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1. Inleiding 
 
Hendrik Joseph Hubert Lodewijk Hennen, geboren op 14 sept. 1896 te Heerlen, zoon van Hubert Dionis 
Lodewijk Maria Hennen en Anna Maria Hubertina Louisa Lintzen, was een aktief persoon. Hij bezat een 
garagebedrijf en nam na de dood van zijn vader het grossiersbedrijf Van de Erven over. Hij was lid van de 
Kamer van Koophandel voor de Nederlandse Mijnstreek, afdeling Grootbedrijf. Verder was hij secretaris van 
de Vereniging voor Nijverheidsonderwijs van de ambachtsschool en Middelbaar Technische School te 
Heerlen, consul van de A.N.W.B. voor Heerlen, voorzitter van de Vereniging voor Veilig Verkeer te Heerlen, 
hoofdbestuurslid van het Verbond van Verenigingen van Veilig Verkeer te Utrecht, secretaris van de 
Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer Heerlen, oprichter en bestuurslid van de Eerste Limburgse 
Zweefvlieg Club, commissaris van het Limburgsch Dagblad N.V. te Heerlen, commissaris van Canton Reiss 
N.V. te Heerlen, commissaris van Mercurius N.V. te Heerlen, president-commissaris van Zeepfabrieken 
Hustinx N.V. te Maastricht en lid en bestuurslid van verschillende verenigingen. 
 
Door toedoen van zijn oom Maria Frans August Hennen begon hij gegevens te verzamelen van het geslacht 
Hennen. Dit resulteerde in februari 1939 tot "Eene studie tot een genealogie der familie Hennen". Dit 
manuscript -in onze bibliotheek aanwezig- bevat diverse stambomen en is tevens verrijkt met diverse foto's, 
familiewapens, e.d. 
 
Raadpleging van dit werk naast deze inventaris wordt de gebruiker aangeraden. 
 
In 1960 werd deze verzameling bescheiden, komende uit de nalatenschap van H.J.H.L. Hennen, 
geschonken aan de Gemeentelijke Archiefbewaarplaats Heerlen. De muziekmanuscripten die nu in deze 
verzameling zijn opgenomen werden in 1963 aangekocht. 
 
Over de herkomst van de stukken tasten we in het duister. Vermoedelijk moeten we zoeken in de richting 
van voornoemde Maria Frans August Hennen, geboren op 5 augustus 1858 te Heerlen, zoon van Louis 
Hubertus Antonius Joseph Hennen en Maria Josephina Merkelbagh. Hij was immers degene die H.J.H.L. 
Hennen aanspoorde de stamboom van de familie Hennen uit te zoeken. Zonder bestaand basismateriaal 
kan zo'n onderzoek echter niet met redelijk succes afgesloten worden. 
 
Na de stukken geordend en een analyse gemaakt te hebben van de onderlinge relaties tussen de 
verschillende voorkomende familienamen zijn we tot de conclusie gekomen dat we niet kunnen spreken van 
een familiearchief Hennen (zie schema blz. 8). Daarom viel onze keuze op een splitsing, tussen de 
bescheiden van die families die duidelijk met meerdere families in verschillende generaties met elkaar 
verbonden zijn, en anderzijds de bescheiden van verdere aanverwanten. Om het archief verder toegankelijk 
te maken zijn achterin twee indexen opgenomen. De ene op naam en de andere op toponiem. 
 

1.1. Schema onderlinge familierelaties 

 
Na het uitzoeken van de onderlinge familierelaties komt naar voren, dat we niet kunnen spreken van één en 
dezelfde stam met aanverwanten, maar van een verweving van diverse geslachten. 
 
De meest voorkomende familienamen zijn Eijmael, Hennen, Merckelbach, Ross, en Schils. 
 
In het navolgende schema ziet men de relaties tussen deze families met hun aanverwanten. 
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2. Inventaris 
 

2.1. Archiefbescheiden Heerlense families 

 

2.1.1. Dautzenbergh 

 
 1 Akte van realisatie van een akte van verkoop van een gedeelte van een huis met 

tuin, genaamd "de Brugge", door o.a. de erfgenamen van wijlen Thewis van den 
Nessen en Frans Palmen, weduwnaar van Cristina van den Nessen, aan Gerard 
Dautzenberg, gehuwd met Ida Rietra, 1723 mei 19, verleden voor de schepenbank 
Heerlen, 1723 aug. 13. Authentiek afschrift uit het gichtregister (in drievoud), 
[1723] en 1782 okt. 28. Met kwitanties, 1723 mei 19 en juni 26 3 stukken 

