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De familie Jan Leonard Dircks, Houtstraat, Grevenbicht.
Joannes Leonardus Dircks, geboren 14 maart 1830 te Limbricht, zoon van Joannes Hendricus
Dircks en Joanna Mechtildis Delissen, huwt te Grevenbicht 22 mei 1855 met Anna Catharina
Rijkelen, geboren 8 oktober 1835 te Grevenbicht, dochter van Willem Rijkelen en Anna Judith Peters.
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Te Grevenbicht worden de volgende kinderen van dit echtpaar geboren:
i) Anna Judith, geb. 27 februari 1856.
ii) Johannes Gerardus, geb. 13 juni 1858, overleden 2 juni 1860.
iii) Johannes Wilhelmus, geb. 13 juli 1859.
iv) Maria Gertrudis, geb. 6 april 1861, overleden vóór 1875 in Amerika.
Het gezin woonde in de Houtstraat te Grevenbicht.

Voor zijn vertrek in 1862 verkoopt Joannes Leonardus Dircks eerst zijn hele hebben en houden. Via
openbare verkopen op 12 februari en 7 maart 1862 biedt hij tot verkoop aan; huis, stallingen, huisraad,
schuur en boomgaard gelegen aan de Houtstraat te Grevenbicht, verder percelen bouwland gelegen
in de gemeenten Grevenbicht, Obbicht en Born.
Deze openbare verkopen worden aangekondigd in de Mercurius het wekelijks nieuwsblad uit die tijd.
Het woonhuis wordt gekocht door Jan Wilhelm Rijkelen, landbouwer, woonachtig te Dulcken, Kreis
Kempen, Pruissen, broer van Anna Catharina Rijkelen.
De totale opbrengst van deze verkopingen bedraagt 2046,25 gulden, daar gaan nog vanaf de kosten
en opcenten ten bedrage van 106,75 gulden, zodat het mooie bedrag van 1939,50 gulden resteert,
het startkapitaal in hun nieuwe vaderland.
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De broers Peter en Leonard Dircks stellen voor hun vertrek twee gevolmachtigden aan, hun oudste
broer, Johannes Gerardus Dircks, landbouwer te Limbricht en Jan Frans Savelkoul, landbouwer te
Grevenbicht. Deze gevolmachtigden worden aangesteld om eventuele zaken, die zich na hun vertrek
zouden voordoen, te behartigen. De akte werd opgemaakt door notaris Hupkens, residerend te
Urmond, te Grevenbicht d.d. 12 maart 1862.
Bij het overlijden van vader Joannes Hendricus Dircks in 1873 worden Jan Leonard en Peter Hendrik
bij het opmaken van de Memorie van Successie vertegenwoordigd door hun gevolmachtigden. De
gebroeders Dircks worden vermeldt als wonende in Leektown (Laketown) Minnesota.
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Eind maart of begin april 1862 begint het grote avontuur. Vanuit Grevenbicht trekt Jan Leonard met
vrouw, kinderen en broer Peter met paard en wagen naar Maastricht. Vandaar wordt de reis
voortgezet per trein naar Antwerpen. Daar scheept de familie Dircks begin april in op de boot Fanny
Kirchner naar New York, aankomst 30 april 1862. Vanuit New York wordt de reis vervolgd per boot,
trein en paard en wagen richting Minnesota alwaar men denkelijk eind mei arriveert.
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Laketown Township in Carver County wordt als nieuwe woonplaats gekozen en Jan Leonard en Anna
Catharina kopen er beiden een stuk land ter grootte van 80 acres elk (samen ong. 32 ha.). Volgens
een kadasterkaart uit 1880 van Carver County liggen de stukken land in Laketown Township sectie
32 naast elkaar, een stuk staat op naam van Leonard Dircks en de ander op naam van Anna K.
Dircks. In de Agriculture Census, een soort opgave van landbezit en verdere bezittingen, uit 1870
geeft Jan Leonard op dat hij dan al 80 acres bezit. Deze Agriculture Census zal ik later in dit artikel
uitgebreider beschrijven.
Volgens een brief van zijn broer Peter aan hun vader in Limbricht uit februari 1863, zouden Jan
Leonard en Anna Catharina pas een "deftigen zoon" gekregen hebben. Er hadden schijnbaar
meerdere landverhuizers naar huis geschreven en hun brieven waren verre van enthousiast. Zo werd
er geschreven dat het Jan Dircks bepaald niet voor de wind ging in zijn nieuwe vaderland en nog
“geen broek meer aan zijn lijf had”. Dit alles wordt door broer Peter ten stelligst ontkend en hij beweert
zelfs het tegendeel. Deze brieven werden uitvoeriger besproken bij het artikel over Peter Dircks.
De voornoemde "deftige zoon" geboren in Amerika is Henry (later Harry) geboren in 1863, er volgen
nog 7 kinderen, allen geboren in Laketown Township en denkelijk gedoopt in Waconia:

