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LIMBURGSE EMIGRANTEN uit de 19e eeuw.
Irma Lommen - Salden
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De familie Jeurissen uit Holtum.
Peter Jeurissen, geboren 8 oktober 1788 in Rotem (B), zoon van Petrus Jorissen en Anna Mechtildis
Weijers, huwt omstreeks 1826 met Maria Sophia Rutten, geboren 14 oktober 1792 in Papenhoven,
dochter van Arnoldus Rutten en Maria Sybilla Grummer.

Maria Sophia Rutten was eerder gehuwd, op 16 februari 1822 te Born, met Hendrik Nelissen, geboren
1 januari 1758 Holtum, overleden 8 april 1826 in Holtum, zoon van Leonardus Nelissen en Hendrina
Swillens. Uit dit huwelijk worden te Holtum twee kinderen geboren; Maria Catharina, in 1823 en Anna
Mechtildis, in 1824.
Maria Catharina Nelissen huwt in 1846 met Peter Jacob van Mulken en dit echtpaar vertrekt samen
met de Jeurissen familie in 1862 naar Amerika. Later meer over de emigrantenfamilie van Mulken.
Hendrik Nelissen op zijn beurt was ook eerder gehuwd en wel in 1787 in Holtum met Anna Elisabeth
Hochstenbach, 1761-1821. Uit dit huwelijk worden 6 kinderen geboren waarvan er 5 zeer jong
overlijden.
Terug naar het Peter Jeurissen en Maria Sophia Rutten.
Het echtpaar vestigt zich in Holtum, in de Kerkstraat, en hier worden 5 kinderen geboren; I: Anna
Gertrud, 1827, II: Joannes Leonardus, 1828, III: Anna Helena, 1831, IV: Peter Jacob, 1833, en V: een
dood geboren kind in mei 1834. Bij vertrek in 1862 woont het gezin Jeurissen in de Martensstraat en
is Peter akkerbouwer van beroep.
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Maria Sophia Rutten overlijdt op 6 oktober 1854, 61 jaar oud.
Op 4 februari 1856 bevalt de oudste dochter, Anna Gertrud Jeurissen (1827), van een dochter. Ze
wordt gedoopt als Maria Sophia Jeurissen, vader onbekend.
Zoon Joannes Leonardus (1828) huwt in 1861 met Maria Elisabeth Pipers, geboren 1837 in
Einighausen.
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Begin maart 1862 start Peter Jeurissen met de verkoop van een stuk land en al zijn huisraad en
meubelen. Ook worden te velde staande vruchten verkocht zoals tarwe, klaver en koren. Er wordt
geen huis verkocht! De opbrengst van deze verkopen bedraagt 510 gulden.

m

Op 4 april 1862 vertrekt Peter Jeurissen met 4 kinderen, een schoondochter en een kleindochter
vanuit Antwerpen met het schip Laura. De reis gaat via Canada waar op 29 mei voet aan land wordt
gezet in Quebec. Op 19 juni bereikt de emigranten karavaan eindelijk Minnesota.
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Op 12 april 1862 verschijnt er een bedankje in de Mercurius van de passagiers van het schip Laura
aan de Heer Adolf Strauss, expediteur en scheepsbevrachter te Antwerpen. Hierin bedanken de
emigranten de Heer Strauss voor de goede behandeling tijdens de reis naar Amerika. Dat het schip
zich op dat moment nog op volle zee bevindt en nog zeer ver verwijderd is van haar bestemming zal
bij weinige lezers bekend zijn geweest!

