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LANDVERHUIZERS UIT DE VOORMALIGE GEMEENTE LIMBRICHT 
          
Auteur: Irma Lommen – Salden, augustus 2000 (bijgewerkt september 2010) 
 

De familie Heutmekers, Dorpstraat, Guttecoven. 
 
Jacob Lambert Heutmekers, geboren 5 januari 1817 in Guttecoven, zoon van Jan Mathias 
Heutmaekers en Joanna Elisabeth Tummers, huwt 18 augustus 1842 in Guttecoven, met dispensatie 
vanwege derde graad verwantschap (hun beider grootmoeders Peters waren zussen), met Anna Sibilla 
Donners, geboren 6 februari 1822 in Guttecoven, dochter van Jan Leonard Donners en Maria Barbara 
Zuckers. 
Te Guttecoven worden 9 kinderen geboren; I: Maria Barbara in 1843, II: Joannes Leonardus in 1845, 
III: Joanna Catharina in 1847, IV: Maria Agnes in 1850, V: Maria Hubertina in 1852, overleden 1855, VI: 
Maria Catharina Elisabeth in 1855, VII: Maria Agatha in 1857, VIII: Jan Willem in 1859 en IX: Jan Mathijs 
in 1862. Volgens de lijst van Limburgse emigranten is Jacob Heutmekers wever van beroep. 
 
In het bevolkingsregister van Guttecoven van 1860 wordt het gezin Heutmekers op 1 april 1863 
uitgeschreven maar op 26 en 28 mei vinden pas de openbare verkopen plaats van hun huis en 
meubelen. De huisraad wordt verkocht op 26 mei waarbij o.a. een weeftouw wordt gekocht voor het 
bedrag van negen gulden door Godfried Willen uit Einighausen. De totale opbrengst van deze verkoop 
bedraagt 34 gulden en 60 centen. Het huis, gelegen te Guttecoven, sectie C nummer 154 en 155 wordt 
gekocht door Jan Willem Janssen en Willem Jacob Goldstein samen voor het bedrag van 130 gulden. Uit 
de overdracht akte blijkt dat de moeder van Anna Sibilla Donners, Maria Barbara Zuckers, mede eigenaar 
is van het huis met tuin en toebehoor. Zij woont dan in Einighausen en is ondertussen weduwe. Verder 
wordt er nog een schaapsweide, gelegen in de Slakken onder Guttecoven, sectie C nummer 1197, 
verkocht aan Renier Sloen voor 40 gulden.  
Wanneer het gezin Heutmekers precies Guttecoven verlaten heeft en met welk schip ze gereisd zijn is 
nog onbekend. 
 
Anna Sibilla Donners heeft niet veel tijd gehad om haar nieuwe woonplaats te leren kennen. Zij overlijdt 
reeds op 3 januari 1864, pas 42 jaar oud. In 1865 woont Lambert met zijn kinderen in Chanhassen 
Township in Carver County, Minnesota. In de census worden zeven kinderen vermeldt. De oudste 
dochter is dan reeds gehuwd.  
 
Op 23 april 1866 hertrouwt Lambert in Chaska met de weduwe Maria Theresa Einsiedler. Maria Theresa 
is rond 1814 geboren in Bavaria – Germany (Beieren). Lambert en zijn tweede echtgenote blijven hun 
verdere leven in Chanhassen wonen. Uit dit huwelijk worden geen kinderen meer geboren.  
In 1880 bezit Lambert in sectie 18 van Chanhassen Township 81 acres land (ong. 33 ha). Er worden in 
Amerika niet alleen volkstellingen gehouden maar ook wordt er genoteerd wat de landbouwers 
verbouwen en hoeveel, de z.g. Agriculture Census. Uit het jaar 1880 is er een zulke census van Lambert 
“Huitmaker” bekend. Uit gegevens over 1870 blijkt dat zijn goederen, roerende - en onroerende, een 
waarde vertegenwoordigen van te samen $1400. In 1880 bedraagt deze voor de boerderij, inclusief land 
en hekwerken $1500, voor landbouwmachines $150 en vee $150. Hij bezit 2 paarden, 4 melkkoeien,  2 
schapen, 4 varkens en 50 kippen die in 1879 100 eieren hebben gelegd. Verbouwd wordt er o.a. gerst, 
maïs, haver, tarwe en Ierse aardappelen. Van het beschikbare land is er nog steeds 39 acres niet 
ontgonnen wat vrij veel voorkomt wanneer men deze census doorkijkt. De bewerking van de meestal 
zeer woeste grond vergt heel wat inspanningen en vooral machines waaraan het de meeste emigranten, 
vooral in de beginperiode, ontbreekt.  
 
