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LANDVERHUIZERS UIT DE VOORMALIGE GEMEENTE LIMBRICHT 
 
 
Auteur: Irma Lommen – Salden, juni 2005 

 
 
 
De families Solberg en Monnens, Dorpstraat, Guttecoven. 
 
Joannes Jacobus Solberg, geboren 13 april 1781 te Guttecoven, zoon van Lambert Solbergh en Maria 
Joanna de Lapiere, 

huwt 1) 26 april 1809 te Guttecoven met Elisabeth Custers, geboren 1778 te Lutterade, overleden te 
Guttecoven 30 augustus 1827, dochter van Jan Kusters en Elisabeth Zelis, 
huwt 2) 2 mei 1828 te Guttecoven met Anna Judith Dullens, geboren 21 december 1785 te Born, overleden te 
Guttecoven 12 maart 1848, dochter van Thomas Anthonius Dullens en Catharina Elisabeth Custers. 
Het echtpaar Solberg - Custers krijgt 5 kinderen waarvan alleen het oudste kind, Maria Catharina geboren 1810 
te Lutterade, de kinderenjaren overleeft. Uit het tweede huwelijk worden geen kinderen geboren. 
 

Dat de gegevens van de lijst van emigranten uit het Provinciaal Archief niet altijd helemaal kloppen blijkt vooral 
bij Joannes Solberg. Hij staat als volgt genoteerd: landbouwer( volgens het bevolkingsregister is hij 
kleermaker), 83 jaar (87 j.), R.K., minvermogend, belastingplichtig met een aanslag van 30, reden van vertrek: 
verbeteren bestaan, bestemming: Noord-Amerika, jaar van vertrek: 1867. Tot zover klopt het wel allemaal 
redelijk maar ook wordt opgegeven dat hij vertrekt samen met 2 kinderen en daar gaat men in de fout.  
Zijn dochter, Maria Catharina Solberg, is op 14 april 1867 te Guttecoven overleden. Ze is in 1851 te 
Guttecoven gehuwd met Jan Gerard Monnens, geboren 15 juni 1827 te Guttecoven, zoon van Jan Willem 

Monnens en Gertrud Elisabeth Dieters.  
Het echtpaar Monnens - Solberg krijgt 3 kinderen; Maria Philomena, geboren en overleden in 1852, Catharina 
Philomena, geboren en overleden in 1854 en Jan Cornelis, geboren in 1855, allen te Guttecoven. De twee 
meegereisde kinderen van Joannes Solberg zijn dus schoonzoon/weduwnaar Jan Gerard Monnens en 
kleinzoon Jan Cornelis. 
 
Maandag 6 mei 1867 beginnen Jan Gerard Monnens en Jacob Solberg met de verkoop van hun roerende en 

onroerende goederen. De verkoop en verpachting van het land wordt samen gedaan met Theodoor van den 
Bongard die gelijktijdig met de families Solberg en Monnens naar Amerika vertrekt. 
De daarop volgende woensdag vindt de openbare verkoop plaats van de huismeubelen, serviesgoed e.d. van 
Jan Gerard Monnens.  
 
Op 19 mei 1867 stelt Jan Gerard Monnens zijn gevolmachtigden aan; Theodoor Tummers en Peter Corten, 
beiden akkerlieden, wonende te Guttecoven en Theodoor Delhougne, winkelier, wonende te Sittard.  

Als echter een zus van Jan Gerard, Maria Catharina Monnens, in 1874 overlijdt, treedt Peter Custers, secretaris 
van Limbricht, op als bewindvoerder. Deze Peter Custers is op 12 november 1874 aangesteld bij vonnis van de 
Arrondissementsrechtbank te Maastricht. Uit de erfenis van zijn ongehuwde zus ontvangt Jan Gerard in 1875 
59 gulden en 66 cent. 
 
Op 13 juni 1867 wordt de familie Solberg, c.q. Monnens, uitgeschreven uit het bevolkingsregister van 
Guttecoven. 

Ze zijn dan echter reeds lang vertrokken want op 25 mei vertrekken ze vanuit  Antwerpen met het schip de 
Scranton, aankomst New York 15 juli. In augustus 1867 arriveren de families in Minnesota. 
 
Het verblijf van Joannes Solberg in zijn nieuwe vaderland is van zeer korte duur geweest want op 31 oktober 
1867 overlijdt hij te Laketown, Carver County, Minnesota, 86 jaar oud. Hij is begraven in Victoria. 
 
