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De gebroeders Te Selle emigreren naar Amerika

Jan Hendrik te Selle en Harmen Jan te Selle

Aan het eind van september 1865 vertrokken Jan
Hendrik te Selle (geboren 1838), zijn vrouw - de
vroegere Hanna Berendina Onnink - en zijn jongste
broer, Harmen Jan te Selle (geboren in 1844) van
Winterswijk in Nederland naar Amerika.  Zij waren de
zoons van wijlen Jan Albert te Selle en zijn vrouw Dela
te Selle - ten Damme.  Op 28 november 1865 schrijft
Harmen Jan een brief vanuit Gibbsville in Wisconsin
naar zijn familie. Hij beschrijft daarin hun tocht naar
Amerika.  Op 6 oktober 1865 verlieten zij hun familie
en reisden naar Rotterdam, Hull, en Liverpool. Ze
voeren langs de kust van Ierland om tenslotte op
zondag 29 oktober in New York aan te komen.
Tijdens de zeventien dagen van hun overtocht was de
zee soms behoorlijk ruw. Vanuit New York gingen de
broers en Hanna naar Buffalo en Milwaukee en
arriveerden op 6 november 1865 bij G.W. Bloemers
in Gibbsville in de staat Wisconsin. De echtgenote van
Gerrit Bloemers was Janna te Selle, een tante van
Jan Hendrik en Harmen Jan.  In Nederland waren de
broers Te Selle loonarbeiders die voor de
landeigenaren werkten en daardoor veel ervaring
opdeden in het boerenbedrijf.

In 1866, op de leeftijd van eenentwintig jaar, trouwde
Harmen Jan te Selle met Berendina Aleida Schreurs-
Reusink, een weduwe met een zoon genaamd Manus
Jan Schreurs.  In 1958-1959 nam ik contact op met
twee zusters van mijn vader (Helena "Lena" Obbink -
Te Selle en Harmina "Minnie" Dietz - Te Selle) voor
informatie over het leven van Harmen Jan te Selle in
Wisconsin en in Nebraska. Zij schreven mij dat me-
vrouw Schreurs een boerderij bezat waarop Harmen
Jan werktzaam was. Toen Harmen Jan en
Berendiena naar Nebraska vertrokken verkochten zij
de boerderij.

In brieven naar hun familieleden in Nederland maken
de broers Te Selle opmerkingen over de prijs van het
land. Rond 1868/1869 kostte de grond zo’n 40 à 50
dollar per acre (4000 m²) terwijl het daarvoor slechts
25 à 30 dollar was geweest. In een brief van augustus
1870 naar zijn broer Derk Willem schrijft Harmen Jan
dat de grond in Wisconsin verkocht wordt voor een
prijs van 1.400 tot 2.000 dollars per 40 acres (16
hectare)

Op een zeker moment slagen de broers erin een
boerderij te huren en soms ook te kopen.  Harmen
Jan woont dan in Holland, Wisconsin en zijn broer Jan
Hendrik woont met zijn gezin 9 mijlen van hem
vandaan, waarschijnlijk in Oostburg, langs de oost-
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Te Selle Brothers Emigrated to America

John Henry Te Selle and Herman John Te Selle

In late September, 1865, Jan Hendrik te Selle (John
Henry Te Selle, born 1838), his wife, the former
Hanna Berendina Onnink, and his youngest brother,
Harmen Jan te Selle (Herman John Te Selle, born
1844), departed from Winterswijk, the Netherlands, to
America.  They were the sons of the late Jan Albert te
Selle and his wife Dela (ten Damme) te Selle.  Writing
trom Gibbsville, Wisconsin, to his family on November
26, 1865, Herman John described their trip to
America.  They left their family on October 6, 1865,
travelled to Rotterdam, Hull, Liverpool, went along the
coast of Ireland, and eventually arrived in New York
City on Sunday, October 29.  At times, the sea was
very rough during their 17 days crossing the ocean.
From New York City, the brothers and Hanna went to
Buffalo, New York, and Milwaukee, Wisconsin, and
arrived on November 6, 1865, at the home of G. W.
Bloemers in Gibbsville, Wisconsin.  Bloemer's wife
was the former Janna te Selle, aunt of John Henry
and Herman John.  In the Netherlands, the Te Selle
brothers were hired men and worked for landowners,
and gained a lot of experience in farming and working
with farm animals.

In 1866, at age twenty-one, Herman John Te Selle
married Berendiena Aleida (Reusink) Schreurs, a
widow with a young son, Manus John Schreurs.  In
1958-1959, I contacted two of my father's sisters
(Helena "Lena" Te Selle Obbink and Harmina "Minnie"
Te Selle Dietz) for information about Herman John Te
Selle's life in Wisconsin and Nebraska.  They wrote
that Mrs. Schreurs owned a farm on which Herman
John worked.  When Herman John and Berendina
moved to Nebraska, they sold the farm.

In letters to their family in the Netherlands, the Te
Selle brothers commented on the price of land. In
late1868/1869, the cost was $40 to $50 per acre, and
before that it had been $25 to $30 per acre.  In a letter
to brother Derk te Selle in August 1870, Herman John
wrote that land in Wisconsin was selling from $1,400
to $2,000 for 40 acres.

At some point in time, the brothers found places to
rent and/or to buy. Herman John was residing in
Holland, Wisconsin, and his brother, John Henry, and
family were living nine miles from him, possibly in
Oostburg, along the eastern coast of Wisconsin.



kust van Wisconsin.

In brieven naar hun familie in Nederland vermelden de
broers dat zij tarwe, haver, boekweit en doperwten
verbouwen en dat zij vee, schapen, varkens, paarden,
ossen enz. bezitten.

De broers begonnen met hun gezin toen ze nog in
Wisconsin waren. Jan Hendrik en zijn vrouw Hanna
hadden al drie kinderen toen het gezin in 1870 naar
Nebraska verhuisde  - Janna Geertruida (1866), Jan
Willem (1867) and Dela (Dillie), geboren op 4 april
,1869.

Harmen Jan meldt Dela’s geboorte aan zijn moeder
en aan zijn broer Derk in Nederland. Harmen Jan en
zijn vrouw Berendina hadden al een dochter genaamd
Dela die geboren was op 21 april 1868. Als Harmen
Jan dit niews aan zijn moeder meldt schrift hij: “haar
naam is Dela, genoemd naar moeder. Hier in Amerika
wordt ze Delia of Dillie genoemd” Zij was ongeveer
twee jaar oud toen haar ouders en haar halfbroer
Manus in 1871 naar Nebraska verhuisden.

Gerrit Jan te Selle

In augustus 1873 kwamen Gerrit Jan te Selle (ge-
boren 1841) en zijn vrouw Hanna te Selle - Jonkers*
en hun twee kinderen rechtstreeks naar Nebraska.
Hun zoon Jan Albert werd geboren in 1869 en hun
dochter Willemina in 1871.
Naast het gezin van Gerrit Jan kwamen tegelijkertijd
ook zijn tante Harmina Graaskamp - te Selle en haar
echtgenoot Christiaan Graaskamp naar Nebraska. 
Harmina was een zuster van Gerrit’s vader
Jan Albert te Selle

* Toen ik de informatie aan het verzamelen was over de broers Te
Selle, waren sommigen onder Gerrit’s nazaten onzeker over de
familienaam van Gerrit’s vrouw. Daardoor is haar naam als Younk-
ers in de familiegeschiedenis terechtgekomen.

Gewend raken aan de nieuwe omgeving

De Staat Nebraska

Nebraska werd op 1 maart 1867 toegelaten tot de
Unie. De stad Lincoln verving daarbij Omaha als
hoofdstad. “Bevolkingskenmerken: Nebraska eerste
 volkstelling die door het territoriaal bestuur in 1854
werd gehouden telde 2.732 personen, zonder de
Indianen. Het territorium omvatte toen de beide Da-
kota’s en grote delen van Colorado, Montana, Idaho
en Wyoming. De volkstelling van 1870 telde 122.993
personen binnen de huidige grenzen van de staat
Nebraska. Een bevolkingsafname van 4,5 % tussen
1930 en 1940 weerspiegelde de droogte en de
Depressie.  In 1860 kende Nebraska een volledig
landelijke bevolking. Rond 1970 woonde 61,5% van
de bevolking in stedelijke gebieden. Nederzettingen

In letters to their family in the Netherlands, the
brothers mentioned that they grew wheat, oats,
buckwheat, peas, and had cattle, sheep, hogs,
horses, oxen, etc. 

The brothers started their families while in Wisconsin.
John Henry and his wife Hanna, had three children
when the family moved to Nebraska in 1870 - Jane
Gertrude (1866), John William (1867) and Dela (Dillie)
on April 4, 1869.

Herman John reported Dela's birth to his mother and
brother Derk in the Netherlands.  Herman John and
his wife, Berendiena, had a daughter, Dela, born on
April 21, 1868.  Herman John reported this news to
his mother, Mrs. Dela te Selle, in the Netherlands.  He
commented, "Her name is Dela, named after mother.
Here in America, she is called Delia/Dillie." She was
about two years old when her parents and
half-brother, Manus, moved to Nebraska in 1871.

Gerrit John Te Selle

In August 1873, Gerrit John Te SelIe (Gerrit Jan te
Selle, born 1841), his wife, Hanna Younkers/Jonkers*
te SelIe and two children, came directIy to Nebraska.
Their son, John Albert, was born in 1869; their
daughter, Willemina, was born in 1871.  In addition to
Gerrit's family, his aunt, Harmina te SelIe Graaskamp
and her husband, Christian/Christiaan Graaskamp
also came to Nebraska at the same time.  Harmina
was a sister of Gerrit's father, Jan Albert te Selle.

* When I was assembling information of the Te Selle brothers,
some of Gerrit's ancestors were not sure of the last name of Gerrit's
wife. Therefore, her name was referred to as Younkers in the family
history.

Getting Acclimated to New Surroundings

State of Nebraska

Nebraska was admitted to the Union on March 1,
1867, with Lincoln replacing Omaha as its capital.
"Characteristics of the population: Nebraska's first
census, taken by the territorial government in 1854,
counted 2,732 persons, exclusive of Indians. The
territory then included the Dakotas and much of
Colorado, Montana, Idaho, and Wyoming. The 1870
census counted 122,993 persons for the state of
Nebraska with its present boundaries. A 4.5%
decrease in the population between 1930 and 1940
reflected the drought and Depression. In 1860, Ne-
braska's entire population was rural.  By 1970, 61.5%
of the people lived in urban areas.  Settlement came
about largely as a result of the Homestead Act in



ontstonden voornamelijk als gevolg van de
Homestead Act van 1862 en door de bouw van
spoorwegen. (Bron:Encylopedia Americana.)

Het dorp Firth in Nebraska

Een uittreksel van het boek getiteld Gedenkschrift
van Frank Russell Firth door Lee en Shepard,
Boston 1873 geeft het volgende weer: “Op korte
afstand van Lincoln ligt het zojuist aangelegde dorp
Firth. Het is Firth genoemd ter nagedachtenis van
wijlen de hoofdinspecteur van de wegen. (Western
Paper, september 1872). Op 8 juni 1872 inspec-
teerden Frank Russell Firth en zijn medewerker, een
zekere meneer Allen, een brug die eerder door
overstromingen was getroffen. De stutten onder de
brug begaven het toen er weer een trein over ging
rijden. De heer Allen werd gedood en de heer Firth
raakte ernstig gewond; hij overleed een paar dagen
later.  Later, “werd de stad {Firth} aangelegd door de
spoorwegmaatschappij en werd de plattegrond op 28
juli 1873 in de archieven vastgelegd. {Bron: Lincoln, the
Capital City, and Lancaster County, S. J. Clark Publishing
Company, 1916, Vol. I, by Andrew J. Sawyer.}

Firth werd als een zelfstandig dorp georganiseerd in
februari 1879. De eerste voorzitter van de raad van
bestuur was G.G. Beams. (History of the State of Nebraska,
published 1882, Chicago, The Western Historical Company, A.T.
Andreas, Proprietor).  Deze zelfde bron laat zien dat “Firth
heeft de best geklasseerde school buiten Lincoln.
directeur C.H. Barnard.  Het gebouw werd
opgetrokken in 1874 voor een bedrag van 2.200
dollars. De constructie heeft twee verdiepingen. het
aantal leerlingen bedraagt 120...

“Firth heeft ook de enige krant buiten Lincoln. Het is
een keurig compacte zes-koloms foliouitgave, gere-
digeerd en uitgegeven door zijn oprichter H. Snijder.
Het eerste nummer van de Weekly Times verscheen
op 3 december 1880...”

In een klein boekje, “Firth’s gunstige onderwijskundige
omstandigheden”, gepubliceerd in 1923 (*) heet het:
“Boeren van mijlenver weg kwamen naar Firth om
zaken te doen. Zij doen dit in de overtuiging eerlijk en
betrouwbaar behandeld te zullen worden. Om de
boeren tegemoet te komen houden de zakenlieden
hun winkels open op vrijdag- en woensdagavonden.”

In het voorjaar van 1923 werd na een stemming onder
de kiezers besloten de eigen opwekking van elek-
triciteit ten behoeve van elektrisch licht te beëindigen
en aansluiting te zoeken bij een andere
elektriciteitsmaatschappij die Firth een 24-uurs ser-
vice verleende.

“Het waterwinbedrijf in onze stad voorziet de wo-
ningen en zakenpanden van een overvloed aan zuiver
water dat geschikt is voor alle doeleinden”. 

1862 and construction of railroads."
(Source: Encylopedia Americana.)

The Village of Firth, Nebraska

Excerpts from the book entitled Memoir of Frank
Russell Firth by Lee and Shepard, Boston, 1873,
reflects, “A short distance from Lincoln is the town of
Firth, which has been just laid out. It is named in
honor of the memory of the late lamented
superintendent of the road.” (Western Paper, Sept.
1872)  On June 8, 1872, Frank RusselI Firth and his
co-worker, a Mr. Allen, were inspecting a bridge which
had been affected earlier by floods.  The support gave
way when a train started over it. Mr. Allen was killed
and Mr.Firth was badIy injured; he died a few days
later.  Subsequently, "...The town {Firth} was laid out
by the railroad and the plat filed for record JuIy 28,
1873..."  {Source: Lincoln, the Capital City, and Lancaster Coun-
ty, S. J. Clark Publishing Company, 1916, Vol. I, by Andrew J.
Sawyer.}

Firth was organized as a village in February, 1879.
The first Chairman of the Board of Trustees was G.
G. Beams. (History of the State of Nebraska, published 1882,
Chicago, The Western Historical Company, A.T. Andreas,
Proprietor).  This same source shows that "Firth has the
best graded school outside of Lincoln, C. H. Barnard,
principal. The building was erected in 1874 at a cost
of $2,200, and is a two-story frame structure. The
attendance is 120....

"Firth has also the only newspaper outside of Lincoln.
It is a neat six-column folio, edited and published by
its founder, H. Snyder. The first number of the Weekly
Times appeared December 3, 1880...."

In a little booklet, "Firth's Educational Advantages,"
published in 1923(*), is reflected the following:
"Farmers for miles around came to Firth to do their
trading, realizing that they will receive fair and square
treatment.  The businessmen, in order to
accommodate the farmers, keep their places of
business open on Friday and Wednesday evenings."

At the Spring 1923 election, the voters decided to
discontinue the operation of their electric light plant,
and connected instead with another company which
furnishes Firth with 24-hour electric service.

"Our city water plant furnishes the residences and
business houses with abundance of pure water for all
purposes.



“Gedurende de zomermaanden vertonen de zaken-
lieden één avond per week een gratis bioscoopfilm in
het park.”
(Opm. dit werd tenminste volgehouden tot ver in de veertiger jaren)

In 1924 waren er vier kerken in Firth: de presbyteri-
aanse, de Nederlands Hervormde, de Christelijke kerk
en de kerk van de Christian Schience.

