LANDVERHUIZERS UIT DE VOORMALIGE GEMEENTE LIMBRICHT
IRMA LOMMEN – SALDEN
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Jan Jacob Hamers werd geboren op 16 maart 1807 te Guttecoven, zoon van
Jan Carel Hamers en Maria Christina Cörvers, hij huwt 5 oktober 1834 te Guttecoven, met dispensatie
vanwege 3e graads verwantschap, met Maria Catharina Wetzels, geboren 12 dec 1810 te
Guttecoven, aldaar overleden 25 febr. 1854, dochter van Jan Leonard Wetzels en Maria Barbara
Cörvers.
Van het echtpaar Hamers worden te Guttecoven 6 kinderen gedoopt; I: Carolus Josephus, geb. 1835,
II: Maria Christina, geb. 1838, III: Joannes Leonardus, geb. 1841 en denkelijk overleden voor 1862,
IV: Catharina Barara, geb. 1843, V: Maria Cornelia, geb. 1846 en VI: Jan Mathijs, geb. 1849.
Jacob Hamers woonde met zijn kinderen aan de Veersestraat te Guttecoven.
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Eind maart 1862 verkopen weduwnaar Jacob Hamers en kinderen het huis, schuur, stallen enz.
gelegen te Guttecoven sectie C, nummers 1671 en 162, akte nr. 83, Notaris Dumoulin. Het huis was
gelegen aan de Veersestraat te Guttecoven. De koper, Marcel Leenders, treedt op uit naam van zijn
vader Jan Gerard Leenders, weduwnaar van Maria Sijbilla Goldstein, beiden akkerlieden wonende te
Guttecoven. Leenders betaalt de som van 940 gulden voor huis en toebehoor met een oppervlakte
van zeven roeden en zeventig ellen. Ook worden er drie stukken bouwland verkocht, een stuk, groot
24 roeden en 91 ellen, gelegen in den Bevert, sectie C nummer 1315, voor 291 gulden, een stuk groot
27 roeden en 71 ellen, gelegen in het Kerkveld, sectie C nummer 275, voor het bedrag van 308
gulden en 75 centen en het laatste stuk groot 7 roeden en veertig ellen, gelegen in het Vosbroek,
sectie C nummers 993 en 994, voor 90 gulden. De kopers, respectievelijk, Peter Jacob Thewissen,
Jan Renier Krijns en Lambert Salden zijn allen landbouwers en inwoners van Guttecoven. Alle
verkopen vinden plaats voor Notaris Dumoulin uit Sittard. De totale opbrengst van de verkopen
bedraagt, na aftrek van kosten, 1535 gulden en 34 ½ centen. De verkoop van de huisraad levert 152
gulden en 90 centen op.
Dit samen levert Jacobs startkapitaal op ten bedrage van 1688 gulden.
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Zoals boven vermeld is de echtgenote van Jan Jacob reeds in 1854 overleden. Weduwnaar Hamers
vertrekt samen met zeker 5 van zijn 6 kinderen op 3 april 1862 vanuit Antwerpen. De familie Hamers
reist met hetzelfde schip, de ‘Chase’, net als b.v. de families van Cleef en Keris uit resp. Guttecoven
en Einighausen.
Via New York trekt men verder naar Minnesota. Waar Jan Jacob de eerste jaren precies gewoond
heeft heb ik nog niet kunnen achterhalen maar in 1875 woont hij in bij zijn oudste dochter Maria
Christina. Zij is reeds kort na aankomst in Amerika gehuwd en woont in 1875 in Laketown Township,
Carver County, Minnesota.
