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De familie Mathijs Aloisius van der Schuren, Heidstraat,
Einighausen.

Mathijs Aloisius van der Schuren, geboren 21 juni 1818 te Einighausen, zoon
van Jan Dominicus van der Schuren en Maria Josepha van Thoor, huwt 26
september 1849 te Limbricht met Maria Ida Köbben, geboren 23 mei 1824 te
Einighausen, aldaar overleden 30 september 1861, dochter van Peter Arnold
Köbben en Anna Gertrudis Geilen.

Te Einighausen worden 3 kinderen van dit echtpaar geboren; I: Maria Josepha, geboren 1851, II: Johanna
Gertrud, geboren 1854 en III: Catharina Elisabeth geboren 1857.
Mathijs Aloisius is timmerman van beroep. In de lijst van het Provinciaal Archief staat vermeld dat hij een
bediende meegenomen zou hebben. Deze bediende blijkt de schoonbroer van Mathijs te zijn en wel
Lambert Köbben, waarover later meer.
Op 10 maart 1863 vindt de openbare verkoop plaats van Aloisius' huisraad; “1 koe, 1 os, 35 schapen, kar,
ploeg, eg, wel en akkergerij, alle timmermans gereedschappen, alsmede alle pompengereedschappen”.
De verkoop vindt plaats voor Notaris Hupkens uit Urmond. Ook worden er die zelfde dag nog 13 percelen
met o.a. “tarwe, rogge en klaverscharen” verkocht.
Weduwnaar Mathijs reist, samen met zijn drie dochters, schoonbroer en zijn broer Theodoor en familie,
begin april 1863 naar Antwerpen vanwaar hij op 2 april vertrekt met het ondertussen al bekende schip de
Australia. Op 18 mei zetten zij voet aan wal in New York.
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In 1875 woont Aloys van Schuren met twee dochters, Gertrude en Elisabeth, in Chaska, Carver County. De
oudste dochter, Josepha, is dan al getrouwt. Bij hen woont ook schoonbroer Lambert Köbben. Juni 1880
woont Aloys in Chanhassen bij zijn jongste dochter en haar familie. Hij is dan timmerman van beroep maar
al 6 maanden zonder werk. Aloys heeft zelf nooit een eigen stukje land bezeten in zijn nieuwe vaderland.
Op 9 juli 1882 overlijdt hij te Chaska, 64 jaar oud.

Kinderen van Mathijs Aloisius van der Schuren en Maria Ida Köbben.
I: Maria Josepha “Mary”, geboren 16 december 1851 te Einighausen, huwt oktober 1873 te Chaska met
Christian Kalkes, geboren januari 1842 in Duitsland, zoon van Christiaan Kalkes en Barbara Renner.
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Mary en Christoph vestigen zich in Chaska Village waar ze ook de rest van hun leven blijven wonen en
werken. Christoph was arbeider van beroep en heeft nooit een eigen boerderij bezeten. Het gezin wordt
gezegend met 10 kinderen waarvan er zeker twee als baby overlijden. De overige kinderen blijven bijna
allemaal in Minnesota wonen.
Christoph Kalkes overlijdt 5 april 1914 te Chaska aan een longontsteking. Mary overlijdt 18 april 1927 in het
huis van haar dochter Elisabeth Forner bij Chaska. Zij was al langer ziek en had enkele dagen eerder een
beroerte gehad waar zij niet meer van herstelde. Zij laat na; 7 van haar kinderen, 19 kleinkinderen en 1
achter kleinkind en haar twee zussen
Christoph en Mary zijn begraven op het kerkhof Guardian Angels te Chaska.
II: Johanna Gertrud “Gertrude”, geboren 4 maart 1854 te Einighausen, trouwt 26 oktober 1875 te Chaska
met Johann Wilhelm “William” Buesgens, geboren 24 februari 1851 in Wehr (D), zoon van Henricus
Büsgens en Maria Elisabeth Schlouns.
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In augustus 1864 arriveert Henricus Büsgens, kleermaker, uit Wehr in Amerika met het schip de Favorita.
Het gezin, bestaande uit echtgenote Maria Elisabeth Schlouns, en 5 kinderen vestigt zich in Dahlgren
Township, Carver County, Minnesota. Aldaar bezit Henricus in 1880 in sectie 4, 80 acres grond. Henricus
overlijdt in 1888 en Maria Elisabeth in 1905. Zij zijn beiden begraven op het kerkhof Guardian Angels te
Chaska.
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In 1880 wonen Gertrude en William in Chaska Township.
Lambert "Kubben" woont als "boarder" (kostganger) bij
hen in. William is "farmer" van beroep en in 1900 is hij
Amerikaans staatsburger en bezit hij een boerderij welke
vrij is van hypotheek.
Er worden 10 kinderen geboren; 4 zonen en 6 dochters,
3 overlijden als kind.
Een dochter, Maria Catharine (1888-1975), huwt met
Gerhard Moonen (1879-1958), een nazaat van een van
de Moonen families uit Nieuwstadt.

