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Nieuwsbrief 

 

Pffff… een voorzichtige start en oorlog op 
ons continent 
 

We hebben alweer een bijzonder genealogisch seizoen 
achter de rug.  
Waar we in augustus/september van het vorig jaar 
begonnen met goede moed, zakte deze zo aan het 
einde van het jaar weer in onze schoenen… Weer 
moesten we gedeeltelijk in lock down. 
Maar nu, enkele maanden later, mogen we toch 
vaststellen dat we als afdeling, misschien nog wat 
onwennig, langzaam maar zeker toch weer een beetje 
op stoom zijn gekomen. Er zijn weer diverse bijeen-
komsten georganiseerd. Het is mooi te zien, dat men-
sen weer hun loop naar deze bijeenkomsten weten te 
vinden! 
Als laatste activiteit voor de zomervakantie staat de 
excursie naar het Brabants Historisch Informatie 
Centrum (BHIC) in ‘s-Hertogenbosch op het program-
ma. De uitnodiging hiervoor is eerder op digitale wijze 
aan de leden van de afdeling en de abonnees van 
afdelingsblad en digitale nieuwsbrief verstuurd. 
 

Corona lijkt een gesloten boek. Maar we weten maar 
al te goed hoe bedrieglijk schijn kan zijn. 
Op dit moment zijn er dagelijks toch nog zo’n 1.600 
besmettingen per dag te noteren. Het naderende 
mooiweer seizoen werkt gelukkig wel in ons voordeel, 
maar alle deskundigen zijn het erover eens, dat het 
virus in een of andere vorm een blijvertje is. 

Corona achter ons latend, is ons iets meer dan twee 
maanden geleden, de schrik om het hart geslagen. 
Brute oorlogshandelingen teisteren het soevereine 
Oekraïne. Een dappere bevolking onder leiding van 
een charismatische president weet militair het hoofd 
te bieden aan een grote boze buurman. Een buurman 
die zijn eigen militaire kunnen kennelijk schromelijk 
overschat om invulling te geven aan het megalomane 
idee van herstel van een verloren gegaan rijk uit lang 
vervlogen tijden. 
 

Oekraïne wordt aan puin geschoten. Vele malen erger 
nog zijn de talloze onschuldige slachtoffers van deze 
waanzin. Achter de statistieken en aantallen die we  
dagelijks op het nieuws horen of in de krant lezen, zit 
de ellende van individuele mensen, mensen zoals u en 
ik.  
 

Verkrachting, moord, standrechtelijke executies, een 
oorlog zonder aanleiding, pffff… Absoluut niet iets om 
vrolijk van te worden, maar ook niet om er de ogen 
voor te sluiten.  
Los van wat we meekrijgen via het nieuws, zijn de 
effecten op allerlei gebieden merkbaar. Niet in de 
laatste plaats door de toestroom van mensen uit het 
oorlogsgebied die vaak met enkel een tas of koffer 
veiligheid bij ons zoeken.  
Daarbij letterlijk alles achterlatend, huis en haard en 
misschien ook wel familie?, in een oorlog met nog 
steeds dagelijks niets ontziende bombardementen en 
beschietingen. 

Twee jaar geleden, toen we nog aan het begin van 
onze gezamenlijke coronareis stonden, was er in no 
time een vlag ontworpen met daarop afgebeeld een 
hart en een stel applaudisserende handen. 
De woorden ’Met elkaar, voor elkaar!’ gaven uiting aan 
waardering voor de zorg en onderlinge solidariteit. 
 

Woorden van waarde, én van alle tijden. Zeker nu. 
Laten we omzien naar elkaar, vooral naar degenen die 
onze steun goed kunnen gebruiken. 
 

http://lvc.ngv-afdelingen.nl/


 

 

 

Opsporing verzocht: 
wie is Theodora Coenen? 
 

Willem Keeris, de gewaardeerde schrijver van de 
artikelenreeks ‘Amerika, America’, vraagt om uw 
hulp. Hij wil graag weten wie Theodora Coenen is.  
In de navolgende tekst wordt deze vraag ingeleid. 
Willem heeft een vermoeden, maar wil ook het bij dit 
vermoeden behorende bewijs. 
Misschien bent u Theodora ooit eens in uw eigen 
onderzoek tegengekomen? En hebt u zo misschien 
wel een aanwijzing waar Willem mee verder kan?! 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Hendricus (Henry) Gerrits 
Hendricus of Henry Gerrits staat vermeld als emigrant 
naar Amerika in 1848 aan boord van de ‘Libra’. Hij is 
geboren te Mill (gemeente Mill en Sint Hubert) op 10 
februari 1817. Hij overlijdt op 30 mei 1909 te Holland-
town, Brown County, Wisconsin. 
Op 28 september 1851 trouwt hij te Hollandtown met 
Theodora (Dora) Coenen (van Broekhuijsen). Bron: 
Vital Marriage Records, Brown County Courthouse: 
volume 2, page 99. 
Volgens de beschikbare informatie is zij geboren circa 
1816 in Holland en overleden op 27 september 1896 
te Hollandtown, Brown County, Wisconsin. Van dit  
overlijden is overigens geen overlijdensakte opge-
maakt. Wel is destijds het onderstaande overlijdens-
bericht opgenomen in de krant. 
 

