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Op 5 februari 1796 maakt Willem Vrindts, pastoor van Zichen-Zussen-Bolder 
volgende aantekening in de parochieregisters.  
 

 
 
 
 

In onze parochie is iets gebeurd dat uiterst afschuwelijk,beter gezegd (=ik zou zeggen) 
 onvoorstelbaar kan genoemd worden. Peter Lenaerts, zoon van de echtgenoten  

 Stephan Lenaerts en Isabella Conegraeghs uit Zichen, een jonge man van 28 jaar, is 
 plots ziek geworden en na enkele dagen, zo zegt men, krankzinnig geworden. Terwijl 
 zijn familieleden van niets wisten, is hij onopgemerkt (heimelijk) langs een venster 

 van de bovenverdieping naar buiten gevlucht op 24 april 1795 en heeft alzo het ouder- 
 lijk huis verlaten. Zodra dit geweten was door zijn moeder en de familie en iedereen 

 reeds op straat stond, zijn vele anderen hulp gaan bieden. Met licht hebben zij alle  



 grotten doorzocht in de hoop iets te vinden. Ondanks alle mogelijke pogingen hebben 

 zij niets gevonden, zelfs geen spoor. 
 Na ongeveer één jaar, nl. op 3 februari 1796, is zijn dodelijk lichaam, in staat van ont- 

 binding, toch terug gevonden in bijna ontoegankelijke grotten, in de volksmond, in de 
 ‘Stas Bergh’ geheten. Na een lijkschouwing door het gerecht(schout) en de schepenen 
 is zijn lichaam, ondanks immense droefheid van de ganse familie, vandaag 5 februari 

 1796 begraven op ons kerkhof.  
 

 
 
Om deze tak “Lenaerts”  beter te situeren volgt hierna een korte genealogie: 

 
 

 
Genealogie van Stephanus LENAERTS 
 

 
I.1 Stephanus (Etienne) LENAERTS, geboren circa 1725 te Zichen-Zussen-Bolder, 

overleden op 07-08-1794 te Zichen, begraven op 08-08-1794 te Zichen. 
Gehuwd voor de kerk circa 1755 te Riemst met Sibilla (Isabella) COENEGRACHTS 
(Coenegrache), geboren 1726 te Riemst, overleden op 15-06-1806 om 19.00 uur te 

Zichen, dochter van Petrus COENEGRACHTS (Coenegrache) en Sibilla 

HERTOGEN. 

Uit dit huwelijk: 
1. Maria LENAERTS, huishoudster, geboren op 19-04-1757 te Zichen, gedoopt 

op 19-04-1757 te Zichen-Zussen-Bolder (getuige(n): p: Leonardus Lenaerts ex 

Zichen, m: Catharina Coenegrachts ex Riempts), overleden op 12-04-1829 om 
08.00 uur te Zichen op 71-jarige leeftijd. Aangever is Mulkens Nicolaas, 58j, schepen 

en zwager van de overlede . 
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 27-08-1786 te 
Zichen-Zussen-Bolder (getuige(n): Petrus en Joannes Lenaerts, Nicolaus 

Mulckens) met Leonardus MULKENS (Mulckens), 27 jaar oud, smid, 
geboren op 15-03-1759 te Zussen, gedoopt op 15-03-1759 te 

Zichen-Zussen-Bolder (getuige(n): p: Antonius Mulkens, m: Maria Loverix 
ambo ex Sussen), overleden op 02-09-1838 om 00.30 uur te Zichen op 
79-jarige leeftijd. De deklaranten zijn: Gerard Reggers, metselaar, 42 jaar en Petrus 

Jongen, metselaar, 54 jaar, schoonzonen van de overledene. Zoon van Leonardus 

MULKENS (Mulckens), faber ferrarius juniore (1772), en Beatrix LOVRIX. 

2. Petrus LENAERTS, geboren op 16-07-1759 te Zichen, gedoopt op 
16-07-1759 te Zichen-Zussen-Bolder (getuige(n): p: Petrus Coenegrachts ex 
Riempts, m: Elisabeth sororis Joanna Lenaerts habitanti Trajecti ad Mosam), 

overleden op 24-04-1795 te Zichen-Zussen-Bolder op 35-jarige leeftijd, 
begraven op 05-02-1796 te Zichen.      

