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Eind 1814 stelden de burgemeesters lijsten samen van militairen uit Franse dienst ontslagen en in 

hun haardsteden teruggekeerd. Velen zijn naamloos gebleven, want van de dertigduizend Hollandse 

jongens die als dienstplichtig soldaat vochten voor Napoleon, kwam de helft niet meer terug. De 

Nederlandse jongens werden onder de wapenen geroepen vanaf begin 1811 tot aan de nazomer van 

1813. Iedere man van 20 jaar of ouder moest zich beschikbaar stellen. Door middel van loting werd 

bepaald wie er in dienst moest treden in het Franse leger. Tot 1898 kon de welgestelde 

dienstplichtige een vervanger inhuren om zijn dienstplicht voor hem te volbrengen. Vanaf dat 

moment goldt de persoonlijke dienstplicht, waarbij dat inhuren niet meer mogelijk was.  

In eerste instantie ondergingen de Nederlandse jongens deze dienstplicht gelaten. Toen bekend werd 

dat er velen sneuvelden in Rusland kwam er meer verzet tegen deze dienstplicht. 

Ook jonge mannen uit Stramproy moesten hun dienstplicht vervullen onder Napoleon.  

We kunnen de volgende lijst samenstellen van mannen waarvan we weten dat ze gediend hebben 

onder Napoleon: 

Aengevaeren, Peter Geboren 9-8-1785. Verlof 16-10-1814 te 
Limoges. 1856 Stramproy overleden.  

Baents, Henri Geboren 18-07-1781. Trouwt in 1802. Sterft in 
1861. 1806 in dienst. 1807 gedeserteerd.  

Beelen, Jean Geboren 21-07-1777. Napoleon overleefd 

Brouneberg, Pierre Geboren na 1781. Gestorven in Rusland op 
slagveld?  

Creemers, Corneille Geboren 06-08-1789. 1866 gestorven. Gediend 
1809-1810.  

Creemers, Laurent Geboren 1790 Stramproy. Diende 1e regiment 
Jagers te Paard. Onbekende afloop.  

Haeldermans, Jan Geboren 18-05-1786. Ouders Jacques H en 
Jeanne Verdonk. Boek Stramproijer 
Momentopname. Wat gebeurde met hem?  

Haeldermans, Jan Geboren 26-06-1794 (Theodore Haeldermans 
en Gertrudis Vleeshouwers) In 1813 gaat zijn 
eenheid op in het 75e. Afloop onbekend.  

Haeldermans, Jean Geboren 11-03-1785. Ouders: Mathieu 
Haeldermans en Marie Schroijen. Bevorderd tot 
korporaal. Onbekende overlijdensdatum?  



Kunnen, Francois 1791 geboren te Stramproy. 26 september 1814 
ontvangt hij zijn ontslagbrief te Pruisen bij 
Nürnberg.  

Lenaers, Antonius Zoon van Godefridus Lenaers en Margaretha 
Lemmen. Geboren 17-01-1788. Woonde in 
boerderij Belle? Deserteerde? Kapelletje naar 
aanleiding van de behouden terugkeer van 
hem?  

Lenaers, Jacques Geboren 03-02-1794. 1865 in Stramproy 
gestorven. 24-09-1813 krijgsgevangene. Wist 
zich te bevrijden.  

Lenaers, Theodore Geboren 07-12-1787. Deserteerde. Overleed op 
07 augustus 1807.  

Metten, Jean 13-06-1791 geboren. Overlijdt 21-11-1813 
onbekende plaats. Niet in Stramproy!  

Moonen, Jean Geboren 19-04-1779. Gedeserteerd 11 
augustus 1807. Vervolg onbekend.  

Rutten, Jean Geboren 12-06-1789. 21 mei 1812 laatste teken 
van leven.  

Sijben, Jean Mathieu Geboren 2-2-1792. Overleden 18-4-1814. Met 
verlof op 8-8-1813.  

Smeets, Pierre Jean Met verlof 13-10-1814 Parijs. Geboren in 1794. 
Trouwt in 1816 met Petronella Haffenter.  

Stals, Jacques Geboren 1782 Stramproy. 1806 overleden.  

Stals, Lambert 14-04-1787 geboren. 1865 gestorven. Heeft zich 
vrijgekocht uit het leger voor 1500 francs.  

Vleeshouwers, Guillaume Geboren 17-06-1790. Krijgsgevangen 19 mei 
1809.  

Vleeshouwers, Jan Mathijs Geboren 5-2-1785. 1851 in Stramproy 
gestorven. Deserteert in eerste instantie, maar 
voldoet later aan zijn plicht.  

Wiermans, Francois Geboren 17-04-1790. Overleden 1866 
Stramproy. Ontslag 13 juli 1814 te Arras.  

Weekers, Francois Geboren 08-10-1792. Ziekenhuis: 07-09-1813. 
10 november 1813: krijgsgevangene. Was voor 
de diensttijd getrouwd met Catharina Driessen 

 

Pierre Brouneberg 

Geboren ná 1781 te Stramproy 

Zoon van Pierre Brouneberg en Marie Nijs. Ouders trouwden op 30-09-1757 te Stramproy 

Diende bij het 131e Regiment Infanterie van Linie van Napoleon.  

Stamboeknummer: 5933. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Paris 

Overlijden: onbekend, waarschijnlijk in Rusland.  

 

Guillaume Vleshouwers 

Geboren: 17-06-1790 te Stramproy 

Zoon van Jean Vleshouwers en Elisabeth Paradys. Ouders trouwden op 28-11-1779 te Stramproy 

Diende bij het 105e Regiment Infanterie van Linie van Napoleon 



Stamboeknummer: 5606. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Paris 

Overlijden: onbekend, waarschijnlijk in Rusland. 

 
Kenmerken Guillaume Vleshouwers: taille 68 cm, een ovaal gezicht, een fijne neus, een gemiddelde 

(normale) mond, antracietkleurige wenkbrauwen. Hij arriveert op dezelfde dag als zijn mede 

dorpsbewoner Jean Rutten (zie hierna). Hij wordt tijdens de oorlog op 19 mei 1809 krijgsgevangen 

gemaakt en keert niet meer naar huis.  

Jean Rutten 

Geboren: 12-06-1789 Stramproy 

Zoon van Mathieu Rutten en Christina Stals. Ouders trouwden 15-04-1771 te Stramproy  

Diende bij het 105e Regiment Infanterie van Linie van Napoleon 

Stamboeknummer: 5605. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Paris 

Overlijden: onbekend, waarschijnlijk in Rusland. 

