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LANDVERHUIZERS UIT DE VOORMALIGE GEMEENTE LIMBRICHT 
 
 
Auteur: Irma Lommen – Salden, september 2004 

 
 
 
De familie Duckers, Bovenstraat, Limbricht. 
 
 
Willem Joannes Baptista Duckers, geboren 8 december 1816 te Limbricht, zoon van Nicolaas Jozef Duckers 

en Antonia Margaretha Savelkoul, huwt 6 februari 1858 te Limbricht met Sophia Catharina Rademakers, 
geboren 26 november 1822 te Klermond (B), dochter van Peter Rademakers en Maria Catharina Klinkenberg. 
 
Van het echtpaar worden te Limbricht drie kinderen geboren: I: Margareth Antonia, geboren 1858, overleden 
1861, II: Joseph Lambertus, geboren 1860 en III: Margaretha Carolina Antonia, geboren 1862.  
Willem Duckers was schrijnwerker van beroep. 
 

Willem Duckers verkoopt op 26 maart 1863 via een openbare verkoop zijn huismeubelen en verdere roerende 
goederen, akte nr. 69 Notaris van der Heijden, Sittard. Buiten het gebruikelijke serviesgoed en andere huisraad 
worden er o.a. verkocht: een sabel voor 2 gulden aan Gerard Horens en Christiaan Jozef Ceunen en 
epauletten aan dezelfden voor het bedrag van 25 cents. Een muizenval gaat over naar Jan Jozef Froijen voor 
15 cents en een ton met ingemaakte kool wordt gekocht door Jakobus Salden in naam van zijn moeder, de 
weduwe Jan Salden, voor het bedrag van 2 gulden en 80 cents. Er gaan die dag niet minder dan 157 nummers 
onder de hamer. De totale opbrengst van de verkoop bedraagt 176 gulden en 15 centen. Kosten 5 gulden 24 

cents, rest 170 gulden en 91 cents. 
Op 14 april 1863 wordt het gezin Duckers uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Limbricht. Zij wonen op 
dat moment op de Bovenstraat huis no. 56. 
 
Volgens de lijst van geëmigreerde Limburgers in het Provinciaal Archief vertrekt Willem Duckers in 1863 met 
zijn echtgenote en één kind (wat niet klopt) naar Benton, Carver (County, Minnesota). 
Daarna ontbreekt lange tijd elk spoor van deze familie. Het heeft bijna vijf jaar geduurd eer ik eindelijk 

gegevens vond over de familie Duckers in Amerika. Met grote dank aan de moderne technologie, de 
elektronische snelweg, simpelweg: internet.  
 
Begin mei 1863 scheept Willem zich met zijn gezin in Antwerpen in op het schip “Adele”, kapitein Emil Clausen. 
Op 3 juni 1863 bereikt het schip de haven van New York. 
Volgens de passagierslijst bestaat het gezin uit: William Duckers, 46 jaar, farmer, met bestemming USA, Maria 
Duckers, 46 jaar, Joseph Duckers, 3 jaar en Antonia Duckers, 7 maanden. Met hen reist  Christian Custers, 56 

jaar, Willems schoonbroer!  
 
Christiaan Custers wordt geboren 4 februari 1806 te Ophoven-Sittard als zoon van Joannes Theodoor Custers 

en Maria Helena Kusters. Op 27 november 1837 huwt hij te Limbricht met Marie Josephine Duckers, geboren 

24 april 1812 te Susteren. Het echtpaar krijgt 5 kinderen: Nicolas Joseph, 1838-1865, Maria Agatha 1841-?, 

Jan Michiel 1843-1848, Karel Theodor 1846-1846 en Jan Godfried 1847-1847. De oudste zoon Nicolas Joseph 

woont in 1850 bij zijn Oma Duckers in Limbricht maar bij zijn overlijden in 1865 woont hij weer in Sittard. Bij zijn 

overlijden wordt vermeld dat zijn vader, Christiaan Custers, dagloner is en in Noord Amerika woont.  

In september 1864 is Christiaan in Chicago, Illinois, getuige bij de doop van Willem en Sophia’s dochter 

Catharina (Kitty), daarna ontbreekt ieder spoor van hem. 

