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T E N  G E L E I D E

Jarenlang is het in Limburg na het geruisloos verdwijnen van de "Limburgse 
Leeuw" op genealogisch gebied stil geweest. Toch is in die periode de interesse 
voor familiegeschiedenis, en daarmee samenhangend de streekgeschiedenis, sterk 
toegenomon. Maar de mogelijkheden om de bereikte resultaten te publiceren of om 
met andere belangstellonden van gedachten tc wisselen, waren vrijwel nihil.
Om in deze lacune te voorzien is dan ook door een werkgroep, bestaande uit 
J.H. Crott, J.A.D. Eyck, J.H.P'I. Hoen, P. Peumans en G. Ramaekers, het initiatief 
genomen om te pogen te komen tot de uitgave van een Limburgs tijdschrift voor' 
Genealogie, dat in principe voor iedereen moest openstaan.
Het resultaat van dat initiatief ligt nu voor u, althans de eerste aflevering, 
die wij hopen nog door vele te kunnen laten volgen.
Maar dat is niet het enige resultaat van het initiatief. Naast het tijdschrift 
hebben wij rie geïnteresseerden ock de service van een genealogischs vereniging 
willen bieden. Wij meenden dat niet beter te kunnen doen dan door deze 
vereniging te stichten als zelfstandige Sectie Gonealogie van het Limburgs 
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, waarvan overigens ook niet-leden van 
dit Genootschap lid kunnen worden. Het Bestuur van het L.G.O.G. steunde ons 
daadwerkelijk bij cie realisering van onze plannen, waarvoor een welgemeend 
woord van dank hier op zijn plaats is.

Wat gaat er nu verder gebeuren?
Als u lid bont geworden van de Sectie Genealogie:
1. bent u daarmee automatisch ook abonnee van het "Limburgs tijdschrift 

voor genealogine";
2 . zult u in de toekomst worden uitgenodigd voor contactavonden, waarbij men 

onderling gegevens kan uitwisselen of hulp kan vragen bij een vastgelopen 
onderzoek;

3. zult u opgencmen worden in een kaartsysteem, waarbij vermeld wordt in welke 
families u geïnteresseerd bent, of waarover u gegevens bezit, i:odat wij u 
in contact kunnen brengen met hen die in hetzelfde onderwerp belangstellen;

4. zult u na verloop van tijd van het geplande documentatiecentrum gebruik 
kunnen maken, zodat moeilijk bereikbare bronnen toegankelijker worden.

Samenwerking met de Nederlandss Genealogische Vereniging
Ongeveer tegelijk ,net de oprichting van de Sectie Genealogie van hat L.G.O.G. 
is de >i.G.V. overgegaan tot de oprichting van een afdeling Limburg. Het doet 
ons genoegen dat wij hier kunnen stellen dat de samenwerking tussen beide 
groeperingen van den beginne goed is geweest en dat beioe ernaar zullen streven 
om - met behoud van olks specifieke karakter en belangstellingssfeer - elkaar 
aan te vullen en zeker niet elkaar 'ce beconcurreren. De bijeenkomsten van beide 
zullen dan ook voor de wederzijdse loden toegankelijk zijn. Het voorlopige 
secretariaat van de Afdeling Limburg van cie N.G.V. berust bij de heer E. Piek, 
Gdasingel 110, Sittard.



Meer bijzonderheden over het tijdschrift
Naast de gebruikelijke genealogische publikaties, zoals stamreeksen, genealogieën, 
kwartierstaten en biografieën, zal vooral veel aandacht besteed worden aan 
informatie, die voor de genealogische onderzoeker van belang kan zijn, bijv. 
ongepubliceerde inventarissen, korte inhouden van gichtregisters, literatuur, 
verwijzingen naar onbekende bronnen.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gepubliceerde artikelen berust bij 
de auteur. De redactie behoudt zich daarom het recht voor om bijdragen, aan de 
juistheid waarvan zij twijfelt of dis zij te onvolledig acht, te weigeren of vóór 
publikatie in een werkgroep ter discussie te stellen.
Het tijdschrift is losbladig opgezet, met een zodanige perforatie dat de bladen 
passen in een grote multoklapper. Dit biedt het voordeel dat de abonnee de

artikelen naar eigen inzicht kan rangschikken, en vervolgartikelen bij elkaar
kan plaatsen. D e .bladzijden zijn dan ook dubbel gepagineerd: bovenaan vindt u de

■ ertikelpaginering, onderaan die van de lopende jaargang.

Zal'olijke mededelingen
Betaling van de contributie kan geschieden door overmaking van het verschuldigde 

3 ; bedrag op girorekening 10 37 88 0 t.n.v. het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap te Maastricht, met de vermelding-contributie 1973j, Sectie Genealogie. 
Voor .19-73 is de contributie vastgesteld op ƒ 5,- voor leden van het L.G.O.G. 
en ƒ 1.2,50 voor niet-leden L.G.O.G. Voor België respectievelijk 70 en 170 Bfrs, 
voor Duitsland 6 en 15 DM. Voor andere landen gelden de Nederlandse bedragen 

.j.. - ev.t ra ,p o rto kos te n.
Losse pagina’s kunnen afzonderlijk besteld worden a raison van ƒ 0,75 per enkele 
pagina en ƒ 1,25 per dubbele pagina. Bij afname van grotere aantallen tegelijk 
is reductie moge Li j k . Bestellingen te richten aan de Administratie Sectie 
Genealogie,Postbus 83 Maastricht, onder gelijktijdige overmaking van het bedrag 
op.; girorekening 10 37 88 0, onder vermelding van de betalingsreden.
Kopij, gelieve u te zenden naar het redactie-adres: Hoeve 14, Spaubeek 5322.
De artikelen ven dit nummer kunnen u als leidraad dienen, wanneer u wilt weten 
hoe wij de kopij gaarne ontvangen. Vragen die u wilt stellen aan uw medeleden 
kunt u aan hetzelfde adres inzenden. Deze zullen opgenomen worden in een vraag- 
en ant^joordrvbriekj waarmee wij het volgende nummer starten.

Inhoud van dit nummer-:
1.. -Ten geleide.
3.,Kwartierstaat van Mgr, dr. J.M. Gijseri, door mej. dr. E.M. Nuyens,

- -~r- Kapoenstraat 23; Maastricht; wordt vervolgd.
7. Het geslacht Vijgen, door J..H. Crott, Hagedoornstraat 23, Heerlen; wordt 

vervolgd.
9. Testamenten Oirsbeek 1692-1721 CL.V.0. 18643.

11. Familie Van Soest te Broekhuizen, door L.J.G.W. Schelberg, arts,
3231 FuhlerY, Kirchplatz 1, West-Duitsland.

14. Kwartierstaat Joc.sten-Linskens, door H.F.J.G. Linskons, D3 Hoge Beek 65,
Venray. •

15. Lijst aanwinsten Kerkelijke registers;, wordt vervolgd.
1,7. Familie Claeo-sens te Sint-Pieter, door Mr. E.F. Panhuysen, Champs

'Lflyséeswag 18, Maastricht; wordt vervolgd.
1.3. Korte inhoud gichtregister Klimmen 1614-1G1S [L.V.0. 7081 ); wordt vervolgd.

Pub likati sprogremvna
Buiten ne te vervolgen artikelen, zullen binnenkort o.a. gepubliceerd worden: 
f3m> Meens te Heerlen, fcr". -Ramaekers te Klimmen en Wijlré, kwartierstaat 
Gie'icn CMidden-Limburg', kwartierstaat Bingen-Lshaye.
De redactie wil de oprichting van werkgroepen bevorderen, die voor bepaalde 
publicaties■hun gegevens bijeenvoegen en- hun onderzoek op elkaar afstemmen. Zij 
roept daarom allen;op die in bovengenoemde families of in de families Huntjens, 
'UbachSj Dautzenherg,. Savelsberg en Delahaye geïnteresseerd zijn, zich met haar 
in verbinding te stellen.
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E . M . Nu y e n s

K W A R T I E R S T A A T  V A N  M G R. D R .  J.M. G I J S  E INT'

Praenotandum . ■ ■ ■ <

1. De verschillende spellingen der eigennamen, zowel voornamen als familienamen,
zijn gegeven zoals zij respectievelijk in de doop- of geboorteakten,-d é■ 
huwelijksakten en de overlijdensakten voorkomen. Niet opgenomen zijn eventuele 
andere spellingen, zoals die voorkomen in de doop- of geboorteakten der -■ • • 
kinderen, en in de overlijdensakten van.de echtgenoten en kinderen. ; T’:

< ’ * wiÜ

2. Vanaf het tijdstip dat de registers van de burgerlijke stand voorhanderf-zijn 
( + 1800] zijn de gegevens hieraan ontleend en wel om praktische redenen:
de kerkalijke registers van die tijd zijn verspreid over de verschillende— 
pastorieën en dus minder toegankelijk.
Wel moet de raadpleger van deze registers erop bedacht zijn, dat de burgérl'ijke 
stand - als instelling van de Franse bezetter - in het begin niet alt'ijb '■■■ 
au sérieux genomen is en dat er dientengevolge nogal eens onjuiste'gegevens- 
in voorkomen. Een voorbeeld is nr. 56 van deze kwartierstaat: in d e 1 ■ >
huwelijksakte van Johannes Salden, 15 brumaire an XII (7-11-1803]
Munstergeleen, is zowel zijn geboortedatum als de naam van zijn moeder Verkeerd 
opgegeven (zie de opmerkingen bij nr. 56 en-de nrs. 112-113]. ' - / -

3. Verschillende malen zijn hele gezinnen als documentatie bij een bepaalde 
persoon uit de kwartierstaat gegeven. Een voorbeeld moge verduidelijken" 
waarom dit gewenst en soms noodzakelijk is: zoekende naar de geboortedatum- 
van Tilmanus Krijsthis, die op 13 juli 1762 te Neeritter trouwde mët.-Jöérï'ria 
Stals (nrs. 44 en 45], vond ik drie personen van dezelfde- naam die in’; • 
aanmerking kwamen: ten eerste Tilmannus, gedoopt 3-11-1730 te Neeritter, 
zoon van Caspar Khristis en Mechtildis Lemmen, ten tweede Tilmanus,-gedoopt 
23-6-1742 te Neeritter, zoon van Joannes Krijsthis en ■ Ida. Macken-, en tërï 
derde Tillmanus, gedoopt 15-8-1742 te Neeritter, zoon van Conrardus Krijsthis 
en Joanna Jacobs. Alleen uit de namen en doopgetuigen der kinderen uit het • 
gezin Tilmanus Krijsthis-Joanna Stals kan achterhaald worden wie van dendrie 
Tilmannen Krijsthis hier gekozen moet worden. Wanneer men de documentatie *- 
bij de nrs. 44-45 overziet en ten overvloede de documentatie bij de"':nrs. 88-B9 
en 90-91 daar naast legt ziet men dat het aan>geen twijfel onderhevig is,
dat de Tilmanus Krijsthis die met Joanna Stals getrouwd is, de zoon i'&-Van 
Joannes Krijsthis en Ida Macken.