 

Persoonskenmerken Jean Rutten: ovaal gezicht, taille van 69 cm, blauwe ogen en een kleine neus, 

een vrij grote mond en een ronde kin. Trad in dienst op 23 april 1808 (zie ook hierboven guillaume 

Vleeshouwers). Kwam bij het 3e bataljon in januari 1909. Op 28 januari 1811 keert hij van iets terug, 

maar kan helaas niet opmaken waarvan. Retonné le 21 mei 1812? Is dit zijn ontslagdatum of de 

datum dat hij overlijdt??  

Jean Beelen 

Geboren: 21-07-1777 Stramproy 

Zoon van Pierre Beelen en Catharina Nijs. Ouders trouwden op 05-05-1761 te Stramproy 

Diende bij het 37e Regiment Infantrie van Linie van Napoleon 

Stamboeknummer: 7095. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Paris 

Hij keerde terug naar Stramproy en trouwde op 5 juni 1805 te Weert met Catharina Gielen.  



 

Persoonsgegevens van Jean Beelen volgens zijn inschrijfkaart: 

Hij heeft een taille van 76 cm, een vrij lang gezicht, bruine ogen, een grote neus en een kleine mond 

en blonde wenkbrouwen. Hij meldt zich bij het onderdeel op 11 april 1809. Hij wordt ingedeeld bij 

het 3e bataljon, 4e compagnie en later op 21 mei 1809 bij de 9e compagnie. Hij kreeg (pour longue 

absence) “groot verlof”  op 3 februari 1811.   

Corneille Creemers (Clinge) 

Geboren: 06-08-1789 Stramproy 

Zoon van Theodore Creemers en Helene Lenaertz. Ouders trouwden op 07-03-1788 te Stramproy 

Diende bij het 37e Regiment Infantrie van Linie van Napoleon 

Stamboeknummer: 6981. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Paris 

Hij keerde terug naar Stramproy en overleed ongehuwd op 28-12-1866 te Stramproy, 77 jaar oud. 

 

Persoonsgegevens: omvang van 59 centimeter, rond gezicht, donkere ogen, gewone neus, bruine 

haren en wenkbrauwen. Treedt in dienst op 11 april 1809. Groot verlof 26 mei 1810.  

 

Lambert Stals 

Geboren: 14-04-1787 Stramproy 

Zoon van Mathias Stals en Maria Meulen. Ouders trouwden op 07-07-1778 te Stramproy 

Diende bij het 17e Regiment Infantrie van Linie van Napoleon 

Stamboeknummer: 7419. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Paris 

Hij keerde terug naar Stramproy trouwde rond 1826 met Maria Aldegonda Janssen en later op 24-03-

1841 op 53-jarige leeftijd met Marie Helene Berghs. Hij overleed te Stramproy op 27-11-1865.  

 
 

 



Persoonsgegevens: 

Lambert Stals (Staels) heeft een taille van 67 cm, heeft grijze ogen eneen vrij grote mond. Hij heeft 

een gemiddelde neus en roodkleurige wenkbrouwn. Hij arriveerde op 11 december 1808 bij zijn 

eenheid. Hij was lid van het 5e bataljon, 2e compagnie. Cfm de aantekeningen deserteert hij op 5 

maart 1809. De tweede alinea is niet goed te lezen en daarom is het lastig hier conclusies uit te 

trekken. Het gaat in ieder geval om 1500 francs en het verlaten van de oorlog op 11 maart 1809. Óf 

hij kocht zichzelf vrij óf hij had een plaatsvervanger die voor hem wilde dienen en die hij dan 1500 

francs betaalde.  

 

 
Infanterie Jagers te paard 

 

Jacques Lenaers 

Geboren: 03-02-1794 Stramproy 

Zoon van Guillaume Lenaers en Petronella Geraerts. Ouders trouwden op 25-08-1789 te Stramproy 

Diende bij het 29e Regiment Infantrie van Linie van Napoleon 

Stamboeknummer: 12361. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Paris 



Hij keerde terug naar Stramproy trouwde op 01 mei 1821 met de uit Hunsel afkomstige Joanna 

Joosten. Hij overleed op 21-06-1865 te Stramproy.   

 
Persoonsgegevens Jacques Lenaers 

Jacques heeft een taille van 70 cm, een klein gezicht, een ronde neus en een kleine mond. Hij treedt 

in dienst op 27 juli 1813. Hij diende bij het 5e bataljon, 2e compagnie. Volgens de aantekeningen 

werd hij op 24 september 1813 krijgsgevangene. Op de een of andere manier heeft hij toch kunnen 

ontsnappen.  

Jacques Stals 

Geboren: 1782 Stramproy 

Zoon van Thomas Stals en Mathia Nouwen. Ouders trouwden op 19-05-1765 te Stramproy 

Diende bij het 100e Regiment Infantrie van Linie van Napoleon 

Stamboeknummer: 1664. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Paris 

Hij keerde terug naar Stramproy en overleed aldaar op 11-06-1806 

Theodore Lenaers 

Geboren: 07-12-1787 Stramproy 

Zoon van Wilhelmus Lenaers en Elisabeth Creemers. Ouders trouwden op 12-09-1782 te Stramproy 

Diende bij het 48e Regiment Infantrie van Linie van Napoleon 

Stamboeknummer: 3580. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Paris 

Overlijden: zie hieronder.  

 
Inschrijving van Theodore Lenaers in het Regimentsregister.  

Persoonlijkheden: 

Zijn taille bedraagt 71 cm, hij heeft grijze ogen en heeft een kort gezicht. Zijn neus is groot   en hij 

heeft een korte kin. Zijn mond is gemiddeld en zijn haren en wenkbrauwen zijn bruin van kleur. Hij 

meldde zich bij het korps op 23 februari 1807. Hij werd ingedeeld in het 3e bataljon, 1e compagnie. 

Hij was fusilier.  

In het veld overige aantekeningen is op te maken dat Theodorus Lenaers deserteerde op een route 

naar hoogstwaarschijnlijk “Münster” in Duitsland, omdat het 48e in die periode in Duitsland verbleef. 

Uit de laatste zin is op te maken dat hij overleed op 7 augustus 1807.  