 
 2 Akte van verkoop van een bouwplaats en tuin gelegen binnen "den dorpe van 

Heerlen", door Henrich Geraedts, in tweede huwelijk met Anna Douven voor Marie 
Elisabeth, dochter van Arnold Sijpers en N.N., aan Gerard Dautzenberg, gehuwd 
met Ida Rietraet, 1727 april 7. Authentiek afschrift, 1782 okt. 28 1 stuk 

 
 3 Akte van ruiling van huis, hof, mesthoop en tuin, tegen een stuk akkerland gelegen 

"in't Cruytzervelt genaemt op den Pierer", tussen respectievelijk Maria Theresia 
Dautzenberg en Aswerus Stas, gehuwd met Maria Croon, verleden voor de 
schepenbank Heerlen, 1739 sept. 14. Authentiek afschrift uit het gichtregister, 
1739 okt. 8 1 stuk 

 
 4 Akte van verkoop van een stuk akkerland gelegen op de Leenderweg, door 

Hendrik Abraham Pijpers, weduwnaar van Maria Agnes de Lahaije, aan Joanna 
Margaretha Dautzenberg, weduwe van Machiel Pijpers, 1783 jan. 27. Authentiek 
afschrift, 1783 jan. 29. Met akte van verklaring van ontvangst van de koopsom, 29 
nov. 1783. Authentiek afschrift, 29 nov. 1783 1 stuk 

 
 5 Akte van realisatie van een akte van verkoop van een weide gelegen "in de oude 

temps", door Theodoor Frederick Dautzenberg, aan Johannes Peter Frins, 
gehuwd met Odilia Brul, 1789 febr. 18, verleden voor de schepenbank Heerlen, 
1789 febr. 23. Authentiek afschrift, 1789 febr. 26 1 stuk 

 
 6 Akte van deling van de nagelaten erfgoederen van wijlen Johannes Dautzenberg, 

gehuwd met Sibilla Roosbaum, betreffende de beschrijving van lot F, ten gunste 
van Johannes Lienardus Ments, gehuwd met Maria Theresia Dautzenberg, en 
waarin de overige loten toekomen aan Jacobus Dautzenberg, gehuwd met Joanna 
Marg. Scheepers, J.B. Cuijpers, gehuwd met Catharina Dautzenberg, Johannes P. 
Dautzenberg, weduwnaar van Joanna Maria Ploumen, Reynier Dautzenberg, 
gehuwd met Joanna Maria Wierts, en Johannes Symon Ments, gehuwd met Anna 
Maria Dautzenberg. Uittreksel, z.d, 1796 aug. 23.  1 stuk 

 
 7 Aantekeningen betreffende het onderzoek naar de erfgenamen van wijlen Ida 

Dautzenbergh, overleden op 22 jan. 1805, dochter van Peter Dautzenbergh en 
Anna Haerst, [na 1805].  1 stuk 

 

2.1.2. Eijmael 

 
 8 Akte van realisatie van een akte van verkoop van een stuk land gelegen in het 

"Heservelt", door Jasper Schils, zoon van Nicolaas, en zijn dochter Gertruid, aan 
Johannes Eijmael, gehuwd met Elisabeth Hokels, 1699 aug. 24, verleden voor de 
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schepenbank Heerlen, 1712 dec. 6. Authentiek afschrift uit het gichtregister, 
[1712].  1 stuk 

 
 9 Akte van ontslag afgegeven door John van Glabbeecq, "Capitein van de Artillerie, 

ten dienste der Vereenigde Nederlanden", ten behoeve van Hendrik Eymael, 
kannonier, 1756 febr. 5.  1 stuk 
N.B. Met rood lakzegel 

 
 10 Akte van realisatie van een akte van verkoop van een weide, door Weren Smeets, 

gehuwd met Cornelia Corneps, aan Joanna Margareta Eymael, 1756 mei 17, 
verleden voor de schepenbank Heerlen, 1756 mei 17. Authentiek afschrift uit het 
gichtregister, 1756 mei 18 1 stuk 

 
 11 Akte van verkoop van bomen en een weide gelegen aan de Putgraaf, aan Ida 

Eymael, [1759]. Authentiek afschrift, 1759 jan. 4.  1 stuk 
N.B. Eerste folio ontbreekt 

 
 12 Testament van Joanna Margaretha Eymael, ten gunste van haar zuster Helena 

Eymael, de dochters van haar broer wijlen Jacobus Eymael, de kinderen van haar 
broer Hendrik Eymael en Gertruijd Schils, 1762 juli 30. Authentiek afschrift, 1775 
okt. 30 1 stuk 

 
 13 Akte van verkoop van twee stukken grond gelegen "in den bouw" en "in den 

Groel", door Elisabeth Eymael, gehuwd met Joannes Weijmerskerk, en Henricus 
Lintgens voor zijn schoonzoon Wilhelmus Rameekers, gehuwd met Johanna 
Margaretha, aan Jan Willem Eymael, koster, gehuwd met Maria Theresia 
Robroek, 1788 jan. 21. Authentiek afschrift, 1788 jan. 21. Met akte, waarin 
Joannes Weymerskerk zijn vrouw Elisabeth Eymael volmachtigd, 1787 dec. 31. 
Authentiek afschrift, 1788 jan. 21 1 stuk 