In 1885 wonen Lambert en Theresa in Chanhassen, samen met de zoons William en Mathias. Aldaar 
overlijdt Lambert op 22 augustus 1901 op 84 jarige leeftijd nalatend 8 kinderen, 60 kleinkinderen en 37 
achter- kleinkinderen! Hij wordt begraven in Victoria op het katholieke kerkhof. Zijn echtgenote Theresa is 
hem dan al voorgegaan in december 1893, overleden aan La Grippe. 
De naam Heutmekers wordt in Amerika geschreven als Heutmaker, soms Hutmaker. 
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Kinderen van Jacob Lambert Heutmekers en Anna Sijbilla Donners. 
 
I: Maria Barbara “Barbara” Heutmekers, geboren 10 juli 1843 in Guttecoven, huwt in december 1864 in 
waarschijnlijk Scott County, met Hubertus Salden, geboren 12 januari 1844 in Born , zoon van 
Christiaan Salden en Maria Catharina Ecrevisse.  
 
Christiaan Salden vertrekt in 1862, 48 jaar oud, met vrouw en zeven kinderen vanuit Born naar Noord-
Amerika. Het gezin vestigt zich in Chanhassen, Minnesota, en aldaar overlijdt Christiaan in maart 1872, 
62 jaar oud. Als doodsoorzaak wordt opgegeven “old age”. Maria Catharina Ecrevisse hertrouwt in april 
1873 in Chaska met John Peter Kaiser, een weduwnaar van Franse afkomst. 
 
Hubert en Barara vestigen zich eerst ook in Chanhassen. Later verhuizen ze naar Watertown, ook in 
Carver County, Minnesota. Hubert bezit er in 1880 een farm in sectie 26 van 160 acres (ong. 64 ha.). Tot 
1900 wonen zij op deze boerderij maar kort hierna wordt er verhuisd naar St. Bonifacius in Hennepin 
County, een paar mijl oostelijk van Watertown. Het gezin krijgt 10 kinderen, 5 dochters; Mary, Kate, Elise, 
Aggey en Trina en 5 zonen; Leonard, William, Charley, Michael en Henry. Op 1 december 1920 overlijdt 
Barbara in St. Bonifacius en Hubert volgt haar kerstavond 1936, bijna 93 jaar oud! Ze zijn beiden 
begraven op het katholieke kerkhof aldaar. 
 

 
 

Hubert Salden en Barbara Heutmaker 
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II: Joannes Leonardus “Leonard” Heutmekers, geboren 29 april 1845 in Guttecoven, huwt op 26 
oktober 1869 in Victoria met Mary Eva Vogel, geboren 1848 in München, dochter van Frank L. Vogel en 
Eva Yund. Huwelijks getuigen zijn John Derhaag en Mary Agnes Heutmakers.  
 
Leonard en Eva krijgen 13 kinderen, 12 zonen en 1 dochter. Dat de Limburgse landverhuizers niet ver 
van elkaar wonen blijkt uit de huwelijken van hun kinderen. Een zoon van Leonard, Frank Martin geboren 
in 1873, huwt met Antonia Elenor Therese Bongard, kleindochter van Theodoor van den Bongard en 
Maria Josepha Behren. Het gezin van den Bongard emigreerde in 1867 vanuit Guttecoven, daar over 
later meer. Zoon Lambertus, geboren 1883, huwt met Mary Maas, een kleindochter van Jan Gerard 
Maessen uit Buchten. En zoon Joseph Francis Xavier, kort weg Joseph, geboren 1884, huwt met Ida 
Maria Williams, kleindochter van Peter Jacob Willems uit Obbicht. De enigste dochter, Anna Catharina 
geboren 1886, huwt in 1910 met Leonard van Sloun. Deze Leonard is een kleinzoon van Willem Renier 
van Sloun en Dorethea Frencken. De familie van Sloun vertrekt in 1863 vanuit Born naar Minnesota en 
zal later nog uitvoeriger behandeld worden. 
 
