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De familie Tummers, Brandstraat, Einighausen. 
 
Joannes Jacobus Tummers, geboren 1 aug 1803 te Guttecoven, zoon van Lambert Tummers en 
Joanna Mechtildis Frenken, huwt 11 febr. 1836 te Limbricht met Maria Agnes Heutmekers, geboren 1 
mei 1815 te Einighausen, dochter van Willem Heutmekers en Maria Elisabeth Thijssen. 
Van dit echtpaar worden te Einighausen tien kinderen geboren waarvan er vijf jong sterven. De overigen 
zijn allen meegegaan naar Amerika en wel; I: Jan Mathias uit 1839, II: Ludovicus uit 1841, III: Maria 
Elisabeth uit 1844, IV: Maria Catharina uit 1853 en V: Maria Christina uit 1857. 
Jacobus Tummers is volgens het bevolkingsregister van Einighausen uit 1860 van beroep timmerman. 
 
Het Stadsarchief van Venlo bezit een computer uitdraai van ‘Dutch Emigrants in U.S. Ship Passenger 
Manifest 1820-1880. An Alphabetical listing by Household Heads and Indepandent Persons’ door Robert 
P. Swierenga. Deze lijst is in Amerika aan de hand van nog voorhanden zijnde scheepslijsten samen- 
gesteld. Dat deze lijst verre van compleet is bewijst het feit dat  Joannes Jacobus Tummers met zijn 
familie de enige van de door mij onderzochte Limbrichtse emigranten is die op deze lijst voorkomt. Enkele 
gegevens van deze lijst; Jacobus Tummers, gehuwd, 59 jaar, farmer, bestemming: St. Paul Minnesota, 
laatste woonplaats: Limburg Netherlands, naam van het schip: Germania of Bremen, datum vertrek: 22 
april 1863, haven van vertrek: Antwerpen, haven van aankomst: New York, bijzonderheden tijdens de 
reis: geen, plaats op het schip: steerage, between decks (tussendek). Met hem reisden zijn echtgenote 
Maria, 46 jaar, farmer, zijn zoons: Mathias, 25 jaar, boerenknecht, Ludwig, 22 jaar, boerenknecht, en zijn 
dochters: Elisabeth, 20 jaar en Catharina, 9 jaar. Verder wordt er nog vermeld Martin, zoon, 5 jaar, dit 
moet waarschijnlijk hun dochter Maria Christina zijn geboren in 1857. 
 
Maar voor de familie Tummers naar Amerika vertrekt verkoopt men eerst het huis met schuur, stal, tuin 
en boomgaard gelegen te Einighausen, sectie B, nummer 629, 630 en 631. Deze verkoop vindt plaats op 
1 maart 1863 bij Notaris Dumoulin te Sittard, akte nr. 74. Opmerkelijk is dat het huis met toebehoor 
verkocht wordt door Maria Agnes ‘Hoedemakers’, daarbij bijgestaan door haar echtgenoot Jacob 
Tummers. De kopers zijn Peter Joseph Heutmakers, ongehuwd, dienstknecht en Willem Heutmakers in 
huwelijk met Maria Catharina Thissen, wever, allen wonende te Einighausen, respectievelijk een oom en 
de ouders van Maria Agnes Heutmakers. De verkoopsom bedraagt 250 gulden. Al eerder op 19 febr. 
heeft men via een openbare verkoop huisraad e.d. verkocht. De post die daarbij het meeste opbracht was 
mest voor het aanzienlijke bedrag van 13 gulden en 60 centen. De koe werd die dag niet verkocht bij 
gebrek aan opbod. De opbrengst van deze verkoop bedraagt 92 gulden en 95 centen. Samen met de 
verkoopsom van het huis en na aftrek der kosten rest het bedrag van 326 gulden en 39 centen. Daarmee 
wordt eind april 1863 de reis aanvaard met bestemming Minnesota in Noord Amerika.  
 

