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LANDVERHUIZERS UIT DE VOORMALIGE GEMEENTE LIMBRICHT 
 
 
Auteur: Irma Lommen – Salden, juni 2003 

 
 
De familie Joannes Hendricus van Cleef, Guttecoven, 
 
 
Joannes Hendricus van Cleef, werd geboren te Born op 5 dec. 1823, zoon van Henricus van Cleef en 
Maria Christina Gijsen, hij huwt 23 april 1846 te Guttecoven met Lucia Hermans, geboren 26 sept. 1825 te 

Sichem-Oudenaarde (B), dochter van Maria Catharina Hermans. 
 
Van het ouderpaar van Cleef worden te Guttecoven 5 kinderen gedoopt, een dochter, Anna Maria 
Hubertina, overlijdt op negen jarige leeftijd in 1859. De overige kinderen zijn met hun ouders geëmigreerd 
naar Amerika, en wel I. Maria Catharina Barbara geboren in 1847, II. Jan Willem geboren in 1853, III. Jan 

Gerard geboren in 1856 en IV. Maria Mechtildis geboren in 1858.  

 

Het blijkt dat Henricus van Cleef reeds in 1852 zijn huis als onderpand gebruikt bij het afsluiten van een 
lening van ƒ 186,64 bij Willem Cörvers, akkerman, wonende te Guttecoven. Daarop worden in 1859 en 
1860 nog enkele stukjes land verkocht. Bij zijn vertrek in 1862 rest hem dan nog een perceel bouwland, 
gelegen in den Bevert, gemeente Limbricht welk volgens het weekblad Mercurius van 1 maart, samen met 
‘alle zijne huismeubelen’ op 8 maart publiek verkocht zullen worden door Notaris Dumoulin, notaris te 
Sittard. Van deze verkoop zijn echter geen aktes terug te vinden in het notarieel archief van boven 
genoemde notaris. 

 

 
 
Op 3 april 1862 begint dan ook hun grote reis vanuit Antwerpen naar New York. Met het schip Chase van de 

maatschappij Adolf Strauss wordt de overtocht naar hun nieuwe vaderland gemaakt. 
Met dit zelfde schip reizen meerdere Limburgse gezinnen. In de Mercurius van 12 april 1862 plaatst reder 
Strauss een bedankbriefje uit naam van de met het schip Chase gereisde emigranten. De families 
bedanken hem hier in voor de goede behandeling tijdens de overtocht naar Amerika, getekend door o.a. J. 
Hamers, N. Keris en H. Van Cleef, allen ‘oud’ inwoners van de gemeente Limbricht. 
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Het gezin van Cleef vestigt zich in Waconia in Carver County, Minnesota. Daar wordt kort na hun aankomst 
op 27 juni 1862 nog een dochter geboren, V. Mary Gertrude. Via de census van 1870 van Waconia weten 

we dat Henricus van beroep laborer (dagloner) is en de waarde van zijn onroerende goederen $300 
bedraagt. Op de kadasterkaart van 1880 van Carver County komt Henricus van Cleef niet voor. Volgens de 

census van 1875, 1880 en 1885 woont het gezin van Cleef in Waconia Village en Henry is dan van beroep 
plasterer (pleisteraar, stukadoor). 
 
Via een nazaat van de van Cleef familie, Rachel Williams, hebben we de volgende aanvullende gegevens 
gekregen.  
Volgens familie overlevering zong Henricus van Cleef in het kerkkoor te Born. Hij moet een mooie 
tenorstem hebben gehad. Henricus had het beroep van timmerman geleerd en was volgens alles een 

artistieke man met tamelijk lang, krullend haar. Henry bezat veel ‘flair’ en was altijd vrolijk maar had ook een 
alcohol probleem, pas op 60 jarige leeftijd stopte hij definitief met drinken. Volgens de familie overlevering 
was Henry’s alcohol probleem ook de reden van hun vertrek naar Amerika, hij zou Lucia’s erfenis 
‘verdronken’ hebben! Iets wat Lucia nooit heeft kunnen verwerken! Het verhaal in de familie gaat dat Henry 
op een avond zo dronken was dat hij op weg naar huis in het meer, Lake Waconia, viel. Zijn hond heeft hem 
toen aan zijn haren uit het water getrokken! Maar ondanks alles was hij een lieve opa voor zijn kleinkinderen 
die hen graag verwende met ‘penny candy’ (snoepjes) en sinasappels met Kerstmis.  

