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De familie Theodoor van der Schuren, Heidstraat, Einighausen.
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Theodoor van der Schuren, geboren 5 september 1813 te Einighausen,
zoon van Jan Dominicus van der Schuren en Maria Josepha van Thoor, huwt
9 oktober 1849 te Limbricht met Maria Josepha Janssen, geboren 5 januari
1825 te Broeksittard-Wehr, dochter van Adamus Andreas Janssen en Joanna
Elisabeth Panhausen.
Te Einighausen worden 5 kinderen geboren waarvan de jongste, Maria, geb. 1860, kort voor vertrek in
februari 1863 is overleden. De overigen zijn met hun ouders meegegaan en wel; I: Maria Elisabeth, geb.
1850, II: Paulus, geb. 1852, III: Maria Sibilla, geb. 1855 en IV: Maria Gertrud, geb. 1858.
Van het echtpaar Jan Dominicus van der Schuren en Maria Josepha van Thoor vertrekken in 1863 twee
zonen naar Amerika; bovengenoemde Theodoor en zijn 5 jaar jongere broer Mathijs Aloisius. Mathijs is
bij vertrek reeds enige jaren weduwnaar van Maria Ida Köbben. Deze familie zal in de volgende uitgave
behandeld worden.
Volgens de bevolkingsregisters van Einighausen is Theodoor van der Schuren van beroep timmerman
en woont met zijn gezin aan de Heidstraat huis nummer 77.
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31 Januari 1863 verkopen de broers Theodoor, Mathijs Aloisius en Joannes van der Schuren, samen
een huis met schuur, stal en tuin gelegen aan de Heidstraat te Einighausen, kadastraal sectie B, no. 562
en 1079, akte nr. 24, Notaris Hupkens te Urmond. Koper is Martinus Rademakers, landbouwer,
woonachtig te Einighausen, gehuwd met Catharina Barbara Engwegen.
De koopsom bedraagt 450 gulden. Op deze som worden twee leningen in mindering gebracht, beiden
uit 1834, en wel 1) een bedrag van 44,55 gulden verschuldigd aan 'den Hijmelijke Armen van Limbricht
en 2) een bedrag van 119,78 gulden verschuldigd aan 'het kerkfabriek van Limbricht'. De koper verplicht
zich deze leningen af te betalen. De rest som van 285,67 gulden komt toe aan de erven Theodoor,
Mathijs Aloisius en Joannes van der Schuren. Op gemerkt mag zijn dat deze akte getekend wordt door
Mathijs Aloisius en Joannes maar niet door Theodoor omdat "…….door ons Notaris des gevraagd
zijnde verklaard zijnen naam niet te kunnen tekenen, als ongeleerd zijnde".
Diezelfde dag verkoopt Theodoor ook nog een perceel bouwland en worden er 3 percelen verpacht.

bu

Op 27 en 28 februari 1863 volgt dan, door dezelfde notaris, akte nr. 69, de openbare verkoop door
Theodoor van 1 dragende koe, alle huismeubelen, alle puten en timmermans gereedschappen, als 1
schaafbank, 2 draaibanken, zware touwen, eerdwin, rollekoppen enz., verder pompengetuig, riggel,
enz. enz. Deze verkopen brengen 359,15 gulden op.

