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De familie Nicolaas Keris uit Einighausen.
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Nicolaas Henricus Keris, werd geboren 6 dec 1824 te Einighausen als zoon van Petrus Hendrikus Keris
en Maria Gertrud Albertz. Hij huwt 23 april 1847 te Limbricht met Maria Gertrud Tummers, geboren 9 jan
1820 te Einighausen, dochter van Laurentius Tummers en Mechtildis Wagemans.
Van het echtpaar worden te Einighausen zes kinderen geboren en wel I: Laurens 1847, II: Nicolas Hendrik
1849, III: Joseph 1852, IV: Martinus 1854, V: Maria Helena 1857 en VI: Theodoor 1860.
Van beroep was Nicolaas Keris kleermaker en herbergier en woonde aan de Everstraat te Einighausen.
Volgens de lijst van emigranten uit het Provinciaal Archief was hij bij vertrek landbouwer.

Op 5 maart 1862 vind er een openbare verkoop plaats huize Keris door Notaris Dumoulin uit Sittard. Te
koop worden aangeboden; woonhuis met schuur, stallen, tuin en boom gaard gelegen te Einighausen
belendende het steegje, sectie A, nummers 902, 903 en 907, akte nr. 53. Het wordt gekocht door Jan
Willem Busch, landbouwer en herbergier te Einighausen, gehuwd met Maria Elisabeth Moberts, voor het
bedrag van 850 gulden. Ook worden er nog twee percelen bouwland en heideland verkocht, alles onder de
gemeente Limbricht. Dan volgt er op 20 maart, akte nr. 69, de verkoop van; een dragende koe, allerhande
huismeubelen en akkergereedschap, eene hoeveelheid hooi, stroo, mest, plant aardappelen, gezaagd hout,
enz. Deze verkopen leveren een totaal op van 1971 gulden. Na het betalen van notariskosten en
belastingen blijft er ongeveer 1800 gulden over.
Dan volgt nog de aanstelling van de gevolmachtigden op 20 Maart 1862, akte nr. 68, opgemaakt door
dezelfde notaris. Aangesteld worden; neef Martin Alberts, smid, ongehuwd wonende te Limbricht en bij
diens eventuele overlijden of “onwil” hun zwager Martinus Thissen, smid, wonende op den Steenweg te
Sittard.
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Nadat de familie Keris hun bezittingen verkocht heeft, wordt datgene wat mee gaat naar hun nieuwe
vaderland ingepakt en begin april 1862 afscheid genomen van de achterblijvende familie. In het plaatselijke
weekblad, de Mercurius, wordt op 12 april een advertentie geplaatst waarin een aantal emigranten Adolf
Strauss bedankt voor de goede behandeling tijdens hun overtocht naar Amerika met het schip Chace onder
kapitein Eduard vertrokken vanuit Antwerpen op 3 april 1862. Hierbij wordt o.a. ook de naam van Nicolas
Keris vermeld. Het schip arriveert in New York op 15 mei 1862. Op de passagierslijst van het schip Chace
vinden we Nicolaas Keris en zijn gezin terug als de familie Kerens.
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Waar de familie Keris zich daarna gevestigd heeft in Amerika is lange tijd een raadsel gebleven. Wanneer
in februari 1865 de moeder van Maria Gertrud Tummers, de echtgenote van Nicolas, sterft wordt er in juni
1865 een Memorie van Successie opgemaakt. Daarin worden de kinderen vermeld, zo ook Maria Gertrud;
“echtgenoot van Nicolas Keris, van beroep kleermaker woonachtig in Minisota in Amerika”, dan volgt er een
zin die volledig is door gestreept: ”bijgestaan als hunnen gevolmagtigde Marten Albertz smidt te
Einighausen”
De kinderen ondertekenen allen, behalve Maria Gertrud, er staat “X handmerk van M.G.Tummers”. Marten
Albertz behoort niet tot de mede ondertekenaars. Uit het bovenstaande zou men kunnen opmaken dat
Maria Gertrud zelf aanwezig was bij de het opmaken van de akte, maar ik heb hiervoor nog geen afdoende
bewijs kunnen vinden.
Alle naspeuringen in Amerika naar de verblijfplaats van de familie Keris zijn jaren zonder resultaat gebleven
tot…..December 1998. Bij een bezoek aan de Heemkunde Vereniging van Nieuwstadt kreeg ik toevallig een
kopie van een blad uit de burgerlijke geboorten van Benton in Minnesota onder ogen. En wat schets mijn
verbazing! Op 23 september 1881 wordt daar de geboorte van een tweeling GERIS ingeschreven, ouders:
Nicolas en Elisabeth GERIS, beiden geboren in Holland, de vader van beroep kleermaker. En daar was het
antwoord op de lange zoektocht. De naam Keris was in Amerika verbasterd tot Geris.
Toen eenmaal bekend was waar te zoeken volgde de benodigde informatie, met geweldige hulp van velen,
al snel. Maar ook menige nieuwe vraag. Volgens de bewuste geboorte aangifte was de naam van Nicolaas

