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Dagboek uit 1755  van Joannes Fransen uit Urmond 

 

Het is niet iedereen gegund om een dagboek te bezitten van een van zijn voorouders. Mij 

eigenlijk ook niet maar ik ben wel in het bezit van een kopie van een dagboek geschreven door 

mijn oud-overgrootvader Joannes Fransen uit Urmond. 

 

Joannes Fransen is  gedoopt te Urmond op 5 oktober 1740 en is aldaar overleden op 19 januari  

1813. Zijn ouders zijn Henricus Fransen en Cornelia Bouts. Op 31 januari 1762 huwt hij te 

Urmond met Maria Catharina Broeren, gedoopt op 4 maart 1742 te Urmond, dochter van Petrus 

Broeren en Ida Sassen. 

Het echtpaar krijgt drie kinderen; Petrus, 1765-1837 (mijn oud-grootvader); Maria Anna, 1767-

1848 en Maria Ida, 1774-1852. 

 

Joannes start zijn dagboek in 1755 en gaat door tot juni 1812, een half jaar voor zijn overlijden. 

Hij houdt niet consequent een chronologische volgorde aan en springt vaak een paar jaar terug, 

alsof hem nog iets te binnen geschoten is wat hij toch zeker wil vermelden. Deze transcriptie 

mag daardoor een beetje rommelig overkomen maar ik heb me zo veel mogelijk gehouden aan 

de originele aantekeningen. 

 

De kopie van dit dagboek heb ik jaren geleden gekregen van een enthousiast mede 

onderzoeker en volgens alles zou het origineel bewaard worden in het Regionaal Historisch 

Centrum Limburg in Maastricht maar daar is het helaas tot op heden nog niet terug gevonden. 

Dus wanneer iemand weet waar het originele dagboek bewaard wordt graag een berichtje aan 

de schrijver deses. 

 

 
 

Eenige aenmerckelijcke annotation dewelcke bijeen vergaedert hebbe als volght: 

 

1755: is de stadt Lissabon door de aertbevinge bijnaer geheel vergaen. 

1756:  heeft men schrickelijcke aerdbevingen gevoelt, soodat het waater schudden en beefden. 

 

1758:  ontrent Sint Jan Babtist heb ick in Wijck bij Maestricht een schrickelijck onweder van 

donder en blixem gesien ’s nachts geduyrig vier, dat men meinden dat Maestricht, jae de 
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geheele weerelt in brant was en doen was oock de nombers van 5 en 6 uren van den 

urenwijser van het oudt stadthuys geheel swart gebrand, en een paard aan het 

hoockhuys van den Kleynen en Grooten Staadt door den blixem doodtgeslaagen, den 

blixem in dat voorhuys geweest zijnde doch geen menschen beschaadigt. 

1759: den 3 juni is een kranckheyd onder de visschen geweest, principael berf en commel, en 

zij waeren met ganse manden aen den over van de Maes te raapen, en saagen 

onnatuerlijck om te eeten, en die se geëten hebben sich niet kwaelijck bevonden. 

1760: den 17 january ontrent half ein ure heb ick in Aaken een aerdbevinge gevoolt en de 

volgende daagen, den 19 een den 20, 2 groote, tusschen den 20 en 21 de ganse nacht. 

dien dag noch 1 en den 30 dito noch een stercke gevoolt.  

1764: den 1 january ’s morgens is alhier de Maes soo groot geweest, dien nacht 

 gewassen, dat alle menschen verwonderd waaren, en volgens het seggen van oude 

menschen op een halven voet nae, soo groot als in het jaer 1740. 

[in kantlijn toegevoegd:] 

1767:  zijn hier geen boomen moeten vervasten??  