Jan Gerard Monnens vestigt zich in Laketown en hertrouwt op 23 juli 1867 te St. Paul met Maria Josepha 

Behren. Zij is de weduwe van Theodoor van den Bongard, welke ook in 1867 Guttecoven vaarwel heeft gezegd 
(zie artikel LTG2005 #2). 
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Er  wordt nog een zoon geboren te Laketown van Maria Josepha Behren en haar eerste echtgenoot welke 
echter vlak na de geboorte overlijdt.  
 
In 1870 heeft het bezit van John G. een waarde van $1000 en de persoonlijk goederen zijn $900 waard. 

Volgens de kadasterkaart uit 1880 van Carver County bezit hij in de secties 12 en 13 van Laketown samen 80 
acres land (ong. 32 ha). De kinderen van den Bongard hebben tot hun huwelijk altijd bij hem gewoond ook 
nadat hun moeder, Maria Josepha Behren, op 49 jarige leeftijd op 13 februari 1875 is overleden. 
 
Jan Gerard Monnens huwt dan voor de derde maal op, 11 september 1883 te Jordan, met Philomena 
Kachelmeier, de 38 jarige weduwe van George Brand uit Nicolett County. Dit huwelijk houdt echter niet lang 
stand want in december 1883 verlaat Philomena Gerard Monnens en in 1885 wordt de officiële scheiding 

uitgesproken. Uit dit huwelijk wordt nog een zoon, Franz Joseph, geboren op 4 september 1884 te St. George, 
Benton County, Minnesota. 
 
In 1882 verkoopt Gerard Monnens zijn bezittingen in Laketown. In februari 1883 koopt hij een huis in Chaska 
Town. Het is een stenen huis van twee etages, gelegen aan het  mooie stadspark. Zijn stiefdochter, Elisabeth 
van den Bongard, woont dan nog steeds bij hem in. Wanneer Elisabeth in maart 1886 huwt met John Henry 
Schaefer trekt het jonge koppel in bij Gerard Monnens. In het najaar van hetzelfde jaar echter verhuizen ze 

allen naar St. Paul. Gerard Monnens start dan met de verkoop zijn huis in Chaska.  
In oktober 1886 maakt Gerard zijn testament op waarin hij zijn bezittingen in Chaska nalaat aan zijn zoon Jan 
Cornelis, $100 voor missen ter zijner intentie aan de kerk van Chanhassen en $25 voor zijn 2 jaar oude zoon 
Franz Joseph. De rest van zijn geld laat hij na aan zijn stiefdochter Elisabeth Schaefer - van den Bongard en 
haar pasgeboren kind. Dit kind, geboren in december 1886, zou een bedrag van $1000 per jaar moeten 
ontvangen uit de nalatenschap! Er wordt niet opgegeven hoeveel de totale waarde bedraagt van deze erfenis. 
 

Op Zondag 13 januari 1887 overlijdt Jan Gerard Monnens te St. Paul in het huis van zijn stiefdochter Elisabeth 
Schaefer. Volgens de overlijdensaankondiging in de krant waren ze net thuis na een bezoek aan de H. Mis toen 
Gerard aan de gevolgen van een hartinfarct overleed. Hij werd 59 jaar oud. Zijn zoon Jan Cornelis heeft hem 
laten begraven op het kerkhof van zijn parochie, St. Mary's of the Purification, Marystown, Scott County.  
Zijn derde echtgenote Philomena Kachelmeier overlijdt als Philomena Brandt op 6 maart 1932 te New Ulm, 
MN, alwaar ze ook begraven is. 
 

 
 
Kinderen Jan Gerard Monnens uit zijn eerste en derde huwelijk. 
 
 
I. Jan Cornelis Monnens, geboren 16 mei 1855 te Guttecoven, huwt op 26 november 1878 te Chanhassen 
met de 18 jarige Margaret Sarrasin, geboren 1 maart 1860 te Henderson, Minnesota, dochter van Jean 

Francois Sarrasin en Elisabeth Bender.  
 