Leonard en Eva wonen de eerste jaren van hun huwelijk in bij Eva’s ouders in Chanhassen Township. In 
1880 bezit Leonard aldaar in sectie 18 een stuk land ter grootte van 40 acres (ong. 16 ha.) naast zijn 
schoonvader. Later bezit hij zijn eigen farm maar wel met een hypotheek.  
Leonard “Hutmaker” overlijdt op 26 november 1922 in Laketown, Eva is dan reeds overleden in december 
1911 in Chanhassen. Beiden zijn begraven op het katholieke kerkhof van Victoria, Carver County, MN.  
 

 
 

Grafsteen van Leonard en Eva Heutmaker, 
St. Victoria kerkhof, Victoria, Carver Co, MN Lim
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Huwelijk Lambert Heutmaker en Mary Maas, oktober 1908. 
Getuigen v.l.n.r.: Nick Timmers, Anna Heutmaker, Maggie Maas en Leonard Heutmaker 

 

 

 

 
 

Leonard van Sloun en Anna Catharina Heutmaker met hun gezin 
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III: Joanna Catharina “Kate” Heutmekers, geboren 25 december 1847 in Guttecoven, huwt november 
1865 in Waconia met John Eder, geboren 1828 in Dularth, Baden. 
 
John en Kate wonen tot 1880 in Waconia waar 11 van hun 12 kinderen worden geboren, 7 zonen en 5 
dochters. In 1885 wonen ze in Chaska Village waar in november hun jongste, dochter Lizzie, wordt 
geboren. John is, als ze in Waconia wonen, boer en zijn bezittingen hebben in 1870 een waarde van 
bijna $2000. Welk beroep hij daarna in Chaska heeft uitgeoefend is niet bekend. Na een zware 
hartaanval in februari 1895 overlijdt John in Chaska, 67 jaar oud, Kate achterlatend met 11 kinderen die 
allen nog thuis wonen! Kate moet verder in haar eigen levensonderhoud voorzien en werkt tot haar 
overlijden in een ‘canning factory’ (inmaak fabriek) in Chaska. 
Op een mooie septembermorgen in 1911 op weg naar haar werk, wordt ze aangereden door een trein 
welke ze niet had horen aankomen vanwege een gehoor probleem. Kate is op slag dood, ze werd 64 jaar 
oud. Kate Heutmaker Eder werd begraven op het kerkhof Guardian Angels in Chaska. 
 
IV: Maria Agnes “Maria” Heutmekers, geboren 10 juni 1850 in Guttecoven, huwt in maart 1872 in een 
katholieke kerk in St. Paul met Gerard Hubert Schroers, geboren 20 september 1848 in Roosteren, 
zoon van Jan Hendrik Schroers en Anna Catharina Borgermans.  
 

Jan Hendrik Schroers, wonende op het Schettereind in 
Roosteren, vertrekt in juni 1863 samen met vrouw en 6 
kinderen naar Minnesota. Het gezin woont in 1870 in 
Chaska Town waar Henry zijn oude beroep van 
schoenmaker uitoefent. Anna Catharina Borgermans 
overlijdt in Chaska op 11 oktober 1893 aan tuberculose. 
Henry Schroers verhuist tussen 1905 en 1910 naar 
Minneapolis en woont daar in bij zijn oudste dochter; 
Elizabeth Doll. Jan Hendrik “Henry” Schroers overlijdt in 
Minneapolis op 27 maart 1914, 93 jaar oud! 
 
Grafsteen Anna Catharina Borgermans op het kerkhof 
Guardian Angels te Chaska.  
 