17681: den 23 february heeft mijne moeder seeliger van Gelen Smeets, voor de som van 80 

gulden Sp (sic: Spaans?) het huys gekocht, en ick heb er sterck aen gearbeit met 

afbrecken, kelder uytbrecken en gelijck maeken, en den 3 meert een jonge haage met 

Hendricus Strijckers geplant en in hetselve jaer, den 19 april tot Born aen het gericht 

laeten gichten en costen aen de gicht    2 gulden 10 

voor het proclameterialis               -   -  15 

aen den bode voor 3 sondagen te proclameeren  1  -    2 

        --------------- 

alles tesaemen costen     4  - 7  

1769: in septembris heeft zich een commeetsterre vertoont, ons geheel huysgesin hebbense 

gesien den 6 ’s morgens tusschen 3 en 4 uren met eenen langen stert, waarop corts een 

sterfte onder het horenve gevolgt is en asoo op verscheyde plaetsen treneert heeft tot in 

het volgende1771: ’s jaer alswanneer hier in Urmond verscheyden stallen in den herfst 

geheel leeg zijn gestorven, eenige stallen en den onsen waaren vrij gebleven. 

1771: in decembris heeft den heer lantdeeken, pastoors en richter, den erwaerde  heer 

Melchior de Krahe als pastor om posessie te neme hier gekoomen als wanneer een deel 

wijven met 2 a 3 mannen en een deel jongens de kerckhofdeure hebben toe gesteepen, 

hebben alderhande schokaneuse en schandeleuse woorden tegen de heeren 

gesprooken, soodat de heeren genoodsaackt waaren, om groote ongelucken voor te 
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komen, naer de pastorie te retireeren en dit lange treneert hebbende, eer den heer 

ingeset of als pastor regeerde, hebben die braeve Urmonder op Asschenwoensdag ‘s 

morgens een quaart voor 1 ure ons een glaesvinster in de voorste kaamer ingeslaagen, 

waerover mijn vrouw, grof swanger zijnde, haer soodaenig onstelt heeft, dat se tot geen 

bedaeren en cost comen, deselve nacht hebben sij bij Simon Broeren 2 vensters, bij 

Joannes Tylmans 2 glaasvinsters en bij Johan Peter Tholen oock 2 vinsters, en daernaer 

noch groote affronten aen verscheyden huysen gedaen, deselve 3 à 4 mael met 

menschendreck de dueren besmeert en in 

1772: in septembris de pastorieport gebrooken, 2 glasvinsters ingeslaagen, den moeshof 

ruyneert, de gebacke appel uyt den oven gehaelt en door den hof gesmeeten, en den 13 

septembris 1772 heeft den nieuwen heer pastor een anniversarium voor Peter Bergers 

gesongen, maer niemant ten offer gegaen; ‘s daghs tevooren den 12 septembris heeft 

Burtin vandue gehouden en den 15 dito vertrocken; den 13 was de Krahe hiergekoemen, 

alsoo is hij den 13 septembris 1772 in de pastorie gekoomen en den 17 dito hebbense 

ons noch een vinster in de keuken ingeslaagen, waerover mijn vader op den 21 

november is vergiffenisse gevraeght, maer niet betaelt; van die eerste vinster is mij in 

1788 in september pardon gevraeght en oock betaalt en ick van die man versocht zijnde 

om die andere oock in zijnen naam vergiffenis te vraagen en deselve te betaelen, 

hetgeene ick oock gedaen hebbe. 

1773: op den herfst sijnder tot Beeck2 an 3 galgen 16 opgehangen, eenen geraebraackt, 4 

dooden daeronder begraaven, 1 dood opgehangen. 

1774: in het voorjaer op Sint Apoloniadag3 de derde reyse te Elsloe 6, alsoo 18 op dry reysen 

opgehangen. 

1773: den 10 meert is Urmont bijnaer half afgebrand en sulex in den tijdt van ontrent een ure in 

asse verandert, en den 8 april op Witten Donderdag zijnde 4 weeken en 1 dagh is de 

volle vlam noch in de schuyr van Henricus Didden geblust. 