De voorzitter van de Boerenbank was  G. Te Selle
(* Bijdrage van wijlen Ruth Rohrs - Te Selle)

Rosehill School District #63

Het album “De Hoofdstad en Lancaster County, Ne-
braska” werd uitgegeven in 1916 door de S. J. Clarke
Publishing Company. Het boek laat zien dat de
“eerste districtsschool in lancaster County werd ge-
sticht .......in het laatste gedeelte van 1864."  De
eerste school in de county lag 1½ mijl ten noorden
van Roca.  De school was gebouwd als een blokhuis
en werd de “Old Sand Hill” school genoemd. In 1865
werd de tweede districtsschool gesticht bij Yankee Hill

Vele jaren terug vernam ik dat Harmen Jan te Selle
 zitting had in het bestuur van de districtsscholen
namens de Rosehill School.  Volgens de notulen van
het Jaarcongres, gedateerd 30 juni 1913, werd een
voorstel gedaan en ondersteund de heer Te Selle
(Harmen Jan Te Selle) te bedanken voor zijn lange en
trouwe diensten aan het district verleend gedurende
zijn veertig jaren van dienst. Motie una-niem
aangenomen”

Er zijn geen bescheiden voorhanden betreffende de
stichting van de Rosehill-school.  Het kan evenwel
hebben plaatsgevonden zo rond het begin van de
zeventiger jaren van de 19e eeuw. De kinderen van
Jan Hendrik en Harmen Jan te Selle waren op dat
tijdstip op een leeftijd om naar school te gaan.

Een foto van de Rosehill School, district nummer 63
van omstreeks 1921 laat een groot aantal kleink-
inderen en achter-kleinkinderen van de drie Te Selle-
broers zien. In 1956 werd de school opgeheven en
werden de leerlingen overgeplaatst naar de
basisschool in het Firth School District.

Firth High School

De navolgende informatie is afkomstig uit een klein
boekje over “Firth’s Onderwijskundige Voordelen” dat
gepubliceerd werd in 1923. 

“Kinderen worden naar Firth gestuurd, omdat we hier
een school hebben in de B-klasse, hetgeen betekent
dat wij onderwijskundig een hoge plaats innemen.......

“(Firth) heeft op de middelbare school één van de
beste orkesten in vergelijking met alle andere steden

“During the summer months, the businessmen have
a free picture show one night a week in the park."

(Note: This was continued at least to the late 1940s.)

In 1924, there were four churches in Firth: Presby-
terian, Holland Reformed, Christian, and Christian
Science.

The president of the Farmers Bank was G. Te Selle.
(* Courtesy of the late Ruth Te Selle Rohrs.)

Rosehill School District #63

The album "The Capital City and Lancaster County,
Nebraska", which was published in 1916 by the S. J.
Clarke Publishing Company, reflects that the "first
district school in Lancaster County was organized...in
the later part of 1864."  The first school in the county
was 1½ miles north of Roca, a loghouse called the
"Old Sand Hill" School.  In 1865, District No.2 was
organized at Yankee Hill.

Many years ago, I learned that Herman John Te Selle
served on the District's School Board for the Rosehill
School. According to the minutes of the Annual
Meeting, dated June 30, 1913, it was "Moved and
seconded that we thank Mr. Te Selle {H. J. Te Selle}
for long and faithful service rendered to the district
during his 40 years of service. Motion carried
unanimously."

Records are not available concerning when Rosehill
was established, but perhaps it may have been
around early 1870s.  John Henry Te Selle and
Herman John Te Selle's children would have been
about school age at this time.

A 1921 (circa) picture of Rosehill School, District #63,
lists a number of grandchildren and great-
grandchildren of the three Te Selle brothers.  In 1956,
the school was discontinued and the students
transferred to the Elementary School in Firth School
District

Firth High School

The following information was taken from a small
booklet about "Firth's Educational Advantages',
published in 1923:

“Children are sent to Firth for we have a B rated
school, which means that we rank high
educationally..... 

“(Firth) has one of the best orchestras in High School
of any town of its size in the state....



van dezelfde omvang in de staat...... 

“Onze basketbalteams behalen uitstekende resulta-
ten.....  

“De leraren voldoen aan de kwalificaties die voor een
B-school vereist zijn..... 

“De school is hoogstmodern en de uitrusting van de
school ligt boven het gemiddelde.....

“Voor het morele en sociale leven van de leerlingen
 wordt goed gezorgd en wordt in goede banen geleid.”

“De scholen in Firth bevorderen de studiezin onder
hun atleten.  U zult vaststellen dat de jongens en
meisjes in onze basketbalteams de leiders zijn bij het
schoolwerk. Alle spelers namen vier verschillende
vakken en velen namen één vak meer dan verplicht is
gesteld.”  Enkele van de namen op de lijsten waren:
Edith Te Selle, Bertha TeSelle, Florence Te Selle, and
Geneva Te Selle.

De middelbare school in Firth had ook een orkest.
Onder de leden van het orkest waren ook namen als:
 Edith Te Selle, Roy Te Selle, Lloyd Te Selle, Bertha
Te Selle, Pearl Te Selle, Geneva Te Selle, Raymond
Te Selle en Florence Te Selle.

Op 1 juni 1964 besloten de schooldistricten van de
plaatsen in het omliggende gebied eensgezind de
Norris School, district nummer 160 op te richten.  De
school is gelegen tussen Firth en Hickman

“Our basketbalI teams make excellent records ...

“The teachers meet the requirements of B schools. ....

“The school is modern throughout and the equipment
is above the average....

“The moral and social life of the pupils are well taken
care of and developed in the right paths.”

“Firth schools promote scholarship among their
athletes. You find that the boys and girls on our
basketball teams are leaders in school work. AII the
players were taking four subjects and many were
carrying one more subject than is required."  Some of
the names listed were:  Edith Te Selle, Bertha
TeSelle, Florence Te Selle, and Geneva Te Selle.

Firth High School also had an orchestra.  Some of the
members included: Edith Te Selle, Roy Te Selle,
Lloyd Te Selle, Bertha Te Selle, Pearl Te Selle,
Geneva Te Selle, Raymond Te Selle, and Florence
Te Selle.

On June 1, 1964, school districts from the
surrounding area towns consolidated to form Norris
School District No.160.  The school is located
between Firth and Hickman.



De ‘Hofstedewet’ van 20 mei 1862

In het boek ‘De plaggenhutten-grens” geschreven
door dr. Everett Dick wordt vermeld: “De hofstede-
wet trad in werking op 20 mei 1862. De wet be-
paalde dat ‘een ieder die het hoofd is van een
gezin, of degene die de leeftijd van eenentwintig
jaar heeft bereikt en een staatsburger is van de
Verenigde Staten, of degene die een
intentieverklaring indient om zulks te worden’ en
die ‘nooit de wapens heeft opgenomen tegen de
Regering van de Verenigde Staten of hulp heeft
verleend aan hun vijanden” recht heeft op 160
acres land in bepaalde gebieden of 80 acres
wanneer zij worden betrokken in gunstiger
streken.  Zo konden bijvoorbeeld slechts 80 acres
worden verkregen binnen een spoorwegcon-
cessie.

De wet stond ook toe dat ex-soldaten uit de
Burgeroorlog, die minimaal negen maanden
gediend hadden, 160 acres grond kregen binnen
de beperkin-gen van een spoorwegconcessie,
terwijl alle anderen toch slechts tachtig acres
konden krijgen.

Het boek van Dick geeft ook aan dat mensen die
opteerden voor een hofstede legesgelden
moesten betalen bij de aanvraag.  Tevens was het
verplicht om binnen zes maanden vooruitgang te
boeken.  “Bij of voor de afloop van deze periode
moest de “homesteader’ zich op het land
bevinden en begonnen zijn met
(grond)verbeteringen. Verder was hij verplicht om
binnen vijf jaar nadat hij de eerste ei-
gendomspapieren had ontvangen er zich perma-
nent te vestigen.  Na deze tijd kon hij op elk  mo-
ment zijn definitieve eigendomspapieren aanvra-
gen, echter onder voorwaarde dat hij het zou doen
binnen zeven en een half jaar nadat zijn papieren
waren ingedragen.  Deze laatste procedure
bestond uit het leveren van het bewijs dat aan de
voorwaarden was voldaan.”

Homestead Bill   May 20, 1862

In his book, The Sod House Frontier, Everett Dick,
Ph.D., wrote: "The Homestead Bill became a law
on May 20, 1862.  It provided that “any person
who is the head of a family, or who has arrived at
the age of twenty-one years, and is a citizen of the
United States, or who shall have filed this
declaration of intention to become such,” and who
has “never borne arms against the United States
Government or given aid and comfort to its
enemies,” was entitled to one hundred and sixty
(160) acres of land in certain areas, or eighty (80)
acres if taken in more favorable locations. For
example, only eighty acres could be taken within a
railroad grant."

The law also allowed an ex-soldier of the Civil War
who had served nine months to take one hundred
and sixty acres of land within the limits of a
railroad grant, whereas all others could take only
eighty acres.

Everett Dick's book also reflects that
homesteaders paid a filing fee when making
application and were required to make
improvements within six months.  "On or before
the expiration of that time, the homesteader had to
be on the land and begin improvements. He was
further required to make it his permanent
residence for five years from the date of the first
papers. Any time after that date the settler could
take out his final papers, provided, however, that
he did it within seven and one-half years after
filing. This final process consisted of giving
evidence that the conditions had been fulfilled."

Jan Hendrik te Selle

Jan Hendrik komt naar Nebraska in 1870.

Na ongeveer vijf jaar in Wisconsin gewoond te
hebben, vestigen Jan Hendrik te Selle en zijn
echtgenote Hanna (Onnink) zich in 1870 met hun
drie jonge kinderen in Firth in de staat Nebraska.
Vlak na zijn aankomst in Nebraska deed hij een
aanvraag voor een hofstede in Lancaster County.

Deze hofstede is sindsdien steeds in het bezit van
de familie gebleven. Op dit moment, 28 december

John Henry Te Selle

John Henry Te Selle came to Nebraska in 1870.

After residing in Wisconsin for about five years,
John Henry Te Sel!e, his wife Hanna (Onnink),
and their three young children settled in Firth,
Nebraska, in 1870. ShortIy after his arrival in
Nebraska, he applied for a homestead in
Lancaster County.

This homestead has been in the family all these
years. As of this date, December 28, 2000, his



2000 is zijn kleinzoon, die ook John Henry heet, in
het bezit van de boerderij.  De jongere John Henry
heeft nog steeds de originele kopie van de aan-
vraag voor de hofstede.  Daarin staat het
volgende te lezen:

Hofstede Certificaat No. 6285, Aanvraag 5626:

DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. Allen
aan wie dit papier zal worden getoond, Gegroet;
AANGEZIEN er is gedeponeerd in het Algemene
Landskantoor der Verenigde Staten een Cer-
tificaat van het Grondregistratiekantoor in Lincoln,
Nebraska, waaruit blijkt dat krachtens de
Congreswet, aanvaard op 20 mei 1862, “ter
zekerstelling van Hofsteden aan feitelijke
kolonisten op de Staatsdomeinen” en de daartoe
strekkende aanvullende wetten, de aanvraag van
Jan Hendrik te Selle is vastgesteld en  - conform
de wet - zorgvuldig en op gepaste wijze geheel is
voltooid voor de
Oostelijke helft van het Noord-West kwartier
van Sectie vierentwintig in Gemeente zeven
Noord van Rij zeven Oost in de
Gronddistricten die onderworpen zijn aan
verkoop in Lincoln Nebraska, omvattende
tachtig acres volgens de Officiële
Overzichtsplattegrond van het voornoemde Land,
teruggestuurd naar het Algemene Landskantoor
door de Inspecteur Generaal:
“Dit nu wetende, bestaat er daardoor nu, geschon-
ken door de Verenigde Staten aan voornoemde
Jan Hendrik te Selle, een grondstuk als
hierboven beschreven: het genoemde grondstuk
met de daarbij behorende toevoegingen is voor
altijd te behouden en te bewaren door
voornoemde Jan Hendrik te Selle en door zijn
erfgenamen en opvolgers.
Als getuigenis hiervan heb ik, Rutherford B. Hays.
President van de Verenigde Staten van Amerika
verordonneerd dat deze brieven worden
geoctrooieerd en daartoe wordt ook het Zegel Van
het Algemeen Landskantoor er aangehecht.

Vanuit mijn handen weggegeven in de Stad Was-
hington op de Dertigste dag van Augustus, in het
jaar onzes Heren, eenduizend achthonderd en ze-
venenzeventig en van de Onafhankelijkheid van
de Verenigde Staten....
“DOOR DE PRESIDENT: R.B. Hayes
Door B.L. Lang, Secretaris
S. W. Clark, Griffier van het Algemeen Grondkan-
toor.
Gearchiveerd in Boekdeel 13, pagina 244

Hofstede geschonken aan Jan Hendrik te Selle

grandson, also named John Henry Te Selle, owns
this property. The younger John Henry has the
original copy of the homestead application. The
application reads as follows:

Homestead Certificate No. 6285, Application
5626:
THE UNITED STATES OF AMERICA, To all
whom these presents shall come, Greeting:
WHEREAS There has been deposited in the
General Land Office of the United States a
Certificate of the Register of the Land Office at
Lincoln Nebraska, whereby it appears that
pursuant to the Act of Congress approved 20th
May 1862, “To secure Homesteads to actual
Settlers on the Public Domain,” and the acts
supplemental thereto, the claim of John Henry Te
SelIe has been established and duly consum-
mated, in conformity to law, for the

East half of the North West quarter of Section
Twenty-Four in Township Seven North of
Range Seven East in the District of Lands
subject to sale at Lincoln, Nebraska,
containing Eighty Acres according to the Official
Plat of the Survey of the said Land, returned to the
General Land Office by the Surveyer General:

"Now know ye, That there is, therefore, granted by
the United States unto the said John Henry Te
Selle the tract of Land above described: To have
and to hold the said tract of Land, with the
appurtenances thereof, unto the said John Henry
Te Selle and to his heirs and assigns forever."

In testimony whereof, I, Rutherford B. Hays,
President of the United States of America, have
caused these letters to be made Patent, and the
Seal of the General Land Office to be hereunto
affixed.

"Given under my hand, at the City of Washington,
the Thirtieth day of August, in the year of our Lord
one thousand eight hundred and seventy-seven
and of the Independence of the United States ...

"BY THE PRESIDENT: R. B. Hayes
By B. L. Lang, Secretary
S. W. Clark (?), Recorder of the General Land
Office.
Recorded, Vol.,13, Page 244

Homestead Granted to John Henry Te Selle



Op 30 augustus ontving Jan Hendrik te Selle tach-
tig acres.

On August 30, 1877, John Henry Te Selle was
granted 80 (eighty) acres.

Jan Hendrik te Selle’s eerste huis in Nebraska

Vandaag (3 januari,  2001) bezocht ik telefonisch
John Henry Te Selle uit Firth. Zijn grootvader, Jan
Hendrik te Selle (1838) vestigde zich in 1870 in
Nebraska. Ik vroeg hem of zijn grootvader en
diens familie eerst in een plaggenhut moesten
leven nadat zij pas in Nebraska waren
aangekomen. “Ja” was het antwoord.

De Encyclopedia Americana beschrijft de
plaggenhut als een huis typisch voor de prairie en
de tijd dat Amerika zijn grenzen naar het westen
begon te verleggen.

De plaggenhut ontstond door een tekort aan
timmerhout. “er werden voren geploegd over een
stuk grond van zo’n halve acre. De zode werd in
blokken circa 1 meter lengte gehakt.  Voor de
eerste laag van de muur werden deze blokken
naast elkaar geplaatst rond de fundering, drie
blokken diep, en ruimte overlatend voor een deur.
De scheuren werden opgevuld met modder en
aarde. De voegen waren net zo gebroken als bij
het metselen van stenen en iedere derde laag
werd dwars op de andere geplaatst om ze
stevigheid te geven. Er werden een deurkozijn en
twee raamkozijnen in de muur van plaggen
geplaatst die soms ook nog verstevigd werd door
er stevige twijgen van hickory-hout doorheen te
slaan. Armere kolonisten maakten hun daken door
de daksparren en balken eerst te bedekken met
kreupelhoutbladeren daarna met prairiegras om
tenslotte alles te bedekken met plaggen. Rijke
kolonisten hadden daken met een geraamte
waarbij de bekleding vastgespijkerd kon worden
op de daksparren. Daar bovenop kwam
teerpapier. Ofschoon plaggenhutten koel waren in
de zomer en warm in de winter, gaven  hun
lekkende daken vaak problemen

John Henry Te Selle's first home in Nebraska

Today (January 3, 2001), I visited by telephone
with John Henry Te Selle of Firth.  His grand-
father, John Henry Te Selle (1838), settled in
Nebraska in 1870.  I asked him if his grandfather
and his family had to live in a sod house after they
first arrived to Nebraska. “Yes," he replied.

