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De familie Kätzer, Heidstraat, Einighausen.
Arnold Kätzer, geboren 9 nov. 1807 te Einighausen, zoon van Petrus Wilhelmus Kätzer en Maria
Elisabeth Kusters, huwt 3 jan 1853 te Limbricht met Maria Helena Korsten, geboren 23 aug. 1818 te
Saeffelen, dochter van Peter Corsten en Maria Sibilla Pass.
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Petrus Wilhelmus Kätzer was afkomstig van Waldniel, gemeente Schwalmtal. Volgens de volkstelling van
Einighausen uit 1799 is hij dan 20 jaar oud, dus geboren rond 1779. Hij was 'domestique' bij Jean
Stevens en Mari Mech. Zoon (Zoren) sinds 1789. Bij zijn overlijden in 1821 zou hij echter 68 jaar zijn en
dus geboren rond 1753!? Maria Elisabeth Kusters' moeder, Maria Catharina Zoren, was een zus van
Maria Mechtildis Zoren, beiden zijn geboren te Broeksittard.
Maria Helena Korsten was eerder gehuwd met Hendrik Aloisius Meeuwissen welke overleden is te
Limbricht op 15 jan 1852.
Te Einighausen worden van het echtpaar Kätzer – Korsten twee kinderen geboren, I: Peter in 1854 en II:
Mathijs in 1856.
Volgens het bevolkingsregister van Einighausen van 1860 woont Arnold Kätzer in de Heidstraat, huis
nummer 60bis en is van beroep wever.
In het weekblad Mercurius uit het voorjaar van 1863 komt geen vermelding voor van enige verkoop van
land of woonhuis door Arnold wat kan betekenen dat hij geen eigen bezittingen had.
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Op 2 april 1863 vertrekt het echtpaar Katzer met hun twee kinderen vanuit Antwerpen met het schip
Australia en arriveert op 18 mei in New York. Vandaar gaat de reis verder naar Minnesota. Bij vertrek
geeft Arnold als bestemming Benton in Carver County. Of hij daar daadwerkelijk enige tijd verbracht heeft
is niet zeker maar in 1870 vinden we het gezin terug in de Borough (gemeente) of Belle Plaine in Scott
County. Deze County grenst aan Carver County en naar later blijkt, hebben meerdere Limbrichtenaren
deze als hun nieuwe woonplaats gekozen.
In de census van 1870 van Belle Plaine is Arnold van beroep 'farm laborer', hij werkt dus op een boerderij
en heeft geen eigen bedrijf. Wel bezit hij een huisje met een lapje grond, want de waarde van zijn
onroerende goederen bedraagt $250 en de roerende goederen vertegenwoordigen een waarde van
$100. Uit deze opgegeven bedragen blijkt wel dat de familie Kätzer nog geen grote vooruitgang geboekt
heeft. De moeder des huizes verzorgt het huishouden terwijl de beide zonen naar school gaan. De
oudste, Peter, is daarnaast ook nog boerenknecht.
De naam Kätzer wordt in Amerika geschreven als Katzer en Ketzer.
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In mei 1872 overlijdt Arnold Katzer te Belle Plaine op 65 jarige leeftijd aan een hartinfarct. Hij is dan nog
steeds ‘laborer’ (arbeider). Arnold is denkelijk begraven op het St. Peter and Paul kerkhof te Belle Plaine
maar helaas is er hierover niets terug te vinden in het begraafregister en is zijn grafsteen niet bewaard
gebleven. Maria Helena Korsten overlijdt op 5 juli 1895 te Belle Plaine. Zij is denkelijk bij haar man
begraven maar ook hiervan is niets terug te vinden in de plaatselijke registers.
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Belle Plaine, Scott County, Minnesota, 1902
Kinderen van Arnold Kätzer en Maria Helena Korsten:
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I: Peter Katzer, geboren 28 juni 1854 te Einighausen.
Peter is nooit getrouwd en woont zijn hele leven in
Belle Plaine, Scott County. Uit de census van 14 juni
1900 blijkt dat hij samenwoont met zijn broer
Mathias in een huis wat in eigendom van Mathias is.
Ook is op deze census vermeld dat Mathias gehuwd
is maar zijn gezin (waarbij hij ook vermeld wordt)
woont op een ander adres in Belle Plaine. Mathias is
slager van beroep volgens voornoemde census en
Peter 'day laborer' (dagloner). In 1910 echter wordt
Peter alleen vermeld op de census en is dan
eigenaar van het huis c.q. farm, want als beroep
staat dan genoteerd ‘farmer’. In 1920 wonen beide
broers weer bij elkaar in Court Street, Belle Plaine.
Peter is nog steeds de eigenaar van het huis en is
denkelijk al met pensioen, want er is vermeld dat hij
geen beroep heeft.
Bij zijn overlijden wordt in zijn 'obit' vermeld dat hij
‘was engaged in the meat business’, slager. Peter
Katzer is 14 januari 1930 overleden in het
verzorgingstehuis van de 'Little Sisters of the Poor'
te St. Paul waar hij kort voor Kerstmis naar toe
gebracht was. Hij is begraven op het kerkhof St.
Peter & Paul te Belle Plaine, Scott County,
Minnesota.