4. Neeritter, dat in deze kwartierstaat vaak voorkomt/-ómvatte vóór de >”"■
grensscheiding Nederland-België in 1843 ook het grondgebied van het hu 
Belgische Molenbeersel, Bij die grensscheiding bleef van de gemeente'r’. -• 
Neeritter slechts een klein gedeelte aan Nederland) het overgrote d e e l ;if 
werd - met gedeelten van Ittervoort, Hunsel en St'ramproy - aan België 
afgestaan en voorlopig bij de gemeente Kessenich gevoegd, waarvan het .bij -de 
wet van 12 april 1845, tezamen net'de genoemde gedeelten van Ittervoort, HsiAsel 
en Stramproy, in met Kessenich-Beersel werd afgescheiden en tot zelfstandige 
gemeente Molenbeersel gevormd. - - ' -V

5. Hillensberg is een plaats die eveneens in deze kwartierstaat veel Voorkomt'
Caan moeders zijde]. Als "Standesamt" is het maar kort zelfstandig geweest 
[rond 1816 3; daarvóór viel het onder Munstergeleen (dus maar enkele jarenj 
de akten in deze kwartierstaat dateren van de jaren 1805-1815), en daarrta "• 
onder Wehr (de eerste akts waar Hillensberg onder Wehr voorkomt is van 
1819]. Het Standesamt waar Hillensberg onder viel, is tussen haakjes 
aangegeven.
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1. Mgr. dr. Johannes Mathijs Gijsen3 geb. Kruispunt-Beugen (Oeffelt) 7-10-1932, 
priester gewijd Roermond 6-4-1957, Kapelaan te Valkenburg, par. O.L. Vrouw 
van Altijddurende Bijstand 1957-1959, leraar te Rolduc 1959-1967, student 
gescniedenis aan de Leergangen 1959-1961, diploma m.o. geschiedenis Den 
Haag 12-12-1961, student theologie te Bonn 1960-1963, promoveerde magna cum 
laude te Bonn 10/12-6-1963 op het proefschrift: "Nikolaus Heyendal 
(1658-1733), Abt von Rolduc, und seine Stellung zum Jansenismus" (2 delen), 
docent aan het grootseminarie te Roermond 1963-1966, staflid retraitehuis 
te Spaubeek 1967-1968, rector huize "Op de Berg" te Puth-Schinnen 1967-1960, 
voortgezette studie kerkgeschiedenis te Munster i.W. 1968-1972, docent 
aan de pedagogische academie "De Wylderbeek" te Venlo 1968-1969, rector 
huize "Sint Elisabeth” te Nunhem-Haelen 1969-1972, leraar bisschoppelijk

college te Echt 1971-1972, tot bisschap.van Roermond benoemd 20-1-1972, bisschap 
gewijd Rome 13-2-1972.

• 2 .Joannes Hubevtus Gijsen3 geb. Stramproy 10-8-1897, beambte bij de Nederlandse 
Spoorwegen, overl. Sittard 31-7-1972, tr. Oeffelt 27-5-1926

3- Anna Josephina Speakens3 geb. Hillensberg (Wehr] 17-4-1901, overl. Sittard
25-9-1967.

4.. Peetev (Peter) Mathijs Gijsen3 geb. Stramproy 11-5-1855, timmerman, overl. 
Hoionbeersel 5-4-1902, tr. Stramproy 2-4-1891

5. MciTia-Helena Hubertina Luijs3 geb. Molenbeersel 2-6-1859, overl. ald. 28-2-1917.
6. Johann Anton Speokens3 geb. Hillensberg (Wehr) 30-4-1865, landbouwer, overl. 

aüd, 14-10-1943, tr. Wehr 20-4-1894
7. Anne. Gertrud Salden3 geb. Hillensberg (Wehr) 17-10-1867, overl. Sittard 

1c-9-1950o
8-- ïïertdyriek {Hendrik) Giezen3 geb. Stramproy 11-8-1828, landbouwer, timmerman, 

overl. Weert 4-3-1878, tr. Stramproy 27-5-1850
P&tFcrn&ffla Verkissen3 geb. Stramproy 21-7-1827, overl. ald. 8-4-1893.

10. GuiVi,aume (Wilh&lmus3 Willem) Luis (Luijs)3 geb. Ittervoort (Beersel)
8-12-1814, dienstknecht, landbouwer, overl. Molenbeersel 7-1-1894, 
tr. Neeritter 2-4-1845.

11. Joanna Maria Christus (Christis)3 geb. Neeritter (Manestraet) 3-9-1817, 
overl.'Molenbeersel 26-4-1891.

12» Eeinriah Joseph (Josepf) Speckens} geb. Hillensberg (Wehr) 24-3-1819, leidekker, 
, .  .herbergier en landbouwer, overl. ald. 7-3-1885, tr. Wehr 19-6-1844

13. Maria Ca tharina Sahurgers (Schürgers)3 geb. Hillensberg (Wehr) 23-8-1823, 
cverl. ald. 8-2-1B83.

14. (Johann) Wilhelm' Salden3 geb. Hillensberg (Wehr) 1-12-1835, landbouwer, overl.
6< i ald.' 29-5-1-917ï tr. Wehr 10-11-1659.

15. Maria Cathaz’ina _(Kathdrina) Suijlen3 geb. Hillensberg (Wehr) 9-5-1831, overl.
- ald. 8-1-1891.'

16. F'etrns (Peeter) Gijsen3 geb. Stramproy 7-11-1777, landbouwer, overl. ald.
18-12-1853, tr.

17. Maria Elisabeth lïoningSj geb. Neeritter 2-2-1788, overl. Stramproy 9-2-1857.

; 1 fJ.-B. De h'uvkéiiJ'ksaK'e van Petrus Gijsen en Xaria Elisabeth Konings werd niet gevonden in ds registers
van rjssri'.tter, Stramproy, Thorn, Ittervoort, Hunsel, Grathem, Weert, Baaxem.
Uit dit huwelijk werden ta Stramproy geboren:
a. Jéah Nathiea, géD. 4-12-1BU8. 
t>'. Pirrre, geb. 9-12-1610. 
c. Hütwrt, SCj. 15-1-1616.

‘‘ • '~ Cit rlüüart.' 16-2-1817.
e. Jean Hubert, geb. 5-2-1613.
f. Lsdowiojs, ë̂b'. 3-11-1821.

• g. Henricus Hubertus, geb. 2-9-1B24.
h. fhrtdrick... goü. 11-6-1826 (nr. 8'van de kwartierstaat).

-'i0„ Theodorus Verkljssen (Verbissen)3 geb. Maaseik 4-5-1778, linnenwever, overl. 
Stramproy 17-3-1845, tr. ald. 1-5-1821

19. '-Joanna (Jenne) Gerirudis (Ge trui jd) Leenaers (Lenaers)3 geb. Stramproy
8-10-1792» overl. ald. 25-12-1843,

N.a. Theodorus Verkissen was üij zijn huwelijk mat Jer;ne Getruud Lenaers, 1-5-1821 te Stramproy, 
weduwnaar van fiaria Helena Horninx, overleden te Strax.proy 24-8-1S20. Hat huwelijk van Thacdorus 
Vsrkissen met Heler.a Hornix werc ker,gelijk gasloter. op 28-2-1&03 te Stramproy. Ir. üb registers van ca 
burgerlijke stand van Stramproy komt het niet voor.
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20. Joannes (Jean) Luijs, geb. Hunsel 6-9-1759, landbouwer, Dverl. Ittervoort
28-2-1617, tr.' Ittervoort 25 fructidor an XII (12-9-1804) . .

21. Susanna (Susanne) Berben3 geb. Baexem 11-12-1771.
N.3. Susanra Berben moet tussen 6-12-1314 en 28-2-1017 gestsrven zijn. Op laatstgenoemde datun 
overlijdt haar man, Jean Luijs, te Ittervoort, en op eerstgenoemde datum wordt nog een zoon geboren ts 
Ittervoort. Het overlijden van Susanna Berben is echter noch in de registers van de burgerlijke 
stand van Ittervoort noch in de kerk'ï'lilke registers van Ittervoort te vinden. ..
Uit dit huwelijk werden te Ittervoort geboren:
a. t^arie Jeanne, geb. 26-12-1006.
b. Cathérina, geb. 29-7-1Ü1B.
c. Gidllau.mil, geb. 0-12-1Ö14 [nr. 10 van de Kwartierstaat).

22. Joannes (Jean) Mathias (Matthieu3 Mathijs)3 Krijsthis (Krijstus3 Christis)3 
geb. Neeritter 15-9-1768, dagloner, landbouwer, overl. Kessenich 27-9-1644, 
tr. Neeritter 29 germinal an XII (19-4-1804)

23. Elisabetha (Elizabeth3 Elisabeth) Moonen3 geb. Kessenich 25-1-1781,
~0 overl. Neeritter 31-7-1827.

24. Leonardus (Leonard) Speakens3 geb. Hillensberg 12-7-1778, landbouwer, overl. 
Hillensberg (Wehr) 21-8-1846, tr. Munstergeleen 10 prairial an XI (30-5-180S)

25. Maria Elisabetha (Elisabeth) Janssen3 geb. Hillensberg 16-4-1782, overl.--
Hillensberg (Wehr) 6-5-1843. , k  .£

26. (Johannes3 Johan) Antonius (Anton) Sohürgers3 geb. Hillensberg 26-10-—37|§,

kleermaker, dagloner, landbouwer, overl. Hillensberg (Wehr) 11-3-186l> \,£ti 
tr. Wehr 12-5-1819 . ."slr.'.̂

, \ 27. Maria Elisabeth (Elisabetha) Daniels3 geb. Hillensberg 13-11-1795, ovéPlv
Hillensberg (Wehr) 21-2-1868. . c

28. Jean (Johann) Joseph Salden3 geb. Hillensberg (Munstergeleen) 2l-6-*1808-i^
slotenmaker, landbouwer, overl. Hillensberg (Wehr) 27-2-1879, \
18-10-1832 - . 'r?2r-e-er-

29. Maria Angenes (Agnes) Donnres (Donners)3 geb. Hillensberg (Muhstergélëëf# •£
23-8-1807, overl. Hillensberg (Wehr) 5-6-1840.

30. Bartholomaeus (Barthelemy3 Bartholomeus) Suijlen3 geb. Hiliehsbërg '0^3*^'7785-
schoenmaker, landbouwer, overl. Hillensberg (Wehr) 13-1-1871!, ■■ tr. "iC * lui j .01
Merkelbeek 8-1-1809 'sl.:. ■: ■

31. Anna (Anne) Elisabetha (Elisabeth) Cuijpers (Küppers)3 geb'. Brunèsum'3-!-6d1786,
overl. Hillensberg (Wehr) 8-4-1864. ' ■ i., • ’ v 5. 'i.\ ï:;- Jl» . t***

32. Petrus (Pierve) Gijsen3 geb. Stramproy 2-12-1744, landhöüwer,'övöF]. Sïd’.’
10-3-1812, tr. ald. 30-10-1786 " V-.O-■ ' -.tc-V fr iïr'-rt .T.t

33. Joanna Halermans (Eaeldermans), geb. Stramproy 14-6-1744,- overl';' Sldï- 3^2-1795.
34. Matthijas (Mathias) Koninghs (Konings)3 geb. Grathem^28^-1753',s ó v ' e r ï . •  £ f'

Neeritter 30-9-1788, tr. ald. 24-11-1782 . .i'irvo
35. Jaoomina Cuijpevs3 geb. Kessenich 3-11-1755, overl. Neéritter 5'112--1828.- -H'

N.E. Volgens da huwelijksakte van Mathias Konings en Jocomina Cuijpqrs, Nr:êritt.sr,-24-1:1-''7-S^,sis Jacoi.iina 
Cuijpers geboren te Kessenich (getuigen van het huwelijk: A.damus ven den Heuvel, Thsodorus L.gu:rs en 
Elisabeth Cuijpers). In haar overlijdensakte, Neeritter 5-12-1328, &taat evene'éhs dat zij in' KessSriich 
gebarun i3 en 67 Jaar oud is. Dus zou zij in Kessenich in 176". of daaromtrent geboren ïnoetsdSijn.
In de doopregisters van Kessenich komt slechts ësn Jacomira Cuijpers voor die-in asijmerkingrjomt.p | 
eri wel'die gedoopt is op 3-11-1755, dochter van Joannes Cuijpers en Elisabetha Leujrs.. Oe ,injiaar 
overlijdensakte opgegeven naam van haar moedor, Catharina ........ is dus onjuist.-' "

