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De moeder van Jan Pieter Bisschops geboren te Strucht in 
1756 

 
In het doopboek van St. Mauritius te Schin op Geul staat in 1756 de 
volgende notitie: 

 
  
 ( de 3e april is gedoopt petrus wettige zoon van wilhelmus bischops en 
maria houppermans getrouwd:  doopgetuigen waren petrus reijnders en 
gertrudis scheijen.) 
 
In het doopregister staan verder geen kinderen van dit echtpaar vermeld en 
hun huwelijk komt in het register van St.Mauritius evenmin voor. Op zoek 
naar de plaats en datum van dit huwelijk zijn destijds (in de negentiger 
jaren)  heel wat trouwboeken in een grote cirkel rond Strucht nagekeken. 
Mensen in die tijd zijn behoorlijk mobiel. Zo is Jan Pieter Bisschops in 1779 
getrouwd met Anna Barabara Cloots uit Voerendaal en ze hebben elkaar 
ontmoet in Ubachsberg. Maar goed. Dit zoeken heeft maanden geduurd en 
veel gegevens over de familie Houppermans opgeleverd, met uitzondering 
van het gezochte huwelijk. Heel frusterend. Tot de heer Patelski, beroeps 
genealoog uit Klimmen, te hulp schoot. Volgens hem bestond het huwelijk 
alleen in de verbeelding van de pastoor en was Jan Pieter de jongste zoon 
van het echtpaar Willem Bisschops en Maria Offermans, getrouwd te Schin 
op Geul in 1742. Wellicht was er sprake van verwarring vanwege het 
verschil tussen geschreven naam en de plaatselijke uitspraak. 
Patelski’s voornaamste argumenten: 
 In het doopregister komt Maria Houppermans niet voor als meter van een 
van de vele kinderen van Peter, Maria Offermans wel. En als Peter in 1798 
het overlijden van zijn moeder komt aangeven, blijkt deze Maria Offermans 
te heten. 
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Het 1
e
 argument was snel te controleren en klopte. T.a.v. het 2

e
 argument is 

door mij verder onderzoek verricht. Want je wilt er toch wel proberen achter 
te komen waarom de pastoor z’n fout maakte. 
 
1.  Willem Bisschops stierf volgens het parochieregister van Schin op Geul 
in 1784 met de toevoegingen uxoratus ( = getrouwd, dus zijn vrouw Maria 
leefde nog) en dolarius = kuiper. De overlijdensdatum van Maria Offermans 
staat in het overlijdensregister van de burgerlijke stand van de gemeente 
Strucht : 
 ‘Heden den twintigste Brunaire sevende jaer der fransen Republick...”  
geeft Peter Bisschops, 43 jaar, kuiper, zoon van Willem Bisschops en Maria 
Offermans, het overlijden aan van zijn moeder. Zij stierf in haar huis te 
Strucht op 80 jarige leeftijd. 
 
2.  In 1784 richt weduwe Maria Offermans namens de families Bisschops en 
Houppermans het verzoek aan de Heer van Strucht om Peter Bisschops, 
zoon van wijlen Willem Bisschops, ‘omtrent 28 jaar oud’ ,te benoemen tot 
nieuwe ophelder of sterfman “ alsdoor het afsterven van wijlen servaes 
bisschops laesten ophelder is te komen vaceren als(ulken) voors(eiden) 
keur...” Het gaat om belasting, te betalen bij de dood van de ophelder, over “ 
huyzen, koelhoeven en weydens gelegen naest malkanderen binnen dese 
heerlt Strucht in de gracht.” Deze keur ( 25 gulden) wordt ook vermeld in 
een akte uit 1770: ”Eene keur geaffecteert op huijs ende hoff toestaende 
Willem bisschop ende Laurents houppermans gelegen in de gracht.”  
( Regionaal Historisch Centrum Limburg, archief Landen van Overmaas nr 
8034) 
  
3. De 3

e
 bron is het blad van de Heemkundevereniging Schin op Geul, 6

e
 

uitgave, november 1994. Op basis van een volkstelling van de pastoor rond 
1822 staat vast dat in de Grachtstraat op nr.7 het echtpaar Peter Bisschops 
en Anna Barbara Cloots woonde met vijf kinderen. In 1824 woonden bij hen 
in hun zoon Jan Willem, kuiper, en Alexandrina Houpermans, sinds 1823 
zijn echtgenote.(*)  
Wellicht valt de vergissing van de pastoor beter te begrijpen, nu we weten 
dat dat de families Bisschops en Houppermans nauwe relaties 
onderhielden. 
 
 
Jan Bisschops 
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