 
Willem Duckers heeft nooit Carver County in Minnesota bereikt. Tijdens de tocht naar deze opgegeven 
bestemming heeft hij zich zeer duidelijk bedacht en Chicago in de staat Illinois als nieuwe woonplaats gekozen.  
In de city directory (stadsgids) van Chicago over de jaren 1864/1865 staat William Duckers vermeldt als  
zijnde cabinet-maker (schrijnwerker) bij de firma Herrmann & Rickers en woont hij in North Avenue. Hij is dus 
duidelijk trouw gebleven aan zijn oude beroep en zal dat ook de rest van zijn leven blijven.  
Er wordt rond 1870 een keer verhuisd naar Carl Street, Jefferson Township, Chicago. Tegen die tijd zijn er nog 
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twee kinderen geboren; dochter Katherine (Kitty) in 1864 en zoon Valentine in 1868. 
William bezit in Jefferson Township een stuk land van 40 acres (ong. 16 ha). Hij heeft dit waarschijnlijk nooit 
gebruikt als boer want in de city directories wordt hij steeds vermeld als zijnde cabinet-maker, de laatste jaren 
waarschijnlijk als zelfstandig ondernemer.  

 
Op 16 januari 1892 is William Duckers te Chicago overleden, 75 jaar oud. Volgens zijn overlijdensakte was hij 
geboren in “Zitart”, Holland en 31 jaar inwoner van de staat Illinois. 

 
Death Certificate van William (Willem Joannes Baptista) Duckers 

 
 
Na zijn overlijden werden er probate records (=soort memorie van successie) opgemaakt. Schoonzoon George 
King was executeur testamentair en het heeft tot 1898 geduurd voor de nalatenschap geregeld was. Deze 
probate records zijn nog steeds aanwezig in de archieven in Illinois en ik ben zo in het bezit gekomen van een 
kopie van alle stukken. Waarom dit alles zo lang heeft moeten duren is mij onbekend maar het blijkt dat er niet 
veel te verdelen was en dat uiteindelijk alles naar de weduwe, Sophia Rademakers, gaat. 

 
Sophia Rademakers woont tot haar overlijden in bij haar dochter Kitty. Zij overleeft haar man nog 19 jaar en 
overlijdt op 5 september 1911 te Chicago, bijna 89 jaar oud.  
William en Sophie zijn begraven op het St. Boniface kerkhof te Chicago. 
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 Duckers grafsteen St. Boniface kerkhof, Chicago, Illinois 
 
 
 

Kinderen Willem Duckers en Sophia Rademakers. 
 
I: Margareth Antonia, geboren 26 mei 1858, overleden 15 mei 1861 te Limbricht. 
 
II: Joseph Lambertus, geboren 4 maart1860 te Limbricht, huwt in 1896 te Chicago met Anna Westphal, 
geboren 10 augustus 1877 in Koesling, Germany, dochter van August Westphal en Augusta Fischer.  
 

Joseph en Anna krijgen zeker 8 kinderen; Eva 1897-1898; Valentine 1899-1974, huwt 1) Anna Tenzinger, 2) 
Catherine Tenzinger; Catherine 1901; Mary 1902, huwt George Blocker; George E. 1904-1905; Charles G. 
1905-1963, huwt Veronica; Wilhelmina Anna (Minnie) 1908 en Mathilda, 1913. 
Het gezin woont in 1900 in Rees Street - North Town, in 1910 Hudson Avenue, en in 1920 Sedgewick Street, 
Chicago.  
Joseph heeft vele ambachten uitgevoerd. Zo is hij o.a. werkzaam geweest in een brouwerij en later in een 
machine fabriek. Ook was hij werkzaam voor het “Chicago Park District”. In de Chicago City  Directory uit 1902 

wordt hij vermeld als zijnde “shoemaker”, in 1913 als “laborer”.  
 
De oudste zoon, Valentine, werkt in 1920 als drukker bij een krant. Rond 1966 verhuist hij naar Minong in de 
staat Wisconsin. Ook daar werkt hij als drukker bij een krant tot zijn pensioen. Valentine Duckers overlijdt 5 
augustus 1974 in Minong en wordt op 9 augustus daar op volgend begraven op het St. Joseph kerkhof in River 
Grove, Chicago. Hij laat na zijn (tweede) echtgenote Catherine Tenzinger, een zoon John, wonende in Hoffman 
Estates, Illinois,  en een dochter Betty Ann Felke, zij woont dan in Arlington Heights, Illinois, verder 4 

kleinkinderen en 3 achter kleinkinderen.  
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Joseph Duckers overlijdt op 21 oktober 1929 in het Alexian 
Brothers Hospital te Chicago, doodsoorzaak was hart ziekte in 
combinatie met een longontsteking, hij was 69 jaar oud. In zijn 
overlijdensakte wordt, net als bij zijn vader, als geboorteplaats 

Zittart in Holland opgegeven. Zijn moeder was volgens alles 
geboren te “Mastresh in Belgium”. 
 
Anna Westphal woont na het overlijden van haar echtgenoot in bij 
haar dochter Mary (1902) gehuwd met George Blocker. Zij blijkt 
invalide te zijn geweest en overlijdt, ook aan complicaties vanwege 
een longontsteking, op 26 juni 1931 te Chicago.  