v) Henry (later Harry), geb. 1863.
vi) Bertha Elizabeth, geb. 1867.
vii) Magdalina Mathilda, geb. 1869, overl. 1876.
vii) Lizzie, geb. 1872, overl. voor 1885.
ix) Frances, geb. 1873.
x) Peter John, geb. 1875, overl. 1876.
xi) Regina, geb. 1878.
xii) Maria Mathilda, geb. 1879, overl. 1884.
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In Amerika worden sinds ongeveer het midden van de vorige eeuw volkstellingen, de z.g. census,
gehouden. Ieder jaar eindigend op 5 door de State (telling per Staat) en ieder jaar eindigend op 0
wordt de National Census, een landelijke telling, gehouden.
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In de National Census van 1870 van Laketown Township, Carver County, Minnesota, wordt de familie
Dircks als volgt genoteerd: dwelling (woning) # 155, family # 172:
Dirks Leonard, age 40, farmer, born Netherlands
- Anna, age 35, keeping house, born Netherlands
- Anna, age 15, at school, born Netherlands
- Wilhelm, age 11, at school, born Netherlands
- Gertrude, age 9, at school, born Netherlands
- Henry, age 6, at home, born Minnesota
- Bertha, age 3, at home, born Minnesota
- Mathilda, age, 0, at home, born Minnesota
De waarde van "real-estate" (onroerend goed) bedraagt $1500 en de "personal property" (roerende
goederen) vertegenwoordigt een waarde van $620.
Als men bedenkt dat de Dollar toentertijd een waarde vertegenwoordigde van ong. 2,50 gulden dan
komt men op bedragen van resp. 3750 gulden en 1550 gulden, dit levert een totaal op van 5300
gulden.
Een meer gedetailleerd overzicht van de bezittingen krijgt men via de Productions of Agriculture, de
boven genoemde landbouw census, in Laketown, County of Carver, oktober 24, 1870; Postoffice
Oberlers Corner;
Dircks Leonard: bezit aan land totaal 80 acres, waarvan 15 acres ontgonnen en 65 acres woodland
(bos), waarde van de boerderij $1500, waarde van landbouw gereedschappen $150, hij bezit verder; 2
paarden, 2 melkkoeien, 2 werk ossen, 4 stuks ander vee, 4 schapen, 6 varkens, waarde van het vee
tezamen $558, in het voorjaar van 1870 oogstte hij 180 bush. wheat (tarwe), 200 bush. Indian corn
(maïs), 125 bush. oats (haver) en 62 bush. barley (gerst). Een bushel is een schepel, thans 0,1 hl.
Uit deze gegevens blijkt dat Leonard Dircks tot dan toe niet bepaald slecht "geboerd" heeft.