Pagina 1 van 8

Keris/Geris’s echtgenote Elisabeth, terwijl wij dachten Maria Gertrud? Ook zou Maria Gertud in 1881 reeds
61 jaar zijn geweest! Was Nicolas voor een tweede maal gehuwd? Wie was zijn tweede echtgenote? Waar
in ‘Holland’ kwam zij vandaan?
Al deze vragen zullen in het navolgende verhaal beantwoord worden. Ook zal de familie vanaf nu Geris
genoemd worden. Er werd nog menige andere spelling van de naam gevonden maar alle nazaten van
Nicolas Keris gaan in Amerika door het leven als GERIS.

Em
ig
ra
nt

Nicolas Geris en zijn gezin zijn na aankomst in New York direct doorgereisd naar Benton, Carver County,
Minnesota. Op 10 juni 1862 koop Nicolaas aldaar, in sectie 23, een stuk grond ter grootte van 40 acres voor
de som van $400. Totdat dit land klaar was om bebouwd te worden leefde het gezin van de verkoop van
ginseng wortels welke toen nog volop te vinden waren in de bossen rond Benton.
Kort na hun aankomst in Benton vond er de grote Indianen opstand plaats. De familie verliet in alle haast
hun huis, het eten op tafel achter latend, toen dit nieuws hen bereikte. Ze namen alleen mee wat ze konden
dragen, zoon Joseph droeg de koffiemolen en de kleinere kinderen droegen de hond en de kat. Zoals velen
met hen vluchtte men naar het plaatsje Carver. Na enkele dagen was de rust weergekeerd en kon men
weer naar huis waar alles terug gevonden werd zoals men het achtergelaten had!
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Nicolas was pas 14 dagen in Benton toen er gestemd werd in het stadje. Nicolas, geen idee van hoe en wat,
dacht dat hij ook maar mee moest doen omdat zijn buren ook gingen stemmen. Door deze stemming kwam
zijn naam op de lijst van inwoners wat tot gevolg had dat hij werd opgeroepen voor het leger (op dat
moment, 1862, was de burger oorlog nog in volle gang). Om niet in dienst te hoeven zocht Nicolas toen een
plaatsvervanger en moest daarvoor $600 betalen! Vanwege deze handeling bleef hij 20 jaar met een
schuld zitten.