Het gezin Tummers vestigt zich in Laketown in Carver 
County. In de census van 1870 worden ze als volgt 
vermeld: Jacob Timmers, 69, farmer, Louisa Timmers, 54, 
keeping house, Alois Timmers, 26, laborer en Christin 
Timmers, 14, allen: born Holland. De waarde van de 
onroerende goederen bedraagt $1000 en van de roerende 
goederen $325. Zoals uit het bovenstaande blijkt wonen 
de meeste kinderen niet meer thuis, zij zijn ondertussen 
gehuwd of werken buitenshuis. Ook blijkt dat de naam 
Tummers reeds veranderd is in Timmers. Onder deze 
spelling vinden we de familie verder steeds vermeld met 
een enkele keer onder Tummers of Thummers. 
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Grafsteen Tummers op het kerkhof van Victoria 
In maart 1873 sterft Maria Agnes Heutmekers te Laketown op 58 jarige leeftijd. Na het overlijden van zijn 
echtgenote verhuist Jacobus naar Chanhassen. In 1875 woont hij aldaar samen met zijn zoon Louis en 
dochter Christine. Wanneer zijn zoon Ludovicus huwt gaat Jacob bij hem inwonen. 
Joannes Jacob Tummers sterft in aug 1886 te Chanhassen, Carver County, Minnesota, 10 dagen na zijn 
83ste verjaardag. Jacob en zijn echtgenote zijn beiden begraven op het katholieke St. Hubert’s kerkhof te 
Chanhassen. 
 
Kinderen van Joannes Jacob Tummers en Maria Agnes Heutmekers: 
 
I: Jan Mathias, geb. 1 november 1839, huwt in 16 oktober 1866 te Waconia met Theresia Baumgatner, 
geboren 5 juni 1841 in Wenen, Oostenrijk, dochter van Mathias Baumgatner en Margaretha Besterman 
(of Osterman).  
 
Mathias en Theresia wonen de eerste jaren van hun huwelijk in bij de familie Baumgatner in Laketown. In 
1880 bezit Mathias zijn eigen farm met 80 acres (ong. 32 ha) land in sectie 13 van Laketown Township. 
Er worden 8 kinderen geboren, 4 zonen en 4 dochters. Hun eerste kind, een zoon, overlijdt bij de 
geboorte in augustus 1867. Dan volgt Theresia, geb. 1869; Susanna, geb. 1870, zij  sterft op 2 jarige 
leeftijd aan tyfus; John Mathias, geb. 1871, overleden 1941, ongehuwd; Joseph, geb. 1873, hij overlijdt in 
1906, ongehuwd, aan bloedvergiftiging; Rosalie, geb. 1876; Anton, geb. 1877 en Mary, geb. 1879.  
Dochter Mary huwt november 1902 te Victoria met John Notermann, een afstammeling van Theodoor 
Notermans uit Obbicht. Zij schijnen enige tijd in de staat Wisconsin te hebben gewoond want de twee 
oudste van hun vier zoons worden daar geboren. In 1920 echter woont Mary met haar kinderen in bij 
haar broer John Mathias in Laketown, zij is dan reeds weduwe! 
 
Theresia Baumgartner sterft in december 1906 te Laketown aan een hartinfarct. Mathias overlijdt februari 
1920 aan een longontsteking. Beiden zijn begraven op het katholieke kerkhof van Victoria, onder welke 
parochie Laketown valt.  
   

Bidprentje van Mathias Tummers en Theresia Baumgartner 
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II: Ludovicus Tummers (Louis), geb. 5 december 1841, huwt 6 juni 1876 in Hennepin County, 
Minnesota, met Wilhelmina Verlaak, geboren 28 februari 1852 in ‘Holland’, dochter van Willem Verlaak 
en Anna Catharina Reijnen. 
 
Willem Verlaak, geboortig van Thorn, vertrekt in 1862 vanuit Susteren met zijn echtgenote, Anna 
Catharina Reijnen, en 5 kinderen naar Noord Amerika. De familie Verlaak vestigt zich op een boerderij in 
de buurt van Benton, nu Cologne, Carver County, Minnesota. Willem Verlaak overlijdt reeds in maart 
1869 te Benton, pas 46 jaar oud. Zijn weduwe Anna Catharina hertrouwt met Nicolaus Rosbach, geb. 
1813 in Luxemburg, en woont in 1870 in Chanhassen alwaar ze in 1894 overlijdt. Wilhelmina Verlaak 
woont en werkt in 1870 in St. Anthony, een plaatsje ten noorden van Minneapolis. Zij huwt in 1872 
William Trutnau. William en Wilhelmina krijgen 3 kinderen, 2 dochters en een zoon. Na het overlijden van 
haar eerste echtgenoot huwt Wilhelmina in 1876 Louis Timmers. Helaas is het op dit moment niet 
mogelijk na te gaan waar Wilhelmina Verlaak precies geboren is omdat vanwege waterschade niet alle 
registers van Susteren beschikbaar zijn.  
 