Platmap Carver County 1880

Tien jaar later, volgens de Agriculture Census van juni 1880, heeft Leonard Dircks nog meer land in
bezit en is zijn financiële positie alleen nog maar verbeterd. In totaal bezit hij dan 240 acres, de
boerderij vertegenwoordigt een waarde van $5000, machinery $800 en live stock $500.
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In de plaatselijke krant, The Chaska Valley Herald, verschijnt op 21 november 1889 een berichtje dat
een zekere John Sourbrey een “Note” ter waarde van $175,00 heeft verloren. Deze “Note” (promesse)
is getekend door August Nieberle en Leonard Dircks. Het waardepapier is gedateerd eind augustus
1889 en betaalbaar een jaar na datum. Er wordt gewaarschuwd deze “Note” niet te proberen in te
wisselen want de betaling is geblokkeerd en de ondertekenaars zijn “duly notifed”. Indien iemand de
“Note” vindt wordt men verzocht deze in te leveren bij de rechter of ondergetekende, John Sourbrey.
Denkelijk is Leonard hier als borg opgetreden voor August Nieberle. Of de “Note” bij de rechtmatige
eigenaar terug bezorgd is is helaas niet bekend.
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Sinds 6 maart 1895 mag Joannes Leonardus Dircks zich Amerikaans Staatsburger noemen. Op die
datum ontvangt hij het officiële "Certificate" in navolging van zijn verzoek ingediend 29 oktober 1867.
In die aanvraag zweert hij de Koning der Nederlanden af, maar op het document uit 1895 zweert hij de
"Duitse Keizer" af! Wat de reden daarvan is kan men helaas niet meer achterhalen, is er wel een
reden of is het gewoon een schrijf fout van de klerk?

Jan Leonard Dircks en Anna Catharina Rijkelen
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Naast farmer was Leonard ook vele jaren secretaris van de Laketown Mutual Fire Insurance Co. en
assessor (taxateur) voor deze maatschappij.
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In september 1884 slaat het noodlot toe, het huis van de familie Dircks brandt totaal af. Er doen zich
geen persoonlijke ongelukken voor maar Leonard's vrouw, Anna Rijkelen, heeft een zodanige shock
opgelopen dat ze na de brand nooit meer de oude is geworden. Haar overlijden in november 1889, op
53 jarige leeftijd, is volgens een artikel in de plaatselijke krant een direct gevolg van deze brand.
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Op 20 januari 1891 hertrouwt Leonard Dircks met Cresencia Lipp, een weduwe met 2 zoons.
Cresencia is geboren in 1839 in Rosshaupten, een stadje ten zuidwesten van München dicht bij de
Oostenrijkse grens. In 1867 emigreert ze met haar familie naar Amerika en zij vestigen zich in Chaska,
Carver County, Minnesota. Daar huwt ze in 1868 Gaudenz Lipp en ze krijgen 3 kinderen. Het gezin
verhuist in 1877 naar Waconia, ook in Carver County, en drijft er een meubelwinkel. Gaudenz Lipp
overlijdt aldaar in april 1882.
Na zijn huwelijk met Cresencia verhuist Leonard naar Waconia en vestigt zich in het dorp. Zijn werk
als taxateur heeft hij in Waconia nog vele jaren uitgeoefend, verder heeft hij zitting in het
schoolbestuur. Ook was hij “Charter Member of the St. Josephs Benevolent Society of Waconia”
welke een katholieke weldadigheid organisatie is.
Uit de census van 1900 van Waconia Township blijkt dat Leonard Dircks een eigen huis bezit, vrij van
hypotheek, van beroep taxateur is en werkte al 10 jaar niet meer (op de boerderij). In de census van
1905 wordt hij zelfs "landlord" genoemd.

Op 15 april 1908 sterft Leonard Dircks, op 78 jarige leeftijd, na een kort ziekbed. Volgens een artikel
in de plaatselijke krant, de Chaska Weekley Valley Herald, laat hij na; zijn vrouw Crecentie, 6
kinderen, 2 stiefkinderen, een broer in Maple Lake, 39 kleinkinderen en een achterkleinkind.
Cresencia Lipp overlijdt op 27 januari 1920, 81 jaar oud. Na de dood van haar man heeft ze tot 1918
bij haar zoon uit haar eerste huwelijk, Emil Lipp gewoond, ze woont bij haar overlijden echter bij haar
stiefdochter Bertha Elizabeth in Minneapolis.
Leonard Dircks en ook Cresencia Lipp worden beiden begraven in Waconia op het St. Joseph's
kerkhof.
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Kinderen van Leonardus Dircks en Anna Catharina Rijkelen.
I. Anna Judith Dircks, geboren in 1856 te Grevenbicht, huwt in oktober 1885 te Chaska, Carver
County met John Hubert Bongaerts, geboren te Susteren 27 januari 1852, zoon van Theodorus
Bongaerts en Maria Elisabeth Steijns.