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Jacob Hamers heeft voor zijn vertrek niet al zijn bezittingen verkocht want op 30 aug 1869 vindt er te
Guttecoven opnieuw een openbare verkoop plaats van land dat nog altijd in bezit is van Jacob en zijn
kinderen. Daarvoor heeft hij een gevolmachtigde aangesteld. Deze akte van aanstelling wordt
opgemaakt te Jordan, Minnesota, Noord Amerika op 16 april 1869. Op 28 augustus vindt het passeren
der akte plaats te Maastricht voor Notaris Dumoulin. Gevolmachtigde is Jan Gerard Schmeitz,
landbouwer, wonende te Guttecoven. Er worden meerdere stukken land verkocht gelegen in de
gemeente Limbricht en Sittard. Het zou te ver voeren om al deze stukken land met grootte, opbrengst
en koper hier op te noemen daarom wil ik volstaan met het vermelden van de akte nummers uit het
Notarieel Archief van Notaris Dumoulin, nummers 175 en 176, jaar 1869. Deze stukken zijn ter inzage
beschikbaar in het Stadsarchief van Sittard. De opbrengst van deze verkopen bedraagt ongeveer
1200 gulden.
Wanneer in 1875 een broer van Jacob Hamers, Peter Joseph, kinderloos overlijdt behoort Jacob ook
tot de erfgenamen. Uit de Memorie van Successie van Peter Joseph blijkt dat deze een bezit nalaat
ter waarde van meer dan 3800 gulden. Het aandeel van Jacob is hierin 1023 gulden en wordt voor
hem geïnd door zijn gevolmachtigde Jan Gerard Schmeitz.
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Toch wil ik nog even terug komen op de aanstellingsakte van deze gevolmachtigde. Uit deze akte
kunnen we vele gegevens halen wat de familie Hamers betreft. We leren eruit dat Jan Jacob Hamers
in 1869 in, of in ieder geval in de buurt van Jordan woont. Dit plaatsje ligt in Scott County vrij dicht in
de buurt van Carver en Chaska, Minnesota. Jacob wordt in deze akte landbouwer genoemd. Van zijn
kinderen zijn ook aanwezig; Jan Mathijs, minderjarig, Catharina Barbara, ongehuwd, Maria Cornelia,
gehuwd met Peter Leonard Hochhausen, landbouwer, en Karel Jozef, meerderjarig en van beroep
smid. Maria Christina woont op dat moment in Chaska en is gehuwd met Johannes Sendelbach,
akkerman. Na 1869 verhuist de familie Hamers over en weer tussen Scott en Carver County.

Kinderen van Jan Jacob Hamers.
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Jacob Hamers is in Amerika niet meer hertrouwt en overlijdt op 25 nov 1884 te Benton, Carver
County, 77 jaar oud. Onder beroep wordt vermeld: pauper = armlastige!? Hoewel hij in 1869
landbouwer wordt genoemd heeft hij geen eigen farm gehad in Minnesota. Denkelijk heeft hij
meegewerkt op de bedrijven van zijn kinderen.

I: Carolus Josephus, Carl, huwt in 1868 te St. Joe, Scott County, met Maggie (Margaretha)
Donnersbach. Zij is geboren te Luxemburg in 1837, ouders onbekend.

Na hun huwelijk blijven Carl en Margaretha in St. Joe wonen. In 1882 verhuist het gezin naar
Marystown, ook in Scott County. Carl is, zoals zovelen, farmer en bezit zijn eigen farm, vrij van
hypotheek. Ook is hij enige tijd werkzaam geweest als smid.
Er worden 6 kinderen geboren; 3 zonen en 3 dochters; John, Peter, Catherine Mary (Kate), Joseph J.,
Francis en Theresa. Van deze kinderen vestigen er zich later drie in de provincie Saskatchewan te
Canada, en wel zoons John en Joseph en dochter Kate.
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We vinden de graven van Carl en zijn familie op het kerkhof van Marystown. Carl sterft in 1918 en zijn
echtgenote Margaretha in 1912. Op de grafstenen staat hun naam vermeld als Hammers maar in de
obituary (overlijdensbericht) in de lokale krant wordt hij Carl Hamers genoemd. Bij hen is ook hun zoon
Peter, 1873-1943, begraven. Bij dezelfde grafsteen ligt ook een plaat van Anton A. Hammers, geb.
1913 en Amelda A. Hammers, geb. 1921. In het huwelijk register van Carver County vinden we hun
huwelijk op 5 aug 1943; Anton A. Hammers gehuwd met Amelda J. Nelissen. Deze Anton is
waarschijnlijk een kleinzoon van Jacob Hamers.