Op 9 april 1872 koopt Louis 80 acres land in sectie 15 van Chanhassen Township voor de som van 
$1000. Hier blijft hij boeren tot rond 1910 wanneer hij de farm over doet aan de zoon uit zijn vrouws 
eerste huwelijk, William Trutnau. 
Louis en Mena Timmers krijgen 8 kinderen die allen te Chanhassen worden geboren; Joseph, geb. 1879; 
John Peter, geb. 1881; Mary Josephine, geb. 1883; Nicolas, geb. 1886; Margaret, geb. en overl. 1888; 
Helena, geb. 1889; Mary Christina, geb. 1891, overl. 1892 en Mary A., geb. 1896. 
Bij het overlijden van hun moeder in 1919 wonen o.a. Joseph en John in Californië en is een dochter, 
Mary A. gehuwd met Mathew Kurvers, waarschijlijk een afstammeling van Theodoor Hubert Curvers uit 
Roosteren. 
 
In febr. 1918 overlijdt Louis Timmers in Chanhassen Village op 77 jarige leeftijd aan een herseninfarct. 
Wilhelmina Verlaak sterft op 6 december 1929 in het huis van haar dochter Mary Kurvers aan een 
longontsteking. Bij haar overlijden zijn er 24 kleinkinderen en een achter kleinkind.  
Beiden worden begraven op het katholieke kerkhof van St.Hubert te Chanhassen, hun grafstenen zijn 
nog tot op heden aanwezig. 
 

 
Nicolaas, z.v. Louis Timmers en Wilhelmina Verlaak 

 
III: Maria Elisabeth, geb. 8 juli 1844, trouwt op 14 november 1867 te Chaska met John Backhoff.  
Hij is april 1823 geboren te ‘Germany’. 
 
Voor zijn huwelijk woont John Backhoff in Chaska. In 1862 neemt hij dienst in het leger en vecht mee in 
de Civil War. Na hun huwelijk vestigen John en Mary zich in Chanhassen, in sectie 11 bezit hij daar 64 
acres (ong. 25 ha) land. Het gezin is ook weer goed gezegend wat kinderen betreft; 7 zonen en 2 
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dochters; Frederick, geb. 1867, overlijdt in 1883 op 16 jarige leeftijd aan de gevolgen van een schop door 
een ezel; (‘kicked by a mule’); Mathias, geb. 1869; Louis, geb. 1871; Catharina, geb. 1872; Gerhard, geb. 
1874; Anna Maria, geb. 1874; John Bernardus, geb. 1877; Joannes Leonardus, geb. 1880; Henry, geb. 
1884 en Minnie, geb. 1885. 
 
John Backhof overlijdt zeer plotseling op 13 januari 1906 en wordt op 15 januari met militaire eer 
begraven op het Pioneer kerkhof te Chanhassen.  
Maria Elisabeth Tummers blijft nog ongeveer 10 jaar op hun boerderij in Chanhassen wonen maar rond 
1916 verhuist zij, na verkoop van haar bedrijf, naar Tacoma in de staat Washington. Daar woont zij in bij 
een van haar dochters en overlijdt aldaar op 21 feb. 1931. Zij is begraven op het kerkhof van Tacoma. 
 
IV: Maria Catharina, geb. 29 juni 1853, huwt 10 juli 1870 te Chaska met Nathaniel Kline, geboren 27 
februari 1838 in Wilkesbare, Pennsylvania, zijn ouders waren afkomstig uit ‘Prussia’.  
 