Li

m

2 April 1863 vertrekken Theodoor en Maria Josepha, dan reeds zeker twee maanden zwanger, met hun
kinderen vanuit Antwerpen met het schip Australia en arriveren op 18 mei 1863 in New York. Vandaar
gaat de reis verder naar Minnesota. Theodoor vestigt zich met zijn gezin in Chaska Township, Carver
County. Aldaar worden nog twee kinderen geboren; Aloys in 1863 en Mary in 1866.
In Amerika wordt de naam van der Schuren verbasterd tot van Schuren of zelfs gewoon Schuren of
Schueren.
Volgens de census van 1870 van Chaska Township is Theodoor 'farmer' van beroep en bedraagt de
waarde van zijn onroerende goederen $800 en van de roerende goederen $400. Zoon Paulus werkt
dan mee op de boerderij en dochter Gertrud gaat naar school!
Via de kadasterkaart van Carver County uit 1880 leren we dat Theodoor in Chaska Township, in sectie
6, 53 1/3 acres land (ong. 21 ha) bezit. Later, voor 1885, verhuist het gezin (van der) Schuren - Janssen
naar Chaska Village, dus naar het dorp. Hun dochter Gertrud woont dan nog bij hen en is nog
ongehuwd. Zoon Paulus heeft waarschijnlijk de boerderij in Chaska Township overgenomen.
Theodoor van der Schuren komt in oktober 1891 om het leven door een treinongeluk. Op een morgen,
onder weg voor een familiebezoek, wordt hij aangereden door een trein van de Minneapolis & St. Louis
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spoorlijn. Volgens alles was hij zo in gedachten verzonken dat hij de trein niet heeft horen aankomen.
Theodoor was op slag dood. Hij is begraven op het katholieke kerkhof van Guardian Angels te Chaska.
In april 1900 overlijdt Maria Josepha Janssen op 75 jarige leeftijd te Chaska. Zij is naast haar man
begraven.

Kinderen van Theodoor van der Schuren en Maria Josepha Janssen.

Em
ig
ra
nt

I: Maria Elisabeth “Elizabeth”, geboren 18 oktober 1850 te Einighausen, trouwt 27 april 1870 te
Chaska met Johan Nicolas Schutrop, geboren 27 september 1844 te Millen, zoon van Johannes
Wilhelmus Schutrop en Anna Catharina Janssen.
De weduwe Anna Catharina Schutrop-Janssen emigreert in 1863 vanuit Millen met 3 zonen naar
Amerika. Dat zelfde jaar vertrekt ook haar dochter Maria Elisabeth gehuwd met Joannes Petrus Wurm,
ook uit Millen, naar de nieuwe wereld. Allen vestigen zich in Carver County, Minnesota. Anna Catharina
Schutrop is overleden in januari 1896, 86 jaar oud, en begraven op het katholieke kerkhof Guardian
Angels te Chaska.

Nicolas en Elizabeth vestigen zich na hun huwelijk te Chanhassen Township. Volgens de census van augustus 1870 is
zijn boerderij dan reeds $1000 waard. In 1880 bezit Nicolas
Schutrop in sectie 34 van Chanhassen Township, 80 acres
(ong. 32 ha) land. Het gezin wordt gezegend met 15
kinderen, 9 dochters en 6 zonen, 3 kinderen overlijden op
zeer jonge leeftijd.
Nicolas runt het boerenbedrijf tot zeker na 1910 waarna het
echtpaar naar Chaska City verhuist. In 1920 vinden we
Elizabeth aldaar terug op de census en bij haar wonen haar
ongehuwde zoon William (1872-1964) en de dochters Gusta
en Regina, welke laatste reeds weduwe is.
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Volgens de grafsteen van de familie Schutrop op het kerkhof
Guardian Angels te Chaska zou Nicolas Schutrop op 2
januari 1928 overleden zijn. De census van 1920,
opgemaakt op 17 januari, vermeldt Elizabeth echter als
weduwe Schutrop. Misschien dat Nicolas in 1920 en niet in
1928 overleden is en er een fout is gemaakt bij het kappen
van de steen?!

Elizabeth van der Schuren Schutrop overlijdt op 19 maart
1936 te Chaska en is bij haar echtgenoot begraven.
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Bidprentje van Elizabeth Schutrop,
geboren van der Schuren

(opm. okt 2010: het klopt wel dat Nicolas Schutrop in 1928
overleden is en wel in St. Peter in Nicollet County,
Minnesota. Nicolas verbleef in St. Peter in het “Minnesota
State Hospital for the Insane”. Waarom hij in deze kliniek
opgenomen was is niet bekend. Dat is de reden waarom
Elizabeth op de census van 1920 staat genoteerd als zijnde
“weduwe”, een soort gevoel van schaamte?