 
 14 Akte van schenking van al haar goederen, door Johanna Elisabeth Eijmael, aan 

haar neef Johannes Wilhelmus Eijmael, gehuwd met Maria Theresia Robroek, 
1788 febr. 18. Authentiek afschrift, 1788 febr. 19 1 stuk 

 
 15 Akte van realisatie van een akte van verkoop van een deel uit de nalatenschap 

van Helena Eymael, door Gijsbertus Cornelis Barbillion, gehuwd met Johanna 
Elisabeth Eymael, en Jacobus Eymael, gehuwd met Helena Josepha Steine, aan 
Johannes Wilhelmes Eymael, gehuwd met Maria Theresia Roebroek, 1788 febr. 
18, verleden voor de schepenbank Heerlen, 1788 febr. 20. Authentiek afschrift uit 
het gichtregister, 1788 febr. 28 1 stuk 

 
 16 Akte van realisatie van een akte van verkoop, door Elisabeth Eymael, gehuwd met 

Joannes Weymerskerk, en Wilhelmus Rademakers, gehuwd met Joanna 
Margaretha Eymael, aan hun neef Jan Willem Eymael, gehuwd met Maria 
Theresia Roebroek, [1788], verleden voor de schepenbank Heerlen, 1788 febr. 20. 
Authentiek afschrift uit het gichtregister, 1788 febr. 28 1 stuk 

 
 17 Condities en voorwaarden, gesteld door het gerecht van Heerlen, voor de 

openbare veiling en verkoop van een huis gelegen "op den Kerkhoff", toekomend 
voor 3/7 deel aan Simonis Weerdens, gehuwd met Anna Barbara Spierts, voor 3/7 
deel aan Peeter Haamers, gehuwd met Amerens Weerdens, en 1/7 deel aan de 
kinderen van wijlen Matthijs Weerdens en Gertruyd Degens in tweede huwelijk 
met Matt. Kleinjants, genoemd Anna Catrin, Anna Elisabeth en Johannes Joseph 
Weerdens, aan Johannes Wilhelmus Eymael, koster, 1788 mei 10. Met retroacta 
betreffende een donatie van het kindsgedeelte, verkregen uit de erfenis van haar 
ouders, door Anna Catharina Weerders, aan haar broer Simonis Weerden, 
gehuwd met Barbara Spierts, 1780 jan. 31. Authentiek afschrift, 1788 juni 14, van 
een authentiek afschrift, 1780 febr. 3 2 stukken 

 
 18 Akte van deling van de nagelaten erfgoederen van wijlen Matthis Roebrock en zijn 

vrouw wijlen Maria Elysabeth Hone, betreffende de beschrijving van lot E, ten 



 6

gunste van Joannes Willem Eymael, gehuwd met Maria Theriesia Roebrock, en 
waarin lot A aan Wilhelmus Joseph Roebrock, lot B aan Hubertus Arnoldus 
Roebrock, lot C aan Peter Joseph Roebrock, lot D aan Clemens Roebrock, lot F 
aan Maria Petronella Roebrock, weduwe Henricus Haebets en lot G aan Hinricus 
Roebrock, gehuwd met Odielia Meijers, toekomt. Uittreksel, z.d, 1790 okt. 30.  1 stuk 

 
 19 Akte van verpachting van een huis gelegen "op den Groen", door Johan Willem 

Eymael, gehuwd met Theresie Robroek, aan de gebroeders J.H.G. en J.H. 
Lamberts. Met kwitantie, 1796 mrt. 23, 1795 mrt. 23.  1 stuk 

 
 20 Akte van verkoop van een stuk land, genaamd "in het Heeservelt", door Nicolas 

Willem Cuypers, gehuwd met Maria Odilia Ritzen, aan Johan Willem Eymael, 
koster, gehuwd met Maria Theresia Robroek. Authentiek afschrift, 1806 dec. 14, 
1806 dec. 14.  1 stuk 
N.B. Met papieren zegel 