De jongste zoon, Mathias, overlijdt in 1918 tijdens de
grote griepepidemie, 26 jaar oud. Mathias was bakker
van beroep en had in 1914 een bakkerswinkel geopend
te Chaska. Bij zijn overlijden was zijn zoontje Gordon
pas enkele maanden oud, hij woont op het moment nog
in Minnesota. Mathias' echtgenote, Catherine Casselius,
verkoopt de winkel en bakkerij en keert terug naar haar
ouders in Shakopee, Scott County, Minnesota.
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William Buesgens overlijdt op 27 februari 1923 aan een
dubbele longontsteking te Chaska. Gertrude overleeft
hem nog 15 jaar en sterft op 14 mei 1938 te Chaska,
ruim 84 jaar oud. Zij zijn beiden begraven op het kerkhof
Guardian Angels te Chaska.
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III: Catharina Elisabeth “Catherine”, geboren 3 oktober 1857 te Einighausen, huwt 23 oktober 1877 in
Chaska, Minnesota met Johannes Leonardus “Leonard” Koehnen, geboren 6 november 1852 te Wehr
(D), zoon van Lorenz J. Koehnen en Maria Elisabeth Panhaus.
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De familie Koehnen vertrekt in 1864 met 6 kinderen vanuit Wehr naar Amerika. Op 13 augustus arriveren
ze met het schip Favorita in New York. Vandaar reizen ze verder naar Minnesota waar ze zich vestigen in
Chaska, Carver County. In Minnesota worden nog zeker 3 kinderen geboren. Lorenz Koehnen overlijdt
reeds in 1877, 57 jaar oud. Maria Elisabeth overlijdt in 1896 op 65 jarige leeftijd. Ze zijn beiden begraven
op het kerkhof Guardian Angels te Chaska.
Catherine en Leonard vestigen zich op een boerderij in Chanhassen. In 1880 woont haar vader, "Alois
Schurmen", bij hen in. In 1900 woont het gezin Koehnen in Richfield, Hennepin County, Minnesota. Aldaar
bezitten zij een boerderij vrij van hypotheek.
Er worden 10 kinderen geboren; 4 zonen en 6 dochter. Maar een kind overlijdt als baby, van de overige
blijven er 2 ongehuwd.
Een dochter, Louisa 1890-1937, huwt in 1911 met Joseph Engelen, zoon van Jean Engelen en Philomena
Warson. De familie Engelen was afkomstig uit Opgrimbie en Maasmechelen (B).
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Catherine overlijdt 28 juli 1937 in Richfield aan een hartaanval. Ze
laat op dat moment 63 kleinkinderen en 33 achter kleinkinderen
na. Leonard overlijdt 16 mei 1941. Ze zijn begraven op het kerkhof
Assumption te Richfield, Hennepin County, Minnesota.

Louisa Koehnen Engelen 1890-1937
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Lambert Köbben, geboren te Einighausen op 23 mei 1821, zoon van Peter Arnold Köbben en Anna
Gertrudis Geilen.
Hij wordt niet met naam vermeld op de lijst van emigranten van de Provincie Limburg maar wel op de
scheepslijst van de Australia. Hij reist samen met zijn schoonbroer Mathijs Aloisius van der Schuren en
diens broer Theodoor.
Wanneer Lambert in 1863 zijn geboortedorp verlaat is hij ongehuwd. In 1875 woont hij bij zijn schoonbroer
en in 1880 bij zijn nichtje Gertrude in Chaska, Carver County, Minnesota. Hij is nog steeds vrijgezel en zal
ook nooit trouwen. Lambert Koebben (ook Kibben en Kubben) bezit in 1880 in de secties 6 en 8 van
Chaska Township in totaal 53 1/3 acres (ong. 21 ha) land.
Lambert is in 1890 overleden en begraven op het kerkhof Guardian Angels te Chaska.

Met dank aan: Dennis Vansloun, MN; Jeanne Spence, MN; Steve Van Hale, MN; Dan Haglund, MN;
Randy Monnens, MN
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Bronnen o.a.:
- Staten Landverhuizers Limburg, Provinciaal Archief
- Bevolkingsregisters Einighausen en Wehr
- Burgerlijke Stand Limbricht
- Passagierslijsten van de schepen: Australia, Favorita
- Carver County Birth Index, Minnesota
- Carver County Marriage Index, Minnesota
- Carver County Death Index, Minnesota
- Censusen, meerdere jaren en meerdere staten
- Carver County plat map (kadasterkaart) 1880
- Kranten Minnesota, meerdere plaatsen
- Kerkhoven Minnesota (ook beschikbaar op Internet)
- SSDI (Social Security Death Index)
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