II: Paulus “Paul”, geboren 13 augustus 1852 te Einighausen, huwt 30 mei 1882 te Chaska met Maria
Josepha “Josephine” Rademacher, geboren10 december 1857 te Bocket bij Waldfeucht, dochter
van Peter Heinrich Radermechers en Maria Christina Voss.
Peter Radermechers, geb. 1830, en Maria Christina Voss, geb. 1829, emigreren in 1863 vanuit Bocket
naar Amerika. Peter was van beroep 'Fassbinder'. Met hen reizen 3 zoons en een dochter. Het gezin
vestigt zich in Laketown, Carver County, Minnesota. Maria Christina Voss overlijdt 18 oktober 1907 en
is begraven op het kerkhof Guardian Angels te Chaska.
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Paul en Josephine vestigen zich eerst in Chaska Town en later in Chaska Township. Paul Schuren is,
als zovele andere Limburgers, in zijn nieuwe vaderland boer geworden.
Het gezin krijgt 6 kinderen; 4 dochters en 2 zonen. Een zoon sterft kort na de geboorte en bij de
geboorte van het laatste kind sterft Maria Josepha Radmackers op 22 augustus 1892, pas 35 jaar oud.
Haar 5 dagen oude dochtertje Josephine volgt haar op 27 augustus. Beiden worden begraven op het
kerkhof Guardian Angels te Chaska.
In 1920 woont Paul in Victoria Village bij zijn dochter Elizabeth gehuwd met Joseph Dill welke aldaar
een hotel runt. Van beroep is hij 'farm laborer' en hij werkt buitenshuis. Paul Schuren is nooit hertrouwd
en op 5 mei 1937 is hij overleden te Chaska. Paul is naast zijn echtgenote en kinderen begraven.

Grafstenen van Paul en Josephine Schueren, Guardian Angels Cemetery, Chaska, MN
III: Maria Sibilla, geboren 13 oktober 1855 te Einighausen. Vanaf 1885 komt zij niet meer voor op de
census bij haar familie. Verdere gegevens over haar ontbreken tot op heden.
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Na enig speurwerk hebben we toch meer gegevens gevonden over Maria Sibilla “Sybilla” (ook
“Isabella”). Op 20 juli 1875 huwt ze in Jordan, Scott County, Minnesota met de weduwnaar Heinrich
“Henry” Beckmann, geboren september 1838 in “Westfalen, Germany”.
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Henyi Beckmann was weduwnaar van Maria Sophia Peulen, geboren 1844 in Geleen, dochter van
Winandus Peulen en Maria Johanna Keulers. Sophia overlijdt, 30 jaar oud, op 10 december 1874 in
Sand Creek Township in Scott County,Henry achterlatend met zeker 4 kleine kinderen.
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Henry en Sybilla blijven op Henry’s boerderij in Sand Creek Township wonen en krijgen samen nog
twaalf kinderen; zes dochters en zes zonen; een dochter en zoon overlijden op zeer jonge leeftijd.
Henry Beckmann overlijdt op 7 februari 1914 in Sand Creek. Na het overlijden van haar man verhuisd
Sybilla naar Jordan City, een kleine 5 kilometer westelijk van Sand Creek. In april 1930 woont dochter
Anna Betchwars, geboren 1885, met haar twee zoons bij haar in, Anna is dan al weduwe.
Sybilla Schuren Beckmann overlijdt in Jordan op 30 mei 1934, 78 jaar oud. Henry en Sybilla zijn beiden
begraven op de oude Calvary Cemetery van Jordan, Scott County, Minnesota.
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IV: Maria Gertrudis (Gertrud), geboren 17 februari 1858 te Einighausen, treedt 21 september 1886 in
Chaska in het huwelijk met Anton Hilgers, geboren 17 september 1846 in 'Germany'.
Helaas heb ik nog niet kunnen achterhalen waar in Duitsland Anton Hilgers vandaan kwam. Wel is
zeker dat hij op 9 juni 1882 vanuit Antwerpen in New York arriveert met het schip Plantyn. Anton is
volgens deze scheepslijst dan 35 jaar, van beroep landbouwer en afkomstig uit Duitsland. Met hem
reizen Heinrich Hilgers, 25 jaar en Hubert Hilgers, 23 jaar. Zijn broers?
Nu hun huwelijk vestigen Anton en Gertrud zich eerst in Chaska. Aldaar opent Anton in 1887 een
meubelwinkel. Ook doet hij werk voor de gemeente want in augustus 1887 wordt een rekening van
$21.59 aan hem betaald voor werk aan en in het bureau van de sheriff. In 1889 verkoopt hij de winkel
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echter weer voor een bedrag van $1762 aan een zekere
Willie Elke. Anton en Gertrud verhuizen dan naar
Minneapolis alwaar Anton gaat werken voor Northwestern
Casket Co. als meubelmaker.
Het gezin Hilgers krijgt 4 kinderen waarvan er 3 jong
overlijden. Alleen zoon Frank, 1895-1987, groeit op tot
volwassenheid. Frank Hilgers werkt later als boekhouder
bij Tel Exchange Co. (telefoon bedrijf).
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Op 1 augustus 1920 overlijdt Anton Hilgers te Minneapolis.
Zijn echtgenote Gertrud Hilgers, geboren van Scheuren (!)
volgt hem op 27 februari 1936. Beiden zijn begraven op het
kerkhof Guardian Angels te Chaska.
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Chaska Valley Herald,
17 November 1887