Antonius Lenaers 

Antonius Lenaers werd geboren op 17 januari 1788 te Stramproy als zoon van Godefridus Lenaers en 



Margaretha Lemmen. In het “tableau des conscripts” van 1808 wordt hij als 4e loteling vermeld. 

Godefridus Lenaers en Margaretha woonde op boerderij Belle in het Breivensroth. Antonius zou niet 

ver gekomen zijn. In Luik gearriveerd besloot hij te deserteren met nog een paar andere lotgenoten. 

Vervolgens bestaat er een verhaal rondom zijn terugkeer en de manier waarop dit gebeurd zou zijn. 

Omdat hier geen bronnen van bestaan wordt het hier niet vermeld. Het Breyvinkapelletje aan de 

Nelestraat zou opgericht zijn uit dankbaarheid voor de behouden thuiskomst van Antonius Lenaers. 

In documenten zou blijken dat het kapelletje gebouwd zou zijn in 1805. Antonius Lenaers komt voor 

op de lijst in 1808, dus dit zou onmogelijk zijn. Misschien is het kapelletje pas in 1815 gebouwd.  

Jean Haeldermans 

Geboren: 11-03-1785 Stramproy 

Zoon van Mathieu Haeldermans en Marie Schroijen. Ouders trouwden op 12-09-1782 te Stramproy 

Hij heeft zijn moeder nauwelijks gekend. Zij stierf reeds 10-06-1785 te Stramproy.  

Diende bij het 48e Regiment Infantrie van Linie van Napoleon 

Stamboeknummer: 1651. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Paris 

Overlijden: tijdens de veldtocht naar Rusland. 

 
Persoonskenmerken: omtrek 74 cm, bruine ogen, gewone neus, een gebruikelijke mond, bruine 

haren en bruine wenkbrouwen. Hij trad in dienst op 2 maart 1806 en werd ingedeeld bij het 3e 

bataljon Grenadiers. Op 16 augustus 1808 werd hij bevorderd tot korporaal.  

Joannes Mathias Vleeshouwers 

Geboren: 05-02-1785 Stramproy 

Zoon van Jean Vleeshouwers en Elisabeth Paradys. Ouders trouwden op 28-11-1779 te Stramproy 

Diende bij het 54e Regiment Infantrie van Linie van Napoleon 

Stamboeknummer: 6504. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Paris 

Keert terug naar Stramproy en trouwt op 26-04-1823 te Stramproy met Anna Maria van de Voort, 

afkomstig van Nederweert. Jan Mathijs overlijdt op 5 december 1851 te Stramproy.  

 

Persoonskenmerken Jean Mathijs Vleeshouwers: hij heeft een taille van 67 cm, een ovaal gezicht, 

rond voorhoofd, blauwe ogen en een grote neus. Een gemiddelde mond en blonde wenkbrouwen. 

Hij gaat de dienst in op 8 oktober 1810. Naar het schijnt moest hij reeds eerder in militaire dienst 

maar hij deserteerde volgens de aantekeningen op 6 juli 1807. In 1810 gaat hij alsnog zijn plicht 

vervullen en op 8 oktober 1810 meldt hij zich in Maastricht om 18.00 uur. In juli 1814 krijgt hij groot 

verlof.  



Francois Weekers 

Geboren: 08-10-1792 Stramproy 

Zoon van Pierre Weekers en Jeanne Wiermans. Ouders trouwden op 15-02-1784 te Stramproy 

Diende bij het 72e Regiment Infantrie van Linie van Napoleon 

Stamboeknummer: 10303. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Paris 

Trouwt voordat hij het leger ingaat op 20-08-1811 te Stramproy met Catharina Driessen. 

Overlijdensdatum onbekend.  

 
 

Francois Weekers had de volgende persoonskenmerken: een omtrek van 54 cm, een rond gezicht, 

blauwe ogen, een normaal formaat neus en mond. Hij treedt in dienst in september 1812. Wordt 

ingedeeld bij het 4e bataljon 6e cie per 9 maart 1813, later bij de 4e cie (28 april 1813) en op 31 

augustus bij het 1e bataljon, 3e cie. Op 7 september 1813 kwam hij in een ziekenhuis terecht en op 10 

november in hetzelfde jaar werd hij krijgsgevangen gemaakt.  

Jean Moonen 

Omdat de ouders ook onbekend zijn toont onderzoek aan dat het hier moet gaan om Joannes 

Moonen, geboren: 19-04-1779 te Stramproy. Hij is de enige Jan Moonen die in die periode in 

Stramproy geboren wordt.  

 

 

 

Zoon van Casparis Moonen en Maria Haeldermans. Ouders trouwden op 26-09-1767 te Stramproy 

Diende bij het 54e Regiment Infantrie van Linie van Napoleon 

Stamboeknummer: 3482. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Paris 

Overlijdensdatum onbekend. 

 
 



Kenmerken Jean Moonen: taille 58 cm, ovaal gezicht, blauwe ogen en een vrij grote mond. Hij ging 

op 9 juli 1807 in militaire dienst onder Napoleon. Conform zijn persoonskaart zou hij op 11 augustus 

1807 gedeserteerd zijn. Hij zou dus ongeveer een maand in militaire dienst gezeten hebben. Wat er 

met hem gebeurd is, is onbekend.  

Henri Baerts 

Geboren: 18-07-1781 Stramproy als Henricus Barts 

Zoon van Petrus Baerts (†14-06-1814) en Cornelia Cremers (†08-01-1809). Ouders trouwden op 17-

02-1778 te Stramproy.  

Diende bij het 54e Regiment Infantrie van Linie van Napoleon 

Stamboeknummer: 3414. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Paris 

Trouwt voordat hij het leger ingaat op 25-12-1802 te Stramproy met Jeanne Moors. Overlijdt op 29-

01-1861. Joanna Moors overlijdt al op 21-11-1839 te Stramproy.   

 

Persoonskenmerken: omvang 69 cm, ovaal gezicht, blauwe ogen, een lange neus, een grote mond en 

blonde wenkbrauwen. Hij treedt in dienst op 3 juli 1806. Hij wordt ingedeeld bij het 4e bataljon 1e cie. 

Op 11 augustus 1807 deserteert hij uit het leger om terug te keren naar zijn vrouw.  

Jean Metten 

Geboren: 13-06-1791 Stramproy  

Zoon van Herman Metten (†22-03-1832) en Anne Elise Paradys. Ouders trouwden op 30-01-1791 te 

Stramproy.  