Theodorus Bongaerts, geboortig van Ohé en Laak en winkelier te Susteren, verlaat zijn
woonplaats in april 1862 met als bestemming Noord-Amerika. Met zijn vrouw en drie kinderen, twee
zoons en een dochter, vestigt hij zich in Dahlgren Township, Carver County, Minnesota. Zoals zo
velen voor hem start hij daar een boeren bedrijf en zijn zoons werken mee op de boerderij.

Jan Hubert Bongaerts huwt in 1874 met Petronella Schmeitz, geboren 25 november 1855 te
Ophoven-Sittard, dochter van Peter Jan Schmeits en Mechtildis Vlecken. Het echtpaar woont in 1880
in Dahlgren Township en Hubert staat in de census vermeldt als zijnde farmer en metselaar.
Petronella overlijdt in 1882 op 28 jarige leeftijd bij de geboorte van hun jongste zoon, Mathias, welke
enkele dagen later sterft. Hubert blijft achter met 4 kinderen, 3 zoons en een dochter in de leeftijd van
7 tot 3 jaar. In 1885 hertrouwt Hubert met Anna Judith Dircks.
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Hubert en Anna Judith krijgen 7 kinderen, 2 zoons en 5 dochters; Henry Hubert, Gertrude Anne, John
William, Katie Francie, Crescentia, Regina en Carolina. Twee kinderen overlijden zeer jong. Helaas is
de census van 1890 verloren gegaan en in de census van 1900 van Carver County kunnen we het
gezin niet meer terug vinden.
Enig speurwerk brengt ons naar Arthur Township in Kanabec County, Minnesota.
Hubert is dan alleen nog farmer en bezit een eigen farm, vrij van hypotheek.
Wanneer Hubert en Anna Judith zijn overleden heb ik helaas niet kunnen achterhalen maar beiden
zijn in 1920 nog in leven en wonen nog altijd in Kanabec County.
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II. Johannes Wilhelmus Dircks, William, geboren 1859 te Grevenbicht, huwt in september 1884 te
Dahlgren Township, Carver County, met Maria Philomena Borka, geboren 1863 te Benton, Carver
County, dochter van Michael Borka en Maria Elisabeth Dols.
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Michael Borka, geboren 1819 te Obbicht, huwt 1853 te Nieuwstadt met Maria Elisabeth Dols,
geboren 1827 te Nieuwstadt. Het gezin Borka emigreert met twee zoons in 1862 naar Amerika. Een
zoon, Jan Willem geboren 1859 te Obbicht, sterft tijdens de overtocht.
Michael en Maria Elisabeth Borka vestigen zich eerst in Cologne en later in Dahlgren Township,
Carver County, Minnesota. Er worden in Amerika nog 4 kinderen geboren, 3 dochters en 1 zoon welke
jong sterft.
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Bij zijn huwelijk woont William Dircks in Laketown, juist ten Noorden van Dahlgren, en blijft daar
wonen en werken als farmer tot middelbare leeftijd. Daarna verhuist hij met zijn vrouw naar Waconia
en runt daar een aantal jaren een "saloon".
William en Philomena krijgen 13 kinderen; Leonard John, Michael John, Mary Elizabeth, Christina,
Martin, Kreszentia (Grace), Katherine Ann, Caroline, Herman J., John, Peter W., Cecelia en Lizzie.
William sterft in 1937 op 78 jarige leeftijd aan longontsteking. Philomena overleeft hem nog 21 jaar en
sterft in 1958, 95 jaar oud. Zij zijn beiden begraven op het St. Joseph kerkhof te Waconia.
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Familie William Dircks en Philomena Borka
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Volgens het overlijdensbericht van William in de krant was hij;
- een maal gehuwd
- had 13 kinderen; 6 zoons en 7 dochters
- 2 zoons en 3 dochters reeds overleden
nog in leven bij zijn overlijden;
- zijn vrouw Philomena
- 4 dochters
- 4 zoons
- 17 kleinkinderen
- 5 achterkleinkinderen
- 2 zussen en 1 stiefbroer
Bij het overlijden van Philomena is het aantal achterkleinkinderen gegroeid tot 37 en waren er 8 achter
achterkleinkinderen. Voor het nageslacht is dus weer goed gezorgd!
III. Maria Gertrudis Dircks, geboren 1861 in Grevenbicht. Zij is waarschijnlijk gestorven tussen 1870
en 1875 daar zij niet meer vermeld wordt in de census van 1875.
IV. Henry Dircks, Harry, geboren 1863 in Laketown Township, Carver County, Minnesota, huwt in
1891 te Carver County met Anna Catharina Radermacher, geboren in 1866 in Minnesota.
Na hun huwelijk zijn Harry en Anna in Laketown blijven wonen en volgens de census van 1900
bezitten ze hun eigen farm aldaar.
Het echtpaar krijgt 9 kinderen, 3 dochters en 6 zoons, waarvan 4 zoons en 1 dochter jong sterven;
John Henry, Frank J., Anna Regina (zij huwt John Michael van Eyll wiens voorouders afkomstig zijn
van Echt), Henry M., Francis, Joseph, Anna C., Edward L. en Cornelia J.
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Harry sterft in 1933, 70 jaar oud, en Anna in 1932, 66 jaar oud.
Beiden zijn begraven op het St. Joseph kerkhof te Waconia, hun grafsteen is nog steeds aanwezig.