Na hun huwelijk wonen Jan Cornelis en Maggie in bij (schoon)vader Gerard Monnens. Daar wordt hun eerste 
kind geboren.  
In 1880 wonen ze echter in bij de moeder van Maggie in Chanhassen. Aldaar worden de twee volgende kin-
deren geboren. Rond 1886 koopt Jan Cornelis een eigen boerderij in Louisville, Scott County. Het gezin wordt 
uitgebreid met nog eens tien kinderen wat het totaal brengt op dertien! Enkel twee kinderen overlijden jong, de 

overigen, 4 dochters en 7 zonen groeien op tot volwassenen en allen huwen. 
Jan Cornelis Monnens wordt in 1920 Amerikaans Staatsburger, hij is dan reeds 65 jaar oud. Hij sterft op 5 juni 
1926 te Louisville, 71 jaar oud. Maggie Sarrasin overlijdt een paar jaar later, in 1930, op 70 jarige leeftijd. Zij zijn 
beiden begraven op het kerkhof van Marystown, Scott County, Minnesota. 
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Jan Cornelis Monnens en Margaret Sarrasin 

 
                                  De boerderij van John Cornelis Monnens in Louisville, MN 
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II. Frank Joseph Monnens, geboren 4 september 1884 te St. George, Benton County, Minnesota. Hij groeide 
op als Frank Brand. Frank verliet het huis op zeer jonge leeftijd en werkte op vele plaatsen in Minnesota en 
North - en South Dakota. Kort na zijn 21e verjaardag vroeg hij een homestead aan in Isabel, South Dakota. 
Toen bleek uit de officiële papieren dat zijn naam eigenlijk Monnens was. Vanaf die tijd is hij de naam Monnens 

gaan gebruiken.  
In Isabel ontmoet hij een ‘Nederlands’ meisje, Gertrude Elizabeth Stapert. Zij was geboren 12 oktober 1899 in 
Michigan, dochter van Samuel Stapert en Geiske Hijma.  
 

De familie Stapert was afkomstig uit St. Anna parochie in Friesland. Op 10 juni 1893 arriveert Samuel (Sybe) 

Stapert met echtgenote Geiske en negen jaar oude (broer?) Bouke Stapert in New York op de SS Rotterdam. 

Zij vestigen zich in Grandville Village in Kent County, Michigan. Aldaar worden zeker 8 kinderen geboren. Voor 

1920 vestigt de familie Stapert zich in Isabel, South Dakota. Aldaar overlijdt Samuel Stapert in 1928 en zijn 

echtgenote Geiske in 1939.  

 
Op 16 februari 1916 huwt Frank Monnens de dan pas 17 jarige Gertrude Stapert in Isabel, SD.  
Het gezin Monnens - Stapert krijgt elf kinderen. Later vestigt Frank Monnens zich met zijn familie in Madison, 
Lac Qui Parle County, Minnesota. Aldaar sterft hij 24 september 1951, 67 jaar oud.  
Gertrude Stapert overlijdt 21 februari 1978 in Madison. 

  
 

 
Francis John Monnens op het trapje voor zijn “woning” 

 
 
Een van de zonen van Frank en Gertrude Monnens, Francis John (1924-1999) werd geboren als lilliputter. 
Francis, nickname “Stub”, was een trots lid van de “Little People of America club”, hij was maar 1.25 meter 
groot, of beter, klein. Stub’s grote passie was werken in de buitenlucht met paarden, schapen en honden. 
Vooral voor zijn training van schaapshonden, border collies, stond hij goed bekend.  
 

Van de overige kinderen Monnens, 5 dochters en 5 zonen, huwen er 8 en blijven in South Dakota en Minnesota 
wonen. 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat de twee zonen Monnens voor een nageslacht hebben gezorgd van 24 kinderen 
welke op hun beurt weer zorgden voor de nodige nakomelingen. Het mag wel duidelijk zijn dat de naam 
Monnens tot op heden redelijk veel voorkomt in Minnesota en daar buiten. 
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Bidprentjes van John Cornelis Monnens en Margaret Sarrasin 

 

 
 

Met dank aan: Nancy Zuber, MN; Edmund en Carlotta MonnensMN. 
 
Bronnen o.a.: 

o Lijst Limburgse emigranten, Provinciaal Archief Limburg. 
o Bevolkingsregister Guttecoven 
o Burgerlijke Stand Limbricht 
o Weekblad Mercurius 1867 

o Passagierslijst schip EC Scranton, Liverpool – New York, aankomst 15 juli 1867. 
o Censussen Minnesota, meerdere jaren 
o Kadasterkaart Carver County, MN, 1880 
o Lijst kerkhof Marystown, Scott County, MN 
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