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Volgens de boven genoemde obituary was Carl Hamers een van de pionieren van Scott County. Hij
kwam in 1862 naar Amerika en settled in Carver County. Twee jaar later verhuist hij naar St. Joe in de
buurt van Jordan in Scott County. Na 18 jaar verhuist Carl met zijn gezin naar Marystown, ook
gelegen in Scott County. Bij zijn overlijden zijn nog 4 van de 6 kinderen in leven. Helaas wordt in de
obituary geen vermelding gemaakt van het aantal kleinkinderen.
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II: Maria Christina, Christine, woont in 1875 in Laketown Township, Carver County. Zij is denkelijk
kort na aankomst in Minnesota gehuwd met Johannes Sendelbach, welke rond 1820 geboren is in
Bavaria. Bij hen woont dan ook haar vader Jacob Hamers, 70 jaar oud. Het gezin Sendelbach krijgt
zeker 6 kinderen; Catherine (Kate), Jacob, John, Mathias, Leo en Henry. Johannes Sendelbach was
van beroep farmer en in 1870 is zijn bezit $1580 waard.
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Op 21 okt 1884 overlijdt Christine te Laketown aan longontsteking. Zij is dan 45 jaar oud en reeds
weduwe. Johannes Sendelbach is denkelijk in 1879 overleden. Bij het overlijden van de moeder zijn
de kinderen in de leeftijd tussen 20 en 10 jaar. Hoogst waarschijnlijk zijn zij ondergebracht bij familie.
Van een dochter, Kate, weten we dat zij rond 1885 te Chaska huwt met August Nieberle en in 1954
overlijdt te Anamoose, North Dakota. In deze plaats woont dan ook de jongste broer van Christine,
Jan Mathijs.
Een dochter van Kate, Mary Antonia, huwt in 1905 in Rugby, North Dakota, met haar achterneef Joe
Hamers, de jongste zoon van Jan Mathijs.
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Het gezin August Nieberle en Kate Sendelbach

III: Joannes Leonardus is overleden voor 1862. Bij het overlijden van zijn moeder, in 1854, wordt hij
nog genoemd. In het doopregister van Guttecoven staat bij zijn doop in de kantlijn vermeld: obiit! Een
overlijdensaangifte heb ik helaas nog niet kunnen vinden. Een ding is in ieder geval zeker, hij is niet
meegegaan naar Amerika!
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IV: Catharina Barbara woont volgens de akte van aanstelling van gevolmachtigde Schmeitz in 1869
in Jordan bij haar vader. Daarna ontbreekt lange tijd ieder spoor van haar. Bij het overlijden van haar
oudste broer Carl, in 1918, woont zij in Spokane in de staat Washington. In het overlijdensbericht van
Carl wordt ze dan Mrs Barbara Kaupmann genoemd. Helaas ontbreken tot nu toe verdere gegevens
over haar.

V: Maria Cornelia, Caroline, huwt in 1868 te Chaska met Peter Leonard Hochhausen, geb. 1843 te
Kiefelberg (bij Gangelt).
In 1870 wonen Caroline en Leonard in Benton, Carver County. Leonard is dan farmer en zijn bezit is
$1900 waard. Bij hen woont Josepha Hochhausen, 60 jaar oud, ‘grandmother’, geboren te Prussia.
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Deze Josepha is denkelijk Leonards moeder want in 1863 vertrekken vanuit Kiefelberg (bij Gangelt)
Peter Joseph Hochhausen, ‘ackerer’, met echtgenote Maria Josepha Ohlenforst en zeker twee
kinderen naar Noord Amerika. Peter Joseph, geb. 1817 te Gangelterheide, overlijdt in Amerika voor
1870. Maria Josepha Ohlenforst, geb. 1819 te Buscherheide, overlijdt te Benton 13 juni 1889, 79 jaar
oud, weduwe, geboren te Germany en dochter van Peter en Anna Margaretha Ohlenforst.