The Encyclopedia Americana describes the sod
house as a typical prairie home in the frontier days
in America because of a lack of timber.

"Furrows were turned over on about half an acre
of ground, and the sod was cut into bricks about 3
feet (1 meter) long.  For the first layer of the wall,
these bricks were placed side by side around the
foundation, three deep, leaving room for a door.
The cracks were filled with dirt. The joints were
broken as in bricklaying, and every third layer was
set crosswise of the others to give them solidity.
A door frame and two window frames were set in
the sodwall, which was sometimes reinforced by
hickory withes* driven down into it. Poorer settlers
made their roofs by covering the rafters with
sheets of brush, then prairie grass, placing sod
over all.  Affluent settlers had frame roofs, with
sheeting nailed to the rafters and tar paper on top.
Although sod houses were cool in summer and
warm in winter, their leaky roofs were
troublesome."

(*Withes:  a tough supple twig used for binding things together.)

Het gezin van Jan Hendrik breidt zich uit

Op 10 december 1872 schrijft Jan Hendrik aan
zijn familie in Nederland dat hij en zijn vrouw op
20 maart 1872 een dochter hebben gekregen:

“Die Was Vlug en Wel tot in het laats van Julij
daar op kreeg zij een loop en dat wort vandag tot
dag slimmer en daarbij overgeven zoodat het
niets binnen kon houden, en is ons Van Den
Heere uit onze handen Weg genomen. Op Den

John Henry Te Selle's Family Expanded

On December 10, 1872, John Henry wrote his
family in the Netherlands that he and his wife had
a daughter born on March 20,1872:

"She was well and active until the end of July,
then she got the diarrhea. Day by day that got
worse, until she could not keep anything down.
The Lord took her from our hands. In August she
passed away."





8sten Augustus is het Oveleden”

Op 1 juni 1875 schrijft vervolgens Gerrit Jan te
Selle aan zijn familie, “Ook heeft Broeder Jan
Henderik een Jonge Zoon wiens naam is
Henderrik  ook heeft hij er een dat gij niet Weet
Wiens naam is Jan Albert  Zij zijn allen nog Wel
en gezond.”

Later werden de kinderen van Jan Hendrik Te
Selle geregistreerd in de Nebraska Volkstelling -
Lancaster County (zie de Verslagen van de
Volkstelling Nebraska)

Then on June 1, 1875, Gerrit John Te SelIe wrote
his family, “Brother John Henry had a young son
whose name is Hendrik. He has another son
which you did not know of yet, whose name is Jan
Albert. They are all well and healthy."

Later, John Henry Te Selle's children were
recorded on the Nebraska Census - Lancaster
County. (See Nebraska Census reports.)

Jan Hendrik Te Selle wordt Amerikaans
staatsburger

Jan Hendrik te Selle, geboren in Nederland in
1838, werd Amerikaans staatsburger op 5 mei,
1877.  Zijn kleinzoon, John Henry Te Selle uit
Firth, Nebraska, bezit ook het document waaruit
blijkt dat de oudere Jan Hendrik te Selle een
burger werd van de Verenigde Staten. ( Ik heb
geprobeerd de informatie te typen, maar het was
te schemerig.  Willem III was toen Koning der
Nederlanden)

John Henry Te Selle Became a Citizen of USA

John Henry Te Selle, born in the Netherlands in
1838, became a citizen on May 5, 1877. His
grandson, John Henry TeSelle of Firth, Nebraska,
also has the document when the elder John Henry
TeSelle became " A Citizen Of The United States."
(I attempted to type the information, but it was too
dim.  William III of Orange-Nassau was King of the
Netherlands at that time.)

Harmen Jan te Selle

Harmen Jan te Selle komt naar Nebraska in
1871

Harmen Jan te Selle vraagt een hofstede aan

In 1958-1959 stelde ik vragen aan mijn vader,
Benjamin F. Te Selle, aan een van zijn broers,
Herman en zijn vrouw Jennie, en aan twee van
zijn zusters, Harmina te Selle-Dietz en Helena
“Lena” Te Selle-Obbink betreffende de vroegste
tijden zoals mijn grootvader, Harmen Jan te Selle
en zijn gezien die hadden meegemaakt zowel in
Wisconsin als in Nebraska. Deze broers en
zusters waren kinderen van Harmen Jan en zijn
tweede echtgenote Johanna Brethouwer-te Selle.
Mijn vader, Benjamin F. had eigenlijk geen tweede
voornaam.  Toen hij ouder werd voegde hij de “F”
toe omdat hij en zijn neef, die ook Benjamin
heette, vaak per vergissing  post ontvingen die
voor de ander bestemd was.

Mijn vader wist niet zoveel over zijn vader te
vertellen. Alles tezamen had Harmen Jan 16
kinderen. Van zijn eerste vrouw Berendina waren:
Dela, Willem en Berendina Aleida (die al als
zuigeling overleed). Van zijn tweede vrouw
Johanna was een tweede Berendina AleidA

Herman John Te Selle

Herman John Te Selle came to Nebraska in
1871

Herman John Te Selle Applies for a Homestead

In 1958-1959, I queried my father, Benjamin F. Te
Selle, one of his brothers, Herman, and his wife,
Jennie, and two of his sisters, Harmina "Minnie"
Te Selle-Dietz and Helena "Lena" Te Selle-
Obbink, concerning the early days experienced by
my grandfather, Herman John Te Selle, and his
family, in both Wisconsin and Nebraska. These
siblings were children of Herman John and his
second wife, Johanna Brethouwer-Te Selle. My
father, Benjamin F., did not have a middle name.
When he became older, he included the "F"
because he and his cousin, also named Benjamin,
often received each others’ mail by mistake.

My father did not know very much about his
father. In all, Herman John Te Selle had 16
children. From his first wife, Berendiena, were:
Dela, Willem, and Berendiena Aleida (who died
when an infant). From his second wife, Johanna,
he had another Berendiena Aleida (Dina/Dena),



(Dina/Dena), Evert Jan, Albert, Helena (Lena),
Harmina (Minnie), Bertha Johanna, Herman Jan,
Benjamin, Johanna (als zuigeling overleden), Jan
Hendrik, Gerrit, Johanna Maria en Cornelius (als
zuigeling overleden). Er bestaat geen twijfel over
het feit dat Harmen Jan te druk was met het
opbouwen van een bestaan voor zijn “broedsel’
dan dat hij nog de tijd had om zich met het
verleden bezig te houden.

Toen hij nog in Wisconsin woonde, trouwde Har-
men Jan met een jonge weduwe, mevr. John
Schreurs die een jonge zoon had genaamd
Manus John (Manes Johannes). De vroegere
Berendina Aleida Schreurs-Reusink bezat een
boerderij waarop Harmen Jan werkzaam was.

Na ongeveer zes jaar in Wisconsin gewoond te
hebben vestigden Harmen Jan, zijn vrouw en
kinderen zich in 1871 in Firth, Nebraska. Kort na
zijn aankomst in Nebraska, diende hij een
aanvraag in voor een hofstede in Lancaster
County.  Harmen Jan vestigde zich op een
boerderij die op anderhalve mijl ten noorden van
Firth gelegen was. Iemand anders had voor die
tijd al op dit bezit gewoond.

Informatie verkregen van het Amerikaanse
Grondkantoor in Lincoln, Nebraska laat zien dat
op 23 maart 1870 het grondstuk E1/2 (East
one-half), Section 22, Range 7, Township 7, 80
acres, werd betrokken door Hiram Montgomery."
Op "5 februari, 1872, waren Hiram D. Montgomery
en zijn vrouw Emily de schenkers en H. J. Teselle,
de begiftigde." (de naam Te Selle werd twee keer
verkeerd gespeld, eenmaal als de begiftigde en
een andere keer als Tesselle)

Mijn tante Minnie en tante Lena verklaarden dat
“Montgomery teleurgesteld was over Nebraska,
zodat hij terugkeerde naar Missouri. Vader
betaalde  14 dollar aan administratiekosten.”

Het bezit bleef bijna een eeuw lang in handen van
de familie van Harmen Jan. Een zoon, die ook
Harmen Jan heette (geboren in 1888) en zijn
vrouw Jennie, werden uiteindelijk eigenaar en
woonden daar totdat zij, in de zestiger jaren,
verhuisden naar het dorp. (Firth) Tante Jennie
vertelde, “Toen Harmen Jan senior en zijn gezin
voor het eerst in 1871 naar de boerderij trokken,
stond er slechts een klein  houten gebouw. Toen
het gezin groeide,  werd er meer aangebouwd. De
schuur werd gebouwd in 1896.  Herman (Jennie’s
echtgenoot) heeft er wat aan laten veranderen,
maar het hoofdgedeelte van de schuur is
hetzelfde gebleven. Het huis waar we nu in wonen
(in 1958) werd gebouwd in 1918. Van de andere

Evert Jan, Albert, Helena (Lena), Harmina
(Minnie), Bertha Johanna, Herman Jan, Benjamin,
Johanna (died when an infant), Jan Henderik,
Gerrit, Johanna Maria, and Corneleus (died when
an infant). No doubt Herman John was too busy
making a living for his "brood" that he did not have
the time to relate much of the past.

While living in Wisconsin, Herman John married a
young widow, Mrs. John Schreurs, who had a
small son, Manus John (Manes Johannes). The
former Berendina Aleida (Reusink/Schreurs)
owned a farm which Herman John worked.

After residing in Wisconsin for about six years,
Herman John, his wife and children settled in
Firth, Nebraska, in 1871.  ShortIy after his arrival
in Nebraska, he applied tor a homestead in
Lancaster County.  Herman John settled on a
farm one and one-half miles north of Firth.
Another man had previously lived on the property.

Information obtained trom the U.S. Land Office,
Lincoln, Nebraska, in 1958, showed that on
"March 23, 1870, the E1/2 (East one-half), Section
22, Range 7, Township 7, 80 acres, was entered
by Hiram Montgomery." On "February 5, 1872,
Hiram D. Montgomery and his wife Emily were the
grantor and H. J. Teselle, the grantee." (The name
Te Selle was misspelled twice, once as the
grantee and another time as Tesselle.)

My Aunt Minnie and Aunt Lena stated,
"Montgomery was dissatisfied with Nebraska, so
he moved back to Missouri. Father paid $14 tor
filing tees."

The property remained in the Herman John Te
Selle family for almost a century. A son, also
named Herman John (born 1888), and his wife
Jennie, eventually became the owners and lived
there until they moved into town (Firth), in the
early 1960’s.  Aunt Jennie commented, "When the
elder Herman John and his family first moved to
the farm in 1871, there was a small frame house.
As the family grew larger, more was added on.
The barn was built in 1896.  Herman (Jennie's
husband) had remodeled some of it, but the main
part of the barn is the same. The house we now
live in (1958) was built in 1918. None of the other
buildings are in existence."



gebouwen staat niets meer overeind.”

Hamen Jan Te Selle wordt Amerikaans
staatsburger

Harmen Jan’s  “Intentieverklaring” een
staatsburger van de Verenigde Staten te worden
werd opgeslagen in de arrondissementsrechtbank
van Sheboygan in Wisconsin. Hij werd
Amerikaans staatsburger op 5 mei 1877.
(Bron: Het Historisch genootschap van de Staat Nebraska,
Naturalisatiebescheiden gearchiveerd in arrondis-
sementsrechtbanken)

Herman John Te Selle Became a Citizen of
USA

Herman John Te Selle's "Declaration of Intention"
to become a citizen of the United States was filed
in District Court, Sheboygan, Wisconsin. Herman
John became a citizen of the United States on
May 5, 1877.
(Source: Nebraska State Historical Society, Naturaliza-tion
Papers filed in District Court.)

De eerste tijd in Nebraska

Tante Lena en tante Minnie vertelden verhalen die
ze van hun ouders bijeen gesprokkeld hadden en
brachten ze in onderling verband:

Vader kwam in de eerste jaren van de hofstede
nogal wat problemen tegen. Ten eerste was er het
probleem van de weinige brandstof om hen warm
te houden en om op te koken. Ze verzamelden
“koeienplakken” (koemest) en maïsstengels om te
verbranden.

De maïs was niet veel waard, zo’n 10 cent per
schepel, dus gebruikten ze het maar als
brandstof. Het jaar daarop bedreigde een
sprinkhanenplaag de gewassen. Zij aten
prairiehoenders en raapten de eieren ervan om ze
te bakken en op te eten. Het jaar daarop
verbouwde hij wat meer maïs, tarwe en haver.

“Vader sneed de tarwe en de haver af met een
handsikkel, bond ze in schoven en dorste de
tarwe en de haver met een vlegel*. Hij pelde de
maïs met een handmaïspeller.

* Een vlegel is een lange stok, waar een andere korte dikke
stok aan het einde ervan beweeglijk is bevestigd. Het diende
om koren te dorsen.

Vader en twee of drie buren laadden maïs en
tarwe op hun wagens en reden ermee naar
Nebraska City, zo’n 50 mijl van huis, om er
tarwebloem en maïsmeel van te laten malen. Hij
kocht er ook kruideniersartikelen en gedroogde
spullen. Het kostte hun een paar dagen om de
reis te kunnen maken.
Het gebeurde ook wel eens dat Harmen Jan te
paard naar Nebraska City reed om dingen te
kopen die ze niet zelf op de boerderij produceer-
den. Hij bracht de kruidenierswaren naar huis in
een jute zak.

Johanna’s ouders woonden in Holland, Nebraska.
Zij droeg wel eens een baby op haar ene arm en

Early Days in Nebraska

Aunt Lena and Minnie related stories they gleaned
from their parents:

"Father encountered some problems during the
first years he homesteaded.  First, there was not
much fuel to keep them warm and to cook.  They
would gather "cow chips" (cow dung) and
cornstalks to burn.

“The corn wasn't worth much, 10 cents a bushel,
so they used it for fuel.  The next year, a
grasshopper plague threatened the crops.  They
ate prairie chickens and gathered the eggs from
the prairie chickens to eat and bake.  The next
year, he raised a little more corn, wheat and oats.

"Father cut the wheat and oats with a handsickle,
put in bundles and threshed the wheat and oats
with a flail*. He shelled corn with a hand corn
sheller.

* A flail is a manual threshing device, consisting of a long
handle or staff and a shorter, free-swinging stick attached to its
end.

"Father and two or three neighbors loaded corn
and wheat on their wagons and drove to Nebraska
City, 50 miles from home, to have it ground for
flour and cornmeal.  He bought other groceries
and dry goods.  It took them a couple of days to
make the trip.

"On occasion, Herman John would ride horseback
to Nebraska City to purchase items that were not
raised on the farm.  He carried the groceries home
in a burlap sack."

Johanna's parents lived in Holland, Nebraska. She
would carry a baby on one arm and a basket of



een mand met eieren aan haar andere arm en
wandelde dan van Firth naar Holland, een afstand
van ongeveer vier mijlen. Ze liet dan de baby bij
haar moeder achter, ging naar de markt en
wandelde dan weer naar huis met de baby en de
mand met boodschappen.

De familie plantte bomen voor een mooi bosje en
een goede windvang. Ze plantten alle mogelijke
soorten van fruitbomen en legden een grote
groen-tetuin aan. Ze maakten een heleboel azijn
van appelcider, om thuis te gebruiken en om te
verko-pen.  Ze maakten het fruit in, maakten
druivengelei, droogden appels en maïs en
pekelden sperziebonen en snijbonen om ze te
kunnen bewaren.  Op hun dagelijkse menu stond
ook veel  “maïs-brood en maïsmeelpap”.

Harmen groef een kelder ruimte uit om
aardappels, kolen, appels, wortels en  rapen op te
slaan voor gebruik in de winter. Het gezin slachtte
vlees voor eigen gebruik en pekelde het. Hammen
en spek werden gerookt in een rookhuisje.

Verder vertelden oom Herman en tante Jennie:
“de oudere jongens in het gezin gingen in de
winter naar school als er op de boerderij geen
werk meer te doen was. Als ze uit school weer
thuiskwamen hielden ze zich bezig met het
hakken en kloven van hout om het huis mee warm
te houden. “Koeienplakken” dienden als
aanmaakhoutjes.