Harry Dircks en Anna Catharina Radermacher
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V. Bertha Elizabeth Dircks, geboren 1867 in Laketown Township, Carver County, Minnesota, zij huwt
in november 1889 te Waconia met Martin Unterberger, geboren in 1862 in Laketown, zijn ouders
waren van Duitse afkomst.
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Martin en Elizabeth huren na hun huwelijk een boerderij in Laketown aan de Chaska-Waconia Road.
Zij krijgen 8 kinderen, 5 dochters en 3 zoons; Marie (Mary), Mathias, Anna, Kathryn, Regina, John,
Helena en Leonard. Tijdens een griep epidemie sterven 2 dochters, Mary en Kathryn. Zij zijn beiden
dan reeds gehuwd. Van een van haar dochters, Marie gehuwd met John Svanish, neemt Elizabeth de
zorg op zich van haar kleinzoon Herbert.
Na het overlijden van Martin, in 1914 op 52 jarige leeftijd, verhuist Elizabeth naar Chaska City. Daar
overlijdt zij in september 1930, 63 jaar oud. De kinderen van het echtpaar Unterberger wonen dan nog
allen in Minnesota maar zijn ondertussen wel uit gezworven over verschillende Counties.
Het overlijdensbericht van Elizabeth in de Chaska Weekley Valley Herald van 18 september 1930
geeft een mooi beeld van de familie op dat moment. Volgens deze obit had zij:
- 8 kinderen, 2 dochters reeds overleden, en wel;
- (Marie) Mrs. John Svanish
- (Kathryn) Mrs. George Unze
kinderen in leven:
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- Mrs. Anton LaTour, Jackson Town, Scott County
- Mrs. Herm. Ramaker, Jackson Town, Scott County
- Mrs. Louis Klein, Victoria, Carver County
- Math. Unterberger, Kimbal, Wright County
- Leonard Unterberger, Kimbal, Wright County
- John Unterberger, Eagle Creek, Scott County
twee broers:
- Harry Dircks, Laketown
- Wm. Dircks, Waconia
drie zusters:
- Mrs. Anna Bongard, Mora, Kanabec County
- Mrs. Frances Schiminsky, Minneapolis
- Mrs. F.W. Born, Chaska, Carver County
- 20 kleinkinderen.