Diende bij het 69e Regiment Infantrie van Linie van Napoleon 

Stamboeknummer: 5314. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Paris 

Overlijdt daar op 21-11-1813. Oorzaak onbekend.    

 
 

Kenmerken Jean Metten: omvang 54 cm, ovaal gezicht, grijze ogen, normale neus en vrij grote mond. 

Treeds in denst op 5 juni 1819 en wordt ingedeeld bij het 3e bataljon, 3e cie. Uit de opmerkingen op 

zijn stamkaart is op te maken dat hij niet te Stramproy stierf, maar op een niet te ontcijferen plaats. 

Op het slagveld dus.  

Joannes Haeldermans 

Geboren: 26-06-1794 Stramproy  



Zoon van Theodore Haeldermans (overleden 1807) en Gertrudis Vleeshouwers (overleden 1807). 

Ouders trouwden op 03-11-1788 te Stramproy.  

Diende bij het 88e Regiment Infantrie van Linie van Napoleon 

Stamboeknummer: 9680. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Paris 

Overlijdendatum en plaats onbekend. Wellicht in Rusland gestorven.    

 
Persoonskenmerken: omvang 62 cm, ovaal gezicht, blauwe ogen, korte neus, normale mond en 

blonde wenkbrauwen. Treedt in dienst op 2 april 1813. Op 1 juli 1813 ging hun bataljon op in 

(fuseerde) met 75e de Ligne.  

 

Jean Matheu Sijben 

Geboren: 02-02-1792 Stramproy  

Zoon van Joannes Sijben en Marie Stijns. Ouders trouwden op 05-11-1775 te Stramproy.  

Diende bij het 88e Regiment Infantrie van Linie van Napoleon 

Stamboeknummer: 7499. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Paris 

Overlijdensaangifte Stramproy 18-04-1814 op 21-jarige leeftijd. Als beroep staat er cultivateur 

genoemd. Woonde op Heijerroth.    

 
 

Jean Mathieu had een taille van 58 cm, een ovaal gezicht en o.a. bruine ogen. Hij trad in dienst op 4 

maart 1812. Hij werd ingedeeld bij het 4e bataljon, 4e cie. Ging met verlof op 8 augustus 1813. 

Overleed in 1814 in Stramproy (zie boven).  

Laurent Creemers 

Geboren: 1790 Stramproy  

Zoon van Jacob Creemers en Jeanne Jacobs. Ouders trouwden op 18-09-1781 te Stramproy.  

Diende bij het 1e Regiment Jagers te Paard van Napoleon 

Stamboeknummer: 2073. Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Paris 

Geen overlijdensdatum en plaats bekend. Gestorven in Rusland?     



 
De soldaten van Napoleon uit Stramproy 

Het verhaal van Jan Haeldermans 

Op de conscriptielijst van 1806 prijkt als 6e op de lijst: Haeldermans, Jean, geboren 18-05-1786. Zijn 

ouders zijn Jacques Haeldermans en Jeanne Verdonck, die op 22-10-1771 te Stramproy trouwden. 

Jan had nog een broer: broer Jacobus, geboren 30-07-1774 Stramproy, zus Joanna, geboren 13-05-

1777 te Stramproy, zus Martina, geboren 22-07-1781 te Stramproy en nog een broer die ook 

dienstplichtig was . In het doopregister staat: 

 

 

Jan Haeldermans staat erop genoteerd als boer. Zijn oom  Jacobus Haeldermans noteert: 

“1805 heft Jan Haeldermans gelent van Thomas Arits 30 france Croonen doen hij getrocken heft 

(onder dienst moest).  

Deze jan heeft onder Napoleon moeten deelnemen aan de veldtocht naar Rusland en is daar 

omgekomen. Een broer van hem heeft jarenlang ondergedoken gezeten op de hooizolder thuis. 

Brief vanuit Brussel: 

Looft God bovenal……den 21 januarius…. 



Zeer Beminden oom. Ik heb de eer van u deesen brieft te schrijven om u lieden te laeten weeten dat ik 

noch frisch en gezond ben en het zelven hoop ik van u lieden ook te verwachten zeer beminden 

oomen gij moet mij in het korts laten weten hoe het met de requisitie is of het jaer 16 (dit is 1808) al 

wederom getrokken heeft ofte niet, want zij hebben hier al getrokken, en zij zijn den 21 januarius als 

uijt brusselt moeten vertrekken, en ik ben nieuwsgierig om te weten hoet het bij u lieden daer mede is 

en ik hoop dat gij mij met de eerste occatie (gelegenheid) schrijft en hoe het met kusters peter is of zij 

in korts nog tijding hebben gehad.  

Zeer beminden oome. Wilt gij de goeheijd hebben en stuurt mij mijn arlogie en mijn silveren 

schoengaspen want ik kan ze zoo wel draegen als zij daer liggen want zij hebben er altemael en 

daarom stuurt se mij, mijnen beminden oom. Stuurt ze met lenaerd den dikken ofte met offermans 

die mij het laeken heeft meegebracht, stuurt het met den geenen die eerste kompt.  

Zeer lieven oom gij moet niet denkendat ik se vraeg om ze te verkoopen ofte te verstompelen neen 

lieven oom dat zal ik noyt doen, maar ik hoop dat gij ze mij de eerste occatie stuurt want onse 

geheele kompagnie heeft er 

Seer beminde en tante nichte en neven en al mijne bekende vrinden die naer mij komen die laet ik 

weeten dat ik noch goed en gezond ben en eenen goeden nach aen smeets moyen en ook uw lieden 

moetwilligen dienaer jan Haeldermans 

deesen brief te bestellen tot….. aen Jan Haeldermans militaire onder 48 regiment 3 batillon onder de 

garnadiers tot Brusselt in Sint Elisabeth 

en als gij het stuurt gij moet uwen brief met den post schrijven aan wie gij het stuurt en gij moet hem 

belasten dat mij wederom laet roepen gelijk den anderen keer.  

(adres op omslag) 

Deesen brief Te Bestellen door Maeseijk tot Stramproy aen Jacobus Haeldermans bij belen – 

partement van de nedermaes 10 arondissement van ruremonde (gestempeld) BRUXELLES 

(op de omslag de naam) lenaert gijsen 36 

Zijn oom Jacobus Haeldermans, die de goederen tijdelijk beheert, heeft een uitvoerig kasboek 

bijgehouden over de handel in doek, uitstaand en verschuldigd geld, grondpacht, etc. In 1806 en 

1807 staan enkele diensten voor soldaat Jan Naeldermans opgeschreven. De cijfers geven de 

berekening weer in guldens-stuivers-oord.  