De meisjes hielpen ook met karweitjes
buitenshuis. Daarnaast deden ze ook de was van
het gezin op de hand en streken ze het wasgoed
met “oude hopeloze strijkbouten.”  Er was ook
steeds het nodige te koken en af te wassen. Er
moesten veel kinderen in het gezin gevoed en
gekleed worden.  Ter vermaak kwamen de buren
in de buurt bij elkaar op visite.  De meisjes
speelden dan op het orgel en de rest zong mee.
De familie genoot daarvan, vooral omdat het hun
grootste vermaak was.

De eerste godsdienstoefeningen van de
Hollandse Kerk (Nebraska) werden gehouden in
uitgegraven plaatsen en ook van huis tot huis.
Voor de door-deweekse en zondagse
bijeenkomsten werden gedrukte preken gebruikt.
Er was een Schriftlezing, er werden Nederlandse
psalmen gezongen en er werd  gebeden.

In het begin waren alle kerkdiensten in het Neder-
lands. Later werden sommige diensten in het Eng-
els gehouden. Slechts een paar van de jongere
kinderen waren in staat een volledig gesprek in
het Nederlands te voeren.  Zij kenden echter wel

eggs on the other arm and walk from Firth to
Holland, a distance of about four miles.  She
would leave the baby with her mother, do the
marketing, and then walk back home with the
baby and the basket of groceries.

The family planted trees for a nice grove and a
good windbreak.  They planted all kinds of fruit
trees and a large vegetable garden.  They made a
lot of vinegar from cider.  This was for home use
and to sell.  They canned fruit, made jelly from
grapes, dried apples and corn, and put green
beans in salt brine to keep. Their diet also
included a lot of "cornbread and corn mush."

Herman dug a cave to store potatoes, cabbage,
apples, carrots and turnips for winter use. The
family butchered its own meat and cured it in salt
brine. Hams and bacon were smoked in a
smokehouse.

Uncle Herman and Aunt Jennie commented, "The
older boys in the family attended school in the
winter when there was no farm work to do.  When
they came home from school, they kept busy
cutting and chopping wood to keep the house
warm.  “Cow-chips” were used for kindling.

The girls also helped with outside chores. In
addition, they did the family washing by hand and
ironed with “old sad irons.” There was always a
“heap of cooking and dishwashing” to do. There
were many children in the household to feed and
clothe. For entertainment, neighbors would get
together in each others’ homes within the
community.  The girls would play the old organ
and the rest would sing. The family enjoyed this,
as it was their main entertainment.

The first divine services of the Holland Church
(Nebraska) were held in dugouts and from home
to home.  Printed sermons were used for the
weekly and Sunday meetings.  Scripture was
read, Dutch Psalms were sung, and prayers were
offered.

"At first, all church services were conducted in the
Dutch language.  Later, some of the services were
held in the English language.  Few of the younger
children could carry on a full conversation in
Dutch.  They did, however, know a little Dutch and



een beetje Nederlands en konden er iets van
begrijpen. Aangezien het vervoer van het gezin
naar de kerk in die tijd nogal ongerieflijk en lastig
was - sommigen gebruikten daarvoor hun
houtwagens - brachten de gezinnen op zondagen
hun middagmaal mee om beide kerkdiensten te
kunnen bijwonen

Er werd een klein kerkgebouw voor de diensten
gebruikt totdat dit overvol raakte.  Toen werd er
een houten kerkgebouw neergezet, gebouwd van
timmerhout dat opgehaald werd uit Nebraska City.

could understand some of it.  Since means of
conveying (transporting) the family to church were
inconvenient in those days (some used their
lumber wagons), families brought their dinners on
Sunday in order to attend both services.

"A small church building was used for services
until it came overcrowded. A frame house was
built from lumber hauled from Nebraska City.”

Het gezin van Harmen Jan te Selle breidt zich
uit.

Op 23 september 1871 kregen Harmen Jan en
Berendina een zoon, genaamd William.

In een brief, gedateerd 1 juni 1875, schrijft Gerrit
Jan te Selle, een broer van Jan Hendrik en
Harmen Jan te Selle die in 1873 naar Nebraska
kwam, een brief naar zijn familie in Nederland,
“ook voor een tijd de Vrouw van Broeder Harmen
Jan van een Levenloos kind verlost”

Op 4 maart 1876, Kreeg Harmen’s echtgenote
een dochtertje. Zij werd Berendina Aleida
genoemd naar haar moeder.
Op 15 maart 1876 schrijft Gerrit Jan naar zijn
familie in Nederland:

“Broeder Harmenjan den 4 Maart eene Jonge
dochter heeft aangewonnen en hebben haaren
Naam genoemt Dina  eerst was alles zeer Wel
maar den 3-den dag werd zij ziek en Reeds is zij
de moeder op den 11den dezer in den Ouderdom
van 35 Jaar overleeden, was het leven haar in
Cristus zoo was het Sterven haar gewin kalm en
zacht is zij dan ook in Cristus ontslapen, dit Was
dan ook haare grootste vreugde, en betuigde te
verlangen om ontbonden te worden en met Chris-
tus te zijn  kon zij hem hier slechts dienen in
geringe maate daar Zal Zij voor den troon des
Soons in der EngelenRijen hem lonen naar
Waarde, ofschoon Zij nu Broeder Harmen Jan met
4 Onverzorgde Kinder heeft Achter gelaaten, die
niet Weet Wat te doen...”

Op een van mijn bezoeken aan Nebraska in 1958
of 1959 bezocht ik ook Dillie ten Hulzen Wubbels-
te Selle. Haar vader was Jan Hendrik te Selle, die
in 1870 naar Nebraska kwam. Zij vertelde me dat
Harmen Jan een getrouwd stel een onderkomen
had aangeboden totdat zij een plek voor zichzelf
gevonden hadden. Deze dame had ook een baby
gekregen in dezelfde tijd ongeveer als Harmen

Herman John Te Selle's Family Expanded

On September 23, 1871, Herman John and
Berendina had a son, William.

In a letter dated June 1, 1875, Gerrit John Te
Selle, a brother of John Henry and Herman John,
who came to Nebraska in 1873, wrote his family in
the Netherlands, "Awhile ago the wife of brother
Herman John lost a lifeless child."

On March 4, 1876, Herman's wife had a daughter.
She was named Berendiena Aleida for her
mother.  On March 15, 1876, Gerrit John wrote to
the family in the Netherlands:

"Brother Harmen Jan on March 4 got a young
daughter and they have called her name Dina.  At
the beginning all was well, but on the third day she
became sick, and since has the mother passed
away on the 11th this month at the age of 35
years.
For her being in Christ , her passing away was
gain. Peaceful and calm in this manner she
passed away in Christ. This was her highest joy
and indicates her longing to be released and to be
with Christ.  Here on earth she only could serve
him in a slight way. Up there in heaven before the
throne of the Son in the line of angels, she will be
able to pay Him as He deserves, although now
she has left alone brother Harmen Jan with four
uncared for children. He doesn’t know what to
do......"

I visited with Dillie (Te Selle/Ten Hulzen-Wubbels)
during one of my trips to Nebraska in 1958 or
1959.  Her father was John Henry Te Selle, who
came to Nebraska in 1870.  She related that
Herman John had offered a married couple a
place to stay until they found a place of their own.
This lady also had a baby about the same time as
Herman John's wife.  The lady nursed the



Jan’s vrouw.  De dame voedde en verzorgde de
nieuwgeboren Te Selle -baby na de dood van
haar moeder. Mevr. Wubbels voegde daar nog
aan toe, “de baby had voeding nodig.  In die tijd
hadden  baby’s nog geen flesvoeding. De dame
zorgde ook voor Harmen Jan’s andere kinderen
totdat het echtpaar verhuisde. De baby leefde nog
enige tijd en stierf aan een “zomerkwaal”.

Herman van der Griend schonk mij in augustus
1991 een bijbel die had toebehoord aan de familie
Te Selle. Zijn moeder was Berendina Aleida
“Dena” van der Griend-te Selle. Deze bijbel is
mogelijk de bijbel geweest van Harmen Jan’s
eerste echtgenote. De naam “Manes Johannes” is
opgeschreven op de pagina waarop vermeld staat
“Familiegegevens”. (De moeder van Manes
Johannes Schreurs was Berendiena Aleida te
Selle - Reusink, eerder getrouwd met Jan
Schreurs)

Alle kinderen van Harmen Jan te Selle staan er in
opgetekend.  Van bijzonderheid is de notitie van
de van het meisje geboren in 1876.  De
familiegegevens geven het volgende te zien:
"Berendiena Aleida Te Selle, Geboren den 4
Maart 1876, Overleden den 8 Augustus 1876."

newborn Te Selle baby after its mother died.

Mrs. Wubbels added, “The baby needed nourish-
ment.  Babies were not fed from a bottle during
those days.  The lady looked after Herman John's
other children until the couple moved away.  The
baby lived for awhile and died of 'summer'
complaint."

In August 1991, Herman Vander Griend gave me
a Bible that had belonged to the Te Selle family.
His mother was Berendiena Aleida "Dena" (Te
Selle) Van der Griend.  This Bible may have been
Herman John Te Selle's first wife's Bible. The
name of "Manes Johannes" is recorded on the
page indicated, "Family Record." (Manes
Johannes Schreurs's mother was Berendiena
Aleida (Reusink/Schreurs) Te Selle.)

AII of Herman John Te Selle's children are
recorded.  Of particular note is the birth of the
baby girl born in 1876.  The family record shows:
"Berendiena Aleida Te Selle, Geboren den 4
Maart 1876, Overleden den 8 Augustus 1876."

Johanna Brethouwer was dienstmeisje bij
Harmen Jan te Selle

Johanna Brethouwer was door Harmen Jan te
Selle in dienst genomen als dienstmeisje om voor
zijn vier kinderen te zorgen: Manus John
Schreurs, Dela, William en baby Dina.

Het huwelijk van Harmen Jan te Selle en
Johanna Arnolda Brethouwer

Ik ben in het bezit van een fotocopie van de huwe-
lijksakte van “H.J. Te Selle en Johanna A. Bret-
houwer”; zij trouwden op de Negende Mei, Een
Duizend Acht Honderd en Zevenenzeventig.  Ze
werd geboren in Sheboygan, Wisconsin op 10
april 1859 en was het oudste kind van Dr. Evert J.
Brethouwer en zijn vrouw Helena Brethouwer -
van de Wege. De getuigen waren Martinus van de
Wege en Prinsen, politierechter. De akte is ook
getekend door Evert J. Brethouwer, Johanna’s
vader.  Johanna was dus net voor haar huwelijk
17 jaar geworden.

Johanna Brethouwer was Herman John Te
Selle's "Hired Girl"

Johanna Brethouwer was employed by Herman
Te Selle as his "hired girl" to look after his four
children: Manus John Schreurs, Dela, William,
and baby Dina.

Marriage of Herman John Te Selle and
Johanna Arnolda Brethouwer

I have a photocopy of the marriage certificate of
"H. J. Te Selle and Johanna A. Brethouwer"; they
were married on "May Ninth, One Thousand Eight
Hundred and Seventy-Six." She was born in
Sheboygan, Wisconsin, on April 10, 1859, and
was the eldest child of Dr. Evert J. Brethouwer
and his wife, Helena (Van De Wege) Brethouwer.
Witnesses were Martinus/Martienus(?) Van De
Wege and Prinsen, Justice of The Peace. It was
also signed by Evert J. Brethouwer, Johanna's
father. Johanna was 17 when they were married.

De Brethouwers woonden in Wisconsin
voordat zij naar Nebraska gingen

Dr. Brethouwer was een plattelandsdokter; zowel
hij zelf als zijn vrouw werden geboren in

The Brethouwers Lived in Wisconsin Before
Going to Nebraska

Dr. Brethhouwer was a country doctor; both he
and his wife were born in the Netherlands.  His



Nederland. Zijn moeder, Arnoldina Johanna
Brethouwer-Jen-tink, overleed omstreeks 1847 op
reis naar de Verenigde Staten. Zij werd op zee
begraven.  Zijn vader Tony Aalbernados
Brethouwer stierf in 1882 in Wisconsin. In
Wisconsin bewoonden de Brethouwers een kleine
boerderij of een gebied waarop esdoorns stonden.
Zij tapten deze bomen af om emmers
esdoornsiroop te verzamelen voor tafelgebruik en
voor het maken van snoepgoed.  Volgens tante
Minnie en tante Lena was dat ook “het enige
snoepgoed dat zij kregen.”

De familie Brethouwers vestigde zich later in Hol-
land, Nebraska.  Dr. Brethouwer had een
spreekkamer in zijn huis.  Hij trok tanden, bracht
kinderen ter wereld en had verschillende soorten
pillen voor elke kwaal die een mens maar kon
hebben.  En zoals tante Jennie eens een keer
opmerkte, “Ik denk dat hij heel goed wist hoe hij
voor zichzelf moest zorgen ... hij werd maar liefst
drieënnegentig.”

mother (Arnoldina Johanna Jentink-Brethouwer)
died about 1847 on voyage to USA; she was
buried at sea.  His father, Tony Aalbernados
Brethouwer died in 1882 in Wisconsin. In
Wisconsin, the Brethouwers lived on a small farm
or acreage which contained maple trees.  They
would tap the trees to collect buckets of maple
syrup to use on the table and make candy.
According to Aunt Minnie and Aunt Lena, it was
the "only kind of candy they had."

The Brethouwers later settled in Holland,
Nebraska.  Dr. Brethouwer had an office in his
home.  He pulled teeth, delivered babies, had
different kinds of pills for any ailment one might
have.   As Aunt Jennie once remarked, "I guess
he knew how to care for himself ...he lived to be
93 years old."

Het gezin van Harmen Jan te Selle

Harmen Jan te Selle werd geboren in Nederland
op 4 december 1844 en stierf op 22 juni 1919. Hij
ligt begraven op de Holland Cemetery (Nebraska)

Berendina Aleida te Selle-Reusink, geboren op 29
januari 1841 overleed op 10 maart 1876. (Ik heb
later pas vernomen dat de eerste echtgenote ook
begraven ligt op het Holland Cemetery; zij ligt aan
de ene kant van Harmen Jan en Johanna aan de
andere kant

Johanna Arnolda Brethouwer, geboren op 10 april
1859, overleed op 21 december 1927.  Haar
naam staat op de grafzerk.

De kinderen van Harmen Jan en hun echtgenoten
zijn nu allemaal overleden. Ik prijs mijzelf gelukkig
met het feit dat ik rond 1958 - 1959 weer
contacten heb gelegd met mijn vader, Herman en
zijn Jennie te Selle, Lena Obbink-te Selle, en
Minnie Dietz-te Selle om zoveel mogelijk
informatie van hen te pakken te krijgen.

Herman John Te Selle's Family

Herman John Te Selle, born December 4, 1844, in
the Netherlands, died on June 22, 1919. He is
buried in the Holland Cemetery (Nebraska.)

Berendiena Aleida (Reusink/Schreurs) Te Selle,
born January 29, 1841; died March 10, 1876.
(Later I learned that this first wife was also buried
in the Holland Cemetery; she on one side of
Herman John, and Johanna on the other.)

Johanna Arnolda Brethouwer Te Selle, born April
10, 1859; died December 21, 1927. Her name is
on the tombstone.

AII of Herman John Te Selle's children and their
spouses are now deceased. (I'm fortunate that I
had made contact with my father, Herman and his
wife Jennie Te Selle, Lena Te Selle Obbink, and
Minnie Te Selle Dietz around 1958-1959 in order
to obtain as much information as I did from them.)



Gerrit Jan te Selle

Het gezin van Gerrit Jan te Selle komt op 20
augustus 1873 aan in de Verenigde Staten.

In 1989 gaf Florence ten Hulzen-te Selle mij
informatie waaruit bleek dat Gerrit Jan te Selle
(geboren 1841) op 20 augustus 1873 met het
schip “Edam” aankwam in de haven van New
York.  Florence is de dochter van Jan Albert te
Selle (geboren 1869) en kleindochter van Gerrit
Jan te Selle.

Het gezin van Gerrit Jan te Selle komt op 24
augustus 1873 aan in Nebraska.