1773: den 17 meert ben ick naer Den Bos gegaen en aldaer van Willem Franssen en vrouw en 

kinder vrindelijck onthaalt, den 31 meert van daer vertrocken en den 1 april hier ardiveert. 

1775: in septembris is een nieuw kercktoorentje alhier gemaeckt, aengenoemen van Marten 

Peters en Anselmus Bouts en van Mattijs van der Eijcken gemaeckt en costen over de 

1100 gulden en het afbreecken van den ouden costen 150 gulden. 

1773: den bouw tot stal langs de steeg laeten timmeren. 

1777: de verkensstallen laeten setten. 
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1778: den 31 decembris ’s avonts ontrent 8 uren een schrickelyck [onweer?] met swaaren 

blixem, waerop stercken haagel en windt gevolgt is: het was een noodtweer. 

(1780): tusschen den 16 en 17 january sijn mij 8 de besten bien gestoolen en den 21 dito 

 deselve moeten aen het prothocol aengeven en gewerdeert op 7 gulden 10 stuyver, 

tesaemen 60 gulden, net een jaer tevooren waaren se oock opgebrocken om te steelen 

maer door Joannes Steskens verjaeght. 

1780:  in april de nieuwe halle laeten maeken en costen in contant gelt ontrent 15 gulden. 

1781: een nieuw schuyrtpoort laeten maeken. 

[De volgende passages zijn er tussen geschreven] 

1776:  is mijn vader Hendrick Franssen overleden4 

1776: 26 january ’s avonts om 7 uren overleden; den 29 septembris is Maria Anna Franssen5 in 

Elsloo gevormd, de paat was Anna M: Cosemans6. 

1777: den 22 juni op kermisdag tusschen 2 en 3 uren is Anna Maria Cosemans7 overleeden. 

1778: den 21 meert ’s avonts ontrent 8 uren op saturdag is Mattias Geussen8 overleeden. 

1781: den 7 octobris op sondag aen den avont is zijne huysvrouw M: Catharina Petermans9 

verleeden. 

1770: 14 novembris is Joannes Steskens10 jonckman overleeden.

1774: den 29 mey en nachts om 12 uren is mijn beminde huysvrouw Catharina Broeren naer 

eene kranckheydt van 14 daagen, zijnde de rott of galkorse, overleeden in den ouderdom 

van 32 jaaren 2 maenden 25 daagen en eenige uren, zijnde getrouwt geweest 12 Jaer 

en 2 maenden. 

1778: den 17 decembris op donderdag ’s avonds is mijn sweegermoeder11  overleeden en in 

het jaer 

1754: mijn sweegervaeder Peter Broeren12 overleeden. 

1793: den 3 meert hunnen zoon Jacob Broeren13 ongetrouwt, 

1795: den 2 meert zijn broeder Simoen Broeren14 en den 7 septembris Lambert Broeren15 

overleeden. 

1769: den 20 octobris ben ick seer kranck geworden en es avonts tevooren is de vrouw van 

Joannes Wolfs16 overleeden en in deselve maent is Joannes Wolfs17 oock overleeden; 

ick heb veel bloodt gespouwen, den 26 gebicht en den 27 de H. Communie, den 25 den 

H. Olie gekreegen, den 12 novembris weder opgestaen en den dagh opgebleeven. 

1769: den 16 octobris is mijne mattant18 Mechtildis Schilmans geborne Bouts19 in Zierickzee 

overleeden en den 17 novembris is Maria Cleijans weduwe Bovens20 overleeden. 

1786: den 28 meert is Peter Notten21 overleeden. 
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1793: in dit jaer is onse kerck soo verve verwaardight, dat wij den dienst Godts daerin gekregen 

hebben. 

1791  is den dienst eenen tijdt lanck in de school gedaen; in 1792 den dients eenent tijdt lanck 

in de thiendeschuijr en in 1793 noch eenen tijdt in de capelle in het velt, waerop in den 

herfst den heer lantdecken Beijl, pastor in Millen, de nieuwe kerck gewijdt heeft, en in 

1795 hebben de schrijnemaecker Ulrickts om de Kersmisse het toorentje beginnen te 

laeten decken, soodat in 1796 Heylige Drykoningen de groote klock noch niet in het 

gebruyck was. 

