
LANDVERHUIZERS UIT DE VOORMALIGE GEMEENTE LIMBRICHT (vervolg)  
           IRMA LOMMEN – SALDEN 
 

De familie Claessen, Heidstraat, Einighausen. 
 
Godfried Claessen, geboren 15 dec 1817 te Millen, zoon van Joannes Godfried Claessen (geb. 
Munsterbilsen, België) en Maria Elisabeth Philippen, huwt 1 maart 1848 te Limbricht met Anna 
Mechtildis Schepers, geboren 17 febr 1822 te Einighausen, dochter van Theodorus Gabriel 
Schepers en Maria Gertrudis Keris. 
 
Er worden the Einighausen zes kinderen geboren, en wel I: Gertrud Elisabeth, geb. 1848 , II: Maria 
Clara, geb. 1851, III: Theodoor Gabriel, geb. 1853, IV: Anna Gertrud, geb. 1856 - overl. 1856, V: Jan 
Kristiaan, geb. 1857, VI: Petronella, geb. 1860. 
 
Door Godfried Claessen is voor zijn vertrek naar Amerika geen huis, land e.d. openbaar verkocht. Dit 
kan erop wijzen dat hij geen eigen bezittingen had. Wel vind er op 29 maart 1863, akte nr. 111 Notaris 
Dumoulin, een verkoop plaats van land door de kinderen Schepers ter waarde van ƒ 300, -. Godfried 
treedt hierbij op uit naam van zijn vrouw samen met vier andere kinderen Schepers. Anna Mechtildis 
Schepers had dus recht op een vijfde deel van de opbrengst en wel ƒ 60, -. De verdere financiële 
situatie van Godfried Claessen is mij niet bekend. 
 
Op 26 maart 1863 wordt het gezin Claessen uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Limbricht.  
Op dat moment woont Godfried met zijn gezin in de Heidstraat, huis nr. 63, te Einighausen. 
De reis gaat verder op 2 april vanuit Antwerpen met het schip “Australia”, aankomst New York 18 mei 
1863. Van daaruit is het gezin verder getrokken naar Minnesota en heeft zich gevestigd in Chaska in 
Carver County.  

 
Mercurius, Zaterdag 23 maart 1863 

 
Uit het bovenstaande berichtje in het weekblad Mercurius van zaterdag 23 maart 1863 blijkt dat de 
piek van de emigratiestroom in het voorjaar van dat jaar ligt. In latere jaren zijn er uiteraard ook nog 
velen naar Amerika vertrokken maar voor de streek rond Sittard was de grote uittocht toen voorbij. 
 
Volgens de census van 1865 van Chaska bestaat de familie Claessen (de naam is inmiddels 
verbasterd tot “Classen”) uit de volgende personen; Gottfried, Anna, Elizabeth, Mary, Theodor, 
Christian, Barbery en A.( een zoon). De laatste twee kinderen zijn zeker in Amerika geboren. Uit het 
bovenstaande blijkt ook dat de dochter Petronella, geb. 1860, niet vermeld wordt, is zij reeds 
overleden of wordt zij bedoeld met de genoemde Barbery? 
 
De familie Claessen is denkelijk kort na 1865 verhuisd naar Minnetrista Township in Hennepin County, 
Minnesota. Deze County ligt net ten noorden van Carver County. 
In 1870 bestaat het gezin Classen uit: Fred, 56 j, farmer; Sophia, 50 j, keeping house; de zonen Able, 
17 j, Christiaan, 13 j, en dochter Barbary, 10 j. Hieruit blijkt dat Petronella Claessen inderdaad de al 
eerder genoemde Barbery is. Dochter Mary is reeds gehuwd en de oudste dochter, Elisabeth, woont 
met haar echtgenoot Jacob Heutz, dochter Mary en schoonvader John Heutz in bij de family Classen. 
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De zoon A. wordt ook niet meer vermeld! Reeds overleden? 
 