De eerder vernoemde Peter Jacob van Mulken stuurt in oktober 1862 brieven naar familie in Holtum
waarin hij schrijft: “Wij zijn alle in goede gezondheid overgevaren, den eene is wel wat langer krank
gweest als den anderen, daar is Leonard Jeurissen en zijne vrouw die zijn beide lang met zweeren
onderworpen geweest, wij waren bijna alle krank, geene was sterker als vader Jeurissen, die was
goed te pas, hij is later een weinig krank geweest, maar nu is hij weder sterker als hij bij u waar, hij
klaagt hier geen uur over maagpijn, hij drinkt hier alle morgen een goed glas wisky, dat is Brandewijn,
en alle dagen eijer, vleesch en witte brood, dit is alles wie die van de Nieuwstadt geschreven hebben”
Uit het bovenstaande blijkt dat de reis verre van prettig was voor de emigranten families. Ze duurde
erg lang waardoor er gebrek aan vers voedsel en water ontstond. Daardoor braken er allerlei ziektes
uit met alle gevolgen van dien. Voor Leonard Jeurissen en zijn echtgenote is het gelukkig nog
allemaal goed afgelopen.
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Mercurius, 12 april 1862
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Waar Peter Jeurissen precies gewoond heeft in Minnesota heb ik nog niet kunnen achterhalen. Lang
heeft hij echter niet van de whisky en het witbrood kunnen genieten in zijn nieuwe vaderland want op
6 oktober 1868 komt hij te overlijden, 79 jaar oud. Peter Jeurissen wordt begraven op het St. Victoria
kerkhof in Victoria, Carver County, Minnesota.
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Kinderen van Peter Jeurissen en Maria Sophia Rutten:
I: Anna Gertrud (Gertrude) Jeurissen, geboren 21 juni 1827 te Holtum, huwt 17 augustus 1862 te
Benton met de weduwnaar Adam Mohrbacher, geboren 1812 in Rhijnland-Pfalz, zoon van Jacob
Mohrbacher en Katharina van Blon.
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Anna Gertrud had een dochter, Maria Sophia (Sophia) Jeurissen, geboren 4 februari 1856 in
Holtum. Zij huwt in 1879 met Mathias Bleichner, 1853-1931. Nazaten van Maria Sophia noemen
haar “the woman that never smilled” (de vrouw die nooit glimlachte). Wanneer men haar foto bekijkt
begrijpt men direct waarom zij zo genoemd werd.
Sophia wordt in Minnesota geadopteerd door de echtgenoot van haar moeder, Adam Mohrbacher, en
heet daarom bij haar huwelijk Sophia Mohrbacher. Bij haar overlijden in 1932 staat er echter in de
krant vermeld: Bleichner, Sophia. Nee: Lebens!? In haar geboorteakte wordt de naam van de vader
echter niet vermeld.
Mathias en Sophia Bleichner krijgen 12 kinderen waarvan er een jong overlijdt. Sophia en Mathias zijn
beiden begraven op het Guardian Angels kerkhof te Chaska, Carver County, Minnesota.
Het verhaal in de familie in Amerika gaat dat Anna Gertrud Jeurissen een “mail-order bride” zou zijn
geweest. Adam Mohrbacher zou zich een nieuwe vrouw in Limburg besteld hebben. Waarom persé in
Limburg en niet in de streek waar hij vandaan kwam is toch wel een vraag die direct bij mij opkwam
toen ik dit verhaal hoorde. Maar ja, in die tijd was alles duidelijk allemaal een beetje anders!
Adam Mohrbacher was in 1855 in Benton komen wonen en hij was de eerste schoenmaker in de
County. Uit zijn eerste huwelijk had hij 6 kinderen en samen met Gertrude krijgt hij er nog 3; Anna
Josphina, geboren in 1863, Bernard, geboren in 1865 en Joseph geboren in 1866.
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Gertrude Jeurissen Mohrbacher sterft op 27 augustus 1871 in Benton aan een maagziekte, pas 44
jaar oud. Adam Mohrbacher volgt haar op 11 oktober 1889. Beiden zijn begraven op het St. Bernard
kerkhof te Benton, Carver County, Minnesota.

Maria Sophia Bleichner Jeurissen 1856-1932
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II: Joannes Leonardus (Leonard) Jeurissen, geboren 28 oktober 1828 te Holtum, huwt 28
september 1861 te Roosteren met Maria Elisabeth (Elisabeth) Pipers, geboren 21 februari 1837 te
Einighausen, dochter van Peter Joseph Pipers en Anna Catharina Reinders.
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Leonard en Elisabeth het eerste jaar van hun huwelijk in Holtum bij Leonard’s vader gewoond.
Zij vertrekken samen met hun vader en de rest van het gezin Jeurissen in 1862 naar Amerika en
vestigen zich in Chanhassen, Carver County, Minnesota. In 1870 bezit Leonard een eigen boerderij
ter waarde van 900 dollar, verdere bezittingen zijn 325 dollar waard.