Grafsteen van dochter Elisabeth Hilgers 1900-1901,
Guardian Angels Cemetery, Chaska, MN
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V: Maria, geboren 6 december 1860 te Einighausen en aldaar overleden 13 februari 1863.
VI: Aloys, geboren 15 november 1863 te Chaska. Hij komt door verdrinking om het leven op 25 juli
1883 te Chaska. Aloys was ongehuwd en pas 19 jaar oud.
VII: Mary, geboren 5 maart 1866 te Chaska, huwt 28 oktober 1884 te Chaska Joseph Heinrich
Wellens, geboren 21 maart 1861 te Bocket bij Waldfeucht, zoon van Heinrich Wellens en Maria Judith
Ritterbex.
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De familie Wellens – Ritterbex reist met het schip Germania in april 1863 naar Amerika. Het gezin
bestaat uit vader Heinrich, 40 j., moeder Maria, 34 j., dochter Anna Catharina, 6 j., zoon Leonard, 3 j. en
zoon Heinrich, 1 ½ j. Heinrich Wellens vestigt zich in Dahlgren, Carver County, Minnesota. In 1870 heeft
zijn boerderij een waarde van $600. In Dahlgren worden nog 4 kinderen geboren, 2 dochters en 2
zonen. Bij de geboorte van het laatste kind in maart 1872 sterft Maria Judith in het kinderbed. Heinrich
hertrouwt in 1875 met de weduwe Mathilda Haas. Samen krijgen zij nog een dochter.
Heinrich Wellens is 17 juni 1909 overleden te Chaska. Hij is begraven op het kerkhof Guardian Angels
te Chaska, waarschijnlijk bij zijn eerste echtgenote Maria Judith Ritterbex. Helaas zijn beide graven niet
bewaard gebleven.
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Na hun huwelijk vestigen Joseph en Mary zich in eerste in Chaska Village. Joseph werkte de eerste
jaren van hun huwelijk in de 'brickyards' (steenfabriek) in Chaska maar toen ze de kans kregen een
boerderij in Dahlgren te kopen grepen ze die met beide handen aan. Tussen 1885 en 1906 worden 14
kinderen geboren, 8 zonen en 6 dochters:
1) Henry, 1885-1955, huwt Ann Kelzer, vestigen zich in Waconia, waar hij een ijzerwarenwinkel dreef.
2) Frank J., 1886-1974, huwt Mary R., vestigen zich in Victoria, waar ook hij een ijzerwarenwinkel dreef.
3) Mary (Mayme), 1888-1970, huwt Matthew H. van Sloun, vestigen zich in Chaska, waar zij een
boerenbedrijf runden.
4) Elizabeth, 1890-1962, huwt 1) Wilbur Tellers, 2) N. Rabanek, vestigen zich in Chaska
5) Paul, 1890-1918, overleed in Frankrijk tijdens de nadagen van de eerste wereldoorlog. Hij is
begraven te Chaska, Guardian Angels kerkhof
6) John H., 1892-1971, huwt Elizabeth Rief, vestigen zich in Chanhassen Township, waar hij een
boerderij runde.
7) George, 1894-1975, huwt Margaret Meuleners, vestigen zich in Chanhassen Township, waar hij een
boerderij runde.
8) Anton G., 1895-1970, huwt Anna, vestigen zich in Chaska, waar hij een boerenbedrijf bezat.
9) Anna, 1897-1984, huwt Clarence W. Swanson, vestigen zich in Minneapolis, werkte bij de Franklin