1804: tusschen den 17 en 18 april is alhier in (of) buyten Urmondt de capelle bestoolen: het 

cleetjen van Onse Lieve Vrouwe 2 silvere croontjens en septer mappen en kerssen. 

1804: den 24 april is onsen heer pastor de Krahe, die nu bijnaer 32 jaer de pastorie bedient 

heeft werderom door ordre der Franssen en den bisschop tot Aaken, opnieuws ingeset 

door den cantonspastor van Sittaerd, en den heer pastor van Berg, Sebastiaen Barron, 

en Joannes Hermanus Bergmans ciuus heer beyde als getuygen. 

[Daarna is een gedeelte van de pagina weg] 

….meyboom geset en een 

 …van  

 ….ander 

1805: den 4 februaris beginnen te doyen en ‘s avonts te regenen, waerdoor den sneeuw 

gesmolten, en een  sterke vloed uit de wei lenghs ons huys den karwei uitgedreven ruym 

4 voeten diep en den 5 naermiddag soo erg dat met miste en stroy het gevaer van onsen 

gevel om te vallen niet te keeren en was, soodat het waater achter het mist en stroy en 

daer onder sich doorstack tot onder den voetpad of weg langs den gevel , soodat den 

weg wel … voet langs den gevel en noch van achteren inviel, soodat het gevaar 

ogenschijnnelijck daer was waer op ….. hewissen met hulp van Joannes Krambreijker 

den inbruck van het water (dat die ….. mist en stroy door den grond onder den weg sich 

doorgemijnt hebbende) gevonden hebbende het gat met gewelt ges…… en soo ver 

moegelijck toegemaekt hebben, dat het water nu over den gront moet loopen. 

1805: den 18 meert des avonts is onsen heer pastor Melchior de Krahe22, naer een lange 

onpasselijheyd des avonts overleeden. 

1805: den 6 july op Sint Leonardusdag naermiddag is Sebastiaen Baron alhier als pastor 

ingeset met een groote solemniteit. 

1806: is den soomer geen groote hitte geweest, doch de fruchten droog ingekoomen, den 

herfst redelijck nat en sonder vrost, en heeft doch ontrent het laest van novembris of 
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begin van decembris groot water geweest, het water sonder vrost weg gegaen en het 

weer redelijck warm en soo gebleven, soodat wij een warme Kersmisse gehad hebben 

en soo continueer. 

1807: tot den 8 of 9 january 1807 doen wat beginnen te vriesen sonder groote coude en wint; 

den 11 ’s avonts wint en dooy weer; den 13 ’s avonts snee en hagel en ’s morgens 

gevroren en also open weer sonder merckelijcke koude tot den 16 en 17 february doen 

een weynig ’s nachts gevroren doen weder oopen weer; Sint Mattijsnacht [24 februari] 

gevroren, die nacht daerop niet, doen weder gevroren en snee, waerop een seer 

droogen soomer gevolght is en heeft den 7 juni op sondag naemid[dag] een swaer 

donderweer met stercken regen en vier weken daernaer noch eens wat gerekent en 

zedert verscheyden mael donder en goede apperentie, maer luttel gevallen alsook geen 

vooraegte voor de beesten en alle soomerfruchten sleght. 

1807: den 11 novembris is Philip de Azzevedo23 in Stein overleeden en den 16 dito de diensten 

gedaen. 

1808: den 2 meert sijnde Aschdag hebben sij de kinder, te weeten Joannes en Lambertus, de 

pocken laet enten en den 10 dito is den operator hier geweest en deselve noch wat 

ontstakten en daervoor moeten betaelen een franse croon; in begin van meert een 

coppel karrader laeten maeken bij Mattijs van der Eijcken op Nattenhoven en costen 3 

Brabantse croonen; den 9 meert een nieuw touwe op de horlogie gemackt. 