36. Petrus Verkissen, overl. Maaseik 14-11-1782, tr. Neeritter 1-11^1759 " '' • - -"•'
37. (Anna) Maria (Marie) Leijssens (Leissen3 Leijsten)3 geb. Ophoven: 27.-6-1743,

overl. Maaseik 6-12-1812. -

N.B. VolGtns de overlijdensakte van Petrus Verkissen, Maaseik 14-11-1782,  ̂is hij.. 56 jaar geworden en 
znu dus rend 1726 g^bc.ren .T.jetsn zijn. In aanmerking zou kernen do. op 13-2-1734-te;Maaseik geboden 
Petrus, 7.00:1 van Hsnricu". Vei kissen en Mechtildis Schrours. tlinrtegen pleit echter .dat pos de laatste 
zoon van Petru.-! Verbissen mede do na;;m Henricus voert, nl- Petrus Hcnrir.us, geboren 5-B-17E0 ..e MaaseiK.
Uit dit huwelijk:
a. h'talcna, ged. Thorn 10-5-1761 [set. Joannes Verkissen sn Helena Steijvers). •
b. Rcijnerus, ged. Dphaven 14-1-1763 Iget. Lambertus Verkissen• r.cmine .HenFici.Verkisgsn en Maria Leijssnr.).
c. Plecht i ld is, god. Kessenich 9-12-17S4 (get. Lambertus Verkysson en Mechtildis Letj^en).
d. Leonardus, gt;d. Ks-ienich 25-1 I-17ÖS (get. Leonardus Brouns en MargarGtha Kurvers nomine Catharir.ae
e. Maria Chris tina, gud. Maaseik 9-2-1771 (get. Lambertus Kooien en Chriatiria,Pfelis), ' V-erkir.s.in!. 
t". Maria Catharina, ged. Mpaceik 7-9-1773 (get. Joannes 'Godevridus Hacckcn' nomine Michaalis Bieren,

en Joanna Catharina Lei jssrns). • : V  -• •-
g. Joannes Matthias, ged. n^ase'k 4-2-1776 (gét. Joannes Mattnias Brouns en Maria'ÖdiHa Wstfigl g  ■-

nomine Catherinas Kalissen). . .. , _
h. Tkaaéhruc, ged. Maast-ik 4-5-1770 Igot. Leonardus Bruuns'en Elisabeth Leijssen'), fzié nt.' ïS) .
i. Petrus Henricus, ged. Maaseik 5-5-17Ö0 (get. FerdJnariduü Garardus van der Cruijs numine Henrici 

Kooien, en fiaria Anna Hausmans nomine Gertrudis Leiscns).
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30P Petrus (Pierre)' Gebeten (Lenaerts3 Lenaers)3 geb. Stramproy B-5-1749,
landbouwer, overl. ald. 30 pluviose an XII (19-2-1804), tr. ald. 30-8-1775

39. Joanna (Jeanne) Ritgens (Rietens3 Ritjens)3 geb. Stramproy 5-8-1752, 
overl. ald. 27-4-1807.

40. Wilhelmus Luys3 tr.
41. Maria Cuijpers3 overl. Kessenich 6-1-1793.

N.B. up j-4-1757 wcrdt te t'cssanich een dochter, Elisabeth, geboren uit hfct huwslijk ven Wilhsimus -uijs 
en Maria Cuijpers, met uerr.elcing: "Kinroe (Bcersel)''. Waarschijnlijk zijn ds voorncemds echtelieden 
in het jaar 1755 of 175B getrouwd. In het huwelijksregister ven Kessenich is een hiaat van 7-3-1755 
tot 10-5-1757 en de opr-.srking; "notandum qucd nomina conjugatorum ex Kinroe non sunt posita in ordine, 
quia manus Mathlr.s Engels, paatoris in Kossenich et Kansel, traJit.a sunt 1758 per rc-verendum 
d omino P, Oriessens, hunc temporis deservitorero in Kinroa*’. In de overlijdensakte van Maria Cuijpers, 
Kessenich ü-1-1793, staat oat zij sexagenaria is. Zij zou geboren kunnen zijn op 27 april 1731 te Neerittera 
als aochter van Cornelius Knijpers en Jocnna temmen - 
Uit dit huwelijk:

a. Elisabeth, ged. Kessenich 3-4-1757 (get. Mathias Cuijpers nomine Arnoldi Luys, en Elisabetha Heijler 
nomine.Justinae Janssen),

b. «7oanneas ged, Hunsel 6-9-1759 (get. Reijnerus Cuijper en Anna Luijs), (zie nr. 20).

42. Joannes (Jean) Berben3 landbouwer, overl. Baexem 11-2-1817, tr. Thorn 11-1-1763
43. Joanna (Jeanne) Eoraker (Op genhorck)3 geb. Baexem 7-2-1734, overl. ald.

o gsrininal an XII (29-3-1604).
i'i.B. Uit bil h(j.-;êlijk:
a. Joannes, ged. Neeritter (Thcm) 29-9-1763 (get, Wilhelmus van der VBlden en Catharina Horcker). 
t. Lambertus, ged. Thorn (Seersel) 12-12-1763 [get. Joannes Schrsurs pro Mathia Berben, en Catharina Sever^O.
c. Catharina, ged. Bsexsm 12-6-1769 Cgat. Joannes Gielen en Ida aerten).
■ri* Susanna, ged. BaBxem 11-12-1771 (got. Joannes Brauns ncmine Petri Smeats, en Margarita Barben),

(zie nr. 21). .

44. 0ti'U,ian(us) vulgo Thiel Krijsthis (Kristus)3 geb. Neeritter 23-6-1742, landbouwer,
overl'. uldc 17 vendémiaire XI (9-10-1602), tr. ald. 13-7-1762

45. Jounria (Jeanne) Stals3 geb. Stramproy 29-3-1740, overl. Neeritter 4-1-1606.
N.B. Uit dit huwelijk werden te Neeritter gedoopt:

■ a Petrus,- .ged. 14-5-1763 Cget. Joannes Crijsthis en Maria Hubsen).
b. Ida, gtd. 13-3-176S (get. Jacobus Stals en Joanna Krijsthis).
■?. Joannea HsthCae, ged. 15-9-17S9 (get. Joannes Krijsthis pro Arnoldo Wijsnnans, en Jacomina Halermans),
: (zie nr. 22),.

Joanne=» seti. 3-10-1771 (get. Mathias Antten en Sybilla Krijsthis).

t‘B. Godefridv.s (Godfrcid.) Moonen3 geb. Nederweert 9-1-1734, landbouwer, overl.
Neeritter 27-1-1813, tr. ald. 19-4-1763

-17o CatJiarina (Catharine) Tülkens (Thulkens)3 geb. Neeritter 23-5-1741 , overl.
ald.. ,17-1-1613.

N.b. Uit dit huwelijk:
a. Simon. ged. Weert 21-9-1763 (get. Joannes Tulkens en Joanna rienssen).
b. Henricus, géd. Kessenich 20-3-1785 (get. Mathias Tulkens en Aldegonda Monen).
c. Henricus/ ged. Kessenich 7-12- 1765 (£=t. Henricus Monen en ,'laria Smeets).
u. Aldegonde, ged. Kessenich 16-7-1769 [get. Godefridus Joannes Anthoni en Maria Tulkens). 
a Ccrnsliui, g«;'d. Keósenicii 17-11-1773 (get. Peter Vleeshouwers en Helena S-neets).
■f. Richel, goj. Kessenich 12-3-1775 (get. Henricus Hoon en pn .Her.drina Tulkens).
g. Jchenna Maria, ged. Kesssnich 4-11-1777 (get. Petrus Tulkens en Petronella Prinssen).
h. KZioab^th, ged. Kessenich 25-1-1781 (get. Mathias Tulkens an Jaccmina Vlsesnouwerr.), (zie nr. 23).
Bij de doop van Aldegonde wordt vermeld dat de vader uit Weert is, de mosder uit Beersel sub Neeritter.
Bij de doop van Corneiius wordt van de vader gezegd: "villicus in RuwenhoF e;-: Stramproy".

46. Michael (t#iohel~)Speokens (SpeoV,ken)3 geb. Hillensberg 2-6-1746, overl. ald.
aug.r ■1.796, tr. Brunssum 19-11-1775 

49- Maria. M^ohtildis Crips (Kryps), geb. Brunssum 4-6-1756, overl. Hillensberg 
(Wehr) 25-5-1842.

50. Joannes (Johannes3 Jean) Janssen (Jansen)3 geb. Hillensberg 20-9-1749, 
slotenmaker, overl. Hillensberg (Munstergeleen) 16-2-1813, tr. Hillensberg
1 4-6-17B1:

51. Joanna (Johanna) Maria Döhmens (Doemens)3 geb. Hillensberg 3-4-1760, overl. 
Hillensberg (Wehr) 22-1-1823.

52. Godefridus (Godfrid) Sahurgers (Sohürgers)3 geb. Hillensberg 5(?)-2-1761, 
landbouwer, overl. Hillensberg (Wehr) 12-6-1823, tr. Hillensberg 3-5-1784

53. Maria Catharina (Catherina) Heijnen (Heinen)3 geb. Hillensberg 13-5-1762, 
overl. Hillensberg (Wehr) 5-6-1827.

54. Joannes (Johannes3 Johann) Daniels3‘ geb. Hillensberg 3-5-1770, landbouwer, 
overl. Hillensberg (Wehr) 14-9-1631, tr. Hillensberg 25-5-1794

55. Maria Gertrud Coenen (Cönen3 Ceunen)3 geb. + 1770, overl. Hillensberg
• -:(Munstergeleen) 5-9-1 CIO.

K-Gijsen-4
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G-Vijgen-1

J.H. C r ott

H E T  G E S L A C H T  V I J G E N  ( H e e r l e n ,  R.K.)

INLEIDING

Oudst bekende naamdrager

De geschiedenis begint met een zekere Peter Vygen den aLden, in 1526 op Maandag 
na Pasen uit een wettig huwelijk geboren binnen de vestingwallen van het fort 
van Herle. Hij was van 1574 tot 1601 schepen der hoofdbank Herle. Tevens trad hij 
op als stadhouder (rentmeester) van Jonkvrouwe Margaretha Grijn, voor wie hij dB 

zaken regelde en bezittingen beheerde in de bank van Herle, tot Valckenburg,-^ 
Brussel en elders. Wegens hoge ouderdom draagt hij op 1 maart 1610 het 
stadhouderschap over aan Jasper Roijen. Jonkvrouw Grijn belooft hem voqr bfWjezen 
diensten tot aan zijn dood ieder jaar "twee malder roggen" te geven.
Over wat er zich in de jaren 1542-1569 in het Land van Herle afspeelde',*, heeft 
tijdgenoot Peter Vygen een geschrift nagelaten, getiteld "dye 28 artikelen" (zie 
het hierna vermelde artikel van J. Jongen]. Hierin vermeldt hij belangrijke feiten 
over o.a, een dreigend beleg, een bezoek van Keizer Karei V en legering v^p;-^ 
krijgsvolk in het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Het waren roerige tjLjjl^p en 
de bevolking had veel te lijden van inkwartiering, brandstichting^erj pliunfl^jngp^

Met wie Peter Vygen den alden gehuwd was, is niet bekend. Vermoedelijk' waren de 
hierna genoemde Peter Vigen der Jonghe en Jan Fighen zoons van hem.."Verdere 
aansluiting is door gebrek aan gegevens (nog) niet mogelijk.•:
Volgens de gegevens, ontleend aan de registers van de St. Panèratiusparochie 
te Heerlen, welke beginnen in 1586, leefden er aan het einde' van de-;16idë^etJW'af‘ 
de volgende families Vijgen te Heerlen: , ./\£*e A,

■ ? v.,., . . "

Peter Vigen der Jonghe3 overl. 14-10-1606, tr. Fy (Sophia) Roebroek, overïf'
14-6-1616. Uit dit huwelijk zijn bekend:
1. Ida, ged. 12-5-1589 (get. Leonart Korffs, Lysbeth Breuns) . „ ; ...
2. Dierick, ged. 20-10-1592 (get. Claes Klinghen, Trijnken Hallen).
3. Mechtildis, ged. 14-12-1597 (get. Anatolia Klijngen, Jasparus Becker,

Joannes Creeuwen), tr. Voerendaal okt. 1619 Joannes Meijers.