 

 
 

Lake Waconia, Waconia (voorheen Clear Water Lake) 

 
In het najaar van 1862, tijdens de grote Sioux opstand, werd Waconia bedreigd door de Indianen. Het gezin 
van Cleef is toen gevlucht naar een eilandje in Lake Waconia. Gelukkig zijn de Indianen tegengehouden bij 
Chaska (ongeveer 10 mijl van Waconia) en nooit tot Waconia doorgedrongen. Na drie maanden is het gezin 
weer veilig terug kunnen keren naar hun huis in de stad. Lucia heeft schijnbaar altijd last gehad van 
heimwee en nooit helemaal kunnen wennen aan de primitieve levensstandaard in Minnesota. Dit maakte 
haar tot een norse vrouw.  
Zowel Henry als Lucia ergerden zich aan het feit dat hun kleinkinderen geen Limburgs verstonden. De 

meeste inwoners van Waconia waren in de tijd Duitse emigranten. 
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Gedeelte van de platmap van Waconia 1880, duidelijk is het eiland in het meer te zien waar de 
familie van Cleef een veilig heenkomen zocht voor de Indianen 

 
Hun laatste levensjaren hebben Henricus en Lucia door gebracht bij hun jongste dochter, Mary Gertrude. In 
1897 is Henricus van Cleef overleden te Waconia, op 74 jarige leeftijd. Lucia is denkelijk kort voor hem 
overleden. Zij zijn beiden begraven op het Katholieke St. Joseph kerkhof te Waconia. 
 
Kinderen Henricus van Cleef en Lucia Hermans. 
 

I. In 1867 huwt te Waconia de oudste dochter, Maria Catharina Barbara van Cleef, geboren 5 aug 1847 te 

Guttecoven, met Anton Wartmann, geboren  1838 in Germany, zoon van Joseph Wartmann en N.N. 
Schulte.  
Volgens de census van Waconia uit 1900 zou Anton Wartmann in 1864 vanuit Nederland naar Amerika 
geëmigreerd zijn. Zijn naam komt echter niet voor op de lijst van Limburgse emigranten.  
 
Het gezin Wartmann vestigt zich ook in Waconia Village waar Anton werkzaam is als laarzen- en 

schoenmaker. Ze hebben denkelijk een eigen winkel of werkplaats gehad in het dorp, in 1900 bezitten ze in 
ieder geval een eigen huis, vrij van hypotheek. 
Er worden zeker 12 kinderen geboren waarvan er 7 op zeer jonge leeftijd overlijden!   
Anton Wartman overlijdt op 25 jan 1920 te Waconia, 81 jaar oud, doodsoorzaak: ‘old age’. Barbara van 
Cleef Wartman woont dan samen met haar dochter en kleindochter, Mary en Marjorie Dermedy, in 
Waconia. Marjorie Dermedy woont heden in Los Angeles, Californië. 
 

II. De oudste zoon uit het gezin van Cleef, Jan Willem, geboren 5 aug 1853 te Guttecoven, huwt 14 aug 

1882 in Carver, Carver County, met Augusta Wishnacte, geboren in Germany.  
 