Joseph en Anna zijn begraven op het katholieke St. Joseph kerkhof 
in Chicago. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Obituary van Valentine Duckers in de Spooner Advocate, 
Spooner, Wisconsin 
 

 
 
 
III: Margaretha Carolina Antonia, geboren 8 augustus 1862 te Limbricht.  
Zij wordt vermeld op de passagierslijst als Antonia, 7 maanden oud. Antonia is waarschijnlijk jong overleden 
want op de census van Chicago uit 1870 komt zij niet meer voor. 
 

IV: Katherine M., is geboren 23 september 1864 te Chicago, roepnaam Kitty. Zij is gedoopt op 26 december in 
de St. Michael kerk te Chicago met als doopgetuigen: Catherina Kandel uit Prussia en Christian Küsters uit 
Holland.  
 

Rond 1882 huwt Kitty met George A. King, geboren september 1861 in Windheim, Germany.  
 
Het gezin King woont onder meer in North 42nd Street en Tripp Street, Chicago. Er worden 9 kinderen geboren 

waarvan er in 1910 nog 4 in leven zijn. Dochter Maria Sophia (1887-1953) is muzieklerares aan huis, dochter 
Mathilde (1891-1982) is werkzaam als "stenographer", zoon Michael Clarence (1893-1916) werkt als 
boodschappen jongen in een fabriek en de jongste, John Alexander (1898-1964), zal denkelijk nog wel op 
school zitten. Zoon George Joseph geboren 1896 is overleden1897. Vader King werkt als reporter voor een 
krant maar in de census van 1920 wordt hij ingeschreven als zijnde “detective”!  
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Kitty Duckers King overlijdt op 27 maart 1937 te Chicago 
en is begraven op het Katholieke St. Joseph kerkhof in 
Chicago. George King volgt haar op 11 september 1948 
en is naast zijn echtgenote begraven. Bij de ouders zijn 

ook de volgende kinderen begraven: Maria Sophia 
(ongehuwd), Mathilda (ongehuwd) en Michael Clarence 
(ongehuwd).  
De jongste zoon, John Alexander, huwt 1922 Anne 
Bachman en woont 1930 in Kedrale Avenue, Chicago. Hij 
werkt voor de spoorwegen en er zijn volgens alles geen 
kinderen geboren uit dit huwelijk. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Huis family King in Tripp Street, Chicago 

 
 
V: Valentine Joseph is geboren in Chicago in mei 1868. Op 24 november 1891 huwt hij te Chicago met 

Margareta (Maggie) Huscher,  geboren september 1871 in Irving Park (bij Chicago), Illinois.  
 
Het gezin woont in 1900 in North 42nd Court, Jefferson Township, Chicago en Valentine is dan van beroep 
“manager of brewery”.  
In 1920 is het gezin verhuisd naar North Tripp Avenue, ook in Chicago, en Valentine heeft dan een andere baan 
“efficiency engineer at a harvesting machinery business”. Hun dochter Sophia, geboren oktober 1892, woont 
nog thuis en is werkzaam als “record clerck” bij de plaatselijke spoorwegen, zij blijft ongehuwd en overlijd 24 

januari 1978 te Chicago. 
 
Valentine overlijdt 15 juli 1946 te Chicago en zijn echtgenote Maggie op 6 november 1954. Zij zijn beiden 
begraven op het Katholieke St. Bonifacius kerkhof te Chicago. 
 
In het plaatsje Peyton in de Staat Colorado woont nog een Duckers nazaat van Willem Joannes Baptista 
Duckers maar hij heeft helaas geen belangstelling voor de herkomst van zijn voorouders. 

 
Met dank aan: Amelia Kelly, Chicago; Kay Hartzel, MD; Tracy Polyak, Chicago; Daryl Ann Tesar, Chicago;  
 
Bronnen o.a.: 

o Lijst Limburgse emigranten, Provinciaal Archief Limburg. 
o Bevolkingsregister Limbricht 
o Burgerlijke Stand Limbricht 

o Weekblad Mercurius 1863 
o Passagierslijst schip Adele, Antwerpen – New York, aankomst 3 juni 1863. 
o Censussen Chicago, meerdere jaren 
o City Directories, Chicago, IL, meerdere jaren. 
o Kerkelijke registers St. Michael en St. Viator, Chicago, IL. 
o RK Kerkhof St. Joseph, Chicago, IL. 
o RK Kerkhof St. Boniface, Chicago, IL. 

o SSDI (Sociale Security Death Index) 
o Death Index, Cook Co, IL (http://www.cyberdriveillinois.com/departments/archives/archives.html) 
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