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Ruim 35 jaar geleden kwam ik al op het spoor van Mathijs Honings die in 1806 in Utrecht trouwt en aldaar 

overlijdt in 1849. Nergens vond ik echter de namen van zijn ouders, enkel dat hij in Maastricht geboren zou zijn. 

In de DTB van Maastricht kon ik hem destijds echter niet vinden. En ook enkele andere onderzoekers hebben in 

de loop der jaren zonder resultaat naar zijn doop gezocht.  

Soms heb je wel eens geluk. Zo ook hier. Medio 2013 vond ik op de site militieregisters.nl (onderdeel van het 

project ‘Vele Handen’) een vermelding van Mathus Honigs. Er wordt een adres vermeld dat ik al kende van de 

geboortes van zijn kinderen. Dat moet hem wel zijn! En daar staat vermeld dat hij op 1-12-1773 te Maastricht 

geboren is. Ook zijn ouders worden vermeld: Simon Honigs en Maria van den Heuvel. En dan is het bingo, want 

dat echtpaar was ik wel in Maastricht tegengekomen. Wil Brassé was zo aardig om in de indexen op de dopen te 

kijken of de doop toch in Maastricht te vinden was. En inderdaad, weliswaar niet op 1 december, maar al enkele 

dagen eerder op 26 november werd Mathijs Willem gedoopt waarbij de familienaam genoteerd was als Hons. Dus 

daardoor was de doop aanvankelijk niet te vinden: er was niet veel verder gezocht dan op de naam Honing(s). 

Vader Simon was eerder getrouwd met Catharina van Gulpen. Zij worden vermeld in een artikel over de historie 

van oude huizen te Heerlen (Land van Herle, 1952, januari/februari, pag. 19-20). Daar lees ik dat op 21 augustus 

1767 te Maastricht ten overstaan van notaris Adam Matthias Gudi een “erfmangelinge” (ruiling) plaats had tussen 

Simon Honinx gehuwd met Catharina van Gulpen, wonende te Maastricht en Frederick Scheepers, gehuwd met 

Anna Maria Merkelbag, wonende te Heerlen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of dit leidt tot nieuwe 

gegevens over de herkomst van deze familie Honin(c)x. Dit onroerend goed kan ook in de familie gekomen zijn 

door vererving op Maria van Gulpen die uit Heerlen afkomstig is.   

Intussen was ik erachter dat de scans van de volledige DTB van Maastricht op de site familysearch.org te 

raadplegen zijn. Dus dat opende perspectieven om een en ander vanuit huis verder uit te zoeken. En kon ik nog 

twee generaties terug komen. Met de ‘vreemdste’ noteringen van de familienaam: Honincx, Honje, Honij, Hoyin, 

Huninks. In elke generatie komen militairen voor. En dat verklaart natuurlijk ook waarom sommige dopen niet in 

Maastricht te vinden zijn, en ook dat er grote tijdsverschillen zijn tussen de verschillende dopen. Een soldaat zal 

immers regelmatig van garnizoensplaats wisselen. In andere garnizoensplaatsen kunnen dus ook kinderen geboren 

zijn. Hopelijk leidt verder onderzoek te zijner tijd nog tot aanvullingen op onderstaande fragment-genealogie. 

Voor aanvullingen houd ik me natuurlijk altijd aanbevolen. 

 

I. Egidius Honincx, begr. Maastricht (St.Nicolaas) 21-2-1741, dragonder,  tr.  Maria Helena Nn., begr. 

Maastricht (St.Nicolaas) 8-11-1748. 

Uit dit huwelijk: 

 1. Joanna Honneij, begr. Maastricht (St.Nicolaas) 14-5-1707. 

 2. Beatrix Honincx, begr. Maastricht (St.Nicolaas) 7-1-1743, tr.  Joannes Laudé (Laudy, Oudi), 
soldaat. 

Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend, waaronder Maria Francisca Laudé, ged. Maastricht 

(St.Catharina) 7-11-1727. (ss.: Joseph Honingh, Maria Gulikxs) en Maria Anna Laudy, ged. 

Maastricht (St.Nicolaas) 2-4-1731 (ss. Christiaan Steebergh, Anna Gertrudis Offermans). 



 3. Theodorus Honincx, volgt IIa. 

 4. Joseph Honincx, volgt IIb. 

 

IIa. Theodorus Honincx (zn. van I), soldaat, tr.(rk) Maastricht (St.Nicolaas) 10-8-1727 Maria Gulicx. 