Op 25 juli 1883 wordt hun zoon Martin geboren te Camden, een plaatsje in de buurt van Benton, Carver 
County, Minnesota. Jan Willem, nu William, is dan farmer. Daarna ontbreekt lange tijd ieder spoor van dit 
gezin. Maar in 1910 vinden we William Cleef terug in Dora Township, Otter Tail County, Minnesota.  
Hij is dan voor de tweede keer gehuwd met Christine, 48 jaar, geboren in Kentucky, zij is blind! Volgens de 

census zijn ze 11 jaar gehuwd en hebben geen kinderen. Zoon Martin wordt niet vermeld!  
Via het Bureau of Land Management te Saint Cloud koopt William Cleef op 3 juli 1890 een stuk land van 
140 acres in section 30 van Township 130-N, Range 41-W in Otter Tail County. 
Op de census van 1910 wordt William echter vermeld als zijnde carpenter (timmerman) in de huizen bouw, 
bezit een eigen huis vrij van hypotheek.  
Daarna ontbreekt helaas weer ieder spoor van William van Cleef!  
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Certificaat van het General Land Office betreffende land aankoop door William Cleef, 1890 
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III. Van de tweede zoon, Jan Gerard van Cleef, geboren 27 mei 1856 te Guttecoven, ontbreekt ook lange 

tijd ieder spoor. In 1880 is hij werkzaam als knecht bij een bier brouwer te Waconia en woont bij  hen in. 
 

 
 

Jan Gerard Van Cleef Familie 
 
De eerst volgende gegevens komen van de census uit 1900 van de Town of Dora, Otter Tail County, 
Minnesota. Jan Gerard, dan John genaamd, is 12 jaar gehuwd met Emilie N.N., geboren 1864 in Germany. 
Waar zij gehuwd zijn heb ik helaas (nog) niet kunnen achter halen. 

Volgens de census is John farmer van beroep, bezit hij zijn eigen farm, maar met een hypotheek. Ook is hij 
Amerikaans Staatsburger. 
Er zijn dan reeds 7 kinderen geboren, allen nog in leven. In 1910 is de kinderschaar uitgebreid naar 10; 
Henry, Louisa, Bernard, Johnny, George, Robert, Rosy, Tracy en Martha, een dochter, Maria, is overleden. 
Zijn echtgenote wordt nu Mildred genoemd maar er staat tevens vermeld dat het voor beiden hun eerste 
huwelijk is, ook de leeftijden komen overeen, dus gaan we er van uit dat Emilie en Mildred dezelfde persoon 
zijn. John is farmer en huurt nu een boerderij in Dane Prairie Township, ook in Otter Tail County.  

Denkelijk is John van Cleef tussen 1910 en 1920 overleden want in 1920 woont zijn echtgenote Mildred, 
dan weduwe, met 6 van haar kinderen in Moose Township, Roseau County, Minnesota. Buurman is haar 
zoon Bernard, nu Benjamin, gehuwd en farmer. 
 
Zeker een zoon, Henry geb. in 1888, blijft in Otter Tail County wonen. We vinden hem terug op de census 
uit 1920 van Elizabeth Township. Deze Henry van Cleef overlijdt in 1971 in Elizabeth en volgens zijn 
‘obituary’ was hij twee maal gehuwd en weduwnaar, hij laat na; een zoon en een dochter, 7 kleinkinderen en 

14 achter kleinkinderen. In leven zijn ook nog 3 zussen en 2 broers waarvan een zus en twee broers in 
Salem, in de staat Oregon, wonen. 
Henry van Cleef wordt begraven op het kerkhof  van de St. Elizabeth kerk te Elizabeth. 
 

IV. Maria Mechtildis (Mathilda) van Cleef, geboren 6 okt 1858 te Guttecoven, treedt op 22 jan 1884 te 

Waconia in het huwelijk met William Smeets, geboren 30 jan 1857 te Stevensweert, zoon van Joannes 
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Smeets en Barbara Ophelders. 
 
Joannes Smeets en zijn echtgenote Barbara Ophelders worden op 7 maart 1863 uitgeschreven uit het 

bevolkingsregister van Stevensweert. Joannes is dan van beroep dagloner. Met hun vertrekken ook hun 

drie zoons; Peter Joannes, geb. 1848, Henricus, geb. 1851 en Wilhelmus, geb. 1857. 

In 1880 is William Smeets werkzaam als timmerman bij dezelfde brouwer te Waconia als zijn latere 

schoonbroer Jan Gerard van Cleef! 

 
In 1880 werkt en woont Mathilda als dienstmeid bij de leraarsfamilie Herman Huelsbeck in Waconia, drie 
huizen van haar reeds gehuwde  zus Barbara.  
 

