen, dat

de

spinningen van vroeger toch een vorÍn van
houseparty's waren. Ook nu komt de jeugd
nog steeds in horecagelegenheden en ook
nu onttrekt drt zich grotendeels aan het
toezicht van de ouders. Nam vroeger de
kerk maatregelen, nu zien we allerlei regels
van de wereldlijke overheid om de zaak in
'Wanneer je
in de straË
de hand te houden.
registers van de schepenbanken kijkt zie je
dat er in die tijd ook al met enige regelmaat
vechtpartijen waren waarbij mes, knuppel
of wat dan ook de wapens waren.

In de komende tijd zal rk proberen ook wat
over andere gebruiken uit die tijd te schrijven. Daarbrj ku, je dan denken aan meivieringen en gebruiken bij huwelijk.
(Bron: boek "Eer en schande" van Gerard
Rooijakkers 1995).

Een extra paginu deze keer die we gebruiken om nog wut.foto's op te nemen.
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