Uit dit huwelijk: 

1. Maria Honincx, ged. Maastricht (St.Nicolaas) 13-11-1727.(ss.:Egidius Honincx, Maria 

Luijens) 

2. Egidius Honincx, begr. Maastricht (St.Nicolaas) 29-6-1737. 

 2. Maria Josepha Honincx, ged.(rk) Maastricht (St.Nicolaas) 3-10-1740.(ss.: Simon Bresselaar, 

Maria Josepha Laudi) 

 

IIb. Joseph Honincx (zn. van I), tr.(rk) Maastricht (St. Nicolaas) 15-10-1730 Anna Gertrudis 
Houppermans (Oppermans, Offermans). 
Uit dit huwelijk: 

 1. Anna Maria Honij (Hoenings, Honinghx), ged.(rk) Maastricht (St.Nicolaas) 17-3-1731 (ss.: 

Egidius Honij, Anna Maria Upermans), begr. Maastricht (St.Nicolaas) 6-8-1766, tr. Maastricht 

(St.Nicolaas) 4-4-1758 Joannes Baptista Viglictis, geb. Milaan, overl. voor 1766. 

 2. Egidius Simon Honje, ged.(rk) Maastricht (St.Nicolaas) 3-2-1734. (ss.: Theodorus Honje, 

Maria Halle) 

 3. Simon Honing(h)(s), ged.(rk) Maastricht 5-4-1740 (St.Nicolaas) (ss.: Joannes Houppermans, 

Maria Agnes Paeghs), volgt III. 

 

III. Simon Honing(h)(s) (zn. van IIb), ged.(rk) Maastricht (St.Nicolaas) 5-4-1740, soldaat, 

tr.(ned.herv.)(1)  Maastricht 5-6-1767, tr.(rk) Maastricht (St. Nicolaas) 28-6-1767 Catharina van 

Gulpen, geb. Heerlen, begr. Maastricht 18-12-1770, tr.(rk)(2)  Maastricht (St. Nicolaas) 30-6-1771 

Anna Maria van den Heuvel, ged.(rk) 's-Hertogenbosch (St. Catharina) 1-9-1737, dr. van Matthias 

van den Heuvel en Anna Maria Strijkers. 

In de huwelijksinschrijving staat bij Anna Maria van den Heuvel dat zij geboren is op 2-8-1736. 

Op die datum is echter geen geboorte/doop van haar te vinden, wel op 20-8-1736. Maar ook die 

datum is waarschijnlijk fout. Dat kind zal jong overleden zijn, want een jaar later wordt er weer 

een Anna Maria gedoopt. 

Simon woont in 1801 te ’s-Hertogenbosch en is dan vermoedelijk weduwnaar. 

Uit het 1e huwelijk: 

 1. Josephus Honinghs, ged.(rk) Maastricht (St.Nicolaas) 28-5-1768 (ss.: Joannes Ramaekers, 

Maria Catharina Schipers), begr. Maastricht 4-7-1768. 

 2. Catharina Dorothea Honings, ged.(rk) Maastricht (St.Nicolaas) 28-5-1768.(ss.: Josephus 

Honinghs, Catharina Dorothea la Crox) 

Uit het 2e huwelijk: 

 1. Michael Ludovicus Honingh, ged.(rk) Maastricht (St.Nicolaas) 21-6-1772 (ss.: Ludovicus 

Hermans loco Michael Franke, Anna Gertrudis Hoppermans) , begr. Maastricht 23-6-1772. 

 2. Mathijs Willem Honings, ged.(rk) Maastricht (St.Nicolaas) 26-11-1773 (ss.: Wilhelmus van 

Dijck loco Henricus van den Heuvel, Catharina Passen), grenadier(1799-1806), bediende, 

overl. Utrecht 20-8-1849, tr. Utrecht 24-6-1806 Frederika (Hendrika) Voorbrink, geb. 

Utrecht, ged.(ned.herv.) Utrecht 9-4-1783, overl. Utrecht 4-3-1835, dr. van Dirk Voorbrink en 

Hendrika Renes. 

Meestal wordt hij alleen als Mathijs Honings aangeduid. In het doopregister is hij 

ingeschreven onder de naam Matheus Wilhelmus Hons. 

 3. Maria Gertrudis Honings (roepnaam Geertruij), ged.(rk) Namen 30-7-1776, overl. 's-

Hertogenbosch 11-2-1857, tr. 's-Hertogenbosch 23-8-1801 Joannes Henricus Eppings, ged. 's-

Hertogenbosch 18-7-1772, kleermaker, overl. 's-Hertogenbosch 8-7-1841, zn. van Wilhelmus 

Eppings en Gertrudis Riethoven. 