Ook Nathaniel Kline was een oorlogs veteraan. In augustus 1862 neemt hij dienst in het Amerikaanse 
leger en wordt ingedeeld bij Company I,9th Minnesota Infantry. Tijdens zijn diensttijd wordt hij geveld 
door tyfus. Ook raakt hij gewond aan zijn rechter voet welke hierdoor misvormd blijft. Vanwege dit alles 
wordt hij in mei 1864 eervol ontslagen.  
Na hun huwelijk wonen Nathaniel en Catharina korte tijd in de buurt van Chanhassen. Aldaar worden de 
volgende kinderen geboren; Louis, geb. 1872 en Chas, geb. 1873; Lambertus, geb. 1877 en Maria 
Elisabeth, geb. 1879. Nathaniel is daarna met zijn gezin verhuisd naar zijn ouderlijke boerderij in Eagle 
Creek, Scott County, Minnesota. Er worden nog 10 kinderen geboren.  
Nathaniel en Mary bewerken de boerderij tot ongeveer 1915 wanneer zij verhuizen naar het dichtbij 
gelegen Shakopee.  
 
Op 21 februari 1926 sterft Nathaniel in zijn huis te Shakopee aan ‘La Grippe’. Ook hij wordt met militaire 
eer begraven vanwege zijn deelname aan de Civil War. Zijn echtgenote kan niet op de begrafenis 
aanwezig zijn vanwege het feit dat zij met dezelfde ziekte aan het bed gekluisterd is. 
Nathaniel wordt begraven op het Upper Catholic kerkhof te Shakopee. 
 
Maria Catharina Tummers woont enige tijd, van 1927 tot 1930, in bij haar jongste dochter, Mrs. Al Tiedt, 
in Shakopee waarna zij verhuist naar Minneapolis en intrekt bij een andere dochter gehuwd met Thomas 
Duffy. Aldaar overlijdt zij op 2 december 1936, 83 jaar oud. Zij wordt naast haar man begraven te 
Shakopee. 
 
V: Maria Christina, geb. 1 juni 1857, huwt 5 feb. 1878 te Hastings, Dakota County, Minnesota met Peter 
Reuter, geb. jan. 1844 in Luxemburg, z.v. Wilhelmus Reuter en Anna Maria Giever (of Gever). 
 
De eerste jaren na hun huwelijk wonen Peter en Christina in Hastings, denkelijk bij Peters moeder. Aldaar 
worden de volgende kinderen geboren: Anna Maria, geb. 1878; Philomena, geb. 1880 (zij huwt 1897 te 
Chaska met Gerardus Josephus Hutmaker, z.v. Joannes Leonardus Heutmekers. De familie Heutmekers 
wordt in een volgend artikel beschreven); Katie, geb. 1881; Jacobus, geb. 1883, overl. 1886 en Peter Jr., 
geb. 1886. Vervolgens woont het gezin enige tijd in Marshan Township waarna ze rond 1887 verhuizen 
naar Chanhassen in Carver County. Er worden nog twee kinderen geboren: Maria Elizabeth, geb. 1888, 
overl. 1889 en Josephine, geb. 1890. De drie oudste dochters verhuizen na hun huwelijk naar Glenwood 
City in de staat Wisconsin. 
Peter en Christina hebben denkelijk geen eigen farm in bezit gehad want Peter wordt op de census van 
bijv. 1900 vermeldt als ‘farm laborer’ (boerenknecht). 
Maria Christina Tummers overlijdt reeds in 1893 te Chanhassen aan TBC, ze is dan pas 36 jaar oud. 
Peter blijft in Chanhassen wonen alwaar hij in mei 1910 sterft. Zij zijn beiden begraven op het St. Hubert’s 
kerkhof te Chanhassen. 
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Met dank aan; Dennis Vansloun, MN; Emile Hollman, Maastricht; Kathy Goulet, WI; Chuck Schoumaker, 
MA; Kay Hartzell, MD; Anita Henning, CA; Reggie Frost, USA., Dick Dols, VA. 
 
Bronnen o.a.: 
- Bevolkingsregister Einighausen 
- Burgerlijke Stand Limbricht 
- Burgerlijke Stand Susteren 
- Staten der Landverhuizingen naar Noord-Amerika van het Hertogdom Limburg, Algemeen 

Rijksarchief Den Haag 
- Censussen Minnesota 
- Civil Records Minnesota, o.a. Chanhassen, Laketown 
- Kerkelijke Registers Chanhassen, Victoria 
- Kranten Carver County en Scott County, Minnesota 
- Passagiers lijst schip Germania 
- Dutch Emigrants in U.S. Ship Passenger Manifest 1820-1880. An Alphabetical listing by Household 

Heads and Indepandent Persons, Robert P. Swierenga, Gemeente Archief Venlo 
- Kadasterkaart Carver County, Minnesota, 1880 
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