Lens Fighen, tr. Maycken Ortmans. . -J
Uit dit huwelijk zijn bekend: .
1. Jan, ged. 30-12-1589 (get. Henric Schepers-, Trijnken Hallen-)'. « -‘-'v.
2. Odilia, ged. 15-11-1592 (get. Claes Noppeneij, Heylken -van der Hdi'jdenl-^
3. Christianus, ged. 18-5-1595 (get. Johann Slegtriem, Trin Christïani). •
4. Mateas, ged. 23-4-1598 (get. Cornelius Aelmans, Noel dingen) . ■ '!--•• -
5. Casparus, ged. 11-2-1601 (get. Jacobus in Mante, Petronella Horst)-. "T. -DJ
6. Helena, ged. 22-12-1603 (get. Frans Moenen, Maria N.N.). "‘r :: - •
7. Godefridus, ged. 25-5-1608 (get. Claes Schlechrijms, Jan Schul, Tringhërr

Dassen). V  . :-~

Peeter Fighen3 tr. Wilmken Wirs . ■' ■
Uit dit huwelijk is bekend:
1. Joris, ged. 25-3-1590 (get. Heijn Rumkens, Maijken Ortmans). •’ .Sc

Jan Fighen3 tr. Lisken Roijen (Aleydis van Amstenray). . . ..-■
Uit dit huwelijk zijn bekend: • l-\ ,
1. Hekel, ged. 2-9-1590 (get. Ccert Roijen, Geert Deghens).
2. Joannes, ged. 20-12-1598 (get. Simon Broymans, Heeyn Vijgen, Grey.t :Klassens).
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G-Vijgen-2

Frederich Fighen, tr. Thrijn Bisschops.
Uit dit huwelijk is bekend:
1. Christina, ged. 8-4-1592 (get. Peeter Fighen von Ghielekercke, Geerken van 

den Hove).

Als varianten op de schrijfwijze van de familienaam komen voor: Vygen, Vige(n),
Vighen, Fighen, Viegen, Fijg(h)en, Vijshen, Feygon, Veijg(h)en.
Vele generaties Vijgen hebben in Schandelen gewoond. De Vij g e n w e g  in Schandelen 
ontleent nog zijn naam aan de vroegere bewoners. In het oude Heerlen werden de
meeste stegen aangeduid met de naam van de bewoner van een der belendende 
huizen (o.a. Vigegats). (Zie Bulletin Land van Herle, 1954, pag. 51).

Stamvader

Mo'geregelde stamreeks vangt aan met Joannes Vigen, die in 1605 te Heerlen 
huwt met Elisabeth Mors. Uit dit echtpaar zijn tot heden tien generaties 
voortgekomen. Eén afstammingslijn van geborenen te Heerlen, Schaesberg, 
Hoensbroek, Klimmen, Schinnen en Kerkrade wordt in de hierna volgende fragment- 
genealogie gegeven.

Cerardpleegde bronnen

Gemeentearchief Heerlen:
fenealngie Vijgen (handschrift).
Collectie Horst.
Doop-, trouw- en begraafregisters parochie St. Pancratius.
Landen van Overmaas, nr. 1915, pag. 80, 82, 103, 104, 111, 153, 160, 217,
312/ 332,. -33Ö. .

■.Ltl. van de .Vermei ."Rechten der Schepenbank Heerlen”, Publications Limbourg, 
1ü1B, ;->eg. 85. -
J.J. Jongen: "Aantekeningen over Heerlen uit de jaren 1542-1589", Bulletin 
Land van Herle, 1956.

GENEALOGIE

I. Joannes Vigen3 tr. Heerlen 31-7-1605 Elisabeth Mors.
Uit dit huwelijk gedoopt te Heerlen:
1. Joannes, ged, 13-11-1607 (get. Claes Tilmans, Maria Wetzelers, Maria

Dautzenberg).
2. Petrus, volgt II.

IM.B. Vermoedelijk zijn de hiernagenoemden ook kinderen geboren uit het 
■huwelijk van Joannes Vigen en Elisabeth Mors. In de doopregisters worden als
ouders vermeld: Joes Vijgen en Elsa. Alleen bij Nicolaus wordt de echtgenote
Elsa Vruls genoemd. Vruls zou een alias, van Mors kunnen zijn.

a. Odilia, ged. 23-7-1606 (get. Peter Muters, Maria Muters).
b. Hermanus, ged. 27-12-1610 (get. Henricus Spelthaen, Johanna Doortans). .
c.- Nicolaus, ged. 22-10-1612 (get. Joes Haerst) .
■■d; Cornelia, ged. 16-11-1615 (get. Elisabeth Baijskens).

II. Petrus Vigen3 ged. Heerlen 24-2^1609 (get. Peter Mutter, Peter Dorttans,
Greith Sleipe), overl. jóór 18-4-1673, tr. Catharina Wetzèls.
Uit dit huwelijk gedoopt te Heerlen:
1. Mathijs, geb. ca. 1639.
2. Herman-, volgt III.

3. Agnes, ged. 20-12-1643 (get. Joannes Autmans, Odilia Vijgen).
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L.V.O.-1864-1

T E S T A M E N T E N
v e r l e d e n  voor of ge re a l i s e e r d  do o r  S c h o u t  en S c h e p e n e n  van 
O i r s b e e k ,  1 5 - 1 1 - 1 6 9 2  - 1721 C i n h o u d s o p g a v e  van L a n d e n  van 
□ vermaas nr. 1864)

15-11-1692 Testament van Pauls Pijls.
• • • ! J

8-10-1694 Rutt Dalmans en zijn echtgenote Fieken Engelen testeren op elkaar. 'i

30-1-1698 Fieken Engelen, weduwe van Rutt Dalmans, vermaakt haar goederen aan 
haar neef Jan Engelen, zoon van Aret Engelen. ■■■■■'£

28-6-1694 Jan van den Eschen legateert aan zijn stiefdochter Lisbet Vroemen e»3 
haar kind ieder 100 gulden na de dood van zijn echtgenote. uur.

-n cv
19-4-1697 Testament van Hendrick Cremers en zijn echtgenote Nisken Maessen

■ - - r i a

3-10-1698 Metgen Maes, "huysvrouwe van Jan Vos borger van Ruremonde", doet 
afstand van haar ouderlijk erfdeel ten gunste van haar zusters Maria, Catharina, 
Anneken en Frideken of derselver kinderen, met dien verstande dat Mechtel, de 
dochter van haar zuster Mary, vooraf haar aandeel in een weide zal ontvange».-: iZ.

r?rft.'
21-1-1697 De echtelieden Gertrud Wilms en Geret Cleuters vermaken -stükikeri130 
land aan elkaar. . . - ■' -sr-G

9-6-1698 Helena Jansen, ongetrouwd, maakt haar testament voor notaris.a Crüföe.
Legaten voor Jenne Schrijn, dochter van Lijsbeth Janssen en Jan Schrijn, ..en S/bfir 
Jan, Gerit, Peter en Maria Janssen, kinderen van Niclas Janssen en haar .zjjstïéër- 
Elisabeth Janssen. nl .-l,i

• c ‘ * bnsJ
12-7-1703 Willem Dalmans laat het testament van Helena Jansen realiseren.

5-2-1705 Oirck Joris doet een schenking aari zijn schoonzoon Matthijs Haseliers.

24-9-1705 Mathijs Haseliers laat deze akte realiseren.

17-5-1710 Elisabeth Stijpers geeft aan haar nicht Neulke een 'kist rtet wat -dèar2 
in is, "staende bij de halfersse vant casteel”; de reë't van haar■“halat'e'hscHap
moeten Herman Stijpers en Neulken en Mariken "gesusters""delen. r .r

. r ,j . . . .  .. j

13-7-1705 Claes Lurnpens, schepen der heerlijkheid Schinneh, en zijn '..hüïsvroow 
Maria Pijls testeren op de langstlevende.

14-7-1705 De huisvrouw van Klaes Lumpens laat 'bovenstaand'te'stament rêaïfs'ëï'ën.

9-4-1663 Trijn Smits, woonachtig tot Erunssum, schenkt haar goederen aan haar 
natuurlijke dochter Lijsbeth.

23-2-1677 Lisbet Proosten, weduwe van Baltus Keulen, maakt in het huis van * ' 
haar dochter Entken, gelegen in het dorp Rooth (Bingelrade), haar'testament, 
waarbij zij haar goederen vermaakt aan haar dochter Entken en aan het "Wei j-ékint” 
van haar dochter Meijken. Ook haar schoonzoon Peter Schatz wordt genoemd.

3-4-1711 Jan Janssens, die een zwaar accident heeft gehad,:, maakt .zijn; testament 
met consent van zijn echtgenote Elisabeth -Tewis. v .1 3 jr. :

5-1-1712 Lijsbet Teüis, weduwe van Jan Janssen, benoemt tot haar.universele 
erfgenamen de kinderen van Lenaert Teüissen.
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L.-V.0.-1864-2

19-4-1714 Trinckën Ceulen, weduwe van Phlip BecKers, te Bingelraedt, laat 'naar 
goederen aan haar Kinderen na, met een apart legaat voor haar oudste zoon Ercken.

11-8-1714 Michel Habets vermaakt haar goederen aan de kinderen van haar zuster 
Cornelia Habets. Tevens zijn er legaten voor haar zusters Fridanna en Cornelie, 
en voor haar broer, die al lange jaren buitenlands is.

21-6-1714 Severen Cleuters vermaakt zijn goederen aan zijn broer Gerard Cleuters, 
die hem geholpen heeft bij het langdurig proces tegen hun broer.

26-10-1715 Nijs Peters en zijn zuster Catharina Peters, beide ongetrouwd, wijzen 
als erfgenaam aan Jan Peters, natuurlijke zoon van Nijs Peters.

1-8-1715 Maria Becks, weduwe van Reijner Beckers; maakt op Hof Ooenrade haar 
testament en wijst Thomas Lahaie tot haar universele erfgenaam aan.

7--;5-1716 Marie Franssen, weduwe van Carel Janssen, vermaakt haar goederen aan 
haar1 zoon Peter Janssen, aan de kinderen van haar zoon Reijner Janssen, aan 
haar zoon Anthonius in de Preekheeren orde, en aan haar dochter Sibille.

21-12-1716 Agatha Klinckaerts vermaakt al haar goederen te Merkelbeek aan de 
echtelieden Jan Miels en Maria Klinckarts.

3-4-1717 Jan Daemen in ’t Rooth benoemt- tot erfgenamen: zijn broer Gysbert 
Doemen; de zoon van zijn zuster Cornelia Daemen, n.1. de Eerw. Hr. Conrardus 
Cremers, pastoor te Merkelbeek; de kinderen en kindskinderen van zijn zuster 
Catharina Doemen, met name Catharina Schaejans en de kinderen van wijlen-Maria 
Scheejans, met name Merten, Catharin, Lijsbet, Maria, Gertrud, Pauls en Jan 
Heynen, benevens Anthon Claissen uit het tweede bed van Catharina Daemen; 
de kinderen van wijlen zijn broer Thijs Daemen, met name Coen', Arnoldt en Maria 
Daemen; de kinderen van wijlen zijn zuster Gertrud Daemen, met name Lijsbeth en 
-Cornelia Beckers... Hij geeft nauwkeürig aan volgens welke verdeelsleutel ieder 
van de aangewezenen erft.