In een brief die gedateerd is 13 oktober 1873 be-
schrijft Gerrit Jan gedetailleerd de tocht van het
gezin van Nederland naar Nebraska:

“Nog een maal koom ik op mijne Rijs teRug die
was zeer voorspoedig en aangenaam althans op
zee heb ik geen verdriet gehat maar wel plijzier ik
had mijn Geld te Rotterdam omgezet voor
f 2,25 den Doller  De Rijs met vertering heeft mij
ongeveer f 145 voor de Persoon gekost en voor
300 K (Kilo/Pond??) overwigt 21 Doller  Wij
gingen met het spoor dag en nacht door en bleven
van Dingsdag tot Zondag op, uitgezonder in Sica-
go daar moesten wij ons door de Stat laten
brengen en wij lieten ons dan ook verlijden en zij
bragten ons in een herberg.... .... toen Zijn Wij
gegaan tot Nebreska Citi Daar moesten Wij des
Zondags blijven Daar bleven wij bij eenen
Stroube, Goede menschen daar hebben Wij drie
maal Gegeeten geslapen naar het spoor gereden
en ons in in alles geholpen voor 6 Doller toen ben
ik Den anderen dag gegaan tot Bennet dan
waaren wij nog 9 mijlen van Holland Cittij  Zoo
heet het dorp hier. Cittij, is Stat, en daar van daan
heb ik mij met een Engels-man latten Brengen en
kwaamen des mandags hier toen heb ik eerst een
goede plek grond uit gezogd naar mijn zin en ben
toen Donderdags naar linken (= Lincoln) gegaan
en heb mij 80 Aker land of 200 Schepelszaad
gekogd voor 7 Doller den Aker  Gij zult wel
zeggen hoe kunt gij dat, Welnu men geeft 6
persen Rent  dat moet men onmidlijk betalen en
zoo betaalt men 4 Jaar niet als Renten en dan
betaalt men in 7 Jaar de Gehele Som men heeft
20 persent te kosten als men het Derde Jaar
betaalt en 20 Persent Korting als men in 2 jaar 40
Akker aanbreekt  dit laatste wort dan ook altijd ge-
daan. Schrij(f)-geld geeft men niet,

Gerrit John Te Selle

Gerrit John Te Selle's Family Arrived in the
USA on August 20, 1873

In 1989, Florence Te Selle Ten Hulzen, gave me
information which showed that Gerrit Jan te Selle
(Gerrit John Te Selle, born 1841), arrived at the
port of New York on the vessel "Edam" on August
20, 1873.  Florence was the daughter of Jan
Albert te Selle (John Albert, born 1869) and the
granddaughter of Gerrit John Te Selle.

G. J. Te Selle and Family Arrived in Nebraska
on August 24, 1873

In a letter dated October 13, 1873, Gerrit John
gives details of the family's trip from the
Netherlands to Nebraska. (Transcribed by Harry
Steeghs of Denver, Colorado, May 1991):

"On the sea I had no difficulties ...{from New
York}, we went by rail, day and night and stayed
awake from Tuesday to Sunday, except for
Chicago.  There we had to cross town so we gave
ourselves a treat and stayed at a hotel... Then we
went on to Nebraska City (Nebraska)... then to
Bennet.  From there it was only nine miles to
Holland City.  That's the name of the village here.
From there, an Englishman brought us here* and
we arrived on Monday. {*Possibly to Herman John
Te Selle's home since HJT added a “P.S" to the
letter.}   After that, I selected a plot of land to my
liking and on Thursday I went to Lincoln and
bought 80 acres of land at $7.00 per acre.  You'll
probably say, 'How can he do that?'  It works out
as follows: first you have to pay 6% rent (down
payment) immediately.  Then for four years, I don't
pay interest.  After seven years, the whole amount
is due.  It will cost 20% if payment is done in the
third year, and I get 20% discount if I start in year
2 with the 40 acres.  This is what everybody does.
There is no registration fee. ...”



Gerrit Jan maakt plannen om een huis te
bouwen.

“Een huis bout ider nadat hij Geld heeft  Sommi-
gen zelfs van zoden af gezet van buitten, maar
tegenwoordig wort het niet meer gedaan maar
voor 4 jaar toen de Eerste bewoonder hier het
hout of plan ken nog 12 uur gaans moesten halen
en zelfs niet konden varen dan moesten Zij al wat
daar.  Maar nu hebben wij op 2 ½  1, en op 5, 1
en 9 mijlen 2 Staat(i)ons en Steden van ons.

“De Huizen worden hier geheel gezet van planken
en binnen geplijsterd op latten  alles is heel mooi
ingerigt hetzij Kerken  Huizen alles het Zelfde
alles wort met Stoom geschaaft geploegd men
koopt alles klaar Deuren Raamen daar niets in of
aan makeerd  ik kocht voor 100 Doller mattrieel en
hebben het met W.Leverdink in zeven dagen
gezet men bouwt hier over een boerenhuis van 5
tot 14 dagen met twee man en men dekt alles met
Spaandak dan Zijn het Zindelijke Huizen. Want
men behoeft er ook niets in te doen, als Slapen
eten en Koken voor Zich Zelfs voor Geen vee
woor ooit gekookt.”

Gerrit John makes plans to build a house.

"Everybody who has money builds a house.
Some people use sod on the outside, but in
present times that's not done any more.  However,
four years ago when the first habitants had to get
their timber from a distance of 12 hours from here,
and could not even use a barge, they had to do
something.  But now there exists trade stations
and cities at distances of two and one half miles,
at five and nine miles.

“The houses are erected using timber and are
plastered from the inside.  Everything is done very
nicely, be it homes, churches, etc.  All is done the
same way.  All are steamtreated and doors and
windows can be bought ready to use. I bought
material for $100, and together with W. Leverdink,
we did the framework in seven days.  With two
people, a farmhouse can be built in five to
fourteen days, and covered with a plywood roof,
then these houses are clean ... You only have to
sleep, eat, and cook in the house.  Cattle do not
come into the house..."

Bekend raken met het boerenwerk in Amerika
en met de buren.

In zijn brief van 13 oktober 1873 vertelt Gerrit ook
wat boeren moeten doen om hun land gereed te
maken voor het planten en wat er gebeurt tijdens
de oogst.

Gerrit schrijft: “W Leverdink is mijn naaste
Buurman Obbink van de Haart woont ok vlak bij
ons  Broeder Jan Henderik is van ons ½ mijl of
800 pas  Kolste Heeft nu ook aan mijn grond 80
Akkers gekocht nu wil hij zijn Andere plaats
verhuren of verkopen  maar hij wil liver tussen de
Hollanders wonen”

Getting Acquainted With Farming Practices
and Neighbors

In his October 13, 1873, Ietter, Gerrit also relates
what farmers do to get their land ready for planting
and what takes place during harvesting.

Gerrit John commented, "W. Leverdink is my
closest neighbor. Obbink van de Haart lives close
to us also. Brother Jan Hendrik lives a half mile
from us.

Het gezin van Gerrit Jan te Selle breidt zich uit

Op 13 oktober 1873 berichtte Gerrit Jan zijn
familie in Nederland de geboorte van een dochter.
Zij werd geboren op 30 september 1873 en werd
Dela genoemd. Een andere dochter van Gerrit en
zijn vrouw werd geboren op 4 maart 1875. Zij
kreeg de naam Dina.

Gerrit John Te Selle's Family Expanded

On October 13, 1873, Gerrit John wrote his family
in the Netherlands to report the birth of a daughter
born September 30, 1873.  She was named Dela.
Another daughter was born to Gerrit and his wife
on March 4, 1875. S he was named Dina.

Oom Christiaan Graaskamp, echtgenoot van
Harmina overlijdt.

Op 1 juni 1875 laat Gerrit Jan zijn verwanten in
Nederland weten dat oom Christiaan (Graaskamp)
op 29 mei 1875 op de leeftijd van 68 jaar is

"Uncle" Christian Graaskamp, Husband of Har-
mina died.

On June 1, 1875, Gerrit notifies his relatives in the
Netherlands that "Uncle Christiaan" (Graaskamp)
died on May 29, 1875, at age 68.  (This letter was



overleden.
Harmina is een zuster van Jan Albert te Selle
(1800 - 1845), de vader van de drie Te Selle-
broers die naar Nebraska emigreerden. Harmina
werd geboren in 1813 en trouwde op 23 maart
1850 met Christiaan Graaskamp. De familie
Graaskamp met de familie van Gerrit Jan te Selle
mee naar Amerika in 1873

also transcribed by Harry Steeghs.)  Information
received in 1990 from Dirk Willem Wilterdink, Win-
terswijk, reflects the following: Harmina was a
sister of Jan Albert te Selle (1800-1845), the
father of the three Te Selle brothers who came to
Nebraska.  She was born in 1813 and was
married to Graaskamp in 1850.  The Graaskamps
came to America with the Gerrit John Te Selle
family in August 1873.

Het gezin van Gerrit Jan te Selle

Een fotokopie van een pagina uit de familiebijbel
(met dank daarvoor aan Garrit Hietbrink en zijn
dochter, Sharon Krueger-Hietbrink) laat het gezin
zien van Gerrit Jan te Selle....

"G. J. te Selle, Geb. 21 April 1841
Anna Jonkers, Geb. 9 Maart 1843
Albert te Selle, Geb. 17 September 1869
Wilmina Elizabet te Selle, Geb. 14 Sept.1871
Dela te Selle, Geb. 30 Sept. 1873
Dina te Selle, Geb. 4 Maart 1875
Willem te Selle, Geb. 30 April 1877
Jan te Selle, Geb. 8 October 1879
Anna te Selle, Geb. 24 JuIy 1882
Willem te SelIe, Gestorven, Sept. 11, 1900
Anna te Selle Jonkers, Gestorven Jan. 14, 1908."

Gerrit John Te Selle's Family

A photocopy of a page in the family Bible
(courtesy of Garrit Hietbrink and his daughter,
Sharon Hietbrink Krueger) shows the G. J. te
Selle family…

"G. J. te Selle, Geb. 21 April 1841
Anna Jonkers, Geb. 9 Maart 1843
Albert te Selle, Geb. 17 September 1869
Wilmina Elizabet te Selle, Geb. 14 Sept.1871
Dela te Selle, Geb. 30 Sept. 1873
Dina te Selle, Geb. 4 Maart 1875
Willem te Selle, Geb. 30 April 1877
Jan te Selle, Geb. 8 October 1879
Anna te Selle, Geb. 24 JuIy 1882
Willem te SelIe, Gestorven, Sept. 11, 1900
Anna te Selle Jonkers, Gestorven Jan. 14, 1908."

Naturalisatieaanvraag Gerrit Jan te Selle

No.545
Verenigde Staten van Amerika
Naturalisatieaanvraag

Aan de Edelachtbare Arrondissementsrechtbank
van Lancaster County, Nebraska,
De aanvraag van Gerrit Jan Te Selle die hierbij
wordt ingediend geeft het volgende beeld te zien:

Ten eerste: Mijn woonplaats is Firth, Nebraska,
RFD  #2

Ten tweede: Mijn beroep is landbouwer.

Ten derde: Ik ben geboren op de 21e dag van april
anno Domini 1841, te Winterswijk, Nederland.

Ten vierde: Ik ben geëmigreerd naar de
Verenigde Staten vanuit Rotterdam, Nederland op
of omstreeks de 4e dag van augustus anno Domini
1873 en kwam aan in de haven van New York,
N.Y. op de 20e dag van augustus  anno Domini
1873 aan boord van het schip de 'Edam.'

Ten vijfde: Ik heb verklaard dat het mijn bedoeling
was staatsburger te worden van de Verenigde
Staten op de 1e dag van juli anno Domini 1879,

Petition For Naturalization Gerrit John Te Selle

"No.545
United States of America
Petition For Naturalization

"To the Honorable District Court of Lancaster
County, Nebraska,
The petition of Gerrit Jan Te Selle hereby filed,
respectively showeth:

"First: My place of residence is Firth, Nebraska,
RFD #2.

"Second: My occupation is Farmer.

“Third: I was born on the 21 day of April, anno
Domini 1841 at Winterswijk, Holland.

"Fourth: I emigrated to the United States from
Rotterdam, Holland on or about the 4th day of
August anno Domini 1873, and arrived in the
United States at the port of New York, N.Y. on the
20th day of August anno Domini 1873 on the
vessel 'Edam.'

"Fifth: I declared my intention to become a citizen
of the United States on the 1st day of JuIy anno
Domini 1879, Lincoln, Nebraska in the District



Lincoln, Nebraska in de Arrondissements-
rechtbank van Lancaster County, Nebr.
(Noot: zie dat Gerrit Jan te Selle al een intentieverklaring om
staatsburger te worden heeft ingediend op 1 juli 1879. ik vraag
me af waarom hij tot 18 maart 1914 wachtte met een
naturalisatieaanvraag)

Ten zesde: Ik ben gehuwd. De naam van mijn
echtgenote luidt Janna Te Selle. Zij werd geboren
in  Winterswijk, Nederland en woont nu in Firth,
Nebraska  RFD #2.

Ik heb 6 kinderen en de naam, datum en
geboorteplaats en verblijfplaats van elk van de
genoemde kinderen luidt als volgt:

Jan Albert, geboren op 16 september 1869, te
Bredevoort, Nederland, verblijfplaats Firth, Ne-
braska. (Noot: Jan Albert’s “Intentieverklaring”
geeft aan dat hij op 17 september werd geboren.)

Wilmina Elizabeth, geboren op 14 september
1871, te Bredevoort, Nederland, verblijfplaats
Adams, Nebraska.
(Noot: de familiebijbel geeft geen ‘h’ te zien)

Dela, geboren op 30 september, 1873, te Firth,
Nebraska, verblijfplaats Dempter, Zuid-Dakota

Dina, geboren op 4 maart 1875, te Firth,
Nebraska, verblijfplaats Preston, Minnesota

Jan, geboren op 8 oktober 1879, te Firth, Nebras-
ka, verblijfplaats Firth, Nebraska

Anna, geboren op 24 juli 1882, te Firth, Nebraska,
verblijfplaats Holland, Nebraska

Ten zevende; Ik ben geen tegenstander van of
gekant tegen een georganiseerde overheid, of lid
van of aangesloten bij enige organisatie of groep
van personen die ongeloof leert jegens of
oppositie voert tegen een georganiseerde
overheid. Ik ben geen polygame man noch een
aanhanger van polygamie. Ik voel mij verbonden
met de grondbeginselen uit de Constitutie der
Verenigde Staten en het is mijn voornemen om
staatsburger te worden van de Verenigde Staten
en om onvoorwaardelijk en voor  altijd afstand te
doen van elke trouw en getrouwheid aan enige
buitenlandse vorst, potentaat, staat of oppergezag
en in het bijzonder aan Wilhelmina, koningin der
Nederlanden van wie ik op dit moment onderdaan
ben, en het is mijn voornemen om permanent in
de Verenigde Staten te blijven wonen.

Ten achtste: Ik ben in staat de Engelse taal te
spreken.

Court of Lancaster County, Nebr.

(Note that Gerrit Jan Te Selle declared his intention to become
a citizen on JuIy 1,1879. I wonder why he waited until March 1-
8, 1914, to file a naturalization application?)

"Sixth: I am married.  My wife's name is Janna Te
Selle.  She was born Winterswijk, Holland and
now resides at Firth, Nebraska RFD #2.

“I have 6 children and the name, date and place of
birth, place of residence of each said children is
as follows:

Jan Albert, born September 16, 1869, at
Bredevaart, Holland, resides at Firth, Nebraska.
(Note: Jan Albert shows on his "Declaration of In-
tention" that he was born on September 17.)

Wilmina Elizabeth", born September 14, 1871, at
Bredevoort, Holland, resides at Adams, Nebraska.
(Note: The family Bible shows no "h.")

Dela, born September 30, 1873, at Firth,
Nebraska, resides at Dempter, So. Dakota

Dina, born March 4, 1875, at Firth, Nebraska,
resides at Preston, Minnesota

Jan, born October 8, 1879, at Firth, Nebraska,
resides at Firth, Nebraska

Anna, born JuIy 24, 1882, at Firth, Nebraska,
resides at Holland, Nebraska

Seventh: I am not a disbeliever in or opposed to
organized government or a member of or affiliated
with any organization or body of persons teaching
disbelief to or opposed to organized government.
I am not a polygamist nor a believer in the practice
of polygamy.  I am attached to the principles of the
Constitution of the United States, and it is my
intention to become a citizen of the United States
and to renounce absolutely and forever all
allegiance and fidelity to any foreign prince,
potentate, state, or sovereignty, and particularly to
Wilhelmina Queen of the Netherlands of whom at
this time I am a subject, and it is my intention to
reside permanently in the United States.