St. Bernard kerk, Benton, Carver County, Minnesota
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Op 10 augustus 1866 wordt het land in Benton verkocht aan een zekere George Bleichner, verkoop prijs
$500. Het gezin Geris verhuist dan naar Belle Plain, Scott County, MN. Daar heeft Nicolas enige tijd gewerkt
in een ‘brick yard’, hij was dus ‘brikken bekker’. In 1867 overlijdt de moeder van het gezin, Maria Gertud
Tummers, in Belle Plain, 47 jaar oud.
En weer wordt er verhuisd, nu naar Riverdale in Douglas County, Minnesota. De naam Riverdale wordt
enige tijd later veranderd in Belle River. De tocht wordt gemaakt met de ossenwagen en duurde 19 dagen.
Denkelijk heeft Nicolas zich met zijn kinderen in het jaar 1871 gevestigd in Belle River Township. Op 30 mei
van dat jaar koopt hij een stuk land van 40 acres aldaar voor de som van $110. Later komt daar nog een
home stead bij van 120 acres. Hij bezat dus op een gegeven moment 160 acres land in Belle River. Een
gedeelte van dit land wordt weer verkocht op 14 juli 1874, de rest op 2 maart 1877, totale opbrengst $1200.
Daarna vinden we Nicolas niet meer terug in Belle River, Douglas County. Wel zijn kinderen!
De logische plaats om hem te zoeken is natuurlijk Benton, Carver County. En jawel hoor op 27 november
1879 treed Nicolas aldaar in het huwelijk met Maria Elisabeth Jorissen. Elisabeth was geboren 26 februari
1846 te Nieuwstadt, dochter van Willem Jorissen en Maria Meuleners.
Het gezin van Willem Jorissen verlaat Nieuwstadt in 1861 met 7 kinderen. Willem vestigt zich in Benton,
Carver County, Minnesota. In Benton worden nog zeker 5 kinderen geboren. De familie Jorissen heeft
denkelijk hun verdere leven in Benton gewoond. Op het kerkhof van Benton zijn nog vele graven van
nazaten van Willem Jorissen terug te vinden.
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Van het echtpaar Geris – Jorissen worden nog zeker 7 kinderen geboren
waarvan er 5 zeer jong sterven. Nicolas is zijn verdere leven kleermaker
geweest in Benton en schijnt er een goede klantenkring te hebben
opgebouwd. Op 15 januari 1894 overlijdt hij te Benton, bijna 70 jaar oud.
Volgens een vermelding in de Weekly Valley Herald, de plaatselijke
krant, was hij al enige tijd ziek maar kwam zijn dood toch nog
onverwacht. Nicolas Geris werd begraven op het St. Bernard kerkhof in
Benton. Elizabeth Jorissen heeft hem nog vele jaren overleefd. Zij is
overleden na 1920 waarschijnlijk in Crosby, Crow Wing County,
Minnesota waarheen ze verhuisde met haar jongste dochter.
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Maria Elisabeth Jorissen

Kinderen Nicolas Geris en Maria Gertrud Tummers.
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I: Laurens, geb. 1847. Laurens was, net als zijn vader, kleermaker van beroep en werkte in Minneapolis.
Daar huwt hij in 1872 de dan pas 15 jarige Anna Maria Fijten, geb. 11 april 1857 te Montfort, dochter van
Johannes Fijten en Margaretha Mertens.
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Johannes en Margaretha Fijten en hun 6 kinderen vertrekken op 3 april 1872 vanuit Montfort met als
opgegeven bestemming Noord-Amerika. Het gezin vestigt zich eerst in Benton, Carver County, Minnesota.
Later zijn zij denkelijk naar Minneapolis verhuisd.
Het eerste jaar na hun huwelijk wonen Laurens en Anna nog in Minneapolis. Daar wordt ook hun eerste
kind, Annie, in 1874 geboren. Daarna vestigen zij zich in Belle River Township, Douglas County, Minnesota.
In 1878 koopt Laurens er in sectie 19 een stuk land van 120 acres voor $800. Later wordt de farm uitgebreid
tot 440 acres (ong. 176 ha!) met 90 stuks vee en 13 paarden.
Er worden 15 kinderen geboren, 10 dochters en 5 zonen, waarvan er 3 als baby overlijden en de oudste,
dochter Annie, overlijdt op bijna 19 jarige leeftijd aan TB.
Het jonge gezin heeft het vooral in het begin zeer moeilijk gehad. Hun nieuwe woonplaats lag midden in de
bossen en als buren waren er alleen beren, wolven en Indianen. Wegen waren er ook niet en voor het laten
malen van de tarwe was men drie dagen onderweg met de ossenwagen naar Melrose.
Laurens heeft zijn oude beroep nooit helemaal opgegeven. Hij combineerde zijn werk op de farm in Belle
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River met zijn werk als kleermaker in Minneapolis. Daardoor kwamen veel van de werkzaam heden thuis
neer op Anna en later op de oudere kinderen. Anna was een strenge vrouw en zij had een sterke wil wat
ook wel nodig was met zulk een kinderschaar. Anna scheerde de schapen, waste, kaarde en spon de wol
tot garen waarvan sokken en handschoenen in vele maten werden gebreid. Ze bakte het brood, roomde de
melk en karnde de boter. De slacht van de varkens was ook een van haar vele taken, waarna het vlees
werd ingezouten en de hammen gerookt. Daarbij kwam nog het verzorgen van de groentetuin, de inmaak
en niet te vergeten het brouwen van bier. Laurens naaide de kleren voor het hele gezin en was vermaard
om zijn heerlijke zuurkool.
Op 18 februari 1903 overlijdt Laurens aan maag kanker, nog geen 56 jaar oud. Anna blijft achter met 8
kinderen, twee waren reeds gehuwd. Zoon Nick en zijn vrouw nemen na hun huwelijk in 1907 het werk op
de boerderij over. Later weer overgenomen door zijn broer John en zijn vrouw Martha. In 1917 kopen zij de
boerderij van hun moeder en Anna verhuist naar Alexandria waar zij een huis koopt.
De boerderij van Laurens Geris wordt heden bewoond en bewerkt door een achter kleinzoon Gary Botzet.
Anna Fijten overlijdt op 15 augustus 1927 in Alexandria, 70 jaar oud. Bij haar overlijden waren nog 10 van
de 15 kinderen in leven, 35 kleinkinderen en 6 achter kleinkinderen.
Laurens en Anna Fijten Geris zijn begraven op het St. Nicholas kerkhof te Belle River, Douglas County,
Minnesota.