Plat Map (kadasterkaart) 1880 Chanhassen, Minnesota
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Leonard’s boerderij ligt in sectie 17 van Chanhassen Township en is in 1880 36,21 acres groot (ong.
14,5 ha). Het gezin Jeurissen – Pipers krijgt 3 kinderen; 2 zonen en een dochter.
De oudste zoon, Jacob (1865-1956), huwt Agnes Simons, een dochter van Joannes Simons uit Echt.

Jacob Jeurissen, 1865-1956, bij kapper Joe Meuwissen, ong. 1927
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De tweede zoon, Joseph (1867-1944) huwt Lizzie Pass, een dochter van Hubert Pass uit Höngen.
Van dochter Maria, geboren 1872, is helaas verder niets bekend.
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Leonard Jeurissen overlijdt 19 oktober 1890 in Chanhassen, net geen 62 jaar oud. Elisabeth overleeft
hem nog 28 jaar en overlijdt op 22 september 1918, waarschijnlijk in Chanhassen. Op het kerkhof van
St. Hubert in Chanhassen staat een grafsteen van de familie Jeurissen.
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Jeurissen grafsteen op het St. Hubert Kerkhof te Chanhassen, MN

III: Anna Helena (Anna) Jeurissen, geboren 1 augustus 1831 in Holtum, huwt 1862 IN Minnesota
met Joseph Bohrer, geboren 3 juli 1818 in Zwitserland.
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Joseph en Anna vestigen zich in Laketown waar Joseph in 1870 een boerderij bezit ter waarde van
1000 dollar. Het gezin krijgt 5 kinderen; 4 zonen en 1 dochter.
Anna Jeurissen overlijdt op 1 mei 1882, 51 jaar oud. In 1887 verkoopt Joseph Bohrer zijn bezittingen
in Minnesota en vertrekt naar Nebraska. Daar start hij een nieuw bestaan voor zichzelf maar vooral
ook voor de kinderen. De zonen Borer (de h is ondertussen verdwenen) trouwen in Nebraska met
meisjes Ramaekers en Lousberg, afkomstig van Geleen.
Joseph Borer overlijdt 30 april 1907 in Lindsay, Nebraska, en wordt aldaar begraven.

IV: Peter Jacob (Jacob) Jeurissen, geboren 1 januari 1833 in Holtum, huwt 1868 in Minnesota met
Anna Elizabeth Gransch, geboren 10 oktober 1825 in Grosswehrhagen, Kreis Heinsberg, dochter
van Lambert Gransch en Maria Catharina Kramer.
Ook Jacob start zijn eigen boerderij in Chanhassen en blijft er zijn hele leven wonen. In 1870 is zijn
boerderij 500 dollar waard en zijn overige bezittingen 265 dollar. In 1880 bezit Jacob 50 acres (ong .
20 ha) land in sectie 22 van Chanhassen Township.
Jacob en Anna krijgen maar een kind, een dochter Catharina, geboren 31 januari 1870. Zij huwt in
1888 met Gerard Van Sloun, zoon van Jan Leonard Van Sloun en Joanna Catharina Deuss. Met een
kleinzoon van het echtpaar van Sloun – Jeurissen heb ik een heel goed contact. Hij heeft het
vaderland van zijn voorouders al verschillende keren bezocht samen met zijn zoon en zijn broer.
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Jacob Jeurissen overlijdt op 29 maart 1915 in Chanhassen, 82 jaar oud. Anna Gransch was hem al
voorgegaan op 15 juni 1901. Zij zijn beiden begraven op het Guardian Angels kerkhof te Chaska,
Minnesota.
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Chanhassen, de families Van Sloun, Jeurissen en Welters, ong 1912, in het midden opa
Jacob Jeurissen, rechts zittend Gerard van Sloun, links zittend Catharina Jeurissen
Met dank aan: Dennis Van Sloun, MN; Marilyn Wurm, MN; Sherri Brakenhoff, NE; Arthur
Schrijnemakers, NY.
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Bronnen o.a.:
o Lijst Limburgse emigranten, Provinciaal Archief Limburg.
o Bevolkingsregister Holtum
o Burgerlijke Stand Born
o Weekblad Mercurius 1862
o Notarieel Archief Notaris Meuwissen, Susteren
o Kranten Carver County, Minnesota, USA
o Censussen Minnesota, meerdere jaren
o Kadasterkaart Carver County, MN, 1880
o Kerkhoven Carver County, Minnesota
o Internet - Ancestry.com
o Rootsweb, Platte County, Nebraska: http://www.rootsweb.com/~neplatte/