William en Mathilda Smeets vestigen zich na hun huwelijk in Waconia Village. In 1885 wordt aldaar hun 
eerste kind geboren, dochter Mary. In 1900 zijn er 5 kinderen; Mary, Barbara, John, Elenora en Willie Henry. 
Het gezin Smeets woont nog steeds in Waconia Village. William is dan reeds Amerikaans Staatsburger, van 
beroep ‘miller’ (molenaar) en huurt zijn huis. 
Dan zijn we ook van deze familie even (20 jaar!) het spoor kwijt maar……..in 1920 blijkt de familie Smeets 
te zijn verhuisd naar St. Paul, Ramsey County, Minnesota. De familie woont in een huurhuis aan de Curtice 
Street in de City of St. Paul. William is dan van beroep timmerman en werkt in de bouw. Zo ook zijn twee 

zonen, Peter en William, resp. 30 en 23 jaar oud, beiden ongehuwd en bij hun ouders inwonend. 
De naam Smeets vinden we terug onder allerlei mogelijke spellingen, van Schmitz naar Schmeets maar in 
1920 toch weer gewoon Smeets. 
 

V. De jongste dochter, Mary Gertrude van Cleef, geboren 27 juni 1862 in Waconia, huwt in 1888 met Jo-

seph Vogt, geboren 1857 in Illinois, zoon van John Vogt en Margaret Krautkramer.  
 

 
 

Mary Gertrude Van Cleef, 1862-1938 

 
Mary Gertrude van Cleef wordt geboren met een afwijking aan de hartklep. Maar dat belet haar niet op te 
groeien tot een vrolijke en knappe meid. Als jong meisje vertrekt zij naar Minneapolis waar ze een 
succesvolle kleermaakster wordt. Daar leert ze Joseph Vogt kennen en na hun huwelijk, 1888 in Carver, 
vestigen ze zich in Edina Township, bij Minneapolis, Minnesota.  
Joseph is landbouwer maar ook een grote liefhebber van bloemen. In zijn zelf gebouwde kas kweekt hij de 
mooiste bloemen. Deze verkoopt hij op de markt in Minneapolis en aan Donalson's and Dayton’s, een 
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exclusieve winkel uit die tijd. Joseph is een harde werker en vaak genoeg valt hij, tijdens de terugreis van de 
markt, op de bok van zijn wagen in slaap. Het paard weet duidelijk goed de weg en brengt hem altijd veilig 
weer thuis.  
Het gezin Vogt - van Cleef krijgt 4 kinderen; twee zonen en twee dochters. Een dochter treedt later in het 

klooster. 
Op 1 november 1938 overlijdt Mary Gertude te Edina als gevolg van een complicatie bij haar hartafwijking, 
ze is dan 76 jaar oud. Joseph Vogt is dan reeds overleden en wel op 22 oktober 1915. 
 

 
 
Een z.g. ‘loghouse’, de eerste huizen gebouwd door de ‘settlers’ met het hout dat gekapt moest 

worden om hun land geschikt te maken voor bebouwing. 
 
 
Met dank aan: 
- Rachel A. Williams, Mount Hermon, Californië, USA 

- Kay Hartzell, Olney, Maryland, USA 
- Anita Henning, Lemon Grove, Californië, USA 
- Patricia Gaetani, Mineola, New York, USA 
- en vooral; Charles (Chuck) Schoumaker, Upton, Massachusetts, USA 
- Van Atkins, USA 
 
Bronnen o.a.: 

- Bevolkingsregister Guttecoven 
- Bevolkingsregister Stevensweert 
- Notarieel Archief Notaris van Anholt, Sittard 
- Weekblad Mercurius 1862 
- Lijst Limburgse Emigranten, Dhr. G. Linssen 
- Censussen (volkstellingen) Minnesota, meerdere plaatsen 
- Minnesota Historical Society, St. Paul, Minnesota 

- Bureau of Land Management – Eastern States; http://www.glorecords.blm.gov 
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