“Eight: I am able to speak the English language.



Ten negende: Ik heb voortdurend in de Verenigde
Staten van Amerika gewoond gedurende een
periode van tenminste vijf jaren en direct
aansluitend op de dag van deze petitie, met name
sinds de twintigste dag van augustus anno Domini
1873, en voortdurend in de Staat Nebraska en
tevens direct aansluitend op de dag van deze
petitie en sinds de 24e dag van augustus anno
Domini 1873, een vaste bewoner deze staat voor
tenminste een jaar volgend op de datum van deze
petitie.

Ten tiende: Ik heb eertijds bij geen enkel hof een
aanvraag ingediend ter verkrijging van het staats-
burgerschap.
Hiertoe is bijgevoegd, als onderdeel van deze
aanvraag, mijn intentieverklaring ter verkrijging
van het staatsburgerschap der Verenigde Staten
samen met mijn daartoe strekkende beëdigde
schriftelijke verklaring en de bevestigende
verklaringen van twee door de wet hiertoe vereiste
getuigen.  Het is daarom dat uw aanvrager
verzoekt om toegelaten te worden tot het
staatsburgerschap der Verenigde Staten van
Amerika.

“(Was getekend)  Gerrit Jan Te Selle”

Intentieverklaring is gearchiveerd op deze 18e dag
van maart 1914.
(Opmerking: dit document was moeilijk te lezen,
maar dehoofdzaak is dat de aanvrager begreep
wat hij ondertekende.)

“De beëdigde schriftelijke verklaringen van
aanvrager en getuigen” werden ondertekend door
Gerrit Jan Te Selle op 18 maart 1914.  Als
getuigen traden op Henry J. Lubbers en Jan
Hendrik Te Selle, beiden gepensioneerd.

Was getekend J. Baer, griffier”

Eed van Trouw door Gerrit Jan te Selle

Teneinde toegelaten te worden tot het
staatsburgerschap van de Verenigde Staten van
Amerika legde Gerrit Jan te Selle de “Eed van
Trouw” af op 18 maart, 1914.  De “Eed van
Trouw” was te vaag in sommige opzichten, maar
de hoofdzaak is dat Gerrit Jan elke trouw opzegde
aan Wilhelmina, Koningin der Nederlanden (1880-
1962) en steun betuigt aan de grondwet en
overige wetten van de Verenigde Staten van
Amerika.

“Ninth: I have resided continously in the United
States of America for the term af five years at
least, immediately preceding the date of this
petition, to wit, since the 20th day of August anno
Domini 1873. and in the State of Nebraska
continuously next preceding the date of this
petition, since the 24th day of August, being a
resident within this state of at least one year next
preceding the date of this petition.

“Tenth: I have not heretofore made petition for
citizenship to any court.

“Attached hereto and made a part of this petition
are my declaration of intention to become a citizen
of the United States together with my affidavit and
the afftidavits of two verifying witnesses hereto,
required by law. Wherefore your petitioner prays
that he may be admitted a citizen of the United
States of America.

"(Signed) Gerrit Jan Te Selle”

Declaration of Intention filed this 18th day of
March 1914.
(Note: This document was difficult to read, but the
gist is that the petitioner understood what he
signed.)

The "Affidavits of Petitioner and Witnesses" were
signed by Gerrit Jan TeSelle on 18 March 1914.
The witnesses were Henry J. Lubbers and J. H.
TeSelle, both retired.

“(Signed) J. Baer, Clerk"

Oath of Allegiance by Gerrit John Te Selle

Gerrit John Te SelIe took the "Oath of Allegiance"
to be admitted a citizen of the United States of
America, filed March 18, 1914.  The "Oath of
Allegiance" was too dim in places - but the "gist" is
that Gerrit John renounced all allegiance to
Wilhelmina, Queen of the Netherlands (1880-
1962) and will support and defend the Constitution
and laws of the United States of America.



Gerrit Jan te Selle wordt staatsburger van de
Verenigde Staten in 1914

De “Eed van Trouw” werd getekend door Gerrit
Jan te Selle. “Ondertekend en gezworen voor mij,
op een openbare zitting van het hof, op deze 27e

dag van juni Anno Domini 1914.

“(Getekend) J. Baer, griffier”

Opmerking van Norma Te Selle-Prophet: Ik heb
mij afgevraagd waarom Gerrit Jan te Selle, die
dan al sinds 1870 in de Verenigde Staten woont,
niet zijn voornemen uitvoerde om staatsburger te
worden. Ziujn oorspronkeleijke aanvraag dateert
al van 1 juli 1879. Zie ook de “Aanvraag tot
naturalisatie,” vijfde punt, “Ik verklaarde mijn
intentie om een burger van de Verenigde Staten
te worden op de 1e dag van juli Anno Domini
1879, Lincoln, Nebraska, in de
arrondissementsrechtbank van Lancaster County
in Nebraska.

Gerrit John Te Selle Became a Citizen of USA
in 1914

The "Oath of Allegiance" was signed by Gerrit Jan
Te Selle. "Subcribed and sworn to before me, in
open court, this 27th day of June A.D. 1914.

“(Signed) J.Baer, Clerk."

Comment from Norma Te Selle-Prophet: After
living in the United States since August 1873, I
wondered why Gerrit John didn't carry out his
"intention to become a citizen" after he filed the
initial request on JuIy 1, 1879?  See "Petition for
Naturalization," Fifth item, "I declared my intention
to become a citizen of the United States on the 1st
day of July anno Domini 1879, Lincoln, Nebraska,
in the District Court of Lancaster County,
Nebraska.”

Gerrit Jan te Selle, lidmaat van de Holland
Church

Gerrit Jan was lid van de kerkenraad van de Hol-
landse Kerk op het ogenblik dat deze kerk in 1910
haar 40-jarig bestaan vierde.

Gerrit John Te Selle, a Member of Holland
Church

Gerrit John served on the consistory of the
Holland Church at the time of the church’s 40th
Anniversary in 1910.

Gerrit Jan te Selle ligt begraven op de begraaf-
plaats van Holland (Nebraska)

De eerste echtgenote van Gerrit Jan te Selle was
Anna te Selle-Jonker, geboren te Eibergen op 9
maart 1843 en overleden in 1908. Haar naam
komt voor op de grafsteen van Gerrit.
(Sommige nakomelingen van Gerrit Jan waren
niet zeker van Anna’s achternaam.  In de Te Selle
Family History door Norma Prophet-Te Selle uit
1980 wordt de naam aangeduid als “Younkers” in
plaats van Jonker, haar geboortenaam)

De tweede echtgenote van Gerrit Jan te Selle was
een zekere mevrouw Sikkink , een weduwe.  Haar
dochter, Minnie, was getrouwd met Jan Albert te
Selle, de oudste zoon van Gerrit Jan. Bovendien
was de zoon van mevrouw Sikkink, John Berend
Sikkink, getrouwd met Dina te Selle (8 januari
1894), de dochter van Gerrit Jan. Ik weet niet
waar de tweede echtgenote begraven is. De drie
Te Selle broers zijn allemaal op korte afstand van
elkaar begraven op de begraafplaats van Holland.

Gerrit John Te Selle is Buried at Holland (Neb.)
Cemetery.

Gerrit John Te Selle's first wife was Hannah
Jonkers* Te Selle; she died in 1908. Her name
appears on Gerrit's tombstone.

(Some of Gerrit John's descendants were not sure
of Hannah’s last name. In the Te Selle Family
History by Norma Te Selle-Prophet in 1980, it was
referred to as "Younkers" instead of Jonkers, her
birthname.)

Gerrit John Te Selle's second wife was a Mrs.
Sikkink, a widow.  Her daughter, Minnie, was
married to John Albert Te Selle, Gerrit John's son.
In addition, Mrs. Sikkink's son, John Berend
Sikkink, was married to Dena Te Selle, Gerrit's
daughter.  I don't know where the second wife is
buried.  The three Te Selle brothers are all buried
within a short distance of each other at the
Holland Cemetery.

Jan Albert te Selle.  Intentieverklaring

Jan Albert te Selle, geboren te Bredevoort, ge-
meente Aalten op 17 september 1869, was de

John Albert Te Selle.  Declaration of Intention

John Albert Te Selle was the eldest son of Gerrit
John Te Selle.  He came to America with his



oudste zoon van Gerrit Jan te Selle. In augustus
1873 kwam hij met zijn ouders naar Amerika.  In
1913 gaf Jan Albert te Selle een
“Intentieverklaring” af om staatsburger van de
Verenigde Staten te worden.

No. 1212

Departement van Handel en Arbeid, Naturalisatie-
dienst, Verenigde Staten van Amerika. Intentiever-
klaring. Staat Nebraska, Lancaster County, op het
Districtshof van Lancaster County, Nebraska.
“Ik Jan Albert te Selle, oud 44 jaar, van beroep
landbouwer, verklaar onder ede dat mijn
persoonsbeschrijving luidt als volgt: kleur blank,
gelaatskleur, voorkomen donker, lengte 1,77
meter, gewicht 68 kilogram, haarkleur grijs, kleur
van de ogen blauw, andere uiterlijke kenmerken
geen.

“Ik ben geboren te Aalten, Nederland, op de 17e

september, Anno Domini 1869; en ben thans
woonachtig te Firth, Nebraska, R.F.D. # 2. Ik ben
geëmigreerd naar de Verenigde Staten van
Amerika vanuit Rotterdam, Nederland met het
schip de “Edam”.  Mijn laatste woonplaats in het
buitenland was Aalten, Nederland.
“Het is mijn oprechte voornemen om
onvoorwaardelijk en voor  altijd afstand te doen
van elke trouw en getrouwheid aan enige
buitenlandse vorst, potentaat, staat of oppergezag
en in het bijzonder aan Wilhelmina, Koningin der
Nederlanden van wie ik op dit moment onderdaan
ben.
Ik arriveerde op of omstreeks de 20e dag van
augustus, Anno Domini 1873 in de haven van
New York, in de staat New York; ik ben geen
anarchist; ik ben geen polygamist, noch een
aanhanger van de praktijk van de polygamie en
het ligt in mijn voornemen in goed vertrouwen
staatsburger te worden van de Verenigde Staten
van Amerika en in dit land permanent te gaan
wonen.
“Zo helpe mij God”
“(Getekend) Jan Albert Te Selle”

“Ondertekend en voor mij onder ede afgelegd op
deze 29e dag van september Anno Domini 1913*

“(Getekend)   J. Baer, griffier

(* De datum op de fotocopie is moeilijk te lezen.
Jan Albert werd op 17 september 1869 geboren
en was 44 jaar oud toen hij zijn voornemen
bekend maakte staatsburger van de V.S. te willen
worden.

parents in August 1873.  In 1913, John Albert Te
Selle filed "Declaration of Intention" to become a
citizen of the United States."

No. 1212

Department of Commerce and Labor
Naturalization Service, United States of America,
Declaration of Intention. State of Nebraska,
County of Lancaster, in the District Court, of
Lancaster County, Nebraska.  "I, Jan Albert Te
Selle, age 44 years, occupation Farmer, do
declare on oath that my personal description is,
color white, complexion dark, height 5 feet 9½
inches, weight 150 pounds, color of hair grey,
color of eyes blue, other visible distinctive marks
none.

"I was born in Aalten, Holland, on the 17th day of
September, Anno Domini 1869; and now reside at
Firth, Nebraska R.F.D. # 2. I emigrated to the
United States of America from Rotterdam,
Holland, on the vessel Edam; my last foreign
residence was Aalten, Holland.

"It is my bona fide intention to renounce forever all
allegiance and fidelity to any foreign prince,
potentate, state, or sovereignty, and particularly to
Wilhelmina, Queen of the Netherlands of whom I
am now a subject.

“I arrived at the port of New York in the State of
New York on or about the 20th day of August,
anno Domini 1873; I am not an anarchist; I am not
a polygamist nor a believer in the practice of
polygamy; and it is my intention in good faith to
become a citizen of the United States of America
and permanently reside therein.

"So Help Me God"
“(Signed) Jan Albert Te Selle"

"Subscribed and sworn to before me this 29th day
of September Anno Domini 1913. *

"Signed) J. Baer, Clerk

(* The date is hard to read on the photocopy. Jan
Albert was born on September 17, 1869, and was
44 years old when he declared his intentions to
become a citizen.)"



Prairiebrand in de buurt van Firth, Nebraska

Een van de meest gevreesde gevaren in de
natuur waarmee de eerste kolonisten in Nebraska
te kampen kregen waren de prairiebranden. In zijn
boek, Schrijf spoedig terug*, van Dr. Herbert J.
Brinks, hoogleraar geschiedenis aan het Calvin
College in Grand Rapids, Michigan refereert hij
aan een brief geschreven door Harmen Jan te
Selle aan zijn oudere broers en moeder in
Winterswijk, Nederland. (zie brief nummer 10 van
18 november 1871.)
* ISBN nummer 90 239 0123 1 Uitgeverij Boeken-
centrum B.V. `s-Gravenhage

Nadat zij zo’n vijf jaar in Wisconsin gewoond had-
den verhuisden Jan Hendrik te Selle en zijn broer
Harmen Jan te Selle naar een plek in de nabijheid
van Firth, Nebraska; Jan Hendrik kwam in 1870
en Harmen Jan volgde een jaar later. In de late
vijftiger jaren van de vorige eeuw schreef ik naar
twee van mijn vaders zusters en vroeg aan hen,
“hoe zag het vroege leven in Nebraska eruit voor
jullie ouders?”

Zij kenden het verhaal van de prairiebrand  al van
hun vader Harmen Jan.  De tantes, Helena “Lena”
Obbink-te Selle en Harmina “Minnie” Dietz-te
Selle vertelden, “Vader ploegde voren rondom zijn
boerderij met behulp van een ploeg met één
paard ervoor. Een voorzorgsmaatregel om het
verspreiden van vuur tegen te gaan.

“Uittreksels van het boek van Dr. Brinks geven het
volgende beeld te zien: “Zondag den 15 Ochtober
gingen wij `s morgens naar de kerk de wind was
toen al geweldig aan het waajen, maar dit wierd al
erger verder op den dag. En toen wij de kerk uit
kwamen zag men smook in de verte, want de
prerie stont in brand, dat is hier al gras wat nog
niet bewoond is en wanneer dat soori of droog
word dan brand dit ontzettend, dit was dus aan-
gestooken of ten minsten het was in brand
geraakt, en dit kan mijlen ver wegbranden, maar
wanneer het gras er af is dan is het kaal, de grond
brand niet,
Dus wil ik zeggen als zij uit de kerk kwamen zag
men die brand, een man Zijn naam is Niklaas,
Vandervelde zag het was niet wer van zijn huis, hij
was in de kerk met vrouw en twee kinderen hij
had drie kinderen te huis, een meisjen van 11 of
12 jaar en een van 8 en het andere 5 of 6 jaar, hij
liep dus zoo spoedig als hij kon om te huis te
komen, maar wat ziet hij, zijn huis ligt geheel in as
hooi stalling graan en 4 verkens liggen alle
verbrand, maar nog het ergste niet, hij ziet in de
verte iets wit op den grond liggen denkende dat

Prairie Fire Near Firth, Nebraska

One of nature's most dreaded hazards that faced
the early Nebraska settlers were the prairie fires.
In his book, Write Back Soon, Dr. Herbert J.
Brinks, Professor of History, Calvin College,
Grand Rapids, Michigan, refers to a letter written
by Herman John Te SelIe to his older brothers
and mother in Winterswijk, the Netherlands. (See
letter No.10, November 18, 1871.)

After living in Wisconsin for about five years, John
Henry Te Selle and his brother, Herman John Te
Selle, relocated near Firth, Nebraska; John Henry
came in 1870 and Herman John followed a year
later. In the late 1950s, I wrote to two of my
father's sisters and asked them, "What was early
life like in Nebraska for your parents?"

They heard the story about the prairie fire from
their father, Herman John. The aunts, Helena
"Lena" Te SelIe-Obbink and Harmina "Minnie" Te
Selle-Dietz, related, "Father plowed around his
farm with a one horse plow as a precautionary
measure to halt the spread of the fire.”