Het gezin van Laurens Geris en Anna Fijten

II: Nicolas Hendrik (Henry), geb. 1849. In 1870 woont en werkt Henry nog thuis op de boerderij in Belle
River. Daar overlijdt hij op 25 oktober 1870 net 21 jaar oud. Volgens zijn aangifte van overlijden was hij
ongehuwd en van beroep ‘tailor’ kleermaker, doodsoorzaak: dropsy (waterzucht?).
III: Joseph, geb. 1852. In oktober 1872 huwt hij te Richmond, Stearns County, MN met Margareth Mehr,
geboren 1854 in Prussia, dochter van John Mehr. De familie Mehr was pas kort daarvoor vanuit Michigan
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Joseph Geris 1852-1917
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naar Minnesota verhuisd.
In juni 1872 had Joseph een stuk land ter grootte van 160 acres via een homestead verkregen. Dit land
grensde aan het land van zijn vader Nicolas in Belle River, Douglas County. In 1876 wordt Joseph
Amerikaans staatsburger. Dan in 1877 verkoopt hij zijn land in Belle River aan Joseph Jorissen en Jas.
Meulner (Meuleners?). Het gezin verhuist dan naar Spring Hill Township, Stearns County. Daar koopt
Joseph 160 acres land in sectie 28. Van dit land waren reeds 60 acres ontgonnen en er stond ook al een
‘log cabin’, een huis gebouwd van de ter plaatse gerooide bomen. Joseph voegt later nog 60 acres land toe
en bouwt zelf een ‘modern’ huis met schuur. Het schijnt dat Joseph een goede boer was, zijn land bracht
veel op en zijn vee zag er prima uit. Zijn boerderij stond bekend als een van de mooiste en beste in de
omgeving van Spring Hill. Ook was hij een gewaardeerd man in de gemeenschap en had zitting in de
‘village council’ (een soort dorpsraad).
Er werden 8 kinderen geboren, 6 dochters en 2 zonen. De dochters zijn in Minnesota blijven wonen maar de
zonen trokken naar Wisconsin.
Joseph en Margareth hebben de boerderij gerund tot ongeveer 1917 waarna ze verhuisden naar het stadje
Melrose. Aldaar overlijdt Margareth Mehr Geris op 17 april 1922, net 68 jaar geworden, na een ziekte van
enkele dagen. Joseph Geris overlijdt op 17 oktober 1931, ook in Melrose.
Joseph en Margareth zijn beiden begraven in het familiegraf op het kerkhof van Spring Hill, Stearns County,
Minnesota.