Gerard treed in de voetsporen van zijn vader en werkt 
samen met hem als laarzen- en schoenmaker in Chaska. In 
de legenda van Chaska op de Carver County platmap uit 
1880 wordt hij als volgt vermeldt: “Schroers Gerhard H., 
Boots and Shoes made to order. Repairing done on short 
notice. Keeps on hand full supply of his own make of Boots 
and Shoes; warranted first-class” 
Gerard en Maria hebben enige tijd in St. Paul gewoond, 
hun oudste zoon wordt daar geboren. Ze krijgen in totaal 

10 kinderen, 6 zonen en 4 dochters. Ook adopteren ze nog een dochter. Van de kinderen sterven er 4 
binnen een jaar na de geboorte aan o.a. cholera infantum en difterie.  
In 1891 stopt Gerard met de schoenmakerij en begint een ‘truck farming business’ ten noorden van de 
stad Chaska. Volgens het woordenboek is een ‘truck-farmer’ een ‘warmoezenier’ = groentenkweker en/of 
–verkoper.  
In mei 1910 overlijdt Maria Heutmaker in Chaska na een langdurige ziekte, net geen 60 jaar oud. Gerard 
overleeft haar nog 19 jaar en overlijdt in 1929 op Sinterklaasdag in zijn huis in Chaska. Zij zijn beiden 
begraven op het Guardian Angels kerkhof in Chaska. 
 
VI: Maria Catharina Elisabeth “Elizabeth” Heutmekers, geboren 4 juni 1855 in Guttecoven, trouwt in 
september 1877 in Chaska met Petrus Johannes “John” Brouns, geboren 6 februari 1853 in Born, 
zoon van Peter Hubertus Brouns en Anna Maria Catharina Leenders.  
 
Het gezin Brouns verlaat, met 7 kinderen, in 1863 Born om een beter bestaan op te bouwen in Noord-
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Amerika. De familie vestigt zich in Chanhassen, Minnesota, alwaar nog een zoon geboren wordt.  
Petrus Hubertus Brouns is in 1875 reeds overleden.  
 
John en Catharine Brouns vestigen zich in Chanhassen waar zij in 1880 een farm bezitten ter grootte van 
91,56 acres (ong. 37 ha). Zij krijgen 12 kinderen, 4 zonen en 8 dochters, waarvan er 4 niet ouder worden 
dan enkele dagen tot enkele maanden. Een zoon, Martin geboren 1884, overlijdt in 1906 op 21 jarige 
leeftijd. Op zijn grafsteen op het kerkhof van Chanhassen staat;  
"Hier ruhet Martin, Sohn von J. und E. Bruns 
   gebohren am 7 Marz 1884 
   gestorben am 14 November 1906 
   im alter von 21 Jahre, 9 Monatten und 7 Tage. 
   Ruhe in frieden" 
 
John en Elizabeth bewerken de boerderij tot ongeveer 1920 wanneer waarschijnlijk ze het bedrijf  
verkopen en een huisje in de buurt kopen. Hier overlijdt Elizabeth op 24 januari 1923, bijna 68 jaar oud. 
Wanneer en waar John Brouns overleden is is nog niet bekend.  
De naam Brouns veranderd in Amerika in Bruns. 
 

 
 

Graf van Elizabeth Heutmaker Bruns,  
St. Hubert kerkhof, Chanhassen, Carver Co, MN. 

(zie het verschil in geboortedatum) 
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VII: Maria Agatha “Agatha” Heutmekers, geboren 22 augustus 1857 in Guttecoven, huwt rond 1885 in 
Minnesota met John Christian Johnson, geboren op 21 december 1858 in Denemarken. 
 
John Christian werkt als “teamster” (transportarbeider) in Minneapolis en het gezin woont ook in deze 
stad, eerst gehuurd aan de 3rd Street, later bezitten ze een woning aan de 6th Street. John Christian 
heeft ook nog enige tijd voor een brick yard gewerkt en waarschijnlijk het transport van de stenen 
verzorgd samen met zijn oudste zoon Mathew Alfred. 
Agatha en John Christian krijgen 5 kinderen; 3 zonen en 2 dochters. 
In juli 1925 overlijdt John Christian Johnson op 66 jarige leeftijd te Minneapolis, doodsoorzaak: “acute 
alcoholism”.  Agatha overlijdt op 10 mei 1930 in Minneapolis na een hartinfarct, 72 jaar oud. 
 
