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De familie Vaarts, Bovenstraat, Limbricht.
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Peter Jacob Vaarts, volgens zijn huwelijksakte, geboren 10 juni 1807 te Schummerquartier bij
Geilenkirchen, zoon van Christian Fartz en Barbara Radermechers, huwt te Limbricht 29 september 1834
met Johanna Elisabeth Schmeitz, geboren 4 februari 1810 te Limbricht, dochter van Wilhelmus
Schmeitz en Anna Maria Brockhoven.
Van het echtpaar worden te Limbricht 6 kinderen gedoopt; I: Anna Jozefa in 1835, II: Anna Gertrud in
1837, III: Joannes in 1839, IV: Maria Helena in 1843, overleden 1850, V: Peter Joseph in 1845 en VI:
Joannes Hendricus in 1848.
Peter Jacob Vaarts komt niet voor op de lijsten van geëmigreerde Limburgers in het Provinciaal Archief.
Zoals al eerder opgemerkt zijn deze lijsten niet kompleet.
De naam wordt op alle mogelijke manieren gespeld van Vaartz tot Faerts, Fartz, Farth, Vath en Pfarts. In
Amerika was men echter niet zo gelukkig met deze naam omdat bijv. Fartz of Varts qua uitspraak heel
erg lijkt op het Engels woord 'fart' wat een bepaald geluid met een onprettig geurtje betekent! Daarom
werd de naam door de twee jongste zonen later in Amerika veranderd in Vaars.