16-9-1715 Gabriel Schoffelen, schepen van Oirsbeek, en zijn huisvrouw Catharina 
Moenen vermaken hun goederen aan de kinderen van hun zoon Willem zaliger, aan 
hun zoon Aret en aan hun Eydom Jan Limpens.

16-3-1719 Frans Franssen vermaakt zijn goederen aan Michiel Schoffelen en diens 
huisvrouw, en legateert een kleine rente aan zijn zusters Lijsbeth en Meijcken, 
welke laatste reeds overleden is.

26-2-1720 Meijcken Geurten vermaakt haar goederen aan haar man Thomas Bruis.

A;1ü)-9-1'7'20 Severen Brandts vermaakt zijn goederen aan zijn broer Lambertus en 
zijn zuster Jenne Elisabeth Brants.

\ 26-8-1721 Gehenne Gielen vermaakt haar goederen aan haar nicht Barbara Oamas, 
huisvrouw van Mathijs van den Camp, en aan haar neef Jan Damas.

21-1-1721 Theodorus Puttmans maakt te Merkelbeek zijn testament en vermaakt zijn 
goederen aan Jan Damas, aan de kinderen van Ernen Daemen en Heyliken Putmans, 
aan zijn tegenwoordige huisvrouw Catharina Bloemen, en aan het kind dat hij 
verwekt heeft bij Elisabeth Kruekels.

N.B. In L.V.O. 1865 bevinden zich losse stukken betreffende testamenten en 
'concepten over de jaren 1643 t/m 1793. Het meerendeel hiervan is gerealiseerd 
in bovenstaand testamentenregister of in de gichtregisters (L.V.O. 1841-1856).
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G-Van Soest-1

L.J.G.W. Schelberg

D E  F A M I L I E  V A N  S O E S T  T:.E B R O E K H U I Z E N

In 1914 publiceerde A.F. van Beurden in ”De Maasgouw" een artikel over de 
familie Van den Vaeros oorspronkelijk genoemd Van Soest naar de hoeve Soest te 
Grubbenvorst alwaar zij woonden ). Nu kwamen wij bij het doornemen van de 
kerkelijke registers van Broekhuizen, bewaard op het Rijksarchief Limburg te 
Maastricht, ook een familie Van Soest tegen. Verwantschap tussen deze familie 
Van Soest en de hierboven vermelde kon door ons niet worden aangetoond.
Van de Broekhuizer familie Van Soest stelden wij'de volgende genealogie samen-.

Ia. Petrus van Soest} geb. ca. 1615, waarschijnlijk een broer van de hierna -te
noemen Arnoldus van Soest. Petrus van Soest huwde ca. 1639 met Petroneila'1\l., 
geb. ca. 1620. Hij overleed op 4-1-1674 te Broekhuizen ). Hij was smid., 
van beroep en is mogelijk identiek met de Petrus van Soest die in 1643 schout 
van Broekhuizen is.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina, ged. 7-2-1640.
2. Helena, ged. 17-Q-1642, jong overleden.
3. Henricus, ged. 8-2-1643.
4. Hubertus, ged. 11-12-1644.
5. Antonius, ged. 9-10-1647, jong overleden.
6. Elisabeth, ged. 25-9-1650, tr. 13-9-1695 met Joannes Becker.
7. Helena, ged. 6-1-1653, overl. 10-6-1718j zij wordt dan echtgenote vön 

Willem Janssen genoemd.
8. Antonius, volgt H a .
9. Petroneila, ged. 9-6-1660, overl. 24-2-1704, tr. 3-10-1683 met Joannes van 

Berch.

Ib. Arnoldus van Soest, geb. ca. 1621, waarschijnlijk een broer van de hiervoor 
genoemde Petrus van Soest. Hij huwde 29-11-1646 met Theodora Floerkens,;gèb. 
ca. 1626.
Uit dit huwelijk:
1. Henricus, ged. 17-12-1647.
2. Joannes, ged. 10-4-1650.
3. Petrus, ged. 6-1-1658.

Ic. J o a m e s  van Soest, geb. ca. 1634, mogelijk een broer, doch in ieder geval
familie van de hierboven genoemde Petrus en Arnoldus van Soest. Hij overleed
5-6-1681. Hij huwde 2-11-1659 Maria Saeren, geb. ca. 1639, overl. 14-1-17ÖB.
Op hun grafsteen staat de volgende inscriptie:
+/ I.H.S. (een hart waarboven drie spijkers) Anno Domni/ J68J Den 5 / Ivnivus 
Is In / Godt Ghestorven Ian van Soost / Anno Oomini 1708 Den 14 Ianvarivs / Is 
in Godt Ghestorven Mari Saeren /. Ehelviden Godt troost die Sielen ).
Uit dit huwelijk:
1. Henricus, ged. 28-11-1660, jong overleden.
2. Henricus, ged. 5-11-1661, jong overleden.
3. Jacob, volgt Ilb.
4. Theodorus, ged. 2-4-16E6, jong overleden.
5. Petroneila, ged. 24-8-1669.
6. Gerarda, ged. 1-1-1672.
7. Catharina, ged. 4-8-1673, tr. 2-5-1699 met Petrus Schreurs.
8. Petrus, volgt IIc.
9. Henricus, ged. 19-5-1677.

10. Theodorus, volgt Ha.
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H a .  Antonius van Soest3 ged. 28-11-1655, overl. 16-7-1695, tr. ca. 1664 met 
Elisabeth N . ,
Uit dit huwelijk:
1. Petrus, ged. 17-9-16B5.
2. Wilhelmus, ged. ca. 1666 (van hem vonden wij geen doopakte; gezien de 

getuigen bij de dopen van zijn kinderen is het echter zeer aannemelijk 
dat hij uit het hierboven vermelde huwelijk stamt), volgt lila.

3. Margaretha, ged. 13-1-16B7, overl. Swolgen 17-10-1757, tr. ald. 
20-2-1727 met Richard van de Ven alias Leeuwen, weduwnaar van 
Petroneila Pijpers. Hij overleed Swolgen 3-10-1740.

4. Huberta, ged. 14-12-1668.
5. Petroneila, ged. 9-2-1690.
6. Joanna, ged. 5-1-1692, tr. 20-1-1717 met Joannes Schreven.

Ilb. Jaoob van Soest3 ged. 21-10-1663, overl. 21-2-1727, tr. (1) 4-9-1696 met 
Beatrix aengen Eyndt; tr. (2) 2-3-1707 met Cornelia Denen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes, ged. 28-10-1698.
Uit het tweede huwelijk:
2. Maria, ged. 19-3-1708, tr. 21-7-1728 met Wijnandt Floeren.
3. Beatrix, ged. 12-4-1710, overl. 28-6-1761, tr. met Henricus Peten.
4. Petrus, ged. 24-3-1715.
5. Theodorus, ged. 12-4-1717.
6. Gerardus, ged. 10-2-1720.
7. Henricus, ged. 6-6-1722, tr. 16-7-1744 met Joanna Peters.
8. Joanna, ged. 17-10-1724.

Iïn. Petrus van Soest3 ged. 21-3-1675, tr. (1 ) 25-8-1697 met Berta Thomassen, 
overl. 12-7-1709; tr. (2) 7-5-1710 met Agnes Friesen, overl. 24-1-1723. 
Uit het eerste huwelijk:
1. Arnold, ged. 10-11-1698, overl. 4-7-1713.
2. Joannes, ged. 13-7-1701.
3. Petrus, ged. 28-2-1709.
Uit het tweede huwelijk:
4. Berta, ged. 7-4-1711.
5. Henricus, volgt Illb.
6 . Maria, ged. 28-4-1714.
7. Elisabeth, ged. 5-12-1715.
8. Arnoldus, ged. 1-8-1717.
9. Andreas, ged. 22-2-1720.

10. Petrus, ged. 4-9-1721.
11. Theodorus Josephus, ged. 1-1-1723.

lid. Theodorus Van Soest3 ged. 1-4-1679, tr. 30-8-1705 met Joanna Thonisse.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes, ged. 17-5-1707, overl. 3-10-1782, tr. met Anna Laemers, 

overl. 7-11-1782.
2. Jacoba, ged. 15-2-1709, tr. 27-8-1735 met Henricus Groethuijsen.
3. Petrus, ged. 15-3-1711.
4. Maria, ged. 16-9-1713, jong overleden.
5. Gerardus, volgt IIIc.
6. Maria, ged. 23-11-1721.
7. Joanna, ged. 25-10-1724.

lila, Wilhelmus van Soest3 geb. ca. 1686, tr. met Mechtildis Cremers.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina, ged. 18-6-1712, tr. 9-4-1736 met Petrus Aerts.
2. Petrusi volgt IVa.
3. Jacobus, ged. 27-5-1718.
4. Elisabeth, ged. 13-12-1719.
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Illb. Henricus van Soest, ged. 7-10-1712, tr. 17-5-1733 met Helena Hendrix.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus, ged. 14-3-1734.
2. J-oannes, ged. 24-1-1736.
3. Henricus, ged. 15-4-1738.
4. Anna Catharina, ged. 25-9-1739.
5. Joannes, ged. 17-7-1740.
6. Petrus, ged. 5-4-1743.

IIIc. Gerardus van Soest, ged. 12-10-1715, overl. 6-3-17B6 aan "corse" Ckoorts), 
tr. met Maria Poeyn, geb. ca. 1720, overl. 1-2-1781 eveneens aan "corse”,
61 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus, ged. 5-4-1750.
2. Abel, volgt IVb.
3. Joannes Gerardus, ged. 6-1-1754.
4. Petrus Jacobus, volgt IVc.
5. Maria Agnes, ged. 11-7-1758, tr. met Joannes Leonardus Swijen.
6. Anna Mechtildis, ged. 4-4-1764, overl. 19-4-1796 aan ”gall kortse”.

XVa. Petrus Van Soest, ged. 1-7-1715, tr. 24-11-1748 met Catharina te Loo.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina, ged. 16-1-1750, overl. Straelen 22-12-1830, tr. ald.

27-5-1770 met Abel 'Schelberg, ged. Broekhuizenvorst 28-2-17.43,, overl. 
Straelen 20-3-1B15.

IVb. Abel van Soest, ged. 24-11-1751, tr. 19-9-1782 met Anna Maria Swijen'.
Uit dit huwelijk: ;
1. Maria Gertrudis, geb. en ged. 29-10-1783.
2. Joanna Mechtildis, geb. en ged. 3-10-1785, overl. 23-12-1786 aan,;. ; 

"begaevinge".
3. Gerardus Thomas, geb. en ged. 1-5-1787, overl. 15-10-1792 aan "teiringe”.
4. Maria Antonia, geb. en ged. 23-3-1789, overl. 26-3-1789 aan "begaevinge”.
5. Joannes, geb. en ged. 1-7-1790, overl. 3-7-1790 aan "begaevinge”.:."
6. Joanna Maria, geb. en ged. 23-2-1792.
7. Gerardus Thomas, geb. en ged. B-6-1794.

IVc. Petrus Jacobus van Soest, ged. 16-12-1755, tr. 1-10-1788 met_Wilhelmina 
Wijnhoven. .
uit dit huwelijk:
1. Maria Christina, geb. en ged. 21-6-1789.
2. Gerardus, geb. en ged. 27-5-1790, overl. 12-5-1791 aan "teiringe"I.'.
3. Gerardus Joannes, geb. en ged. 12-4-1791.
4. Maria Gertrudis Caecilia, geb. en ged. 22-11-1794.
5. Joannes Henricus, geb. en ged. 27-9-1796, overl. 16-7-1797 .aan "teiringe”.
6. Aldegundis, geb. 25 en ged. 26-6-1798.

De thans nog in Noord-Limburg levende Van Soest stammen waarschijnlijk uit de 
hierboven besproken familie.