Joanna Coenen 
Volgens het overlijdensbericht is een zus van Theodora 
Coenen de weduwe van Arnold Geurts; namelijk 
Joanna Coenen, geboren Sint Anthonis 29 maart 1819, 

dochter van Antoon Coenen en (tweede echtgenote) 
Anna Jans. 
Joanna Coenen trouwde in 1844 met Johannes 
Henkens (1814-1872) en emigreerde in 1873 naar 
Amerika. Daar trouwde ze in 1875 met Arnoldus 
Geurts (1816-1895). Na dat huwelijk heette ze in 
Amerika dus officieel : Mw. Arnold Geurts. Ze overleed 
in 1905. 
Het probleem is echter dat Joanna  Coenen géén zus 
blijkt te hebben die Theodora of Dorothea heet (of iets 
wat daar op lijkt)! 
 
Theodora Buitenhuizen 
Maar, in Oploo woont in 1850 Theodora Buitenhuizen 
die op 18 april 1851 naar Noord Amerika emigreert; ze 
zou in Venray geboren zijn, maar daar is haar 
geboorteakte niet te vinden… 

Bevolkingsregister Oploo 1850-1860 
 
Ook in Oploo woont Peter Hendriks getrouwd met 
Anna Willems, en hun kinderen. Peter emigreert al in 
1849 naar Amerika, kennelijk om de weg te bereiden, 
want in 1851 volgen zijn vrouw en de kinderen. Ze 
vertrekken op 18 april 1851 en gaan hun man en vader 
achterna. Volgens de landverhuizerslijst in het 
Nationaal Archief in Den Haag neemt Anna behalve 
haar kinderen, een dienstbode mee. Volgens Cor 
Verberk (zie Alle Minse van Oploo, deel 5, pagina 29) is 
die dienstbode de hierboven genoemde Theodora 
Buitenhuizen, die dus op dezelfde dag vertrekt. 
 
Wie is deze Theodora Buitenhuizen? Cor vermoedt dat 
dit Antonia Buijtenhuijs/Buitenhuizen is, een vonde-
linge, die gevonden werd voor het huis van Leonardus 
Wolters te St. Anthonis en gedoopt werd op 3 
september 1816 in Oploo (zie doopakte). Van deze 
vondelinge heb ik verder niets kunnen vinden, jammer 
genoeg geen geboorteakte en ook niet waar ze is 
opgegroeid. 
 
Ik vermoed nu dat 
[1]     Antonia Buitenhuizen, de vondeling uit 1816,  
[2] Theodora Buitenhuizen uit 1816 en de 

veronderstelde dienstbode die in 1851 met Anna 
Willems mee gaat en  

[3]   Theodora Coenen, die in Amerika ook wel ‘van 
Broekhuijsen’ genoemd wordt, de echtgenote 
van Henry Gerrits (waarmee ik begonnen ben) 
één en dezelfde persoon zijn. 



 

 

 

Omdat: 

• de geboortejaren van deze drie hetzelfde zijn; 

• de voornamen voor een groot deel overeenkomen; 

• ze bekend zou kunnen zijn met de achternaam 
‘Coenen’ omdat ze mogelijk in het gezin van Antoon 
Coenen en Anna Jans opgegroeid is, en daarmee 
(voor de buitenwereld) als een ‘zus’ van Joanna 
Coenen gezien wordt 

• Buitenhuizen en Broekhuijsen wel een beetje op 
elkaar lijken; 

• ze emigreert vóór september 1851, als Henry Gerrits 
trouwt. 

 
Maar klopt mijn veronderstelling, vraagt Willem zich 
af. Wie kan daar iets over zeggen of zijn er nog 
bronnen die de veronderstelling kunnen bewijzen? 
Laat het Willem weten via wmkeeris@xs4all.nl  

 

  

Een bijzondere geboorteakte uit 1819 
Een bijzondere geboorteakte. De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Sint-Maarten (canton 
Schagen) in de provincie Noord-Holland heeft misschien wel een binnenpretje gehad toen hij op 13 september 
1819 de geboorte in een akte vastlegde van Maartje, dochter van Arien Bruin, 51 jaar, landbouwer en Trijntje 
Blauw, 26 jaar, in tegenwoordigheid van de getuigen Jan Zwart en Willem Geel. 