Yk Jacobus Haeldermans 

heb dit in memorie aen getekent van den soon Jan Haldemans mits dat hij sijne areven niet en kon 

besturen door de overheyd te gehoorsamen, soo hebben wij den 18 febriarie 1806 aen hem 7 elle 

doek tot 3 hemdens, doen hij ten dienst gink voor die francen, die el bedraagt een som van 14-0-0. 

Nog een el tot voer in den kamesoel die kost 1 gl.                                                                               1-0-0 

den 14 april 15 aen die arbeyders aen het gewerkt getvynt en geleymt en gewit 

hebben op hunnen eygen kost gegeven                                                                                                  5-0-0 

1806 heb ik het koren verkogt den 2 mey aen 2 gl 12 st bedraegt een som van                         161-9-0 

den bocwijt heft hij selven verkogt maer Vrinsen moest hij daer 19 France Croonen van 

geven, die rest om het andere betalen.  

 

1806 den 2 october heb yk Jacobus Haeldermans aen Jan Haeldermans gestuert 2 elle laken 

2 elle doek twe el laken 13 gl. Het doek 3 gl 10 st bedragt                                                             16-10-0 

den selven dito 5 france Croonen                                                                                                        29-10-0 

aen den voerman een quart                                                                                                                     1-09-2 

1807 den 19 januarius aen hem gestuurd met den dikken lenaert 10 France Croonen            59-0-0 

1807 den 17 mey Pompen gestuert 3 Brabance 2 ½ France Croonen makt een som van          31-17-0 



Den 7 juli ben ik naer Antwerpen henen gewest en aen hem selvers gegeven 8 France  

Croonen, witert 2 ½ france Croonen makt een som van                                                                   61-19-0 

1807 den 17 september aen hem gestuert 2 elle laken 1 ½ elle doek het doek 35 st. die el 

het laken 6 gl                                                                                                                                               14-12-0 

Den 29 november hem naer gestuert met eenen wissel van mallgree van Weert 

11 France Croonen makt een som van                                                                                                    64-18-0 

Aen Mathijs Cremers van 2 jaer yntrest                     12-0-0 

van Nilis Cremers van het jaer 6 en 7 te samen                                                                                       7-17-0 

aen Jacobus Geuen van twe jaer                                                                                                                7-10-0 

aen hem een hemden voor                                                                                                                            4-0-0 

1807 van 2 jaer aen den Capelaen sins                                                                                                      0-12-0 

aen den armester van twe jaer                                                                                                                    0-1-2 

dito aen den glasmaker Verlooten en nuywe te samen gegeven                                                           5-0-0 

de 10 meert aen Malgree tot Weert van een wisselbrief dat hij ontfangen heft tot  

antwerpen doe hij vertrok 

van jan Spaes koperslager 6 France Croonen maekt een som van                                                       35-8-0 

 

Daarna volgen geen aantekeningen meer betreffende Jan Haeldermans. Jan is niet teruggekeerd.  

 

 

Van Stramproy keerden 4 soldaten terug, aldus burgemeester Smeyers, in een lijst van 22 oktober 

1814.  

Pierre Aengevaeren (Kösters Pieër) 

Hij was gendarm te paard in het departement Haute Vienne en werd 

op 16 oktober 1814 met verlof gestuurd vanuit Limoges. Hij werd op 

9 augustus 1785 te Stramproy geboren als zoon van Leonardus 

Aengevaeren en Joanna Haeldermans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilhelmus Aengevaeren 

x Margaretha Scroijen 

Leonardus Aengevaren (†29-04-1811) 

x 23-01-1782 Stramproy 

 Joanna Haeldermans († 26-12-1822) 

Elisabeth Aengevaren 

28-05-1783 Stramproy 

Petrus Aengevaren 

09-08-1784 Stramproy 

Wilhelmus Aengevaren 

20-11-1787 Stramproy 

Jacobus Aengevaren 

29-10-1790 Stramproy 

Margaretha Aengevaren 

14-11-1794 Stramproy 



 

 

Op 10 augustus 1807 stuurde hij een brief naar huis: 

 

Seer beminde Vader ende moeder susters ende broeders ik heb uwen brief op den 9 augustus met 

grote blijtschap ontfangen daer ik heb uijt verstaen dat gij altemael nog fris en gesont sijt en tot nog 

toe per aengevaeren ok nag en vorders laat ik u weten als dat ik en nog twe andere hoog 

duijtsekameraten nog bij den generael sijn en wie lang dat wij daer nag bij blijven dat wet ik niet daer 

bellent wij maer heel goet. Vorders laet ik u weten u versoek is geweest dat ik sou maeken dat ik die 

wissels van peter vesters en van willem hillekens weder naer hous sou schikken maer dat en geet niet 

wan eenen sturft en hij heft eenen wissel daer dat behouden sij alles daer moeten sij niet meer aen 

denken nu laet ik u weten dat ik uwen brief met grote blijtschap heb ontfangen en dat gij mij 

wederom dat gelt gesturt het sal u hart sijn maer ik denk dat ik in een goet halb iaer geen mer en van 

u en broek te hebbe.  

Want wij sullen ligtelijk eerteijds naer het regement komen en daer sullen wij beter onse gaesie 

tekken als op den diepo. Vorders hebt gij mij laeten weten van de jongens al die gedieserturt waeren 

dat zij wederom in mogte komen maer dat sij ok slodaet moeten werden wie ik ook en dat is gelijk 

wie het zijn moet. Soo blijven op en ander teijd nog jongens te hous anders gingen sij al sieserteieren. 

Vorders laet ik u weten als dat onzen diepo vertrogt is van castelfrank1 naar Trevis2 ene (?) dagmars 

wijder van meer af den 8 ben ik op den diepo geweest daer heb ik geld gehaald voor ons drij man 

daer wij van moeten leven meer konnen goet daer komen brot hebben wij genoeg dat hoven wij niet 

te betaelen dat verkopen wij alle twe daegen voor tien stuijvers den rijs kost maer vier stuijvers pont 

een pont brot kost drij st. dat is daer genog. Nu vorders kan ik de gesontheid van met niet genoeg 

schrijven dan godt wilt mij vorders ok nag gesont spaeren en soo ik wederom van u te verwagten ben 

van u en van mijn oom ian en sijne vrou en haer kint dat ik die nog eens te zien krijg het sijn in het 

kort ook in het lang en vorders vaeder en moeder susters en broeders en alle mijne vrinden de 

compelementen.  