Noten:
) A.F. van Beurden: "De familie van den Vaero, vroeger genoemd aan,gen Vaeren 

en van Soest”, in De Maasgouw, 36 (1914), p. 2-4. (Zie overigens ook het 
artikel van Jan Verzijl over de Venlose schepenfamilie Van den Vaero in 
De Limburgse Leeuw, 12de jrg. (1964), p. 125-127. Red.)

) Deze aanduiding wordt hierna weggelaten. Tenzij anders vermeld hebben 
+++ dopen, huwelijken en overlijdens te Broekhuizen plaatsgevonden.

) J. Belonje: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden, PSHAL,
96-97 (1960-61), p. 45.
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H . F . J . G .  LinsK'ens

K W A R T I E R S T A A T  J O O S T E N - L I N S K E N S

1a. Josephus Maria Joosten, geb. Waert 6-9-1940.
1b. Maria Anna Josephina Joosten, geb. Weert 22-10-1941.
1c. Ermanuela Maria Joosten, geb. Weert 28-12-1942.
1d. Josephina Stephania Maria Joosten, geb. Weert 26-5-1944.
1e. Ludovious Maria Gerardus Joosten, geb. Weert 24-9-1948.
1f. Ölga Hermana Maria Joosten, geb. Uden 24-9-1955.
2. Ludovious Petrus Maria Joosten, geb. Weert 24-11-1912, dir. L.T.S. Uden, 

tr. Weert ?6-fl-1933
3. Maria Herr.iana Antonia Linskens, geb. Weert 29-5-1917.
4. Josephus Franciscus Maria Joosten, geb. Weert 29-5-1890, herbergier, 

lid van de gemeenteraad, overl. ald. 13-10-1950, tr. ald. 12-9-1910.
5. Antonia Josephina Maria Hendriks, geb. Weert 8-3-1888.
6. Hendrikus Andreas Nicolaas Liviskens, geb. Weert 18-8-1886, boekhandelaar, 

handelsdrukker, lid van de gemeenteraad, overl. ald. 27-3-1957, tr,
Nederweert 24-5-1916

7. Marie-Anne Geertruida Linssen, geb. Nederweert 11-3-1891.
8 . Ludovious Petrus Maria Joosten, geb. Weert 14-7-1851, lid van gedeputeerde 

staten van Limburg, overl. ald. 4-8-1911, tr. Nederweert 5-5-1879
9. Helena Hubertina Gubbels, geb. Nederweert 21-9-1856, overl. Sittard 28-1-1952.
10. Hubertus Petrus Hendriks, geb. Weert 21-5-.1841, graanhandelaar, wethouder 

van de gemeente Weert, overl. ald. 13-10-1909, tr. ald. 15-7-1873.
11. Maria Petroneila Hermans, geb. Weert 20-5-1846, overl. ald. 30-1-1931.
12. Herma,n Hübert Linskens, geb. Swalmen 27-7-1841, rijksambtenaar, later 

azijnfabrikant, overl. Weert 8-3-1923, tr. Susteren 5-4-1872
13. Maria Antoinette Schepers, geb. Susteren 21-11-1848, overl. Weert 15-5-1918.
14. Peter Theodoor Linssen, geb. Nederweert 20-10-1864, expediteur, overl. ald.

12-9-1928, tr. ald. 3-5-1889 •
15. Anna Maria Geuns, geb. Nederweert 21-12-1864, overl./begr. Boxtel/Nederweert 

21/24-8-1934.
16. Jan Franciscus Joosten, geb. Helden 7-1-1815, graanhandelaar, overl. Weert 

3-3-1880, tr. ald. 27-1-1847
17. Sybille Elisabeth Janssens, geb. Weert 26-6-1819, overl. ald. 18-3-1880.
16. Petrus Gubbels, geb. Nederweert 27-6-1811, landbouwer, overl. ald.

7-4-1865, tr. ald. 27-4-1841.
19. Joanna Miria Wulms, geb. Nederweert 26-2-1823, overl. ald.
20. Lambertus Matheus Hendriks, geb. Rotterdam 11-6-1810, herbergier, overl.

Weert 18-5-1871, tr. ald. 15-4-1835.
21. Ida Joanna Tielen,_ geb. Weert 12-5-1813, overl. ald. 14-1-1878.
22. Theodorus Hermans, geb. Kessenich, koopman, overl. Weert, 14-12-1867, tr.
23. Maria Aldegonde Hubertina Verschueren, geb. Heythuysen 19-4-1815, overl.

Weert 22-10-1890.
24. Paulus Jacobus Linskens, geb. Tegelen 8-3-1798, handelaar in brandstoffen, 

overl. Neeritter 19-2-1868, tr. (1 ) Helena WiIheImina van Kaldenkercken; 
tr. (2] Swalmen 29-1-1839.

25. Maria Catharina van Croy, geb. Swalmen 30-9-1812, overl. Neeritter 23-9-1854.
26. Matheus Henricus Schepers, ged. Leeuwarden 19-8-1809, herbergier, overl. 

Susteren 13-9-1881, tr. (1 ) Maria Josephina Rosalie llraff; tr. (2)
Susteren 5-4-1B45.

27. Maria Josepha Sophia Busch, geb. Susterên 1-9-1813, overl. ald. 11-7-1878.
28. Peter Theodoor Linssen, geb. Nederweert 13-2-1837, landbouwer, herbergier, 

overl. Vught 21-2-1904, tr. Weert 27-10-1860.
29. Joanna Gertrudis Manders, geb. Weert 3-8-1835, overl. Nederweert 11-4-1898.
30. Wilhelmus Geuns, gab. Nederweert 22-7-1821, landbouwer, herbergier, overl. 

ald, 10-5-1896, tr. ald. 14-2-1849.
31. Marie-Anr.e Geertrui Rutten, geb. Horn 4-4-1E27, overl. Nederweert 4-4-1897.
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Aanwinsten K.R.-1

L I J S T  VAN A A N W I N S T E N
Op de v e r z a m e l i n g  k e r k e l i j k e  doop-, h u w e l i j k s -  en 
o v e r l i j d e n s r e g i s t e r s  b e w a a r d  op het R.A.L. te M a a s t r i c h t  
( a a n v u l l i n g  op de i n v e n t a r i s  van J.M. van de Ve n n e )

Gezien het grote belang voor genealogen van de kerkelijke registers en gezien 
de herhaalde constatering dat velen nog niet weten dat een groot gedeelte 
van de registers, waarvoor Ven de Venne verwijst naar de R.K. parochie ter 
plaatse3 inmiddels op het Rijksarchief aanwezig is3 leek het de redactie 
nuttig om3 in afwachting van een herziening van de inventaris3 al een 
voorlopige lijst van aanvullingen te geven. De hierbij gebruikte nummering3 
heeft overigens geen betrekking op de op het Rijksarchief gebruikte nummering3 
maar wordt hier slechts gebruikt om de respectievelijke delen duidelijk van 
elkaar te onderscheiden.
Deze lijst van aanwinsten werd ons bereidwillig door het R.A.L. te Maastricht 
voor publikatie afgestaan.

Gebruikte afkortingen:
D= dopenj H- huwelijken; 0= overlijden; K= klapper.

BEEGDEN
1. □ 1770 febr. 3 - 1770 aug. 25; H 1770 april 26 - 1770 sept. 27;

0 1770 maart 27 - 1770 april 9.
2. 0 1771 jan. 13 - 1771 sept. 22; H 1771 juli 16;

0 1771 febr. 10 - 1771 okt. B.
3. D 1772 febr. 4 - 1772 dec. 30; H 1772'jan. 8 - 1772 sept. 15;

0 1772 jan. 22 - 1772 nov. 15.
4. 0 1773 maart 1 - 1773 nov. 4; H 1773 jan. 29 - 1773 okt. 19;

0 1773 jan. 29 - 1773 okt. 22.
5. D 1774 jan. 24 - 1774 dec. 24; H 1774 jan. 19 - 1774 juni 2;

0 1774 jan. 7 - 1774 nov. 4.
6. D 1796 juli 2 - 1626 maart 3; H 1799 juli 5 - 1825 juli 12;

0 1803 dec. 6 - 1826 maart 6; naamindex op D, H en 0.
7. D 1826 april 2 - 1895 sept. 17; naamindex.
8. 0 1826 april 8 - 1933 dec. 17; diverse aantekeningen.

BELFELD
9. D 1794 maart 12 - 1794 dec. 26; 0 1794 febr. 4 - 1794 okt. 26.

BEMELEN
10. D 1652 juni 16 - 1848 dec. 15; H 1736 jan. 6 - 1848 jan. 6;

0 1730 okt. 8 - '1848 okt. 23; lijsten van gevormden.

CAD IER-BEMELEN
11. 0 1614 - 1667 maart 12; H 1615 okt. 25 - 1648 okt. 21; memoria.

ECHT
12. D 1637 juli 25 - 1670 mei 11; H 1639 jan. 16 - 1670 okt. 4.
13. H 1693 juli 28 - 1767 nov. 24; 0 1693 aug. 1 - 1767 dec. 29.

EIJSDEN (Ned. Herv. Gemeente)
14. Ondertr. 1666 okt. 2 - 1717 mei 15; H 1656 juli - 1717 maart 17; 

lijst van lidmaten 1656-1716.
15. D 1800 nov. 27 - 1967 juni 4; Ondertr. + H 1765 okt. 26-1960 april 28;

aangenomen personen 182B april 19 - 1B93 maart 31.
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GELEEN
16- 2 1 . K. D 1605 - 1796, 6 delen.
22-23. K H 1605' - 1796, 2 delen.
24- 25. K. 0 1605 - 1796, 2 delen.

GRATHEM
26. D 1650 okt. 1 - 1654 sept. 6.
27. D 1676 - 1769 dec. 25; lijst van gevormden.
28. D 1770 jan. 8 - 1796 nov. 18; D onwettigen 1741 - 1766.
29. D 1770 jan. 8 - 1868 dec. 17; □ onwettigen 1772 maart 29 - 1804 maart 15.
30. H 1713 sept. 26 - 1795 april 14; □ onwettigen 1725 okt. 15 - 1718 jan. 13.
31. H 1770 febr. 18 - 1869 nov. 23.
32. 0 1713 nov. 13 - 1740 juni 20.
33. 0 1770 jan. 7 - 1B95 nov. 24.
34. D 1652 mei 1 - 1670 maart 19; H 1650 okt. 12 - 1670 nov. 27;

0 1650 aug. 3 - 1669 nov. 26.
35. D 1635 jan. 17 - 1651 febr. 2; H 1650 (?); 0 1635 sept. (?) - 1650 maart 29.
36. D 1671 jan. 20 - 1706 febr. 27; □ 1713 jan. 23 - 1713 nov. 5;

H 1672 aug. 12 - 1700 maart 1; 0 1671 jan. 26 - 1703 jan. 21.
37. D 1676 - 1740 juli 2 1 ; H 1713 sept. 26 - 1739 febr. 21; D onwettigen

1725 okt. 15 - 1737 maart Bj □ 1713 nov. 9 - 1740 juni 29; liist van
communicanten; lijst van gevormden.

38. D 1781 jan. 30 - 1796 'sept. 1; H 1781 febr. 13 - 1796 nov. 22;
0 1781 jan. 5 - 1796 nov. 15.

39. (Van de gehuchten Katert, Kelpen en Gier) D 1781 jan. 30 - 1805 aug. 10;
H 1781 febr. 13 - 1805 juli 3; 0 1781 jan. 5 - 1805 maart 10.

GUTTEKOVEN
40. D 1770 jan. 24 - 1798 aug. 1.

HEEL
41. □ 1700 jan. 1 - 1807 okt. 13; H'1705 sept. 29 - 1804 april 14;

0 1730 dec. 31 - 1807 juli 14.

HEERLEN
42-50. K □ 1588-1796, 9 delen.