Belle Plaine Herald, 1893
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II: Mathijs (Mathias) Kätzer, geboren 19 november 1856 te Einighausen, huwt 26 september 1881 te
Shakopee, Scott County, MN, met Antonia (Anna) Schumann, geboren 26 september 1859 in Chicago,
Illinois, dochter van Wendelin Schumann en Theresia Stierstoffer.
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Mathias en Anna blijven na hun huwelijk in Belle Plaine wonen, maar zoals al uit het bovenstaande blijkt
heeft het gezin niet altijd samen op hetzelfde adres gewoond.
In 1900 wordt Mathias twee keer op de census vermeld, één keer bij zijn broer Peter en één keer bij zijn
echtgenote en kinderen. Volgens de censuslijst bij zijn echtgenote huurt hij zijn huis en is van beroep
slager, bij zijn broer op de lijst zou Mathias dagloner zijn en is hij het afgelopen jaar 6 maanden zonder
werk geweest!? In 1910 woont zijn broer alleen en zo ook Anna Schumann Katzer......geen spoor van
Mathias!? In 1920 echter woont hij weer bij zijn broer en zijn echtgenote met de kinderen wonen in St.
Paul. Zij wordt op de census vermeld als weduwe!!? Wat hier precies is gebeurd, is niet helemaal
duidelijk maar denkelijk zijn Mathias en Anna ergens rond 1910 gescheiden. Ik heb hier van echter nog
geen bewijs kunnen vinden.
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Mathias en Anna krijgen tussen 1882 en 1899 in totaal 9 kinderen waarvan er 3 zeer jong overlijden plus
een pleegdochter.
1) Arnold, 1882-1944, huwt in 1910 Lottie Kahle, 1887-1957. Volgens zijn 'obit' was Arnold een groot
paardenliefhebber. Een aantal jaren was hij werkzaam als trainer van racepaarden bij een renstal in
South St. Paul. Arnold overlijdt in 1944 na een astma aanval en is begraven in Belle Plaine.
2) Joseph, 1884-1884.
3) Mary Theresa, 1887-1974, huwt 1) Jake Walerius en 2) Edward Ulm.
4) Joseph, 1889-1931, ongehuwd.
5) Frank, 1891-1908, ongehuwd. Hij komt om het leven bij een ongeluk met een houtwagen. Frankie
was beter bekend als ‘Jockey Katzer’ en een geliefd jockey in
de streek.
6) Kathryn, 1893-1985, ongehuwd.
7) Clara Mary, 1895-1898.
8) Clara Margareth, 1896-1899.
9) Lucy Walburga, 1899-1984, huwt Alfred Haagensen.
10) Mary, 1908- , pleegkind, huwt Mr. Kemp

Belle Plaine Herald, Nov 1908
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Mathias Katzer overlijdt op 6 november 1931 te St. Peter, Nicolett County, Minnesota. Zijn echtgenote
Anna Schumann woont dan nog altijd in St. Paul alwaar zij op 31 oktober 1940 in the Universiteit
Ziekenhuis overlijdt.
Op het St. Peter & Paul kerkhof van Belle Plaine komen o.a. de volgende graven met de naam Katzer
voor:
− Anna 1859 - 1940
− Clara 23 mrt 1896 - 22 mrt 1899
− Frank 1891 - 1908
− Joseph 12 juli 1884 - 9 sept 1884
− Joseph overl. 16 sept 1931, Vet. MG Btn 87 Div. MN Wag. 335
Anna Schumann Katzer en 4 van haar kinderen zijn dus te Belle Plaine begraven maar echter niet
Mathias! Hij is denkelijk in St. Peter begraven.
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Arnold en Theresa Katzer, ± 1894

Mary Theresa Katzer 1887-1974, dochter van
Mathijs Katzer en Antonia Schumann
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Met dank aan: Dennis Vansloun, MN; Leo J. Albrecht, MN; Chuck Schoumaker, MA
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Bronnen o.a.:
• Burgerlijke Stand Limbricht
• Bevolkingsregister Einighausen 1862
• Lijst Geëmigreerde Limburgers 1851-1877
• Censussen MN, meerdere jaren
• Civil Records Scott County, Minnesota
• Scheepslijst schip Australia, Antwerpen – New York, april-mei 1863
• SSDI (Social Security Death Index)
• Obituaries kranten Minnesota
• Kerkhof St. Peter & Paul, Belle Plaine, Scott County, Minnesota
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