Vorders aen mijn oom Jan en sijnen vrou en haer kind en aen matties Vleschhouwers en aen den mijer 

guillon en aen mijnen baes smijers en sijn vrouw en sijne kinderen die alle goed besonder de 

groetenis.  

Hier laet ik u weten dat u verzoeck is om te weten als ik dat geld ontfangen heb daer siet niet 

ongerust want dat komt soo geswint niet ik sal het wel krijgen nue ik den wissel maer heb als gij 

weder schrijftmdan moet de adres op Trevis in Itaelien. 

Peter Aengevaeren 

Adres: 

A Monsuer Lenard Aengevaeren de parteman mastrigt canton Weert a Stramproy par Masijk a 

                                                             
1 Castelfrank is het huidige Castefranco Veneto ten noorden van Venetië. Ligt verder van Venetië dan Treviso.  
2 Trevis is het huidige Treviso ten noorden van Venetië 

De gendarmes van Napoleon waren vergelijkbaar 

met de politie van nu. Hun taak was 

ordehandhaving. Er waren zowel gendarmes te 

paard als te voet. Zij hadden het recht om mensen te 

ondervragen , te arresteren, op te sluiten, te 

begeleiden naar het gerecht of het executieterrein.  

 

Pierre trouwde op 25-04-1825 te Stramproy 

met Catharina Lemmen en krijgen een zoon, 

Leonardus. Pierre overlijdt op 22-12-1856 te 

Stramproy. 



Stramproij.  

 

Later gaat het minder goed met Peter Aengevaeren. Hij raakt in een overspannen toestand en 

ontvangt in 1811 zijn ontslag als gevolg van een totale verstandsverbijstering. De inhoud van dit 

ontslag luidde als volgt: 

Franse Keizerrijk 

Ontheffing voorgoed.  

De recruterings raad van het departement Nedermaas verleent, krachtens aer. 43 uit het keizerrijk 

besluit van 8 fructidor (vruchtenmaand 16 augustus tot 16 september) van het jaar 13 (1805) en 

krachtens art. 3 van het besluit van 18 april 1807, op volmacht van de minister van oorlog, een 

definitieve ontheffing van dienst aan de heer Aengevaeren, loteling van 1809, geboren te Stramproy, 

departement Nedermaas, lengte een meter vijenzestig centimeter, haren kastanje bruin, 

wenkbrauwen idem, ogen blauw, voorhoofd hoog, neus gewoon, ond gewoon, kin rond, gezicht 

breed.  

Motief van de wijziging: verstandsverbijstering 

Vermelding van de schadeloosstelling: …. (tekst beschadigd)….. 52 fr – 97 ct voor zijn … zal in de 

arrondisemnetskas storten de som van 52 fr 97 ct, en zal voorgoed geschrapt worden van de 

oproeplijsten. Gedaan te Maestrigt op 1 juli van het jaar 1811.  

De majoor van het 45e regiment infanterie 

De kapitein van de gendarmerie (handtekening) 

De generaal-bevelhebber van het departement (handtekening)  

De Prefect (stempel) 

Of Peter Aengevaeren daadwerkelijk die dienst heeft verlaten is niet helemaal zeker. Zeker is wel dat 

hij zich weer onder de wapenen begeeft, want in januari 1819 ontvangt zijn familie in Stramproy 

wederom een brief van hem. Zijn vader, geboren op 24-01-1746 te Stramproy is dan al overleden, 

want hij overlijdt op 29-04-1811. Opvallend is ook dat zijn ontslagbrief vlak na de dood van zijn vader 

komt. Peter kan dus ook door de dood van zijn vader van slag zijn geweest.  

 

Mandt de partement de Loeseeren den 25 junius 1819 

Seer beminde moeder susters ende broeders ik laet u weten als dat ik uwen laetsten brief heb 

ontfangen in den mand october 1818 het vorige jaer en daer op heb ik al vijf mael antwort 

geschreven en ik weet niet als de brieven aenkomen of niet. Den laetsten heb ik geschreven den 12 

meij en op den post gedaen ik self in de stat peregux3 (maer daer sijn wij niet maer). Ik ben 

tegenwordig in de stad Mant, het partement de loeseeren in het elfden lieson chandarmerie fris en 

gesont soo ik ook wier van u dek te verwagten maar schrijft mij op het spoedigste antwort wan het 

mogelijk is en laet mij weten hoe het te huijs te sien om mijne lieve moeder susters en broeders met 

blijtschap te omhelsen en lief te hebben als ik aen u en gij aen mij gedaen heb doen wij te saemen 

waeren soo verlang ik om op huijs te komen.  

hier mede laet ik u weten als dat de order is dat de uijtlanders die niet meer bij het frans horen wie 

ons lant ook en wie ik alle wijl ben dat wij eerst soude betaelt woorden en daer ik seer wel over te 

vreden ben om dat sij mij nog de twee hondert gulden sculdig sijn en dat sal nog eenen tijt lang 

aenlopen eer dat het alles geregeert is om daer er soo vele uijtlanders dat gaat soo schierelijk niet 

maer heb maer gedult ik sal alteijt so veel gelt hebben om mijne roet te maeken. Wij weeren alle wijl 

goet betaelt dat wij ordentelijk leven konnen en sturt mij geen gelt naer want het is niet seeker dat 

wij hier blijven ik heb alteijt sooveel dat ik kan oover weg komen sonder armoet.  

                                                             
3 De huidige benaming van deze Franse stad is Périguex en ligt in de Dordogne, even ten zuiden van Limoges.  



Nu vorders laet mij eens weeten als gij niet gehoort hebt van mathijs keuppens van Bocholt en van 

Hendrik Kleesens van Weert mardaskens soon dat seer goede kameraeten waeren bij het regement 

daer voor vier ben uijts geegaen (en waer ik aen denk van mijne broeders als die nog hebben te huijs 

hebben konnen blijven).  

en vorders laet mij eens weten als geen van mijne susters of broeders getrout sien daer en schrijft gij 

mij noijt niet af en laet mij eens weeten als wan ik eens te huijs koome als ik er wel eene sou 

bekoomen als anders bring ik er een met woo dat ik tegenwoordig ben daer er meer jonge dogters als 

jongegesellen 

Lieve moeder susters ende broeders ik versoekaen u dat gij die grap niet kwaelijk neempt want het 

dat ik alle fris ende gesont ben en geenen armoet en heb dar ik seer wel over te vreden ben.  