Excerpts from Dr. Brinks's book reflect the
following: "On Sunday, October 15, {1871}, we
went to church in the morning and the wind was
already blowing terrificly ... Then, when we came
out of church, we saw smoke in the distance
because the prairie was on fire. The prairie is all
grass here and when it is dry, it burns
tremendously ...and it can burn for miles. Thus, as
I said, as we came out of church we saw the fire.
One man - his name is Nicholas Vander Velde -
saw that it was not far from his house. He was in
church with his wife and two (*) children, but had
three children at home.... He ran as fast as he
could to go home, but then he saw that his house
was nothing but ashes - his hay, grain, barn, and
pigs all burned. But that was not the worst.  In the
distance he saw something white Iying on the
ground, and he thought it was a calf, but as he
came closer, he saw it was his oldest daughter
burned to death. After further search he found the
two other children burned to death in the ruins of
the house. There was also much other destruction
from the fire."



het een kalf was. Maar als hij nader komt ziet hij
het is zijn ouste meisje verbrand op den grond
liggen en bij onderzoek liggen de andere twee in
huis geheel verbrand, dus een treurige toestand
voor die man  Ook zijn er meer onhijlen onstaan
door dien brand, en op veele ande plaatsen, is
grote brand geweest  grote steden bijna geheel
afgebrand.

Ik nam ook contact op met John Henry te Selle,
kleinzoon van de pionier Jan Hendrik te Selle die
in 1870 naar Nebraska kwam en vroeg hem of hij
ooit van de prairiebrand had gehoord die ten
noorden van Firth had gewoed. Hij antwoordde;
“Ja, ik heb het verhaal ook gehoord.  De boerderij
van de Van der Velde’s lag direct naast mijn
grootvaders boerderij. Het schijnt dat de oudste
dochter naar de Te Selle-boerderij is gehold,
waarschijnlijk om hulp te halen. Het huis van de
familie Van der Velde was een plaggenhut met
gedroogd gras op het dak. In die tijd liet men een
speciaal soort gras, mogelijk zoiets als
‘waterafstotend’ gras dat lang en dicht is, op het
dak van de plaggenhut groeien om er zo voor te
zorgen dat het water goed afliep als het regende.
In oktober zal het gras droog geweest zijn, net
zoals de vegetatie op de velden. Niemand leek te
weten hoe de brand was ontstaan.”   Wijlen Flo-
rence Ten Hulzen-Te Selle, herinnerde zich ook
het tragische verhaal gehoord te hebben. Zij kon
zich weer voor de geest halen dat men haar de
plek had  laten zien waar de plaggenhut van Van
der Velde had gestaan. Zij was een kleindochter
van Gerrit Jan te Selle, een broer van Jan Hendrik
en Harmen Jan. Zij vertelde bovendien: “Mijn
vader, Jan Albert te Selle, verwierf de boerderij
waarop de Van der Velde’s gewoond hadden en
mijn grootvader Gerrit Jan woonde ook op
hetzelfde land met mijn ouders en ons gezin. Hij
had echter zijn eigen woonplaats.
Er werd een huis voor hem naar het bezit ver-
voerd om in te wonen.”

De Nebraska Volkstellingen van Lancaster
County, Zuid Pas District van augustus 1870 en
juni 1880 (bron: de Historische Vereniging van
Nebraska) laten een familie Van der Velde te zien.
(Alhoewel de verslagen van de volkstelling met de
hand geschreven zijn, is het waarschijnlijk toch
dezelfde familie, ondanks een kleine afwijking in
de spelling.)

(*) De volkstelling van augustus 1870 laat zien:

VanDe Velde, Klaas, 39, (M) Boer
Dora, 37, (V) Thuis
Anna, 11, (V) Op school

I contacted John Henry Te Selle, grandson of the
pioneer John Henry Te Selle who came to
Nebraska in 1870, and asked him it he ever heard
of the prairie fire story that occurred north of Firth.
"Yes," he responded, "I also heard the story.  The
Vander Veldes' farm was next to my grandfather's
farm.  It appeared that the oldest daughter was
running towards the Te Selle farm, possibly to get
help.

“The Vander Veldes' home was a sod house with
dried grass on the roof.  In those days, a particular
type of grass, possibly like 'slough' grass, which is
long and dense, was grown on the sod house roof
to help shed water when it rained.

“In October, the grass would be dry, as well as the
vegetation in the fields. No one seemed to know
how the fire got started."

The late Florence (Te Selle) Ten Hulzen, also
remembered hearing the tragic story. She had
recalled being shown where the Vander Veldes'
sod house had stood.

She was a granddaughter of Gerrit John Te Selle,
a brother of John Henry and Herman John.  She
also commented, "My father, John Albert Te Selle,
later purchased the farm where the Vander
Velde's lived, and my grandfather, Gerrit John,
also lived on the same property with my parents
and our family.  However, he had his own dwelling
place.  A house was moved onto the property for
him to live in."

The Nebraska Census, Lancaster County, South
Pass Precinct, August 1870 and June 1880
(source Nebraska Historical Society), shows the
Vander Velde family.  (Although the census
reports were written by hand, is it probably the
same family with slight variation in spelling.)

(*) The August 1870 census shows:

VanDe Velde, Klass, 39, (M) Farmer
Dora, 37, (F) House
Anna, 11, (F) At school



Samuel, 4, (M)
Miena, 2, (V)
Jane, 1, (V)

(*) De volkstelling van juni 1880 laat zien:

VanDer Velde, Klaas, 49, Boer
Dora, 47, (V), Echtgenote, doet de huishouding
Samuel,14, (M), Zoon, op school
Anna, 9, (V), dochter, op school

Opmerking: The namen van Anna (11 ), Miena
(2), en Jane (1), komen in de volkstelling van
1880 niet meer voor. De telling laat wel een
andere Anna (9)  zien.

Een opmerking betreffende Schrijf spoedig terug
door Dr. Herbert J. Brinks, hoogleraar geschiede-
nis, Calvin College, Grand Rapids, Michigan:

De Bentley Historische Bibliotheek van de
Universiteit van Michigan heeft wetenschappers
uitgezonden naar Europa om te zoeken naar
correspondentie van immigranten uit de laatste
eeuw.  Dr. Brinks ging in 1976 naar Nederland
waar hij zes maanden doorbracht met het
opsporen en fotokopiëren van zo’n 1.400 brieven
van immigranten. Veel van deze brieven werden
ontdekt op zolders, in kasten en op
boekenplanken van particuliere huizen en boerde-
rijen.

Nadat ik het boek van Dr. Brinks gelezen had
vroeg ik hem of het ook mogelijk was mij
fotokopieën te verschaffen van de brieven die
tussen 1865 en 1906 geschreven waren door de
drie Te Selle broers die naar Amerika waren
gekomen. Ik had een plan bedacht om mensen te
vinden die de brieven zouden kunnen vertalen.
Omdat de brieven echter fotokopieën waren van
fotokopieën slaagde ik er niet in iemand te vinden
die ze wilde vertalen.

Ondertussen had Dirk Willem te Selle uit Ensche-
de, Nederland toestemming gekregen van Albert
te Selle uit Winterswijk (die de hoeder is van de
brieven van de Te Selle broers) om de brieven te
lenen. Dirk maakte kopieën van de in het
Nederlands gestelde brieven op de tekstverwerker
zodat degenen die ze in het Engels gingen
vertalen een leesbare kopie hadden waarmee ze
aan de slag konden gaan. Albert is de
achterkleinzoon van Derk Willem te Selle, de
ouste van de zeven Te Selle broers die de
kinderen waren van Jan Albert te Selle en Dela te
Selle-ten Damme. De meeste van de brieven
waren gericht aan de oudere broer Derk Willem te
Selle (geboren in 1827) en aan zijn moeder.

Samuel, 4, (M)
Miena, 2, (F)
Jane, 1, (F)

(*) The June 1880 census shows:

VanDer Velde, Klaus, 49, Farmer
Dora, 47, (F), Wife, Keeping house
Samuel,14, (M), Son, At school
Anna, 9, (F), Daughter, At school

Please note: The names of Anna (11), Miena (2),
and Jane (1), are not on the 1880 census.
Another Anna (9) is shown.

A note about Write Back Soon by Dr. Herbert J.
Brinks, Professor of History, Calvin College,
Grand Rapids, Michigan:

The Bentley Historical Library of the University of
Michigan sent scholars to Europe in search of
correspondence written by the immigrants of the
last century.  Dr. Brinks went to the Netherlands in
1976 where he spent six months locating and
photocopying about 1,400 immigrant letters.
Many of the letters were discovered in the attics,
cupboards, and bookshelves of private homes and
farms.

After I read Dr. Brinks' booklet, I asked him if it
would be possible to provide me with photocopies
of the letters written from 1865 to 1906 by the
three Te Selle brothers who came to America.  I
had planned to locate people who could translate
the letters. However, because the letters were
photocopies of photocopies , I was not successful
in finding someone to translate them.

In the meantime, Dirk Willem te Selle of
Enschede, the Netherlands, was granted
permission from Albert te Selle of Winterswijk
(who has custody of the Te Selle brothers' letters)
to borrow them.  Dirk prepared typewritten copies
of the Dutch letters so that those who were
translating them into English would have a
readable copy to facilitate their translations.
Albert is the great-grandson of Derk Willem te Sel-
le, the eldest of the seven Te Selle brothers who
were the children of Jan Albert te Selle and Dela
ten Damme.  Most of the letters from the three
Nebraska brothers were written to the elder Derk
Willem te Selle (born in 1827) and his mother.



In maart 1991 slaagde ik er in een vertaling te ver-
krijgen van de brief waaraan Dr. Brinks refereert in
zijn boek, Schrijf Spoedig Terug.  Dominee John
Nieuwsma uit Holland, Michigan vertaalde de brief
in het Engels.

In de zomer van augustus 1993, bezichten mijn
dochter Su Zanna en ik Albert te Selle in Winters-
wijk.  Wij hadden het voorrecht de stapel brieven
te mogen vasthouden en doorkijken die meer dan
een eeuw oud waren!

In March 1991, I was able to have the letter
transcribed that Dr. Brinks refers to in his book,
Write Back Soon.  The Reverend John Nieuwsma
of Holland, Michigan, transcribed it into English.

In the summer of August 1993, my daughter, Su
Zanna, and I visited with Albert te Selle in
Winterswijk.  We had the privilege of holding and
looking through the stack of century old letters!

                                                          
i.
Soor,
a.  met betrekking tot een bast een tak of de huid is de betekenis: dor en droog
b.  met betrekking tot zand is de betekenis: scherp , hard



Population Explosion

Nebraska joined the Union on March 1, 1868; the first census was held in Nebraska,1870. The
three Te Selle brothers (John Henry, Gerrit John, Herman John), helped to increase the population
in eastern Nebraska!
In 1870, John Henry Te Selle and his family came to Nebraska from Wisconsin and homesteaded
in Lancaster County, South Pass Precinct.

Nebraska Census  - August 1870

"Schedule 1.
Inhabitants in the County of Lancaster, State of Nebraska, enumerated by me on the 1 st and 20
day of August 1870.
Post office Lincoln
(signed) J. Cadman,
Asst. Marshal.”

  9. Teselle, John H., 32, Farmer, born in Holland (Netherlands)
10. Hannah B., 28, (wife), housekeeper, born in Holland (Netherlands)
11. Janna, 4, daughter, born in Wisconsin
12. John W., 3, son, born in Wisconsin
13. Dala, 1, daughter, born in Wisconsin

(*There are slight misspellings of names, but this is the John Henry Te Selle. Note: See the chapter on the "Prairie Fire Near Firth,
Nebraska."  The Klaas Van De Velde Family..... numbered on the census report as 14, 15, 16, 17, 18, and 19  ...owned the farm next to
John Henry Te Selle.)

Nebraska Census  -  June 1880

"Inhabitants in South Pass Precinct, County of Lancaster, State of Nebraska, enumerated by me
on the 4th day, 5th day/and 7th day of June 1880.
(Signed) W. H. Moore,
enumerator. "

Teselle, H. J., 35, Farmer, born in Holland (Netherlands)
Johanna, 21, wife, housekeeper, born in Wisconsin
John {Manus John Schreurs, stepson}, 15, farm hand, born in Wisconsin
Dille,12, daughter, At school, born in Wisconsin
Willie, 9, son
Dena, 3, daughter
Everett, 2, son.

(Note: Except tor the stepson John and "Dille," the other children were born in Nebraska.)

(*Although there are names misspelled, this is the Herman John Te Selle family. John was "Manus John Schreurs" and the son of
Berendiena Reusink Schreurs Te Selle, Herman John Te Selle's first wife.  She was also the mother of "Dille" and Willie.)

Teselle, John H. , 41, Farmer, born in Holland (Netherlands)
Johanna, F, 38, wife, keeping house, born in Holland (Netherlands)
Jane, 14, daughter, At home, born in Wisconsin
John W., 13, son, At school, born in Wisconsin
Dille, 11, daughter, At school, born in Wisconsin



Albert, 7, son, At school
Andrew, 5, son, At home
Garret, 2, son, At home
Infant,½, At home (fraction)

(Note: Jane, John W., and Dille were born in Wisconsin; the other children were born in Nebraska. The report shows an "Andrew." This
was possibly Henry. He was born Feb.1875 and would have been 5 in 1880. The "Infant" may have been Geziena (Zena). She was
born May 1880 and would have been 1 month old.)

"Schedule 1. Inhabitants in Panama Precinct, in the County of Lancaster, State of Nebraska,
enumerated by me on the 2nd day of June, 1880.
(signed) L. R. (can't read last name.)
Enumerator ."

Te Selle, Garret, 39, Farmer, born in Holland (Netherlands)
Anna, 36, wife, Keeping house, born in Holland (Netherlands)
Albert,10, son, At school, born in Holland (Netherlands)
Minna, 8, daughter, At school, born in Holland (Netherlands)
Dilla, 6, daughter, At school
Dina, 5, daughter, At school
Willem, 3, son
John, 6 months, son
Grasscamp, Harmina, 66, Aunt, born in Holland (Netherlands)

(Note: Albert was "John Albert."  Except for Albert and Minna, the other children were born in Nebraska. Although the names were
misspelled, this is the Gerrit John Te Selle family.  Harmina Grasskamp was Gerrit's aunt, his father's sister.)

Nebraska Census  -  June 1885

"Schedule 1. Inhabitants in Panama Precinct in the County of Lancaster, State of Nebraska,
enumerated by me on the 3rd day of June, 1885.
(signed) T. ? Hoffsteedt,
Enumerator ."

32. Te Selle, Garret, 44, carpenter , born in Holland (Netherlands)
33. Annie, 42, wife, keeps house, born in Holland (Netherlands)
34. Albert,15, son, farmer, born in Holland (Netherlands)
35. Minnie, 12, daughter, At school, born in Holland (Netherlands)
36. Dillie, 11, daughter, At school
37. Dina, 10, daughter, At school
38. WiIIiam, 8, son
39. Jan, 5, son
40. Annie, 2, daughter
41. Graskamp, Hermine, 72, (Aunt) keep house, born in Holland (Netherlands)

(Note: Albert was John Albert: Hermine Graskamp was Gerrit's aunt, his father's sister; except for the first two children, the others were
born in the Nebraska.)

"Schedule 1. Inhabitants in South Pass Precinct, in the County of Lancaster, State of Nebraska,
enumerated by me on the 10th day of June, 1885.
(signed) J. C. Alexander, Enumerator."



30. Teselle, John W., 18, son, farmer, born in Wisconsin
31. Teselle, John H., 47, farmer, born in Holland (Netherlands)
32. Annie B., 43, wife, Keeping house, born in Holland (Netherlands)
33. Dielia, 16, daughter, At school, born in Wisconsin
34. Albert, 12, son, At school
35. Henry, 10, son, At school
36. Garrit, 8, son, At school
37. Jina A., 5, daughter
38. Ben. H., 1, son
39. Dena, ? , daughter

(Note: No.30 was out of order on the census report. John W. was the eldest son of John Henry. The instructions indicate "Members of
Families who have died since June 1, 1885, will be included."  Dena died in childhood, but  I don't know the date. Except for John W.
and Dielia, the other children were born in Nebraska.  There are some misspellings on this census report, however, this was the John
Henry Te Selle family.)