 
VIII: Jan Willem “William” Heutmekers, geboren 5 oktober 1859 in Guttecoven, huwt in 1886 in 
Chanhassen met Marie Gertrude Dresen, geboren 8 oktober 1869 in Victoria, dochter van Joseph 
Dreijssen en Sibilla Rosen. 
 
William en Mary wonen na hun huwelijk op de Heutmakers farm in Chanhassen Township. Na de dood 
van zijn vader koopt William in 1902 de ouderlijke boerderij van 74 acres (ong. 30 ha.) voor een bedrag 
van $3450. Hij bewerkt het land met veel succes tot ongeveer 1927 wanneer hij met pensioen gaat. 
William en Mary verhuizen dan naar Excelsior, een plaatsje iets ten noorden van Chanhassen. Het 
echtpaar krijgt 12 kinderen, 5 zonen en 7 dochters. In 1937 vieren William en Mary hun vijftig jarig 
huwelijksfeest samen met al hun kinderen, kleinkinderen en achter kleinkinderen.  
William heeft al vele jaren problemen met zijn hart wanneer hij in november 1938 aan een hartaanval 
overlijdt. Bij zijn overlijden zijn alle kinderen nog in leven plus 31 kleinkinderen en 4 achter kleinkinderen. 
Mary Dresen overlijdt tijdens een bezoek aan een van haar kleindochters in februari 1947. Beiden zijn 
begraven op het St. John’s kerkhof in Excelsior.  

 
Jan Willem Heutmaker en Mary Getrud Dressen met hun kinderen bij hun 50 jarig 

huwelijk in 1936 
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IX: Jan Mathijs Heutmekers “Math”, geboren 8 maart 1862, huwt mei 1892 in Chanhassen met 
Catharina Dies (Deis), geboren 4 april 1860 in Victoria, dochter van Nicolaas Deis en Mary Seifried.  
 

Math en Kate wonen na hun trouwen in bij schoonvader c.q. 
vader Nicolaas Deis in Laketown Township, Carver County, 
MN. Daar bezit Nicolaas in 1880 een stuk land in sectie 12 ter 
grootte van ong. 60 acres. Het land grenst in 1880 aan 
Centennial Lake maar in 1898 is de naam veranderd in Stieger 
Lake. Pas in 1910 wordt Math Heutmaker vermeld als de 
eigenaar van deze farm. Math en Kate krijgen 7 kinderen, 4 
zonen en 3 dochters, een dochter overlijdt kort na haar eerste 
verjaardag.  
Mathias overlijdt in september 1911 na te zijn aangereden door 
een auto, pas 49 jaar oud. Hij wordt begraven op het kerkhof 
van St. Victoria. Na het overlijden van haar man verkoopt Kate 
de boerderij aan haar oudste zoon Arthur. Zij blijft bij hem 
wonen tot haar dood in mei 1920. Ook Kate wordt begraven op 
het kerkhof van St. Victoria tot welke parochie Laketown 
Township behoort. 
 
Tot op heden komt de naam Heutmaker - Hutmaker nog 
redelijk veel voor in en rond Victoria, Carver County, 
Minnesota. 
 
 

 

Math Heutmaker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kadasterkaart Chanhassen 
Township, Minnesota, 1880 
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Met dank aan o.a.: Sue Iles–Heutmaker, OR; Anita Henning, CA; Dennis Vansloun, MN; J. Thijssen †, 
Buchten; Michelle Higgins, NV; Patt Gaetani, NY; Shelly Bois, MN; Cecilia Bartholomaus, USA; Daun 
Ledford, NV; Ann Claesgens, CA 
 
Bronnen o.a.: 
- Burgerlijke Stand Limbricht, Born, Roosteren 
- Bevolkingsregister Guttecoven, Born, Roosteren 
- Weekblad Mercurius 1863 
- Lijst Linssen 
- Notarieel Archief Notaris Dumoulin, Sittard, 1863 akte nr. 184 & 189 
- Minnesota Historical Society, St. Paul, MN 
- Censussen MN, meerdere jaren 
- Civil Records, o.a. Carver County, MN  
- Kerkelijke Registers o.a. Chanhassen, St. Victoria, MN 
- Kadasterkaart Carver County, Minnesota 1880, 1898 
- Kranten Carver County, Minnesota, meerdere jaargangen 
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