Peter aengevaeren 

Nu de groetenis aen u moeder susters ende broeders en aen mijn oom jan Haeldermans en aen mijne 

famielie die naer mij vraegen. de groetenis aen smeijers4 en matties vleshouwers de   adres schrijft 

a mandt mande de parteman de la logeren het elfden lieseon de gandermerie peter aengevaeren. 

Adressering: 

A madame Veuve Lionard angevarin Stramproi, a Stramproi (Meuse inférieure) canton de Mazek 

Maseyck).  

Aan het begin van de Franse overheersing moest de vader van Pierre, Leonardus Aengevaeren vaken 

met zijn paard en wagen diverse opdrachten voltooien. Dit vinden we onder andere terug in de 

volgende uit 1793 afkomstige rekening van de gemeente: 

 

“Rekening van Lenaert aengevaeren voor vrachtdiensten. Eens naer Bocholt geweest met het los 

peerd gereden in het jaer 1793 en nog eens naar Weert gereden met het peerd en nog eens geweest 

naer Beek om een kar hooy te haelen en deselve kar hooy nog naer Thoor (Thorn) gevaeren. Item 

nog vier daegen met het los peert voor gespannen van thoor tot op desen kant van ool aan het 

magescijn nog gevaeren van thoor naar brie (Bree) met het los peert uijt geweest eenen dag en 

eenen halven.  

Item nog eens twee daeg naets volgens met naer Weert gereden eens snags en eens saevons.  

Nog eens met 2 ruyter en een Vrouw naar Bocholt gevaeren. Nog eens naer brie gereden en van Brie 

denselven dag met de selve naar thoor gereden.  

Nog heeft nog eens eenen Commissaris van Stramproy tot Weert op ons peert geseten. Nog 2 daeg 

naets volgens naer el (Ell) gereden. Nog eens naar Weert gereden. Nog eens naar Bocholt gereden. 

Nog eens naer Peer gereden met peerd volck nog gehat int nacht logis 55 man en 8 peert en 3 vat 

haver gelevert en 1 vat gevoert aen de hoesaren peert.  

Dit is op den list aengeschreven den 2 junius 1793 en beloopt te saemen 75-6-0 (75 gulden, 6 

stuijvers) 

Lenaert Aengevaeren van Kervaerten en servis belopt te saemen 78-13-0 (78 gulden, 13 stuivers).  

In 1794 moesten 150 uur karrevrachten verreden worden. Men heeft een rekening uit dat jaar 

gevonden, opgesteld door Dirk Eggelen, waarin medegedeeld wordt dat keizerlijke officieren 

gedurende 7 dagen en soldaten gedurende 28 dagen in kwartier geweest waren.  

In het gemeentearchief bevindt zich verder nog de volgende aantekening: 

Wir onderschreven borgemeesters deklareren als dat twee cavaliers van den Drossard van Brabant, 

in dienste van syne Majesteit Keizer en Koning, hebben in ons dorp Stramproy geposteert geweest 

                                                             
4 Smeijers was de burgemeester van Stramproy 



acht daagen van 16 juli 1794 tot den 24 dito, namenlyck Condonx en de Brice, nog twee ander 

genoemt J. Frederik en Durre, geaerrivert den 14 augustus 1794 tot den 12 september 1794, 

noementlyck Louis van den Broeck en de Lahee.  

Net als vele andere gemeenten kreeg ook Stramproy te maken met telkens maar weer huisvesten en 

voeden van de troepen dat tot een haast ondraaglijke last werd voor de toch al niet rijke bevolking. 

Op 20 oktober 1794 bijvoorbeeld moest 700 quintalen rogge of spelt geleverd worden (1 quintaal = 

100 pond), 400 quintalen haver, 2200 porties hooi van elk 15 pond, 80 stuks hoornvee (200-250 pond 

elk) en 40 schapen. Een enorme hoeveelheid.  

Op 7 februaro 1795 leverde Stramproy in Maaseik 29 stuks slachtvee en van juli tot november nog 

eens 25 stuks hoornvee en 14 schapen. Een ware plundering.   

 

In wezen was Stramproy bijna failliet. Dank zij de goedgevige inwoners en mensen van daarbuiten 

kon Stramproy overeind blijven staan. In “De liquidatie van de schulden van het dorp Stramproy 

ontstaan vóór het jaar 1815” treffen we een lijst aan van ingezetenen en ook van mensen buiten het 

dorp die de gemeente geld hebben voorgeschoten om aan haar verplichtingen te voldoen, met name 

bij vordering door vreemde troepen. Soms was het geld nodig om een schatting te betalen, om 

inkwartieringsgeld voor de troepen of voor verplichte vrachten die gereden moesten worden zoals 

Lenaert Aengevaeren.  

Zeer grote bedragen (boven de f 1000.-, max f 2075,-) ontving men van bijvoorbeeld Conrard Moors, 

Jacques Haeldermans, Mathieu Stals, Jean Hilven, etc. Bedragen tussen f 250,- en f 1000,- ontving 

men van bijvoorbeeld Theodore Eggelen, Mathieu Donders, Lambert Kreemers, Jacques Veltmans, 

Adrien Pleunis en Pierre Jacobs. Ook was er een grote groep die bedragen gaven onder de f 250,00 

zoals Gertrud Muijsers,  Jean Stals (koster, organist en kaarsenmaker), Pierre Vleeshouwers en Pierre 

Wiermans. Het totaal aan schulden bedroeg maar liefst f 44.425,- In een tweede stuk verwijst de 

toenmalige burgemeester Smeyers naar het feit dat de schulden zijn ontstaan over 300 jaar waarin 

veel oorlogen plaatsvonden. Met name de laatste (Napoleon) deed de schuld van de gemeente 

ophoogstuwen en was zo’n reddingsplan nodig. Natuurlijk kregen de gulle gevers weinig rente 

maar ze werden ook door de burgemeester geprezen dat zij hun dorp wilde helpen. Stramproy telde 

in 1795 1015 inwoners.  