 
 21 Akte van deling van de nagelaten erfgoederen van wijlen Johan Willem Eijmael, 

gehuwd met Maria Theresia Roebroek, betreffende de beschrijving van het 10de 
lot ten gunste van Gertruid Eijmael, gehuwd met Hendrik Joseph Hennen en 
waarin het eerste lot aan Isabella Fransisca Eijmael, weduwe van Lodewijk 
Alberts, het tweede lot aan Matthijs Joseph Eijmael, het derde lot aan Theresia 
Eijmael, gehuwd met Johan Eckermans, het vierde lot aan Cornelis Eijmael, het 
vijfde lot aan Johanna Maria Eijmael, het zesde lot aan Ulrich Nicolaas Eijmael, als 
erfgenaam van wijlen Hendrik Eijmael, het zevende lot aan Maria Josepha 
Eijmael, gehuwd met Johan Willem Dautzenberg, het achtste lot aan Helena 
Eijmael, gehuwd met Leonard Joseph Schils, en het negende lot aan Frederik 
Eijmael toekomt, 1834 mrt. 8. Uittreksel, 1834 mrt. 8.  1 katern 
N.B. Met papieren zegel 

 
 22 Akte van schenking van de helft van een huis en aanhorigheden gelegen "op den 

Kerkhof", een stuk bouwland gelegen "aan de Schaesbergergewande, in het 
Crutzerveld" en een bouwland gelegen "in de Eijdel" gemeente Nieuwenhagen, 
door Maria Theresia Roebroek, weduwe van Johan Willem Eymael, aan haar 
kinderen Matthijs Eymael, Cornelis Eymael, Isabella Fransisca Eymael, weduwe 
van Lodewijk Alberts, Geertruid Eymael, gehuwd met Hendrik Joseph Hennen, 
Helena Eymael, gehuwd met Leonard Joseph Schils, Maria Josepha Eymael, 
gehuwd met Johan Willem Dautsenberg, Theresia Eymael, gehuwd met Johan 
Eckermans, Frederick Eymael, Ulrich Nikolaas Eymael (zoon van wijlen Hendrik 
Eymael), Johanna Maria Eymael, gehuwd met Petrus Dominicus Musch, onder de 
voorwaarde dat zij gedurende haar leven het vruchtgebruik hiervan zal hebben, 
1834 mrt. 8. Authentiek afschrift, 1834 mrt. 8. Met akte, waarin Johanna Maria 
Eymael, gehuwd met Petrus Dominicus Musch de schenking accepteert, 1834 
april 1. Authentiek afschrift, 1834 april 7 1 katern 

 
 23 Onderhandse akte van verpachting van een stuk tuin gelegen aan de Hoppenhof, 

door Arnold Merckelbagh, aan Jan Hubert Eijmael, 1856 mrt. 30. Met kwitanties, 
1856 mrt. 30 en [1859] 1 stuk 

 
 24 Kwitantie afgegeven door de ontvanger der registratie en domeinen, voor 

Geertruid Eymael, betreffende de betaling van het aandeel voor recht van 
overgang uit de nalatenschap van Johannes Maria Eymael, gehuwd met Peeter 
Dominicus Musch, 1856 aug. 1.  1 stuk 

 

2.1.3. Haerst 

 
 25 "Memorial voor d'erffgen. Johan Haerst", betreffende de betaling van het 

honorarium van de advokaat en andere rekeningen, z.d..  1 stuk 
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 26 Akte van verpachting van een hof "gelegen tot Streythaeghen, ghenaemt den 
Oversten hoff" met aanhorigheden, door Philippe Christophor, vrijheer van Loë, 
heer tot Meer, Wissen etc., aan Joan Harst, gehuwd met Petronella Quaedtfligh, 
1700 okt. 26. Authentiek afschrift, 1742 juni 20 1 stuk 

 
 27 Akte van deling van de nagelaten erfgoederen van wijlen Johan Haerst en Gertruyt 

Dortaen, betreffende de beschrijving van het vierde lot, ten gunste van Johan 
Haerst, 1709.  1 stuk 
N.B. Halve folio ontbreekt 

 
 28 Akte van visitatie van de misoogst van de overste hof Strijthagen, 1724 juli 23. 

Afschrift, [1724].  1 stuk 
 
 29 Stukken betreffende de schaderegeling in zake de misoogsten op de overste hof 

Strijthagen tussen de erfgenamen van wijlen Jan Haerst, gewezen halfwin op 
voornoemde hof, en de heer Eschweiler, 1726-1743.  1 omslag 

 
 30 Fragment uit het ontvangstregister van het adellijk huis Mehr, betreffende 

ontvangen pacht van de hof Strijthagen, 1730-1736.  1 stuk 
 
 31 Staat, houdende de taxatie van de misoogsten van de Overste Hof Strijthagen 

over de jaren 1726, 1731 en 1735, inzake het betalen van pacht, door Jan Haerst, 
halfwin van voornoemde hof, aan de eigenaar Baron de Loë, [na 1736].  1 stuk 

 
 32 Repliek van een geschil tussen de kinderen en erfgenamen van wijlen Johan 

Harst, gewezen pachter van de overste hof Strijthagen, en de heer Eschweiler, 
betreffende de betaling van pacht, 1742 mei 15. Authentiek afschrift, 1742 juni 20 1 stuk 