Jacob Vaarts woonde aan de Bovenstraat huis nr. 58 te Limbricht. Van beroep was hij timmerman.
Op 24 maart 1863 wordt het gezin Vaarts uitgeschreven uit het bevolkingsregister met opgave als nieuwe
bestemming Noord-Amerika. De oudste zoon, Joannes, is dan kleermaker, Peter Joseph is dagloner en
Joannes Hendricus gaat nog naar school. De oudste dochter Anna Jozefa is dienstmeid in Gresenkirchen
in Duitsland. Anna Gertrud woont volgens het bevolkingsregister uit 1862 niet meer thuis.
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Maar voordat de familie Vaarts afreist vinden er eerst enkele verkopen plaats. Op 11 maart 1863
verkoopt Elisabeth Schmeitz, bijgestaan door haar echtgenoot, huis met erf, tuin en boomgaard gelegen
te Limbricht in de Bovenstraat sectie A, nummers 1416, 1418, 1421, 1422 en1423, akte nr. 46, Notaris
van der Heijden, Sittard. Samen met een grootte van dertien roeden en zestig ellen. Koper is Johannes
Schmeitz, pleisteraar, wonende te Limbricht. Hij betaalt de som van 300 gulden voor het geheel. Die
zelfde dag vindt ook de openbare verkoop plaats van alle huismeubelen en verder roerende goederen,
akte nr. 45, Notaris van der Heijden, Sittard.
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Het doornemen van deze verkopen van de huisraad is steeds weer een verhaal op zich. Uit deze lijsten is
veel te leren over de sociale en financiële situatie van deze landverhuizers. Een strijkijzer b.v. brengt 2
gulden en 10 cent op, een boterkan 3 gulden en 20 cent, een bedstede rond de vier gulden. Een koe,
gekocht door Godfried Renier Salden samen met de weduwe van Jozef Salden, kost 81 gulden. Mest is
zeer gevraagd en brengt 17 gulden en 60 cent op. De familie Vaarts heeft ook een kanarievogel die
helaas niet mee op reis kan en verkocht wordt voor 2 gulden en 90 cent aan Herman Nelissen. De
opbrengst van die dag bedraagt 234 gulden en 95 cent, na aftrek van kosten blijft er ongeveer 227 gulden
over.
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Kadasterkaart Limbricht 1840, huis en land van PeterJacob Vaarts aan de
Bovenstraat
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Eind maart volgt dan nog de aanstelling van de gevolmachtigden door Peter Vaarts en zijn echtgenote.
Notaris van der Heijden schrijft in de akte, nr. 68: “....welke comparanten voornemens zijnde eerstdaags
het vaderland te verlaten en zich met der woon in Amerika te gaan vestigen, verklaren ... “. Aangesteld
worden Peter Vartz, akkerman wonende te Brugske, Burgemeesterij Schim (sic) in Pruissen en Hendrik
Salvius Kentgens, slotmaker wonende te Limbricht. In deze akte komt nog een opmerkelijke passage
voor: “ ... tenslotte voor en namens hen comparanten te bewilligen en toe te stemmen in het huwelijk,
hetwelk hunne dochter Anna Jozefa Vartz, dienstmeid, wonende te Gresenkirchen, te eenige tijd zoude
willen aangaan met zoodanige persoon als zij zal goedvinden, opdat hetzelve in den vorm bij de Wet
voorgeschreven voltrokken kunnen worden”. Deze Anna Jozefa is op dat moment bijna 28 jaar maar
heeft schijnbaar toch nog de toestemming van haar ouders nodig voor een eventueel huwelijk.
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Na al deze officiële en minder officiële handelingen is de familie Vaarts dan eindelijk zover dat men kan
vertrekken naar het nieuwe vaderland Amerika. De eerste gegevens welke we vinden van het gezin zijn
hun inschrijvingen in het parochieregister van Chaska, Minnesota, in 1864. Peter en Elisabeth "Fartz"
worden ingeschreven als gezin nummer 21. Bij hen vermeld hun drie zonen en ... Maria Josepha. Anna
Gertrud staat niet ingeschreven. Ook wordt er melding gemaakt van de huwelijken van Peter Joseph en
Joannes Hendricus. In 1865 vinden we de familie terug in Chanhassen, Carver County: Peter, Elisabeth,
Johan, Joseph en Heinrich Fartz. Via de census van 1880 weten we dat Peter Jacob 30 acres (ong. 12
ha) bouwland bezit waarvan 8 acres bebouwd zijn. Verder bestaat zijn have uit 2 koeien, 2 varkens, 16
kippen en verbouwt hij haver, tarwe en aardappelen. Dit alles vertegenwoordigt een waarde van $830.
Via het 'Land Records Book' van Carver County leren we dat Peter Jacob op 30 september 1867 samen
met Peter Dircks, ook afkomstig uit Limbricht, een stuk land in Chanhassen Township, sectie 33, ter
grootte van 60 acres koopt voor de som van $500. Op 14 juli 1873 wordt dit land opgesplitst in twee
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stukken en bezitten ze beiden een stuk van 30 acres. Op 13 november 1886 verkoopt Peter Jacob Vaarts
zijn 30 acres aan zijn schoonzoon Joseph 'Kremmers' voor $500.
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Op 7 januari 1885 overlijdt Elisabeth Schmeitz te Chanhassen, bijna 75 jaar oud. Peter blijft in
Chanhassen wonen samen met zijn zoon John, welke vermeld wordt als zijnde “disabled” en van beroep
kleermaker is. Na het overlijden van zijn zoon, in 1887, woont Peter Jacob Vartz (sp) bij zijn dochter en
schoonzoon, Anna Jozefa en Joseph Cremer. Hij overlijdt in januari 1901 en is dan bijna 94 jaar oud!
Peter Jacob en Elisabeth Vaarts zijn beiden begraven op het katholieke kerkhof Guardian Angels te
Chaska, Minnesota.
Kinderen Peter Jacob Vaarts en Johanna Elisabeth Schmeitz.