Deze overlijdensberichten in de plaatselijke kranten waren toen zeer gebruikelijk en vormen een ware
"fund grube" voor genealogen.
VI. Magdalina Mathilda Dircks, geboren 1869 te Laketown Township, Carver County, Minnesota. Zij
is overleden 30 oktober 1876 te Laketown aan difterie op een leeftijd van 7 jaar en 2 maanden.
VII. Lizzie Dircks, geboren 1872 in Laketown Township, Carver County, Minnesota. Lizzie is
waarschijnlijk overleden voor 1885 want dan komt ook zij niet meer voor in de census.

VIII. Frances Dircks, geboren 1873 te Laketown Township, Carver County, Minnesota, huwt in 1892
te Chaska met John Schiminsky, geboren 1871 te Polen.
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Na hun huwelijk besluiten John en Frances naar Minneapolis te verhuizen. Volgens de census van
1900-1920 wonen ze in North East Minneapolis. Daar werkt John eerste als “fireman” en later bij de
Glueck Brewing Company, een brouwerij, de laatste 20 jaar zelfs als chef-ingenieur.
Het echtpaar Schiminsky krijgt 7 kinderen waarvan 2 op zeer jonge leeftijd overlijden. De kinderen die
opgroeien tot volwassenen zijn; William, Regina (Jean), Howard, Roman en Sylvester.
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Frances Dircks overlijdt op 12 december 1932 in Minneapolis. John Schiminsky sterft in februari 1929,
60 jaar oud. Hij wordt begraven op het St. Mary’s kerkhof te Minneapolis.
Een zoon, Howard, woont bij het overlijden van zijn vader in 1929, in Fargo, North Dakota en is daar
werkzaam als kassier van het New York Life Insurance branch office. De anderen kinderen, 1 dochter;
Regina en 3 zoons; William, Roman en Sylvester wonen dan allen in Minneapolis.
IX. Peter John Dircks, geboren 1875 te Laketown Township, Carver County, Minnesota, aldaar
overleden op 2 november 1876 aan difterie.

m

X. Regina Dircks, geboren 1878 te Laketown Township, Carver County, Minnesota, huwt 1903 met
Fred W. Born, geboren 1877 in Minnesota.
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Fred en Regina hebben na hun huwelijk enige tijd in Minneapolis gewoond maar in 1910 wonen ze
weer in Carver County. In Hickory Street, Chaska City huren ze een huis en Fred is werkzaam als
metselaar. In 1920 is het huis hun eigendom, is Fred nog steeds metselaar en Regina werkt als
verpleegster. Het echtpaar krijgt 8 kinderen, 2 dochters en 6 zoons; Dorothy, Mercel, Eugene, Jerome,
Mildred, Milo, Adrian en Germain.
Regina Dircks is overleden op 12 september 1966 en Fred Born op 4 september 1964 in Scott County,
Minnesota. Ze zijn beiden begraven op het Katholieke kerkhof Guardian Angels te Chaska.
XI. Maria Mathilda Dircks, geboren 1879 te Laketown Township, Carver County, Minnesota, aldaar
overleden op 11 augustus 1884 aan difterie.
Tot zover het verhaal van Leonard Dircks en Anna Rijkelen. Men kan wel stellen dat hun vertrek naar
Amerika geen verkeerde stap was. Leonard heeft het in Minnesota gebracht tot een gegoed "farmer"
en sociaal heeft hij zich ook helemaal aangepast. Hun kinderen is het ook niet slecht vergaan in hun

nieuwe vaderland en hebben met z'n allen voor genoeg nageslacht gezorgd. Er wonen op dit moment
niet alleen een redelijk aantal Dircks's in Minnesota maar ze zijn uit gezworven over het hele land.
Met dank aan velen maar speciaal aan Anita Henning voor haar geweldig speurwerk.

Li

m

bu

rg

Em
ig
ra
nt

Bronnen o.a.:
- Bevolkingsregister Grevenbicht
- Notarieel Archief Notaris Hupkens, Urmond, akten nr. 23, 25, 61, 70
- Burgerlijke Stand Grevenbicht
- Weekblad Mercurius
- Lijst Limburgse Emigranten
- Censussen (volkstellingen) Minnesota, meerdere plaatsen
- Minnesota Historical Society, St. Paul, Minnesota
- Passagierslijst schip Fanny Kirchner