IV: Martinus (Martin), geb. 1854. Deze Martin Geris heeft ook weer voor de nodige problemen gezorgd om
zijn verblijfplaats te vinden. Tot 1875 woont en werkt hij nog thuis op de boerderij in Belle River maar daarna
verliezen we hem uit het oog. Zonder de hulp van de elektronische snelweg was het waarschijnlijk niet
gelukt hem te traceren. Via de site van Family Tree Maker vond ik in een index een Martin Geris in South
Dakota in 1880. En jawel hoor het was Martinus. Op 15 juni 1880 staat hij in de census genoteerd als farmer
in Kranzburg Township, Codington County, Minnesota. Hij is dan nog ongehuwd. Kranzburg is dan nog min
of meer ‘het wilde westen’. Pas veel later wordt dit gebied in South Dakota meer bevolkt. Na 1880 verliezen
we Martin weer uit het oog. Na vele maanden speuren vinden we hem terug in Kansas. Op de census van
1900 staat hij genoteerd als inwoner van Union Township, Colwich City, Sedgwick County, Kansas. Hij is
dan reeds 15 jaar gehuwd met Margaret Gegen en vader van 5 dochters.
Volgens het boek ‘Colwich Community Pictorial History’, pag. 95, kwam Martin Geris naar de omgeving van
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St. Mark vanuit Minnesota! Later verhuisde hij naar Andale, en van hier in 1900 naar Colwich. Al deze
plaatsjes liggen maar enkele tientallen kilometers van elkaar vandaan.
Denkelijk is Martin gehuwd in South Dakota want zijn echtgenote Margareth was in 1880 een van zijn
buurmeisjes in Kranzburg. De familie Gegen was afkomstig uit Prussia en bestond uit vader Frederick,
moeder Lena, 3 dochters en 5 zonen, waarvan Margareth de oudste was. Volgens haar overlijden was
Margareth echter geboren 1866 geboren in New Trier, Dakota County, Minnesota. Op 5 oktober 1885 laat
Martin zijn land in Kranzburg, South Dakota, over schrijven op naam van zijn vrouw. Zij zijn denkelijk kort
voor die datum gehuwd. Dit land, 160 acres, is nog lange tijd in het bezit gebleven van de familie Geris. Pas
in 1945 verkoopt de weduwe van Martin het land in South Dakota voor het symbolische bedrag van $1 aan
Andrew E. Foley. Vanwaar deze constructie! ?
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In Colwich, Kansas, dreef Martin een ‘pool hall’ (biljart hal) net ten noorden van de oude bank. Volgens de
census van 1910 heeft hij een eigen inkomen, bezit hij een eigen huis met een hypotheek. Ook is Martin
reeds langer Amerikaans staatsburger.
Martin en Margareth krijgen 6 dochters welke allemaal in Kansas geboren zijn. Op een na treden zij
allemaal in het huwelijk en blijven in en rond Colwich wonen.
Op 11 augustus 1917 sterft Martin Geris, bijna 63 jaar oud. Margareth overleeft hem nog 37 jaar en overlijdt
op 19 oktober 1954 te Colwich.
Martin en Margareth Gegen Geris zijn beiden begraven op het Katholieke Sacred Heart kerkhof te Colwich,
Sedgwick County, Kansas.

V: Maria Helena (Lena), geb. 1857. Lena huwt op 16 augustus 1875 te Belle River met John Clouser, geb.
ong. 1828 in Germany. Voor het huwelijk was door de vader van de bruid, Nicholas Geris, toestemming
verleend, dit vanwege het feit dat Helena met haar 18 jaar toen nog minderjarig was.
Het echtpaar vestigt zich ook in Belle River waar John in sectie 9 160 acres land bezit. Er worden tot 1880
drie kinderen geboren, 1 dochter en 2 zonen. Na 1880 raken we ook van deze familie het spoor bijster. Op
de kadasterkaart van Belle River uit 1886 John Clouser niet meer terug. Helaas hebben alle verdere
naspeuringen tot op heden nog geen resultaat opgeleverd.
VI: Theodoor (Theodor), geb. 1860. Tot 1875 woont Theodor nog thuis bij zijn vader op de boerderij in
Belle River, Douglas County, MN. Daarna lost ook hij op ‘into thin air’! Helaas heeft een zoektocht naar deze
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Theodor tot op heden nog geen resultaat opgeleverd!

Kinderen van Nicolas Geris en Elizabeth Jorissen.

VII: William, geb. 23 september 1881 te Benton, Carver County, MN, aldaar dezelfde dag overleden. Hij
was een tweeling broer van:
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VIII: Mary Gertrude (Gertie), geb. 23
september 1881 te Benton. Zij huwt op 24
januari 1904 te Benton/Cologne met Frank
Roring (of Roering). Getuigen bij hun huwelijk
zijn o.a. Luke Jorissen en zus Katie Geris. Het
jonge echtpaar heeft zich na hun huwelijk
eerst in Hennepin County, later in Crosby,
Crow Wing county, Minnesota.
Gertie en Frank krijgen 7 kinderen; 5 dochters
en 2 zonen.