Anna Mechtildis Schepers is in november 1869 in Minnetrista overleden, 47 jaar oud. In feb 1870 
hertrouwt Godfried in Chaska met Maria Sophia Browers. Volgens de census van 1870 zou zij 
geboren zijn in Holland en is dan 50 jaar oud. Na enig speurwerk vinden we een Maria Sophia 
Brouwers, geboren 24 april 1821 te Obbicht, gehuwd 1852 met Johannes Joseph Brouwers, geboren 
24 dec 1810 te Obbicht. Het gezin Brouwers – Brouwers vertrekt in 1863 met drie kinderen naar 
Noord-Amerika. Denkelijk hebben zij zich in Hennepin County gevestigd. Helaas heb ik nog geen 
bewijs kunnen vinden dat deze Maria Sophia Brouwers inderdaad de tweede echtgenote van Godfried 
Claessen is. 
In 1875 woont Godfried nog altijd in Minnetrista maar vreemd genoeg alleen met zijn twee jongste 
kinderen en zonder zijn echtgenote Sophia. In 1880 en 1885 daar en tegen wonen Godfried en Sophia 
samen in Chaska Town, Carver County. Vanwaar dit heen en weer van de familie?? 
 
Op de kadasterkaart van Minnetrista Township uit 1873 vinden we in sectie 20 dat ‘Clayson & Heits’ er 
samen een stuk land ter grootte van 160 acres bezitten. Dit zijn duidelijk Godfried Claessen en zijn 
schoonzoon Jacob Heutz. Later is het land overgegaan aan Jacob Heutz. Tot hun buren behoren de 
toekomstige “schoonfamilies”, o.a. de families Martz (Mertz), Pauli, Boll en Logelin. 

Platmap Minnetrista Township, Hennepin County, Minnesota, 1873, 
Land van Godfried Claessen en Jacob Heutz: Clayson & Heits 

 
Op 21 nov 1899 overlijd Godfried Claessen in Minnetrista op bijna 82 jarige leeftijd na een ‘accidental 
fall’. Hij is samen met zijn eerste echtgenote, Anna Mechtildis Schepers, begraven op het katholieke 
kerkhof van St. Bonifacius, Hennepin County, Minnesota.  
Waar en wanneer Sophia Brouwers is overleden is helaas nog niet bekend. 
 
Kinderen Godfried Claessen en Anna Mechtildis Schepers: 
 
- De oudste dochter van het gezin Claessen, Gertrud Elizabeth, huwt 1866 te Chaska met Jacob 
Heutz, zoon van Jan Heutz en Anna Maria Limpens. Deze Jacob Heutz is 1843 in Limbricht geboren 
en in het zelfde jaar als de Claessens met zijn ouders en oom en tante naar Amerika vertrokken. Voor 
verdere gegevens van het gezin Heutz-Claessens zie de familie Heutz. 
 
- Maria Clara,  Mary, geb. 1851 te Einighausen, huwt 1869 te St. Paul, Minnesota met William 
Boeser. William is 1846 geboren in Freiburg, Baden, Germany en zoon van Nikolaus Boser en 
Katharina Elisabeth Weingandt.  
 
Na hun huwelijk vestigen William en Mary zich in Bloomington Twonship, ook in Hennepin County, 
Minnesota. William was farmer van beroep en volgens de kadasterkaart uit 1873 van die plaats bezit 
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hij in sectie 9 een stuk land ter grootte van 80 acres. In 1870 was zijn land 1000 dollar waard en zijn 
persoonlijke bezittingen 450 dollar.  
William en Mary krijgen 10 kinderen; 4 zonen en 6 dochters. Een dochter, Lina, huwt Leonard Salden, 
zoon van Hubertus Salden, geboortig van Born, en Maria Barabara Heutmekers, geboren in 
Guttecoven. Meer over de familie Salden bij het artikel over de familie Heutmekers. 

William Boeser en Maria Clara Claessen 

              
- Theodoor Gabriel, Gabriel, geb. 1853 te Einighausen, huwt 1880 te St. Bonifacius, Minnesota, met 
Juliana Mertz. Zij is 1853 geboren in Norwalk, Ohio. 
 
Ook Gabriel en Julia vestigen zich in Minnetrista waar zij, net als zovele anderen, met boeren in hun 
levensonderhoud voorzien. Uit de census van 1900 blijkt dat de kinderen Claessen, zowel de zonen 
als de dochters, dicht bij elkaar zijn blijven wonen. 
Gabriel bezit in 1900 een eigen farm, vrij van hypotheek. Het echtpaar wordt gezegend met 10 
kinderen; 6 zonen en 4 dochters waarvan er 3 zeer jong sterven. De 3 zoons die hun kindertijd wel 
overleven blijven echter ongehuwd. Dit feit draagt er denkelijk toe bij dat er heden geen naamdragers 
Claessen meer voorkomen in Minnesota. Een dochter, Jenny, huwt Martin Geijen, 1888 geboren in St. 
Bonifacius, zoon van Joseph Geijen en Maria Gertrudis Brouns.  
 