1811: den 22 mey op den 3den Cruysdag, soo een geweldigen haagel gevallen en soo dick als 

duyveneyer en grooter, dat in de hoven salade en boonen zijn in stucken geslaagen en 

op differente plaetsen het koren, saet en ander geheel verslaagen, het freuyt van de 

boomen. 

1811: in septembris en octobris heeft zich een commeetsterre verthoont; zij quaem ontrent 

nordtwesten ten voorschijn, en daelden naer het noorden toe men con de sterre weynich 

zyn ofse groot of klein was, maer de straelen waeren lanck en breyd in form van een 

roese of birkenroede, de straalen oft roede wijst naer het suydoosten. 

1811: den 16 octobris is mijnen neef Peter Schillemans24 tot Zierickzee overleeden, den 4 

novembris alhier den doodtbrief ontfangen en den 11 dito beantwoordt. 

1811: den 6 novembris een nieuwen backoven laeten maeken door Jan Claessen en knecht 

uyt den Maesbant en aen arbeitsloon 36 stuyver Luix betael, sonder operknegt kalck en 

leem, 500 brickken en 33 belegsteenen. 

1811: den 1 decembris, sondag, hadden pastor S. Baron en den meier met den kerkenraed 

eenen nieuwen custer in de kerck om de misse te singen, maer onsen ouden custer 
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Joannes Hendricx25 op Sint Andries in het jaer 1740 van de gemeindenaeren en pastor 

Loosen de custerij gegeven is en deselve 71 jaeren loffelijck bedient heeft, is nu door 

dese nieuwen regierunge door gewelt van de Franse wet, tegen wil en danck van de 

geheele gemeinten afgestelt, en den naestvolgende sondag maer een leesende misse 

gedaen en naermiddag in plaetse van vesper op Onse Lieve Vrouw Ontfangenisse maer 

den roosenkrans gebeit, den 11 dito heeft den nieuwen custer het jaergetij voor Frenck 

Broeren26 en den 12 voor Maria Lemmens alleen gesongen. 

1812: in begin van april twee dagen geregend en snee waerop groot water gevolght is den 7 en 

8 dito op het hooghsten de geheele bemde onder water, en de geheel Steinder dijck 

onder.  

1812: den 24 mey Andries Franssen27 naer Aken om soldaat te zijn onder de Franssen. 

1812: den 24 juny op Sint Joannes Babtistendag effens naer middag donder met  sterken hagel 

en coude. den 29 dito is Andries Franssen ’s morgens van hier vertrocken naer Den 

Haag; den 2 july Onse Lieve Vrouwe Visitatie cout en oock regen, den 3 hetselve den 3 

july een wonder geval in den coystal, de 2 coyen en een rent wilden niet aen de cribbe, 

hebben achterwart geloopen en geslaagen en met de pooten geschut, het was net of wat 

quaets in den stal was, en naer wijwaater geworpen te hebben met het teeken des H. 

Cruijs en Sint Joannes Evangelie gebidt te hebben is doch den stil stant geworden, 

niemans heeft oyt sulcx gesien. 
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Noten 