Francois Wiermans 

Hij was soldaat in het 130e Linieregiment en kreeg zijn ontslagbrief op 13 juli 1814 in Arras. Arras ligt 

noordelijk in Frankrijk, niet ver van de Belgische stad Kortrijk. 

Franciscus Wiermans werd op 27 april 1790 te Stramproy geboren als 

zoon van Antonius Wiermans en Jacomina Dircks.  

Francois bleef vrijgezel en overleed op 23-07-1866 op 76 jarige leeftijd 

te Stramproy. ` 

 

 

 



Zijn vader en moeder trouwden in juli 1784 en kregen 10 kinderen. Francois was het derde kind. De 

eerste 6 kinderen waren allemaal zonen en de laatste 4 allemaal dochters. Zijn moeder stierf op 19 

augustus 1808.  

Francois Wiermans overleed op 23-07-1866 te Stramproy, ongehuwd.  

Francois Kunnen 

Francois Kunnen was “mineur” in het 1e bataljon, 2e compagnie. Hij zat krijgsgevangen in 

Koningsbergen. Hij kreeg op 26 september 1814 zijn ontslagbrief van een Pruisisch commandant te 

Nürenberg.  

Een mineur is een specialist in het gecontroleerd laten ontploffen van explosieven.  

Koningsbergen lag nogal een eind van zijn geboortestad. In de tijd van de oorlogen met Napoleon 

was Koningsbergen een belangrijke vestingsstad. De stad en de 

omgeving werden de tijdelijke regeringszetel van Pruisen nadat Berlijn 

door de Fransen was bezet en een vluchtplaats voor het Pruisische 

leger dat verslagen werd in de slag bij Jena. Daarna volgde 

inkwartiering van bezettende Franse en vervolgens van bevrijdende 

Russen.  

 

Francois Kunnen werd als Joannes Franciscus op 11-06-1791 te Stramproy geboren als zoon van 

Jacobus Kunnen en Hendrina Hornix.  

 

 

Pierre Jean Smeets was een dragonder ten tijde van zijn 

diensttijd in Napoleon. Hij werd in Parijs met verlof getuurd 

op 13 oktober 1814. De dragonders vormden de 

middelzware cavalerie. Napoleon hield er dertig van 

dergelijke bereden infatrieregimenten op na.  

Op 7 december 1794 wordt Petrus Joannes Smeets te 

Stramproy geboren als zoon van Servatius Smeets en 

Gertrudis Kleutjens. Hij komt uit een gezin van 10 kinderen 

waarvan er enkele op jonge leeftijd sterven. Pierre Jean is 

het 6e kind en trouwt kort nadat hij is teruggekeerd uit zijn 

militaire periode tijdens Napoleon op 04-02-1816 te 

Stramproy met Petronella Haffenter. Zij krijgen 5 kinderen. 

Hij overlijdt op 67-jarige leeftijd in Tungelroy.  

1 Servatius Smeets is geboren op 02-10-1752 in Stramproy, 
zoon van Joannes Smeets en Maria Arits. Servatius is 
overleden op 18-11-1819 in Tungelroy, 67 jaar oud. 
Servatius: 
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 05-10-1777 in Stramproy met 
Petronella Linssen. Petronella is geboren in Stramproy. 

Petronella is overleden op 04-10-1781 in Stramproy.  
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 09-02-1783 in Stramproy met Gertrudis Kleutjens. Gertrudis is 
overleden op 16-01-1805 in Stramproy. Zij is begraven op 16-01-1805 in Stramproy.  



 
Kind van Servatius en Petronella Linssen: 
 
1 Joanna Gertrudis Smeets, geboren op 10-11-1778 in Stramproy 
 
Kinderen van Servatius en Gertrudis Kleutjens: 
 
2 Petronella Smeets [1.2], geboren op 21-01-1784 in Stramproy. Petronella is overleden vóór 1800 in 
Stramproy, ten hoogste 16 jaar oud.  
3 Petrus Joannes Smeets [1.3], geboren op 30-07-1786 in Stramproy. Petrus is overleden vóór 1788 
in Stramproy, ten hoogste 2 jaar oud.  
4 Petrus Joannes Smeets [1.4], geboren op 23-01-1788 in Stramproy. Petrus is overleden vóór 1794 
in Stramproy, ten hoogste 6 jaar oud.  
5 Joannes Smeets [1.5], geboren op 26-01-1791 in Stramproy. Joannes is overleden vóór 1825 in 
Stramproy, ten hoogste 34 jaar oud.  
6 Petrus Joannes Smeets, geboren op 02-12-1794 in Stramproy. Volgt 1.6. 
7 Maria Helena Smeets, geboren op 16-10-1798 in Stramproy. 
8 Petronella Smeets [1.8], geboren op 17-10-1800 in Stramproy. Petronella is overleden vóór 1801 in 
Stramproy, ten hoogste 1 jaar oud.  
9 Cornelius Smeets [1.9], geboren op 18-10-1800 in Stramproy. Cornelius is overleden.  
10 Petronella Smets, geboren op 27-10-1801 in Stramproy. 
 
 
1.6 Petrus Joannes Smeets is geboren op 02-12-1794 in Stramproy, zoon van Servatius Smeets (zie 1) 
en Gertrudis Kleutjens. Petrus is overleden op 14-02-1870 in Tungelroy, 75 jaar oud. Petrus trouwde, 
21 jaar oud, op 04-02-1816 in Stramproy met Petronella Haffenter, 20 jaar oud. Petronella is 
geboren op 23-03-1795 in Hunsel, dochter van Renerus Hoffenter en Maria Scheijven. Petronella is 
overleden vóór 1891, ten hoogste 96 jaar oud.  
 
Kinderen van Petrus en Petronella: 
 
1 Reinier Smeets, geboren op 02-03-1817 in Stramproy. 
2 Maria Gertrudis Smeets [1.6.2], geboren op 05-10-1819 in Tungelroy. 
3 Joanna Catharina Smeets, geboren op 03-11-1822 in Tungelroy. 
4 Anna Maria Helena Smeets, geboren op 05-09-1826 in Tungelroy. 
5 NN Smeets [1.6.5], geboren op 18-11-1831 in Weert. NN is overleden op 18-11-1831 in Weert, 
geen dag oud.  
 

 
Napoleons terugtrekking uit Moskou 
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