Ice Cream Company.
10)Rose Elizabeth, 1899-1990, huwt Arthur Joseph van Sloun, vestigen zich in Chaska, waar zijn een
kapperszaak bezaten.
11)Josephine, 1901-1948, huwt Monty Demonte, vestigen zich in Los Angeles, Californië
12)Claire Gertrude, 1904-1982, huwt George J. Higgins, vestigen zich in Kansas, Missouri. George was
sportverslaggever.
13)Joseph A., 1905-1976, huwt Helen, vestigen zich in Milwaukee, Wisconsin.
14)Raymond, 1906-1985, huwt Olga Leirs, vestigen zich in eerst in Fargo, ND, waar hij een autoonderdelen winkel dreef, verhuizen later naar Mesa, Arizona
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Joseph was een harde werker en de boerderij groeide uit tot een van de beste van Dahlgren. Rond
1921 trekken Joseph en Mary zich terug van de boerderij en vestigen zich in Chaska Village alwaar ze
een kleine bungalow kopen. Aldaar slijten ze de rest van hun vele jaren die ze samen waren. In mei
1942 overlijdt Joseph Wellens aan een hartinfarct, 81 jaar oud.
Dat het de Wellens familie voor de wind ging blijkt wel uit het feit dat later elk kind met kerstmis $100
cadeau kreeg wat toch een vrij groot bedrag was in de jaren 1930-1940.
Mary (van der) Schuren was een sociale vrouw met een groot gevoel voor humor. In haar latere jaren
bracht ze veel tijd door op de veranda voor haar huis zodat er altijd wel iemand langs kwam om een
praatje mee te maken. Zij was bij haar kleinkinderen vooral bekend om haar heerlijke, zelfgebak ken,
e
koekjes. Haar 'cookie jar' was altijd vol. Mary overlijdt in februari 1956, een maand voor haar 90
verjaardag! Bij haar overlijden waren er pas drie van haar kinderen overleden en waren er reeds 48
kleinkinderen.
Joseph en Mary zijn beiden begraven op het katholieke kerkhof Guardian Angels te Chaska.
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Wellens Farm te Dahlgren, Minnesota

Het gezin Joseph en Mary Wellens – van der Schuren
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Met dank aan: Jeanne Spence, MN; Marilyn Wurm, MN; Anita Henning, CA; Randy Monnens, MN;
Dennis Vansloun, MN; Edith Lueke, MN
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Bronnen o.a.:
- Burgerlijke Stand Limbricht
- Bevolkingsregister Einighausen
- Weekblad Mercurius 1863
- Lijst Landverhuizers, Provinciaal Archief
- Auswanderer aus dem Rheinland, Hauptstaatsarchiv Düsseldorf
- Notarieel Archief Notaris Hupkens, Urmond
- Scheepslijst Australia, aank. 18 mei 1863 New York
- Censussen MN, meerdere jaren
- Kadasterkaart 1880 Carver County, MN
- Civil Records, o.a. Carver County, MN
- Kranten Carver County, Minnesota, meerdere jaargangen
- "Chaska, a Minnesota River City", vol. І, the 1800's, blz.258
- Lijst kerkhoven Carver County, MN

Lizzie en Mary,
dochters van Paulus en Josephine Schueren
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