																																																													
1	Deze	vermelding	staat	op	een	losse	pagina	
2	MASTRICHT,	den	8.	December.	Den	26	der	voorleden	Maand	zyn	'er	agter	Beek	wederom	4	misdadigers,	
behorende	tot	het	onlangs	ontdekte	complot	Gauwdieven	en	Huisbrekers,	met	de	koorden	gestraft	en	na	die	
Executie	wederom	4	andere	in	hegtenis	genomen.	Den	1	dezer	zyn	er	te	Elslo	ook	2	van	die	Bende	gevat	en	hier	
binnen	gebragt:	den	3	dezer	zyn	er	te	Clemmen	5	van	die	Bende	ter	dood	gebragt,	en	eergisteren	zyn	'er	6	andere,	
onder	een	escorte	Ruiters,	van	hier	naar	Elsloo	gevoerd	en	aldaar	opgehangen;	des	anderen	daags	zyn	er	2	andere	
van	dat	Volk	op	nieuws	gevat.	
(Middelburgsche	courant	18-12-1773)	
3	De	dagboekschrijver	dateert	het	op	's	apolonie	dag’:	9	februari.	Het	klopt	precies,	op	9	februari	1774	wordt	in	's	
Heeren	Beempden	bij	Elsloo	de	derde	groep	Bokkenrijders	terechtgesteld.	Cornelis	Bours,	Joannes	Daemen,	Arend	
Lommertingen,	Marten	Mulckens,	Goosen	Penders,	Peter	Schoenmakers	en	Gillis	Smeets.	
De	eerste	reis	is	8	november	1773:	Paul	Janssen,	Michiel	Minten,	Joannes	Smeets,	Nicolaas	Vlecken	en	Jan	Wanten.	
De	tweede	reise	op	6	december	1773:	Peter	Bovens,	Hendrik	Grieten,	Joannes	Jongen,	Andries	LeGros,	Willem	
Panhuys	en	Lambert	Wanten.	
De	drie	groepen	bij	elkaar	geteld:	achttien	gehangenen,	precies	het	aantal	dat	in	het	dagboek	staat.		
Om	voor	Beek	aan	het	aantal	zestien	te	komen,	moet	ik	'op	den	herft'	ruim	interpreteren	en	de	derde	dag	met	
executies	op	de	Graetheide	erbij	betrekken,	dat	wil	zeggen	8	februari	1774.	Dan	zijn	het	vijftien	gehangenen	en	een	
geradbraakte.	
Op	23	september	1773	wordt	Dirk	Hersseler	geradbraakt	en	worden	gehangen:	Willem	Glaesmakers,	Martin	
LeGros,	Abraham	Nathan,	Anton	Rasch,	Gerard	Stijnen	en	Joannes	Vrusch.	
Op	26	november	1773:	Daem	Goossens	(Roer	an	Daem),	Frederic	Pisters,	Andries	Stijnen	en	Geerke	Stijnen.	
En	8	februari	1774:	Erke	Erkens	(den	Hoesaer),	Daem	Goossens	(Mordavid),	Machiel	Lemmens,	Erke	Moberts	
Matthijs	Smeets.	
Als	gevangenen	in	het	Landshuis	in	Valkenburg	sterven,	na	de	tortuur,	vier	mannen	uit	Beek:	Pieter	Clermond	13	
november,	Leonard	Pijls	28	november,	Matthijs	Crutz	15	december	en	Gerard	Muylkens	20	december	1773.	De	
eerste	drie	worden	de	dag	erna	onder	de	galg	begraven.	En	het	lijk	van	Muylkens	wordt	aan	de	galg	gehangen.	Het	
verschil	tussen	deze	twee	vormen	vormt	de	mate	waarin	het	gerecht	de	schuld	bewezen	acht.	
In	Beek	kloppen	de	aantallen	weliswaar	niet	exact,	maar	toch	heel	dicht	bij	de	werkelijkheid.	
Bron:	John	van	Eekelen	(http://johnve.home.xs4all.nl/index.htm)	
4 26 januari 1776  
5 Zijn dochter, geboren 1767, gedoopt te Urmond 25 maart 1767 
6 (nog) geen familierelatie kunnen vaststellen met Anna Maria Cosemans 
7 Zie noot 3 
8 Mathias Geusen was gehuwd met Maria Catharina Petermans op 12 oktober 1758 te Schin op Geul 
9 Zie noot 5 
10 Niet met zekerheid te bepalen wie de ouders zijn van Joannes Steskens 
11 ‘sweegermoeder’ is Ida Sassen, dochter van Simon Sassen en Catharina Simens, gedoopt te Urmond 
25 mei 1696, op 8 september 1720 gehuwd te Urmond met 
12 Peter Broeren, zoon van Franciscus (of Fredericus) Broeren en Magdalena Gubbels, gedoopt te 
Urmond 16 juni 1697 
13 Franciscus Jacobus Broer, gedoopt te Urmond 24 september 1734 
14 Simon Broeren, gedoopt te Urmond 14 augustus 1723, gehuwd te Urmond op 1 januari 1749 met 
Barbara Buskens 
15 Lambertus Broeren, gedoopt te Urmond 12 maart 1731, gehuwd te Urmond op 12 april 1767 met Maria 
Helena Wenmaeckers 
16 Oud-tante van Joannes Franssen; Joanna Catharina Fransen, dochter van Henricus Fransen en Judith 
Hendrix (of Theodori), gedoopt te Urmond 1 juni 1687, overleden te Urmond 18 oktober 1769. Joanna 
Catharina was weduwe van Reinerus Ritserveld en gehuwd met 
17 Joannes Wolfs, overleden te Urmond 24 oktober 1769 
18 Mattant = tante (in dit geval een zus van zijn moeder) 
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19 Mechtildis Bouts, dochter van Henricus Bouts en Helena Bouts, gedoopt te Urmond 11 maart 1701, 
gehuwd te Urmond 14 juli 1737 met Gummarus Schillemans, geboren te Leiden 
20 Maria Cleijans/Cleans, weduwe van Wilhelmus Bovens 
21 Echtgenoot van Maria Helena Perebaums 
22 Melchior de Krahe was pastor te Urmond van 1770 tot 1805. De sacristie van de St. Martinus kerk te 
Urmond werd in 1805 boven zijn graf gebouwd. 
23 Joseph Philip D’Azevedo, overleden 11 nov. 1807 Stein, 60 jaar oud, rentenier, z.v. Dilmaer Augustinus 
– en Barbara Muyres, e.v. Anna Cornelia Keukemans 
24 Pieter Schillemans was bij overlijden 70 jaar oud, geboren en wonende te Zierikzee, koopman, 
echtgenoot van Maria Heskens 
25 Zie voor meer informatie 
http://www.urmondmonumenten.nl/documenten%20pdf/historie%20kosters%20van%20oud%20urmond.p
df  
26 Franciscus Broeren, overleden te Urmond 11 december 1722, de grootvader van zijn echtgenote 
Catharina Broeren 
27 Andreas Fransen (kleinzoon van de schrijver van dit dagboek), gedoopt op 19 maart 1791 te Urmond, 
zoon van Petrus Fransen en Anna Gertrudis Janssen 
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Verwantschapsschema 1

