Sectie Genealogie
Dames en heren leden
van de Sectie Genealogie

Sittard, september 2012
Geacht lid,
Het bestuur van de Sectie Genealogie nodigt U uit tot het bijwonen van een
lezing over:

Landverhuizers uit het Belgische
Maasland 1860-1900

Sectie Genealogie

door

Tel: 06-21271797

Irma Lommen-Salden
Op dinsdag 9 oktober 2012 om 20:00 te Maaseik
In Brasserie “De Beurs”, Markt 7.
+32 89 564079
Deze lezing vindt plaats in samenwerking met
Familiekunde Vlaanderen en de Sectie Genealogie.
Toegang niet leden € 2,De spreker:
Irma Lommen-Salden deed jarenlang onderzoek naar deze emigranten en
verzamelde zo een massa gegevens. Haar interesse voor de lotgevallen
van deze landverhuizers vormt de grondslag van deze Lezing. Zij wil er
ons allemaal graag mee laten kennis maken !
Onderwerp:
In de jaren 1860-1900 verlieten vele honderden zowel Belgische als
Nederlandse Limburgers hun geboortegrond om een nieuw bestaan op te
bouwen in Noord-Amerika. Via voorlichtingsavonden in meerdere plaatsen
in beide Limburgen, georganiseerd door de scheepvaartmaatschappijen,
werden de mensen gelokt. Daarenboven volgde in 1862 de afkondiging van
de “Homestead Act” door de Amerikaanse regering. Door deze wet werd
aan emigranten die het hoofd van een gezin waren en ouder dan 21 jaar,
een gratis stuk land toegezegd ter grootte van 160 acres (ongeveer 64 ha).
Men moest Amerikaans staatsburger worden en het land vijf jaar
onafgebroken bewerken. Na die tijd zou het land op hun naam worden
overgeschreven tegen betaling van slechts 10 dollar voor onkosten. Dit
heeft velen er toe gebracht dit grote avontuur aan te gaan.
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De familie Paumen.
Jan Nikolaas Paumen, Dilsen 1825 - 1873, en Isabella Thevissen, Dilsen
1823 – 1872, hadden elf kinderen, twee dochters en negen zonen. Een
zoon overleed op 11-jarige leeftijd en een op 7-jarige leeftijd te Dilsen. Een
andere op 29-jarige leeftijd te Düsseldorf en nog een zoon overleed
ongehuwd op 66-jarige leeftijd te Dilsen. De twee dochters huwden en
overleden te Dilsen.
Van de vijf overgebleven zonen vertrokken er vier naar Noord-Amerika;
twee in 1881 en twee in 1892.
Op de foto staan Joannes “John” Paumen, 1866 – 1951, en Margaretha
Schurgers, 1867 – 1952.
Het echtpaar huwde in 1891 in Dilsen en vertrok in 1892 met een dochter
naar Noord-Amerika en vestigde zich in Maple Lake, Wright County,
Minnesota. Daar werden nog negen kinderen geboren die allen huwden en
voor nazaten hebben gezorgd.
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