I: Anna Jozefa, geboren 27 juli 1835 te Limbricht, huwt met Joseph Cremer, geboren oktober 1835 in de
Kreis Münster in Duitsland.
Joseph en Jozefa zijn waarschijnlijk rond 1864 in Duitsland gehuwd en direct na hun huwelijk naar
Amerika vertrokken. In 1865 wonen ze, genoteerd als Josepha en Joseph Kramer (sp), in Chanhassen
naast de ouders van Jozefa. Zij hebben dan nog geen kinderen.
Kinderen Anna Jozefa Vaarts en Joseph Kramer, allen geboren in Chanhassen:
1) Peter John, 1867-?, huwt Theres?
2) John, 1868-1945, ongehuwd
3) Anna Elizabeth, 1870-1957, huwt Nicholas Therres
4) Hendrick (Henry), 1873-?
5) William (Willie), 1877-1952, ongehuwd
5) Mathilda, 1879-1973, huwt August Tschimperle.
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Op 14 september 1867 koopt Joseph 20 acres (ong. 8 ha) land in sectie 33 van Chanhassen Township
voor een bedrag van $75. In 1880 bezit hij verder 2 melkkoeien en 1 kalf, 2 varkens en 25 kippen.
Verbouwd worden tarwe en aardappelen. De bezittingen hebben een gezamenlijke waarde van $1160.
Joseph Kramer heeft de boerderij van zijn schoonvader overgenomen en is er blijven wonen en werken
tot zijn overlijden.
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Joseph Kramer overlijdt, na een langdurige ziekte, in september 1905 te Chanhassen. Jozefa woont na
het overlijden van haar man in bij haar ongehuwde zoon William in Chanhassen. Aldaar sterft zij na een
acute bronchitis in 1916. Joseph en Jozefa zijn beiden begraven op het katholieke kerkhof Guardian
Angels te Chaska, Minnesota.
II: Anna Gertrud, geboren 27 april 1837 te Limbricht. Over haar zijn geen verdere gegevens bekend.
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III: Joannes, geboren 29 juni 1839 te Limbricht, blijft ongehuwd en beoefent in Amerika hetzelfde beroep
als in Limbricht n.l. kleermaker. In de census van 1880 van Chanhassen wordt hij disabled (invalide)
genoemd. Volgens de familie geschiedenis zou hij een verlamd been hebben gehad. Tot zijn dood in
1887 blijft hij bij zijn familie wonen. Joannes is begraven bij zijn ouders op het katholieke kerkhof
Guardian Angels te Chaska, Minnesota.
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IV: Maria Helena, geboren 20 september 1839 te Limbricht en aldaar overleden 15 juli 1850.
V: Peter Joseph (Peter), geboren 23 november 1845 te Limbricht, trouwt in 1876 te Chaska met Helena
Anna Bongaerts, geboren 24 september 1857 te Susteren, dochter van Theodorus Bongaerts en Maria
Elisabeth Steijns.
Het gezin Bongaerts - Steijns emigreert met 3 kinderen in april 1862 vanuit Susteren naar NoordAmerika. Daar vestigen ze zich in Dahlgren, Carver County, Minnesota. In Minnesota worden nog 2
kinderen geboren. Maria Elisabeth Steijns overlijdt op 19 november 1897 in Dahlgren.
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Voor zijn huwelijk heeft Peter nog enige tijd op de boerderij van Jac en Josephine van Mulken (afkomstig
uit Holtum) te Chaska gewerkt.
Na hun huwelijk wonen Peter en Helena tot zeker 1885 in Chaska en is Peter 'farmer' van beroep. Rond
1887 is het gezin verhuisd naar Brainerd in Crow Wing County. Deze County ligt ongeveer in het midden
van de Staat Minnesota. Daar werkt Peter Vaars tot ongeveer 1915 in de 'Northern Pacific shops'. De
Northern Pacific Railroad (een spoorwegmaatschappij) had een werkplaats in Brainerd waar
spoorwegwagons werden gemaakt en gerepareerd.
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Peter en Helena krijgen 10 kinderen:
1) Anna Elisabeth, 1877-1906, huwt John William Boyle
2) John Henry, 1880-1914, ongehuwd
3) Joseph, 1882-1962, huwt Clara Alberta Mitchell en verhuist naar de Staat Washington
4) Maria Anna, 1885-1955, huwt George Klipness, verhuist naar Californië
5) Josephine Ann, 1887-1960, huwt Coleman Emery Miller
6) Delia, 1889-jong overleden
7) Rose Ann, 1891-1973, huwt Herman A. Hunter, beiden overleden in Californië; George, 1893-1986
8) George, 1893-1955, huwt Lorine Clayton
9) Gertrude Rose, 1895-1955, huwt Arthur Edwin Wolford, verhuist naar Californië
10) Edward Michael, 1897-1950, huwt Echo Lavenia Britton.
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Peter Vaars overlijdt vrij plotseling op 1 december 1925 in zijn huis in Brainerd. Bij zijn overlijden zijn nog
7 kinderen in leven en zijn er 30 kleinkinderen en 3 achter kleinkinderen. Tijdens een bezoek aan haar
dochter Rose overlijdt Helena Bongard op 30 mei 1929 in Ironton, Crow Wing County.
Peter en Helena Vaars zijn beiden begraven te Brainerd, Crow Wing County, Minnesota.