Volgens de census van 1870 wonen er ook enkele Nederlandse kinderen in bij Caroline en Leonard
en wel Dom von der Bongard, 15 jaar, Mary Rath, 12 jaar en Mary Cerisins 12 jaar (deze laatste naam
is zeer moeilijk te lezen). Deze kinderen gaan allen nog naar school. Van de eerste, Dom, weten we
dat hij geboren is te Einighausen en een zoon is van Jan Mathijs van den Bongard en Anna Elisabeth
Tummers. De familie van den Bongard vertrekt in 1863 naar Minnesota.
In 1875 wonen Caroline en Leonard nog steeds in Benton samen met moeder Hochhausen.
Leonard Hochhausen overlijdt reeds in juni 1878 aan TB, pas 35 jaar oud. Van beroep is hij dan
‘storekeeper’, winkelier, te Benton.
Ongeveer een half jaar later overlijdt ook Caroline Hamers op 15 febr 1879 te Benton, pas 33 jaar oud.
In haar overlijdensaangifte is geen doodsoorzaak vermeldt.
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Maria Barbara van den Berg 1850-1924
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Jan Mathijs Hamers 1849-1932
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Leonard en Caroline krijgen geen kinderen.
VI: Jan Mathijs, John, is op 13 jan 1870 te Chaska gehuwd met Maria Barbara van den Berg,
geboren december 1850 te Elen, België, dochter van Joannes Mathias van den Berg en Anna Odilia
Rieff.
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Matt en Mary vestigen zich na hun huwelijk in Dahlgren Township in Carver County. Aldaar worden
tussen 1870 en 1875 2 zonen en 2 dochters geboren. Rond 1878 verhuisd het gezin naar Fairfield,
Swift County, Minnesota, alwaar nog 4 kinderen geboren worden. In 1900 wonen John en Mary in
Hancock Village, Stevens County. John is dan barkeeper en bezit een eigen huis, vrij van hypotheek.
Kort daarna wordt er opnieuw verhuisd en wel naar McHenry County, North Dakota.
In totaal krijgen John en Mary 10 kinderen waarvan er twee kort na de geboorte overlijden; John
Mathias (Matt), Anna Odelia (Tillie), Peter Leonard (Len), Maria Catharina (Kate), Maria Barbara
(Barbara), Maria Caroline (Carrie), John Peter (Pete) en John Joseph (Joe). Van deze 8 kinderen
huwden er 6 twee maal! Opmerkelijk is dat hun naam zowel gespeld wordt als Hammers als ook
Hamers.
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John Hamers was toch wel de reislustigste van de Hamers kinderen. Hij heeft ook meerdere beroepen
uit geoefend. De kinderen zijn in eerste instantie mee verhuisd naar North Dakota maar later zwerven
ook zij uit over Amerika.
Jan Mathijs Hamers overlijdt september 1932 in Schiller Township, McHenry County, North Dakota, 83
jaar oud. Volgens zijn overlijdensakte was hij ‘merchant, butcher business’ (slager?) en had hij 56 jaar
gewerkt, tot 1929.
Mary van de Berg is hem dan al voorgegaan in september 1924. Volgens haar overlijdensakte leed ze
al 40 jaar aan een nierziekte. Ze werd 74 jaar.
John en Mary zijn beiden begraven in Anamoose, McHenry County, North Dakota op het Katholieke
Kerkhof St. Francis Xavier.
Een globale telling van het aantal kleinkinderen levert een aantal op van 60!
De nakomelingen van Jan Jacob Hamers zijn terug te vinden onder zowel de naam Hamers als
Hammers, verspreid over heel Amerika en in Canada.
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John Mathias (Matt) Hamers, zoon van Jan Mathijs
en Barara van den Berg
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Huwelijk Joseph (Joe) Hamers en Antonia Nieberle,
resp. kleinzoon en achter kleindochter van Jan
Jacob Hamers.

Met dank aan: Gerard Vandeberg, MT, Barbara Hamers Marshall, MT, Irene Powers, MN, Chuck
Schoumaker, MS, Jeanne Spence, NE.
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Bronnen o.a.:
- Burgerlijke Stand Limbricht
- Mercurius, 1862
- Notarieel Archief Notaris Dumoulin, Sittard
- Censussen MN, ND, meerdere jaren
- Civil Records, o.a. Carver County, MN, Scott County, MN
- Kranten Minnesota en North Dakota
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