3. Joanna LENAERTS, geboren op 29-11-1761 te Zichen, gedoopt op 
29-11-1761 te Zichen-Zussen-Bolder (getuige(n): p: Leonardus noe fratris sui 
Henricus Lenaerts civis Trajectensis, m: Maria Coenegracht ex Riempts), 

overleden op 17-11-1830 te Zichen-Zussen-Bolder op 68-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 11-09-1786 te 

Zichen-Zussen-Bolder (getuige(n): Petrus Lenaerts en Helena Oswald, Isabella 
Lenaerts) met Joannes Henricus OSWALD, 25 jaar oud, notaris, 



vrederechter, officier van de gerechtelijke politie (1798), landbouwer, 

burgemeester, geboren op 14-02-1761 te Zussen, gedoopt op 14-02-1761 te 
Zichen-Zussen-Bolder (getuige(n): p: Petrus Reggers de Sichen loco et nomine 

Reverendi Domini Jois Henrici Oswald praebyteri, m: Anna Tilissen ex 
Moulingen), overleden op 27-04-1812 om 05.00 uur te Zussen op 51-jarige 
leeftijd. Hij wordt 52 jaar oud. In 1798 is hij vrederechter en officier van de gerechtelijke 

politie voor het kanton Millen. Zie het heemhundig tijdschrift Wiosello jg 15 nr.4 okt. 2000 

blz.220). Zoon van Joannes Petrus OSWALD, receveur du prince de Liege, 

receptoris Suae Eminentiae, en Maria Agnes TIWISSEN (Tilissen, Tibissen), 
cultivatrice. 

4. Isabella LENAERTS, gedoopt op 30-09-1764 te Zichen (getuige(n): p: 

Christianus Coenegracht de Riempst, m: Elisabeth Lenaerts uxor Antonius 
Cilissen de Sussen). 

5. Elisabeth LENAERTS, gedoopt op 26-03-1768 te Zichen (getuige(n): p: 
Antonius Cilissen de Sussen, m: Beatrix Conegrachts de Meer vidua 
Engelbertus Jans). 

6. Catharina LENAERTS (Lenaers), landbouwster (1847), geboren op 
17-03-1771 te Zichen, gedoopt op 17-03-1771 te Zichen (getuige(n): p: Adam 

Jans ex Meer, m: Cornelia Raets de Boler). De aangifte gebeurd door de buren: 

Johannes Bancken, 55 jaar en Mathijs Haekens, hoefsmid, 33 jaar. Overleden op 
26-03-1847 om 10.00 uur te Zichen op 76-jarige leeftijd, begraven op 

27-03-1847 te Zichen-Bolder. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 28-05-1797 te 

Zichen-Zussen-Bolder (getuige(n): Michael Tans en Joanne Reggers) met 
Wiricus TANS, 25 jaar oud, geboren op 19-09-1771 te Zichen, gedoopt op 
19-09-1771 te Zichen-Zussen-Bolder (getuige(n): p: Mathias Lenaerts de 

Sussen, m: Maria Elisabeth Tans de Sussen), overleden op 12-05-1800 te 
Zichen-Zussen-Bolder op 28-jarige leeftijd, zoon van Michaelis TANS en 

Catharina REGGERS. 
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 21-11-1802 te Zichen-Zussen-Bolder, 
gehuwd voor de kerk op 21-11-1802 te Zichen-Zussen-Bolder (getuige(n): 

Matheus Pauly ex Zussen, Wilhelmus Reggers ex Zichen en Beatrix 
Mulkens.). Er is dispensatie  bloedverwantschap: super uno banno, super quarti aequalis 

cons. Echtgenoot is Wilhelmus PAULY (Guillaume), 26 jaar oud, landbouwer, 
geboren op 11-05-1776 te Zussen. In 1813 is hij 36 jaar oud. Overleden op 
29-12-1853 te Zichen-Bolder op 77-jarige leeftijd, begraven op 30-12-1853 te 

Zichen-Bolder, zoon van Joannes (Jean) PAULI (Pauly), landbouwer, en 
Christina LENAERTS. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