Peter Joseph Vaars en Helena Bongaerts
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Anna Elisabeth Vaars, 1877-1906

Gertrud Vaars, 1895-1955, en Arthur Wolford met dochter Lois
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VI: Joannes Henricus (Henry), geboren 18 november 1848 te Limbricht, huwt te Chaska in 1873 met
Monica Kerker, geboren 1851 in Kirchberg, St. Gallen, Zwitserland, dochter van John Kerker en
Catherine Glasser.
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Tot 1875 woont het gezin in Chaska Village waar Henry een 'hardware' (ijzerwaren) bedrijf runt. Hij levert
kachels, blik- en ijzerwaren. Kort na de geboorte van hun tweede kind zijn Henry en Monica naar
Minneapolis verhuisd. Daar is Henry enige tijd 'forman in a wholesale tin ware establishment', zoiets als
voorman bij een blikwaren groothandel. In de City Directory (stadgids) van Minneapolis van 1890/1891
staat hij vermeld onder Vaars & Stremel Stoves. In de latere directories wordt hij vermeld als zijnde
'tinner/tinsmith' (tinnegieter/blikslager) en werkt hij voor de firma Stremel Bros Roofing. Voor deze firma
blijft hij, volgens de City Directories, tot zeker 1920 werken. Hij is dan al 72 jaar oud.

Chaska Valley Herald, 24 September 1874
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Het is Henry die de aanzet heeft gedaan tot het veranderen van de achternaam in Vaars. De
nakomelingen van zijn broer Peter praten over Henry's familie als over de 'rijke tak' van de familie. Dit
gebaseerd op het feit dat Henry en Monica in zo'n mooi huis woonden in Minneapolis. Uit de gegevens
van de censussen blijkt echter dat Henry weliswaar de eigenaar van dit huis was maar dat er in 1920 nog
altijd een hypotheek op rustte!
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Henry en Monica krijgen 5 kinderen:
1) Christina Annie, 1874-1927, huwt Afred Bernicke
2) Henry Jacob, 1875-1949, huwt Alice Jourdain
3) Rose Ann, 1879-1955, huwt Thomas Burns
4) Otto D. 1886-(Wisconsin?), huwt Mabel Tillotson
5) Dorothy, 1893-1977, ongehuwd.

Monica Kerker overlijdt op 25 oktober 1919 te Minneapolis, 68 jaar oud. Henry gaat dan samen met de
jongste dochter inwonen bij zijn dochter Christina en haar echtgenoot. Aldaar overlijdt hij op 1 februari
1943 op 94 jarige leeftijd.
Henry en Monica Vaars zijn beiden begraven op het Crystal Lake kerkhof te Minneapolis, Minnesota.

Met dank aan: Dennis Vansloun, MN; Sharyl Vaars, MN; Lorene Vaars, MN; Lois Wolford Clausen, CA;
Chuck Schoumaker, MA; Bev Elmshauser, MN; Jodi Magnuson, MN; Lorraine Rohloff, AK, Wendy
Anderson
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Bronnen o.a.:
- Burgerlijke Stand Limbricht
- Bevolkingsregister Limbricht
- Bevolkingsregister Susteren
- Weekblad Mercurius 1863
- Notarieel Archief van der Heijden, Sittard
- Censussen MN, meerdere jaren
- Civil Records, o.a. Carver County, MN
- Kadasterkaart Carver County, Minnesota, 1880
- Kranten Carver County, Minnesota
- Familie Vaars, Minneapolis, MN
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