Gertie Geris overlijd in 1964, Frank Roring in
1965 in Crosby. Beieden zijn begraven op het
Lakewood kerkhof te Crosby, Minnesota.
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IX: Catherine (Katie), geb. 10 mei 1886 te Benton. Zij huwt op 30 april
1905 te Benton/Cologne met John Henry Vanhale. Deze John Henry
was geboren op 25 mei 1885 te Benton als zoon van Henricus van
Heel en Anna Catharina Bonnemeyer.
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Hendrik van Heel vertrekt in 1863 vanuit Echt naar Minnesota samen
met zijn echtgenote Catharina Gertude van Montfort en hun 2 kinderen;
Johannes Hubertus en Peter. Het gezin van Heel vestigt zich in
Benton, Carver County, MN. Al snel wordt hun naam veranderd in Van
Hale of Vanhale (klinkt in het Amerikaans hetzelfde!). In Benton worden
nog 4 zonen geboren. Op 10 december 1876 overlijdt Gertrude van
Montfort te Benton en in 1878 hertrouwt Henricus Van Hale met Anna
Catharina Bonnemeyer. Deze Anna was geboren te Grevenbicht op 19
mei 1855 als dochter van Henricus Bonnemeyer en Maria Ida
Savelkoul. Uit dit tweede huwelijk worden nog 5 kinderen te Benton
geboren.
Henry Van Hale is overleden te Benton op 13 juli 1896. Anna Catharina Bonnemeyer is denkelijk pas na
1920 overleden. Op het kerkhof van Benton/Cologne zijn nog graven van de familie Van Hale te vinden.

Li

Na hun huwelijk wonen John en Katie Van Hale in Cologne Village, John heeft er in 1920 een ‘candy store’
na eerder meerdere beroepen te hebben gehad. Er worden 5 kinderen geboren waarvan er 2 jong
overlijden. Ook Katie’s moeder, Elizabeth Jorissen, woont bij hen in. Rond 1921 verhuist het gezin Van Hale
naar Crosby, Crow Wing County, MN. Daar opent John op 1 april 1921 een restaurant in het Hill building
aan de First Street. Volgens de plaatselijke krant, Crosby Courier van mei 1921, bezit hij ook een boarding
en rooming house (pension) met de mooie naam ‘The Miners Place’. Begin 1900 was rond Crosby de
ijzermijnbouw tot ontwikkeling gekomen.
Begin 1865 is er ook een soort ‘gold-rush’ geweest in het noorden van de staat Minnesota. Maar helaas
vond men er geen goud…….maar wel ijzer. Deze bron van inkomsten is voor velen die het boeren bedrijf
niet zagen zitten een uitweg geweest.
Op 30 april 1925 overlijdt Katie Geris Van Hale te Crosby, pas 39 jaar oud. John Van Hale overlijdt op 11
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maart 1930, ook op de nog zeer jonge leeftijd van 45 jaar, aan longontsteking. Beiden zijn begraven op het
Katholieke St. Joseph kerkhof van Crosby, Crow Wing County, Minnesota.
X: Peter, geb. en overleden 13 juli 1887 te Benton/Cologne.
Het echtpaar Geris-Jorissen kreeg nog 3 kinderen maar deze zijn allen direct of kort na de geboorte
overleden.
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Zo kan men heden ten dage vele nakomelingen van Nicolas Keris en zijn beide echtgenotes in Amerika
vinden onder hun ‘nieuwe’ naam GERIS!
Met dank aan: Alyce Lundberg (MN), Chuck Schoumaker (MA), Marilyn Wurm (MN), Gertrude Johnson
(WI), Mary Smith (MN), Vicki Steen (MN), Anita Henning (CA), Marion Travis (SD), Bill Pennington (KS)
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Bronnen o.a.:
- Lijst Limburgse Emigranten, Dhr. G. Linssen,
- Bevolkingsregisters Limbricht-Einighausen, Nieuwstadt
- Burgerlijke Stand Limbricht, Nieuwstadt, Grevenbicht, Echt
- Notaris archief Notaris Dumoulin, Sittard
- Weekblad Mercurius
- Archief Heemkunde Vereniging Nieuwstadt
- Civil Records, Carver County, MN
- Censussen Minnesota, South Dakota en Kansas
- Douglas County Genealogical Society, MN
- Douglas County Historical Society, MN
- Stearns County Historical Society, MN
- Meerdere kranten Minnesota
- World Family Tree, FTM

Pagina 8 van 8