HELDEN
51. D 1630 april 1 - 1636 maart 12; D 1639 jan. 23 - 1651 okt. 29;

H 162BC ? 3 okt. 5 - 1651 dec. 2.
52. D 1651 nov. 12 - 1683 april 25; H 1652 febr. 26 - 1672 okt. 15(? J j

Q 1B52 okt. 26 - 1674 juli 25; lijst van pastoors en kapelaans.
53,. H 1673. febr. 1 - 1689 febr. 20; 0 1672 febr. 16 - 1689 febr. 17.
54. D 1727’juli 6 - 1743 maart 20; H 1720 jan. 14 - 1760 okt. 28j

Ö 1720 febr. 11 - 1760 nov. 27.
55. D 1746 jan. - 1746 maart 12; □ 1802 dec.C?) 20 - 1804 febr. 29;

H 1790 mei 31 - 1799 april 1; H 1802 april 29 - 1805 nov. 28;
0 1764 jan. 1 - 1767 febr. 19.

56. H 1797 nov. 13 - 1798 mei 7.
57. D 1807 febr. 13 - 1823 doe. 28.
58. D 1824 jan. 9 - 18C0 dec. 25.
59. H 1806 april 15 - 1860 nov. 29.
60. 0 1844 dec. 30 - 1860 dec. 4.
61. Register van inkomsten (uit de pachten) van de kerk van Helden, 1690.
62. K 0 1711-1800, 1 deel.
63. K. 0 1711-1800, 1 deel.

HILLENSBERG
64. D 1616 dec. 22 - 1642 juni 8; H 1616 dec. 22 - 1642 juni 8;

0 1616 dec. 22 - 1642 juni 8.
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G-Claessens-1

E .F . P a n h u y s  en

F A M I L I E  C L A E S S E N S  TE S I N T - P I E T E R

Ludovious Claessens is de eerste van zijn familie, die zich te Sint-Pieter 
vestigde. Hij overleed aldaar 20-11-1710. Hij huwde (1) Catharina Cauwen, overl. 
Sint-Pieter 12-5-1707j (2] Sint-Pieter 15-7-1707 Catharina Offermans, welke 
aldaar 12-9-1711 hertrouwde met Laurentius Loop uit Mechelen-Wittem. De Laatste 
bouwde in 1717, volgens een voorheen in de gevel aanwezig chronicon, het huis 
”De Rode Haan” te Sint-Pieter. Dit huis is in 1952 afgebroken in verband met de 
uitbreiding van het gebouwencomplex van de E.N.C.I.

Bij akte van 7-1-1587. verleden voor notaris J.C. a Cruce te Maastricht en gerealiseerd in het 
gichtrcgistsr van Sint-Pister 12-1-16S7, verkocht en droeg over Peter Rutten, bLirger en brouwer te 
Maastricht, "zittends in alinge eëstoel" mtt Joanna EIn)gbers, diena huisvrouw, aan Loauwick 
Claessens, inwconder der Vrijheid Sint-Pieter, zittende in alinje eïstoel rr.et Catharina Ca'JWen. 
diens huisvrouw, sen huis met zijn aanhebbende landerijen, zo moeshof en ancersöints, zo en salijk 
hetzelve gr.legan is langs de Maas tegen Kubbens, boven de Observanten, rgt. naar Maastricht Je 
Ëdelf! Heer van Lichtenbargh, naar Luik de Heren van Sint Muarton tot Luik, en zulks vcor da som 
van 800 guldens stads cours.

Uit het eerste huwelijk:
1. Martinus Claessens, volgt Ila.
2. Reinerus Claessens, ged. Sint-Pieter 18-9-1695.
3. Lambertus Claessens, volgt Iïb.
4. Paulus Claessens, ged. Sint-Pieter 14-12-1697 (meter: Domicella Beatrix 

Goddingh).
5. Winandus Claessens, volgt IIc.
6. Catharina Claessens, ged. Sint-Pieter 19-12-1702, overl. Maastricht

20-1-1759, tr. met Peter Muller.
7. Anna Maria Claessens, ged. Sint-Pieter 20-10-1706, tr. met Thomas Maes van

Sint-Pieter.
Uit het tweede huwelijk:
8. Margaretha Claessens, ged. Sint-Pieter 5-11-1708, tr. (1) ald. 23-11-1732

met Theodorus Jaspers (of Jaspar) uit La Naye; tr. (2) met Guilielmus
Meulenberg.
Uit haar eerste huwelijk werd geboren:
a. Catharina Jaspar.

0m onenigheid te voorkeien maken 15-12-1722 Reijnier Claessens, jonckman, Lambertus Claessens, 
jonckman, Paulus Claessens, jcinckman, Wynant Claessens, jonckmón, en Anna Kerstrr.eksrs, weduwe van 
Marten ClaeSR°nïï, tiiedj voor hun twee onmondige zusters M3ri~ on Catrijn Claessens optredend, een 
scheiding, waaroij wordt bepaald, dat Anr.a Kerstmeker3, weduwe van Marton Claessens» nun schoonzuster.,, 
zal blijven bezitten en in volle eigendom hebben en genieten het huis, genaamd hst "WithuysXe",
"daar zij nog tegenwoordig inwoont" “voor hare tochte ende de;' kinderen sijgendom", onder voorwaard.? 
dat zij aan do gezamenlijke broeders zal uitkeren een som van 150 guldens Brabants Maastrichter tours, 
onder hen "proportinelyck te divideren”, zoals de genoemde waduwe gelegen zou komen, en dat zij op zich 
zou nemen alle da lasten, die op genocmJ huis en hef mochten zijn gevestigd. Deze akte is gerealiseerd 
in hot gichtregister van Sir.t-Piater, onder nr. 4360.

Ila. Martinus Claessens, tr. Anna Kerssemaeckers.
Uit dit huwelijk:
1. Ludovicus Claessens, ged. Sint-Pieter 1-8-1717.
2. Anna Maria Claessens, ged. Sint-Pieter 26-8-1718, overl. Canne 24-7-1790, 

tr. ald. 7-1-1757 met Gabriël Straetmans, molenaar te Nedercanne.
3. Catharina Claessens, ged. Sint-Pieter 9-12-1719, overl. Maastricht 31-10-1798.
4. Laurentius Claessens, volgt lila.

Iïb. Lambertus Claessens, ged. Sint-Pieter 18-9-1695, tr. (in zijn woonplaats) 
Heugem.8-6-1721 met Johanna Kerssemaekers.
Uit dit huwelijk:
1. Ludovicus, volgt Illb.
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IIc. Winandus Claessens, ged. Sint-Pieter 12-6-1700, overl. ald. 3-1-1761, tr. 
Catharina Kerssemaeckers,
Uit dit huwelijk:
1. Anna Claessens, ged. Heugem 8-8-1729.
2. Ludovicus Claessens, ged. Heugem 5-B-1732.
3. Caspar Claessens, volgt IIIc.
4. Martinus Claessens, vclgt Illd.
5. Joanna Maria Claessens, ged. Sint-Pieter 23-9-1742, tr. Gerard Isermans.

Uit dit huwelijk werd geboren:
a. Winandus Isermans, ged. Sint-Pieter 1-12-1776.

üp 23-7-174'J verklaart Wijnant Claessen(s), ingezetene van Sint-Pieter, in huwelijk mst Catharina 
Kersemaakers, ontvangen te hebben van Sr. Joan^s Pu.*rtauns, burger en vleeshouwer der stad Maastricht,

in r.uweltjK nis*. Juf-fro.'ieria EUsebeth 203 giildcns Brabants Kanstricttier cours tesen R .
Tot verzekering daarvan stelt hij zijn huis, hof en erve,,gelegen te Sint-Pieter onder den Bsrgh langs 
de Haas ontrent de oude Ersmitagie, hetwelk. hij van het Zeer Eeerw. Kapittel van Sint Maarten te Luik 
op 9 juli dezer verkregen had, op conditie van daarop te timmeren esn huis etc. en mits jaarlijks 
aan hen eeuwelijk en erfalijk betalende twee Capoenen; de opgenamen 200 gulden zullen dienen tot

• betelir.g van het huis en de Douw.

Als de zojuist gegeven generatie betreffend wordt hier opgenomen de volgende 
akte3 berustend op het Rijksarchief te Maastricht3 onder reg. 2145 Minuten 
Notaris H. Rupkens Maastricht juli-december 1770:

Op heden den 14 augusti 1770 compareerden voor mij ondergas. Nats Oponb.. binnen Maestrigt residerende, 
en in presentia der geloofwosrdiga g'ituygen hiernaer gencemt den Eers. Wijnandus Claassen inwoonder 
van St. Pietar, beneff&ns Anna Maria Claesïcns weduwe Thomas Maes, inwoonaorse dar zelve jurisdictie, 
en Joanna Kerssemaekero, w ü g u w s Lexbertus Claessen, woonachtig tot Heugem resoert van ’t Graafschap 
Groncvelt, te kannen gevende hoe dat op den 20 Januarii 1759 sonder prejudicie van den precisen dagh, 
ab intestato en sonder lyfserve binnen dese stad overleden is Catharina Cisessen van Luijxe nativiteit, 
weduwe Peter Huiler, welckars mobiliaire Nalatenschap ten overstaan van Heeren Gedeputeerden op den 
11 Meij daeresnvolg-ndo onder inventaris gebragt is, bedragen hebbende in toto drie Duyzand ses hondert 
drie en twintig gis 7 otuijvsrs 2 oort deser stads cours. En dat naer aftrack van alle costen en 
uytgaven. deswogeni overig gebleven is ds somme van achtentwintig hondert gis, waar aff aen der 
ovarledena sweger Guilielmus Maulenberg, als in huwelijk hebbande flargareta, suster van gemelde.
Catharina, geadjudiceert zijn viertienhondert gis. Ende de overige vierthien hondert guldens aen Maria 
Claessen, doenmaels abssnte suster der overledene. En bij aflijvigneijt van dese absente aen haare twee 
made absente kir.drran Ludovicus en Joanna Claessens het een en ander ingevolge Liquidatie voor desen 
r dogen Garaohto gcpiiss^art den 13 oprij. 1760. Oat tiiddelerti jt haria Claessen binnan St. Pieter overleden, 
en haaren soone Ludovicus, Ruijter ondar het Regiment van d'Heer Generael Jéacq in de Batallie van Roackoe 
gebleven is» overig zijnde dus alleenlijck haare Dochter Joar.na Claessen dewelcke zedert 10 a 19 joeren 
uytlandi^ is, sonder te vernemen waer die in de werelt gebleven is, hetgeen de comparanten in vaste 
vnroeeldingha stalt, de" de zal va overleden’is, en aldus die semme hanre n3aste Bloodvervantsn 
aanbesterven is. En dewijl dan Eersten comparant haaren vaederlijeken ooit. is, da tweede comparante haare 
gerechte Nichte geatendeert dat haaren vader Martinus Claessens den Broeder was van dtn vader van 
Joanna Claessens, sn dat de kinJerjn van da derde comparante in gelijcken graad aan haar bastaen, Daer 
bij geconsidereert, d^t die penningen nu over d B  thien jaeren vrugteloos in consignatie 3e.-/eest zijn, 
tot merckelijksn schade oer geinteresraerden. Dat oversulx de comparanten te reeds geworden zijn 
suffisante cautie vcor dezelve sorr.i.ie te stallen, om aldus tot Ligtinga daarvan te gcraaken, tan welcken 
aijnde den Eersten co;r.p=rant kragte deues specialijck veroint sijn Huijs en Hoff, gele;., n tot St. Pietpr, 
ter waards ven twae Duyzand Els. elleenlijck Delasd net 2 cepuynen jaerlijx, Reijrrno-an ter sonnon 
opganck hat capittel ver. St. Martes tot Luijck, naar Maastricht den Heere Grave van Schaasbarg, 
verbindende de tweede co~puranta spacialijck een Huijs mat aenhorige stallinga en alle verdere 
gerechtigheden ap- en rlspendentien van dion, gelegen bij Caestert onder de Hearlijckheyd Nivelle, 
alleenlijck belasd met 2 vaten spelt, waardig boven dasen last vijff hondert gis, alsmede ses groot Roeden 
ackerlants vrij en cnbalasd 3elegen in dezelve Hesrlijchheyt, ton valeur van tweehondert en twintig gis, 
Rayngten van het ĝ r.:eles Huijs naar Luijck Jren Churlier, naar Maestrigt Matthijs Kies, en Reijngntn van 
het voors, stuck Lants naer dese stad Sr. Ernot, r.aar Luijck Jean Delnoije, docerende da tv;eede emparante 
bij Declaratie van don Subst. Greffier niet allaen de aengehaelde valeur, maer oock dat haar benoemde 
pündr.-n, uijtgonoman 2 vat spelt, vrij en onbelast zijn. En vertint bovandien nog tv.'O'jlf groot Roeden 
L-nts eenog-jlijx anoela ,.J, in div-srsa stuckan aldeor gelegen nae proportie waeruig 44P gis, dus te saamon 
elf-hondcrt on s«tsti£ air,, Lullenoe tot volle kracht van dese varüintenissa bezorgen judiciele 
authoriaatia door dittn jszg goederen op haar eani^ kind Anna Catharina ?1aes, oud ontrent 19 jeeron, 
zijn grdavolvejrt. Ende d“irda comparante ooligenrt teneynde als voor soo -jijt krakte vin haer öyg-r.heyt 
en meesterschap als vermogens cessie, ten hoeren behoeve door haare kinderen an schconi.indoran gedaen 
bij acto op den 11 dosr-s binnen Gronsvelt gepasseart, de navolgende goederen tor. Hau;;t.':i gelegen ni.menlayck 
Huijs, Hoff =ri weyda, 'gMlsgdn op de koijestraet, aen muate elf groot en 13 kl. Ro- een, Reijngtn naer üen 
oosten de weduwe Hondrick Ksndrix, ter andere zijda de goeaeran van den Heijligon Goast, alsmede vijff graat 
en ‘-estien K.1. Roeden Lor.ts, galaman in ‘t Lochtevrild, Reijn^tn naer dan Doster. da Koeren Ceppellar.cn 
van O.L. '-'rouwe, zuijc^jaerts het capittel van St. Servaos, west de Trichterstraet, mitsgaders twee 
rro'jt Roeden Lants, s'-jlgfcn op de Hes^e, Reijngtn neer den ousteri don LantH:;er, naar het westen Jan 
ï.-.hri ji.em;.'Ock'rs, naore,.’..'.e-roS nonen harlan grauff, to ejmen ten minste waardig achttiend art gis, en 
aileenlijck üalasd met 263 gis B stuijv. balecnpenningen, het een en ander uijtwijsens ettestati? van de 
Hear uuh. Frens Le'oens, schepen en ^ooon^nitteerdB loco-secretaris in ’t graefschap Gronsvelt, verbir.dsnde 
d'. i'escmcnlijcke emparanten novend-ie-n gf-neralijok hunna ■ perzoor,en, meubels ar. immoubala praesente en 
tOj'--.~'r'-irdf. 3u-_3«r:n ca t ="r desnoata voir da Ê.v.alde 1402 gis an allo aankleven \\.r\ dien volle 
ërhd-jl on Reye:; ger.citiS." te kunnen woruen, met cor.Ltns enoi. Reaiisütie dases voor aller Heeren Hoven 
tn Rigtars compstunt on consteluk als nee gewoonte.
Altius gcpaj^e&rc uinnan .".a^strigt cp datum voors, tar pracsentie ven Proor.’ H.W. Crahisij en Martinus 
Crets, beijde als satuij^en hiertoe versogt. Ouod attestor H. Hupkens Mots. Pubs.
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A K T E N  VAN O V E R D R A C H T  EN V E R B I N T E N I S
v e r l e d e n  vo o r  en g e r e a l i s e e r d  d o o r  p r o o s t s c h o u t  en s c h e p e n e n  van 
K l i m m e n ,  1614 jan. 9 - 1616 juni 30 ( i n h o u d s o p g a v e  van L a n d e n  van 
O v e r m a a s  nr. 7081)

f. 1. 1614 jan. 1.
Simon Jordens verkoopt met consent van zijn "behuyden vader” Servaes Meyvis 
een morgen land, gelegen in de gracht, rgt. Jan Penris, Grietgen inghen huijsken, 
aan ”eyn Jonghe Dochter vanden'Dorp ransdael gebooren van eerlicke eluyden", nl. 
de dochter van wijlen goessen Kicken en Gertruijt heuts, om - op uitdrukkelijk 
verzoek van zijn inmiddels overleden echtgenote Maria, bij wie Sijmen Jordens 
zeven kinderen verwekt heeft - uit de opbrengst hiervan de door hun gemaakte 
schulden te voldoen.

f. 2 dorso. 1614 jan. 16.
Jan messen van haesdel, gehuwd met Johenna habets van hulsberg, legateert aan . 
zijn nicht Lisken Smeltghens, die lange tijd hun dienstmaagd is geweest, 300 ■.... 
gulden brabants, waarvoor hij als onderpand stelt twee stukken land, nl. een \
morgen, gelegen int Bosschervelt, rgt. Jan op die hoeff, het andere, 3 morgen
gelegen in het zelfde veld, rgt. habet van haesdael, Jan moerens en Jan Ivens.

f. 3. 1614 jan. 16.
Vranck Speen Int Woestenraedt bekent dat hij eertijds aan henrich Eggen een halve 
morgen land verkocht heeft, die belast was met een half vat rogge, jaarlijks te 
betalen aan de nagelaten huisvrouw van Mees Leuntgens, die nu gehuwd is met 
Jan Coelen, welke last, benevens andere lasten, Vranck nu op zich neemt.

f. 4. 1614 jan. 16.
Lienaert habets van Waelhem vraagt zijn erfgoed op onder de Bank Klimmen en 
verkoopt na toewijzing een "cleyn ortgen weyden" hieruit, gelegen optgen 
straet, aan Goedart Voss in wiens weide het lag.

f. 4 dorso. 1614 jan. 30.
Jan hetgerSj de nagelaten zoon van wijlen herman Helgers, doet, mede namens zijn 
zuster Johenna, tegen vergoeding afstand ten behoeve van Gerardt Beckers van een 
halve morgen land, die herman voors. indertijd van Gerardt Beckers had gekocht, 
zonder dat deze koop gerealiseerd was voor de schepenbank, en waarover twist is 
geweest tussen Jan en zijn zuster en hun stiefmoeder Meijken.

f. 5.' 1614 febr. 6.
Jan Karis, zoon van Ardt Karis van Maastricht, en Meijken, de dochter van wijlen 
peter van L i b b e r m e e compareren beide als rechte erfgenamen van wijlen Neten 
trauelmans van Maastricht, nl. als kinderen van haar kinderen. Deze had nl. haar 
kleinkinderen de goederen die zij met wijlen haar man Merten peters verworven 
had bij testament vermaakt. Zij ontvangen van hun grootmoeder te Aelbeek
4 grote roeden land min 3 cleyn roede en 5 van een cleyn roede, gelegen 
op die hoeff, rgt. pouls en zijn broer, hierna genoemd, en peter frisschen 
kinderen, waarvan "tMeytsken" tweederde deel en de "knecht Jan” eenderde deel 
krijgt. Zij dragen dit over aan hun neef pouls Gheraets van Maastricht, die 
mede namens zijn broer Gheradt optreedt.

f. 6. 1614 febr. 7.
Trijncken nuchelmans doet met consent van haer ”nae mans" Lambert Salms afstand van 
haar tocht op een stuk land, gelegen in de Witte Hegge, rgt. Gordt Brans, peter 
Gerlicx, ten gunste van haar zoon Jan die het weer overdraagt aan zijn "Behuiden 
Swaeger” Jannen Bemelmans.
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f. 6 dorso. 1614 febr. 13.
hubrecht Cloeps "Borger der Stadt Maestricht" verklaart dat E m e n  Poumans van 
oensel hem de 125 gulden, die deze verschuldigd was aan de erven Barbara 
pastoers, heeft betaald.

f. 7. 1614 febr. 27.
peters Schosnmeckers van Clemmen verkoopt 25 cleyn roeden gelegen "aen die 
maendaechsheyde", rgt. Ernen Kicken weyde, aan Gielis Van Bauetschwijlder, 
woonachtig tot Ransdael.

f. 7 dorso. 1614 april 2.
Pouls Gherats van Maestriecht en zijn broer Gherardt, "alt synde omtrent 22 

Jaeren”, ruilen erfgoederen, nl. de goederen hun toestaand te AalbeeK en een
huis in de Capuinstraat te Maastricht. Pouls laat aan Gerart zijn aandeel, het 
vierde part, in het huis waar hun grootmoeder uitgestorven is, waartegen Gerard 
Pouls een bunder land overlaat, "soo in de Capuins Cuyl als int puttervelt" 
als elders op voorwaarde dat Pouls hem ook zijn gedeelte van het huis in Maastricht 
zal overlaten. Gerard zal het land achter paumbroecks coolhoeff behouden.

f. 8. 1614 april 17.
Lienardt Laeüen, zoon van wijlen Jan Laden, vraagt als rechte erfgenaam de hem 
toekomende rente van een kapitaal van 36 daalders op de goederen waar Jan 
Penris tso Clemmen uitgestorven is, op, wat hem verleend wordt.

f. 8 dorso. 1614 april 29.
poulus Ghsradts van Maestriecht, zoon van wijlen Gheradt peters tot maestricht 
aan den "frythoeff", verkoopt een halve bunder en 4 cleyn roeden land, gelegen 
te aelbeek int puttervelt, rgt. hans frisschen, des helhoeffs land en Goessen 
Tilmans lant in de helle, aan hanssen frisschen.

f. 9. 1614 mei 5.
Jan Beckers verkoopt "ein ort weydè of bempts", in de heek, groot anderhalve 
morgen en 2 clein roeden, rgt. die gemeijn straet, dries Brans erfgenamen, 
heijn Busschops, aan Meüis Soens.

f. 9 dorso. 1614 mei 5.
Gielis Spee als vormund (voogd) der nagelaten kinderen van Robert Kuijp en 
Catharina vernausz, met name heyleken kuijp, 25 of 26 jaar, en andries kuijp, 
omtrent 20 jaar, verkoopt 3 percelen bos, nl. 1) 73 roeden inden Nijpendael, 
rgt. Lins brans, het conüent van Ste Gherlach, 2) 2 morgen en 14 clein roeden 
in den vloetgraeff, rgt. Dries Branss erven, Gerat Beckers, dirck hoepen,
3) een halve morgen ook in den vloetgraeff, rgt. Mettel penris, het Smitser 
Ërff, tconüent van Sint Gherlich, der hoeff tzo Dollenberg, aan Wolter 
Riedtraede en Mieuis Soens.

f. 10 dorso. 1614 mei 7.
dries offemtans van gen woestenraedt "noch Jonkgesel sijnde, alt omtrent 24 
Jaeren”, verkoopt na hot uitgaan van de tocht van sijn moeder Meijken Senden,
"ein ort plaetse" gelegen in Woestenraedt, nl. 9 clein roeden op henrich 
ubachs mesthoeff, aan Wintgen hollantzs, gehuwd met Nen (?) Speen dochter 
meijken.

f. 11. 1614 mei 26.
Giel Rameckers van Syttardt verkoopt een bunder en 28 clein roede land in 
twee stukken nl. 1) een halve bunder en 9 clein roeden int oenselre velt, 
rgt. Gerard dries, Jan deckers erven, dirck hoeüel, 2) een halve bunder 
en 19 clein roeden aenden herwech, rgt. Marten Snijders erven, Ghierken 
peters erven, Gerhardt Dries, Lystken Truijen, aan Jan Metzsmecker van 
Sittardt.
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