Jan Joseph Geijen is 1838 geboren te Grevenbicht, zoon van Wilhelmus Geijen en Maria Elisabeth Op 
den Kamp. Hij huwt rond 1873 in Minnesota met Maria Gertrudis Brouns, geb. 1849 te Born, dochter 
van Petrus Hubertus Brouns en Anna Maria Catharina Leenders. Wanneer Joseph Geijen naar 
Amerika vertrokken is is helaas niet meer precies te achterhalen omdat de bevolkingsregisters van 
Grevenbicht pas in 1870 starten en in dit register komt hij niet meer voor. Ook komt hij niet voor op de 
reeds vaker genoemde lijst van Limburgse emigranten. Maar via zijn aanvraag van het Amerikaans 
Staatburgerschap in 1867 leren we dat hij op 1 juli 1863 in Amerika zou zijn gearriveerd.  
Joseph Geijen was eerder, 1866 te Chaska, gehuwd met Maria Magdalena van den Bergh, geb. 1848 
te Elen (B), dochter van Johannes Mathias van den Bergh en Anna Odilia Rieff.  
Uit deze twee huwelijken worden 13 kinderen geboren; 8 zonen en 5 dochters. De naam wordt in 
Amerika geschreven als Geyen en komt nog redelijk veel voor in Minnesota. 
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Gabriel Classen overlijdt in 1913 en zijn vrouw Julia in 1940. Beiden zijn begraven op het katholieke 
kerkhof van St. Bonifacius, Hennepin County, Minnesota.  
 
- Jan Kristiaan, Christ, geb. 1857 te Einighausen, huwt 1884 te St. Bonifacius, Minnesota, met Mary 
Pauly. Mary is geboren 1856 te Laketown, Carver County, Minnesota, dochter van John Pauly en 
Appolonia Juris. 
 
Zoals reeds vermeld gaan Christ en Mary na hun huwelijk ook in Minnetrista wonen. Ook Christ heeft 
er in 1900 zijn eigen boerderij zij het wel met in een hypotheek. Het echtpaar krijgt 8 kinderen; 6 zonen 
en 2 dochters. En ook deze zonen dragen er niet bepaald toe bij dat de naam Claessen of Classen 
voor het nageslacht bewaard blijft. Drie jongens blijven ongehuwd, en de andere twee stappen wel in 
het huwelijk bootje (zelfs meerdere malen) maar krijgen volgens alles geen kinderen. 
Christ en Mary Classen bereiken ieder de gezegende leeftijd van 80 jaar en overlijden respectievelijk 
1938 en 1937. Beiden zijn denkelijk ook begraven op het katholieke kerkhof van St. Bonifacius tot 
welke parochie Minnetrista behoorde. 
 
- Petronella, Barbary, geb. 1860 te Einighausen. Over deze laatste telg uit het gezin Claessen kunnen 
we erg kort zijn. In 1885 woont ze in bij haar broer Christian en zijn gezin en is dan nog ongehuwd. 
Denkelijk is zij kort na 1885 gehuwd met een zekere Green maar verdere gegevens over haar 
ontbreken helaas tot op heden. 
 

Katholieke Kerk St. Bonifacius, Hennepin County, Minnesota 
 
 
De familie Heutz, Kruisstraat (thans Pastoor Janssenstraat), Limbricht. 
 