Ingezonden door Arno Coopmans 

Opsporing verzocht: wie is Theodora Coenen? (vervolg) 

sub conditione [baptizata] 
                                                   3 Sept[embris] MDCCCXVI 
 
proles exposita et hic in/ pago ante dominum Leonardi 
wolters/ inventa, quam susceperunt Wilhel/ mus 
Hendriks et petronilla Rosiers/ et ei nomen imposuerunt 
Antonia/ Buijtenhuijs                               ex St Ant 
 
Vertaling: 
onder voorwaarde [gedoopt] 3 september 1816 
Een vondeling en hier in het dorp voor het huis van 
Leonardus Wolters gevonden, welke ten doop hielden 
Wilhelmus Hendriks en Petronella Rosiers en zij gaven 
aan haar de naam Antonia Buijtenhuijs. 
                                                                      ex Sint Anthonis 
 
 

Oploo Rooms-Katholiek 
doopboek 1760-1828 

mailto:wmkeeris@xs4all.nl


 

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven 
door de redactie van  

Genealogie langs Peel en Maas  
 

E-mail  redactie-lvc@ngv.nl 
 

https://www.ngv-landvancuijkenravenstein.nl/  
 

 

ontdek jouw verhaal 

Karren hooijgewas (2) 
https://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/kar-

hooigewas  

In de vorige digitale nieuwsbrief is kort ingegaan op de 
inhouds- dan wel oppervlaktemaat met de bijzondere 
naam ’Karren hooijgewas’. 

Er zijn maar weinig akten waarin een concrete opper-
vlakte wordt genoemd én het aantal karren. In de 
vorige nieuwsbrief was op basis van enkele 
beschrijvingen de voorlopige conclusie getrokken dat 
de opbrengst van een bunder grofweg overeenkomt 
met 3 karren hooigewas. 

Nadien is op het BHIC-forum waar deze vraag aan de 
orde kwam aanvullende informatie gekomen waarbij 
meer concreet de verhouding tussen oppervlakte en 
opbrengst (‘de karren’) kan worden geduid.  Jan 
Toirkens heeft daarvoor twee aanvullende reacties 
gegeven die hierna integraal zijn opgenomen. 

[1] Een stuk hooiland groot ca 4 morgens ofwel 15 
karren hooigewas. Per morgen (in dit geval Rijnlandse 
maat?) 3,7 karren, komt overeen met ca. 4,4 karren 
per hectare.  

[2] Uiteraard is de berekening (wiskundig) toch 
*slechts* een benadering, er staat immers groot circa 
vier morgens. Bovendien kan het perceel hooiland deels 
zijn begroeid geweest met b.v. bossages of doorsneden 
met sloten, wallen etc. Maar dooreen genomen wist 

eenieder ongeveer wel wat er aan opbrengst was te 
halen, afgezien van natte of droge zomers of het risico 
van innundatie etc. Die 15 karren was denk ik geen 
garantiebewijs.  

 
 
Afdelingsblad verschijnt in mei 2022 
Sinds twee jaar verschijnt het afdelingsblad 
‘Genealogie langs Peel en Maas’ twee keer per jaar. 
Verschijning van de twee edities staan gepland in de 
maanden januari/februari en augustus/september. 
Door een combinatie van factoren, is deze planning  dit 
jaar niet gehaald. Informatie over de verschillende 
bijeenkomsten in de afgelopen tijd zijn dan ook telkens 
bij wijze van afzonderlijke (digitale) uitnodigingen naar 
de leden gestuurd. 
Op dit moment wordt door de redactie gewerkt aan 
een nieuwe editie. Planning is om deze nog in mei 
2022 bij de leden/abonnementhouders in de brieven-
bus te laten vallen. 

 
 
Kopij afdelingsblad 
De redactie ontvangt de laatste tijd gelukkig wat kopij 
van leden. Daarmee wordt het blad ook meer een blad 
van, voor en door de leden. 
In deze nieuwsbrief is een deel van deze kopij 
opgenomen; ook in het eerstkomende afdelingsblad 
zal dat het geval zijn. 
(Meer) Kopij blijft uiteraard  welkom. Heeft u iets dat u 
met anderen wilt delen, neem dan gerust contact op 
met de redactie.  
 
 

Agenda 
Woensdag 11 mei 2022 
> Excursie Brabants Historisch Informatie Centrum  
Termijn voor aanleiding deelname is gesloten. 
Organisatie/contactpersoon: 
Silvia van Haare (e-mail publicrelations-lvc@ngv.nl) 
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