South Pass Precinct,
16th day of June 1885:

28. Teselle, Herman, 40, Farmer, born in Holland (Netherlands)
29. Johanna, 26, wife, keeping house,born in Wisconsin
30. John, 20, son, Farmer, born in Wisconsin (stepson)
31. Della, 17. daughter, At school, born in Wisconsin
32. William, 13, son, At school
33. Dina, 8, daughter, At school
34. Evert J., 6, son, At school
35. Albert, 4, son
36. Helen, 2, daughter
37. Hermana, 11/12 (fraction)

(Note: Except for Herman John Te Selle's stepson, John Schreurs, and Della, the other children were born in Nebraska. Some of the
names are misspelled, however, this is the Herman John family.)

Nebraska Census -1900
"Twelfth Census of the United States of Nebraska, County Lancaster.”

"Schedule No.1 - Population.
Township or other division of County South Pass Precinct,
Name of incorporated city, town, or village. within the named division. Firth Village... Enumerated
by me on the 7, 8, and 13 day of June, 1900.
(signed) Benj. Oldemeyer,
Enumerator."

70. Te Selle, Albert, Head, June 1872, (age*, 27, Farmer
71. Hannah, wife, Feb. 1877, 22
72. Mammie, daughter, Mar. 1900,2½ (fraction)
73. Jennie, visitor, July 1893, 6, At school

(Note: *Indicates age at last birthday; Albert was the son of John Henry Te Selle, pioneer to Nebraska. Daughter Mammie, passed
away on February 17, 2001 at age 100!)



84. Te Selle, Herman J., Head, Dec.1844. {age *) 55, Farmer, born in Holland (Netherlands)
85. Johanna, wife, April 1859. 41. born in Wisconsin
86. Evert J., son, 21, Farm laborer
87. Albert, son, 20, Farm laborer
88. Helena, daughter, July 1882, 17
89. Minnie, daughter. July 1884, 15, At school
90. Bertha, daughter, Jan. 1887, 13, At school
91. Herman J., son, Aug. 1888,11, At school
92. Benjamin, son, Nov. 1889, 10, At school
93. John H., son, June 1892, 7
94. Garret, son, Aug. 1893, 6
95. Johannah M. , daughter, Sept. 1895, 4

96. Te Selle, John H., Head, Feb. 1838,(age *) 62. born in Holland (Netherlands)
97. Hannah, wife, Oct. 1841, 58. born in Holland (Netherlands)
98. Garret, son, Feb. 1877, 22, Farm laborer
99. Sena, daughter, May 1880, 20
100. Benjamin, son, Jan. 1884, 16,Farm laborer
(*Age at last birthday)

48. Te Selle, Henry, Head, Feb. 1875, (age *) 25, Farmer
49. Martha, wife, Sept. 1877, 22
50. Carl, son, Jan. 1900, 4/12 (fraction)
(* Age at last birthday.)

Van der Griend, D., Head, July 1869, (age *) 30, Farmer, born in Holland (Netherlands). (Year of
immigration to the United States, 1884; number of years in the United States - 15.)
Dena, wife, April 1876, 23
Marius, son, June 1899, 11/12 (fraction )

(*Age at last birthday.)

(Dena Te Selle-Vander Griend, was the daughter of Herman John Te Selle and his wife Johanna Brethouwer- Te SelIe.)

Te Selle, J. A., Head, Sept. 1869, (age*) 30, Farmer, born in Holland (Netherlands)
Minnie, wife, Oct. 1868, 31, born in Wisconsin
Anna, daughter, March 1893, 7
Jenne, daughter, May 1895, 5
Emma, daughter, Sept. 1897, 2
(* Indicates age at last birthday)

(Source: Census-Nebr. Historical Society)



Production of Agriculture

John Henry Te Selle

Production of Agriculture in South Pass Precinct, Lancaster County, Nebraska, enumerated on
June 9, 1885, by J. C. Alexander, for the farm owned by John Henry Te Selle.

Acres of Land
· 263 acres improved, tilled (including fallow and grass in rotation, whether pasture or meadows)
· 147 acres permanent meadows, permanent pastures, orchards, vineyards
Farm Values
· $ 15,000 (including land, fences, and buildings)
· $ 250 (including implements, and machinery)
· $ 2,110 (livestock)
Fences
· $ 250 (including cost of building and repairing in 1884)
Labor
· $ 225 (amount paid for wages and farm labor during 1884, including value of board)
· 50 weeks (hired labor in 1884 upon farm and dairy, excluding housework)
Estimated Value of Farm Products (sold, consumed or on hand for 1884)
· $1,000
Grass Lands -1884
· 147 acres mown
· 147 tons hay
Horses
· 11 of all ages June 1885
Meat Cattle and Their Products
· 7 milk (milch) cows (June 1, 1885)
· 17 other cattle
· 9 calves dropped
· 7 sold living
· 2 died, strayed and stolen and not recovered
· 2,000 gallons of milk sold or sent to butter and cheese factories 1884
· 40 pounds of butter made on the farm in 1884
Swine (on hand June 1, 1885)
· 60 hogs
Poultry (on hand June 1, 1885, exclusive of spring hatching)
· 34 barnyard
Eggs Produced in 1884
· 120 dozen eggs
Cereals (1884)
· Buckwheat - 1 acre/4 bushels
· Indian corn - 127 acres/5,500 bushels
· Oats - 16 acres/600 bushels
· Wheat - 20 acres/400 bushels
Pulse (edible seeds of certain pod bearing plants such as peas and beans)
· Beans (dry) -1 bushel (1884)
Potatoes (Irish) -15 bushels (1884)



Gerrit John Te Selle

Production of Agriculture in Panama Precinct, Lancaster County, Nebraska, enumerated on June
4, 1885, by Mr. Hoffetraedt, for the farm owned by Gerrit John Te Selle.

Acres of Land
· 80 acres improved, tilled (including fallow and grass in rotation, whether pasture or meadows)
· ½ acre, permanent meadows, permanent pastures, orchards, vineyards
· 79 acres unimproved, including "old fields" not growing wood
Farm Values
· $ 3,000 (including land, fences, and buildings)
· $ 40 (including implements and machinery)
· $ 700 (livestock)
Fences
· $ 140 (including cost of building and repairing in 1884)
Labor
· $ 50 (amount paid for wages and farm labor during 1884, including value of board)
· 12 weeks (hired labor in 1884 upon farm and dairy, excluding housework)
Estimated Value of Farm Products (sold, consumed or on hand for 1884)
· $ 500
Grass Lands -1884
· 20 (?) acres mown
· 2 acres not mown
· 20 tons of hay
Horses
· 3 of all ages (June 1885)
Meat Cattle and Their Products
· 9 milk (milch) cows (June 1, 1885)
· 12 other cattle (June 1, 1885)
· 6 calves dropped
· 2 died, strayed and stolen and not recovered
· 250 pounds of butter made on the farm in 1884
Swine (on hand June 1, 1885)
· 20 hogs
Poultry (on hand June 1, 1885, exclusive of spring hatching)
· 60 barnyard
Eggs Produced in 1884
· 180 dozen eggs
Cereals (1884)
· Indian corn - 50 acres/1,808 bushels
· Oats - 13 acres/350 bushels
· Wheat - 13 acres/100 bushels
Potatoes (Irish)
· ½ acre/50 bushels (1884)
Sorghum 1884
· ½ acres (crop)
· 12 gallons molasses
Orchards 1884
· 114 acre



Herman John Te Selle

Production of Agriculture in South Pass Precinct, Lancaster County, Nebraska, enumerated on
June 16, 1885, by J. C. Alexander, for the farm owned by Herman John Te Selle.

Acres of Land
· 160 acres tilled, improved (including fallow and grass in rotation, whether pasture or meadows)
· 45 acres permanent meadows, permanent pastures, orchards, vineyards
Farm Values
· $ 3,000 (including land, fences, and buildings)
· $ 100 (including implements, and machinery)
· $ 1,400 (livestock)
Fences
· $ 375 (including cost of building and repairing in 1884)
Estimated Value of Farm Products (sold, consumed or on hand for 1884)
· $1,500
Grass Lands -1884
· 15 acres mown
· 25 tons hay
Horses
· 6 of all ages (June 1885)
Meat Cattle and Their Products
· 9 milk (milch) cows (June 1, 1885)
· 27 other cattle (June 1, 1885)
· 8 calves dropped
· 1 purchased
· 4 sold living
· 1 died, strayed and stolen and not recovered
· 800 pounds of butter made on the farm in 1884
Swine  (on hand June 1, 1885)
· 120 hogs
Poultry (on hand June 1, 1885, exclusive of spring hatching)
· 20 barnyard
Eggs Produced in 1884
· 40 dozen eggs
Cereals (1884)
· Indian corn - 84 acres/4,500 bushels
· Oats - 13 acres/260 bushels
· Rye - 4 acres/48 bushels
· Wheat - 18 acres/188 bushels
Pulse (edible seeds of certain pod bearing plants such as peas and beans)
· Beans (dry) - 2 bushels (1884)
Potatoes (Irish)
· ½ acre/50 bushels ( 1884 )
Orchards
· 12 bearing trees
· 2 acres - 2 bushels  Total value of orchard products of all kinds sold or consumed, $ 2

(Source: Nebraska Historical Society)



Harmen Jan te Selle
Beeld en Biografisch Album

Provincie Lancaster Nebraska
bevattende

Paginagrote Portretten en Biografische Beschrijvingen
van Prominente

en Representatieve Burgers uit de Provincie
Chicago

Chapman Brothers
1888

Harmen Jan te Selle is een vooraanstaande
landbouwer die woont in sectie 2, Zuid Pas
District, in de provincie Lancaster. Zijn vader, Jan
Albert, en moeder, Dela (Ten Damme) Te Selle,
waren geboortig uit Nederland. De vader had in
dat land een boerenbedrijf en bleef daar tot aan
zijn dood op  drieënveertigjarige leeftijd. De
moeder stierf in 1885, op een leeftijd van
tweeëntachtig jaar. Ze was de moeder van zeven
zonen die de volgende namen droegen: Dirk
Willem, Tobias, Hendrik Jan, Jan Albert, Jan
Hendrik, Gerrit Jan en Harmen Jan,  ons
onderwerp.

De man over wie wij schrijven werd op 4
december 1844 in Nederland geboren en daar hij
al op zesjarige leeftijd naar school ging ontving hij
een zeer goede algemene schoolopleiding in de
Nederlandse taal.

Toen hij twintig jaar oud was besloot hij naar
Amerika te emigreren, en in gezelschap van zijn
broer Jan Hendrik reisde hij vanuit Rotterdam, via
Hull en Liverpool, met een stoomboot naar New
York, waar zij veilig aankwamen in november
1865 na een reis van zeventien dagen.

Daar het doel van de reis van de man waarover
wij schrijven de provincie Sheboygan in Wisconsin
was ging hij onmiddellijk op weg daarheen en
verrichtte daar alle mogelijke werkzaamheden. Op
eenentwintigjarige leeftijd trouwde hij daar met
Berendina A. Reusink, die eveneens geboortig
was uit Nederland en al op dertienjarige leeftijd
naar de provincie Sheboygan was gegaan.

De heer en mevrouw Te Selle kwamen in 1871
met hun gezin naar Nebraska, waar de
echtgenoot het recht verwierf op een hofstede van
tachtig akker (32 ha). Het jaar daarop verwierf hij
nog eens 80 akker en in 1881 kocht hij zijn derde
tachtig akker zodat hij nu een boerderij bezat van
240 akker (96 ha) Hij bezit eveneens een woning
in Lincoln.

Ons onderwerp is vader van acht kinderen. De na-

Herman John Te Selle
Portrait and Biographical Album

Lancaster County, Nebraskai

containing
Full Page Portraits and Biographical Sketches of

Prominent
and Representative Citizens of the County

Chicago
Chapman Brothers

1888

Herman John Te Selle is a prominent farmer
residing on section 2, South Pass Precinct,
Lancaster County.  His father, John Albert, and
mother, Dela (Van Ten Damme) Te Selle, were
natives of Holland. The father was engaged in
farming of that country, and remained there until
his death at age forty-three years. The mother
died in 1885, at the age of eighty-two years,
having been the mother of seven sons, their
names being as follows: Derrick W., Tobias,
Henry J., John A., John H., Garret J., and Herman
J., our subject.

The gentleman of whom we write was born on the
4th of December, 1844, in Holland, and having
begun attending school age of six years, he
secured a very good common-school education in
the Dutch language.

At the age of twenty years he determined to come
to America, and, in company with his brother John
Henry, sailed from Rotterdam, via Hull and
Liverpool, by ocean steamer to New York, at
which place they arrived safely after a journey of
seventeen days, landing in November, 1865.

The destination of our subject being Sheboygan
County, Wisconsin, he went at once to that place,
and for five months he hired himself out at general
work.  At the age of twenty-one he was married, in
1866, to Berendina A. Reusink, who was also a
native of Holland, having come to Sheboygan
County when she was thirteen years old.

Mr. and Mrs. Te Selle and family came to
Nebraska in 1871, where the husband
homesteaded a claim to eighty acres, then bought
eighty acres additional the following year, and
again in 1881 bought his third eighty acres, having
now a farm of 240 acres.  He also owns a dwelling
in Lincoln.

Our subject is the father of eight children, the



men van de kinderen van zijn eerste echtgenote
luiden: Dela, die in Wisconsin werd geboren en
Willie geboren in Nebraska.  De kinderen van zijn
tweede vrouw heten Dina, Evert Jan, Albert, Hele-
na, Mina en Bertha.  Dochter Dela is gehuwd met
de heer Dick Abbink, wonende in het district
Panama.  De eerste echtgenote van de heer Te
Selle stierf in het jaar 1874, daarna trouwde hij
mejuffrouw Johanna Brethouwer, een dochter van
dokter Brethouwer uit Nederland.

Ons onderwerp en zijn vrouw en gezin zijn
toegewijde leden van de Hervormde Kerk van
Amerika en leiden een actief en degelijk leven. De
opvattingen van de vader stemmen overeen met
die van de Republikeinse politieke organisatie. Hij
heeft een actieve belangstelling voor
onderwijskundige zaken in zijn district: gedurende
twaalf jaar bekleedde hij de positie van
penningmeester van de school.  Ofschoon de
heer Te Selle enige tegenslag ondervond bij zijn
aankomst in deze provincie, hebben zijn eigen
ijver, zelfvertrouwen en energie hem in staat
gesteld met succes de zich voordoende moei-
lijkheden te overwinnen. Hij is er in geslaagd de
ladder van het succes steeds verder te beklimmen
tot hij het stadium heeft bereikt van onafhankelijk-
heid en voorspoed.

Hoewel zijn scholing in de En-gelse taal enigszins
beperkt was heeft hij deze tekortkoming ge-
compenseerd door een cursus algemene
leesvaardigheid en is hij goed op de hoogte
geraakt van alle zaken betreffende zijn aangeno-
men vaderland.  Hij is prettig en opgeruimd van
aard en is bij tijd en wijle niet afkerig van een goe-
de grap. Hij is een van de werkelijke krachtige en
pientere zakenlieden van het Zuid Pas district.

names of those by his first wife being: Dela, who
was born in Wisconsin; and Willie, born in
Nebraska.  The children by the second wife are:
Dena, Evert J., Albert, Helena, Minnie and Bertha.
The daughter Dela married Mr. Dick Abbink,
residing in Panama Precinct.  Mr. Te Selle's first
wife died in the year 1874, and he married Miss
Johanna Bethower, a daughter of Dr. Bethower, of
Holland.

Our subject and his wiife and family are devout
members of the Reformed Church of Amerlca,
and lead active and consistent Iives.  The father
coincides with the opinions of the Republican
political organization and takes an active interest
in the educational affairs in his precinct, having for
twelve years held the office of School Treasurer.
While Mr. Te Selle experienced some
disadvantages on his arrival in this county, his
own industry, self-reliance and energy have
enabled him successfully to surmount the
difficulties presented, and he has continued
upward in the path of success until he has
reached a state of independence and prosperity.

Although his schooling in the English language
was somewhat limited, he compensated for that
lack by a course of general reading, and has
become weIl informed on all matters relating to his
adopted country.  He has a pleasant, cheerful
disposition, is not averse to enjoying a good joke
occasionally, and is one of the real live
businessmen of South Pass Precinct.

                                                          
i.
Page 560 (Note from Norma Te Selle-Prophet)
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