Van het echtpaar Joannes Nicolaas Heutz en Maria Gertruda Michiels zijn 3 kinderen in 1863 naar 
Amerika geëmigreerd: Jan Heutz, geboren 1811, Jan Jacob Heutz, geboren 1813, en Maria Elisabeth 
Heutz, geboren 1818 
 
I: Jan Heutz, geboren 8 aug 1811 te Limbricht, huwt 19 sept 1840 aldaar met Anna Maria Limpens, 
geboren 8 nov 1809 te Nuth, dochter van Servius Limpens en Maria Burgers. 
Het echtpaar krijgt vier kinderen waarvan er drie jong overlijden, alleen zoon Jacob, geboren 27 feb 
1843, gaat met hun mee naar het nieuwe vaderland. 
Volgens het bevolkingsregister van Limbricht uit 1850 was Jan Heutz linnenwever van beroep. 
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Op 2 april 1863 vertrekt de boot Australia vanuit Antwerpen met aan boord o.a. ook de familie Heutz. 
Ze bereiken op 18 mei New York. Het gezin Heutz - Limpens vestigd zich in Minnetrista, Hennepin 
County, Minnesota.  Anna Maria Limpens heeft niet lang kunnen ‘genieten’ van haar nieuwe vaderland 
want in april 1870 overlijdt zij in Minnetrista, bijna 61 jaar oud. Jan Heutz, ondertussen verbasterd tot 
John Heitz, woont daarna tot zijn overlijden in 1881 in bij zijn zoon Jacob. 
 
Zoon Jacob Heutz huwt in 1866 te Chaska met Gertrudis Elisabeth Claessen, dochter van de al 
eerder beschreven Godfried Claessen en Anna Mechtild Schepers uit Einighausen.  
Via de censussen van 1870 t/m 1900 kunnen we het gezin Heitz volgen in Minnetrista Township. 
Zoals reeds vermeld bij de familie Claessen bezit Jacob, eerst samen met zijn schoonvader, later 
alleen, een stuk land ter grootte van 160 acres. In 1900 is het land en boerderij in zijn bezit en vrij van 
hypotheek. 
Jacob en Elizabeth Heitz krijgen 8 kinderen; 2 zonen en 5 dochters. Allen huwen en blijven in 
Hennepin of Carver County wonen.  
Jacob overlijdt in 1915 en Elizabeth in 1929. Beiden zijn begraven op het katholieke kerkhof van St. 
Bonifacius. 
Over de verdere lotgevallen van deze familie is door Kenneth Heitz, een nakomeling van Jacob Heutz 
en Gertrudis Elisabeth Claessen, een uitvoerig boek geschreven. Een exemplaar hiervan is aanwezig 
in het archief van de gemeente Sittard. 
 
II: Jan Jacob Heutz, geboren 8 sept 1813 te Limbricht. Hij is als vrijgezel vertrokken. 
Gegevens Provinciaal Archief van Jan Jacob: wever, 50 jaar, R.K., behoeftig, belastingplichtig met 
een aanslag van 30, reden van vertrek: verbeteren bestaan, bestemming: Benton Carver N.A., jaar 
van vertrek: 1863. Op deze lijst staat vermeld dat een bediende meegereisd is. Deze bediende was 
zijn zus;  
 
III: Maria Elisabeth Heutz, geboren 25 juli 1818 te Limbricht. Ook zij is ongehuwd bij vertrek. 
 
Broer en zus vestigen zich in Chanhassen in Carver County, Minnesota. Daar runnen ze samen lange 
tijd een boerenbedrijf. Beiden blijven ongehuwd. In 1880 bezitten ze in Chanhassen Township in 
sectie 33 een stuk land van 20 acres (ong. 8 ha). Ze wonen dan naast Peter Dircks eveneens uit 
Limbricht afkomstig. Aldaar sterft Jacob Heitz (of ook Huits) op 12 mrt 1892, 79 jaar oud, 
doodsoorzaak: ‘old age’. Zijn zus Mary ploetert nog meer dan tien jaar alleen verder en sterft op 14 okt 
1909 te Chanhassen, 91 jaar oud! Beiden zijn begraven op het katholieke kerkhof van Chaska. 
 
 
Met dank aan: Anita Henning, CA; Ed Speiker, MN; Dena Kurtz, MT; Michelle Craig, NV. 
 
Bronnen o.a.: 
• Burgerlijke Stand Limbricht 
• Burgerlijke Stand Obbicht 
• Bevolkingsregister Limbricht 
• Bevolkingsregister Obbicht 
• Weekblad Mercurius, 1863 
• Lijst Linssen 
• Notarieel Archief Notaris Dumoulin, Sittard 
• Censussen MN, meerdere jaren 
• Civil Records, o.a. Carver County, MN en Hennepin County, MN 
• Scheepslijst schip Australia 
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