Joannes Fransen is de oudovergrootvader van Catharina Andrea Johanna "Irma" Salden

Joannes Fransen
 (1740-1813)

Catharina Broeren
 (1742-1774)

Getrouwd 31 Jan 1762

Gemeenschappelijke voorouder

Petrus Fransen
 (1765-1837)

Joanna Gertrudis Jansen
 (1765-1838)

Getrouwd 25 Nov 1787

Johannes Christiaan Fransen
 (1788-1863)

Maria Hendrix
 (1792-1835)

Getrouwd 27 Mei 1813

Johan Arnold Smeets
 (1815-1888)

Anna Elisabeth Fransen
 (1815-1878)

Getrouwd 7 Nov 1843

Hubertus Franciscus Steegmans
 (1849-1923)

Maria Ida Smeets
 (1849-1897)

Getrouwd 4 Jun 1881

Andreas "Andrees" Deuss
 (1890-1976)

Maria Elisabeth "Betje" Steegmans
 (1895-1981)

Getrouwd 21 Nov 1913

Johannes Albertus "Albèr" Salden
 (1919-2005)

Anna Maria Gertruda "Anna"
Deuss

 (1923-2009)

Getrouwd 27 Jun 1947

Catharina Andrea Johanna "Irma"
Salden

 (1952-          )




