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De familie Dohmen-Coumans, Everstraat, Einighausen. 
 
Maria Agatha Coumans, geboren 28 december 1812 te Einighausen, dochter van Petrus Martinus 
Coumans en Maria Helena Kemerlings, huwt 20 april 1837 te Limbricht met Arnold Hubert Dohmen, 
geboren 7 november 1815 te Guttecoven, overleden te Einighausen 9 mei 1855, zoon van Joannes 
Hermanus Dohmen en Maria Barbara van Eijs. 
 
Van dit echtpaar worden te Einighausen negen kinderen geboren; I: Martinus, 1837, II: Maria Helena, 
1839, III: Jan Gerardus, 1841, IV: een dood geboren kind, 1843, V: Maria Philomena, 1845, VI: Hubertus, 
1847, VII: Maria Catharina, 1849, VIII: Peter Johannes, 1851 en IX: Maria Lucia, 1854. 
 
In de lijst van Limburgse emigranten is Maria Agatha Dohmen-Coumans een van de weinige weduwen 
die met een grote kinderschaar naar Amerika vertrokken is. Volgens deze lijst zouden maar 5 kinderen 
met hun moeder zijn meegegaan maar dit klopt niet. De oudste zoon Martinus is dan reeds gehuwd te 
Limbricht met Maria Anna Tummers, maar de andere kinderen zijn allen nog ongehuwd en hebben ook 
allemaal de overtocht meegemaakt. 
 
Op 9 februari 1863, akte nr. 42 Notaris Dumoulin, verkoopt de weduwe Dohmen een stuk land gelegen in 
het Rooth onder Einighausen sectie C, nummer 648, voor de som van ƒ 230 aan Jan Christiaan Custers, 
weduwnaar van Petronella Custers, landbouwer te Einighausen. Op 4 en 6 maart vinden er verkopen 
plaats door de erven Dohmen van o.a. “eene groote hoeveelheid tarwe, rogge en haverstroo; mits gaders 
eenig schanshout en aardappelen” en “eene groote hoeveelheid buitengewoon zwaar eiken slaghout, 
afgekapt liggende in de Limbrichterbosch”. Er vind geen openbare verkoop van een huis plaats. Maria 
Agatha, haar kinderen en schoondochter, een totaal van tien personen, worden op 24 maart 
uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Einighausen en vertrekken op 2 april 1863 vanuit Antwerpen 
met het schip Australia naar hun nieuwe vaderland waar ze op 18 mei aankomen in New York. 
 
De familie vestigt zich in Minnesota in Carver County. In de census van 1865 van Laketown wordt de 
familie Dohmen als volgt vermeld: Maria Agatha Coumans (sic) en kinderen, totaal 4 (!) mannelijk en 5 
vrouwelijk en Martin Dohmen, vrouw en kinderen, totaal 1 mannelijk en 2 vrouwelijk. 
Uit het bovenstaande blijkt dat inderdaad alle kinderen van Maria Agatha meegegaan zijn en dat Martinus 
ondertussen al een dochter heeft gekregen in Amerika.  
 

 
Platmap Laketown 1880, Mary G. Dohman en John Dohman 
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In 1867 koopt Maria Agatha 120 acres land in Laketown Township voor een bedrag van $302. Een groot 
gedeelte van dit land verkoopt ze in 1873 aan twee van haar zoons, Martin en Peter Johannes (John), 
voor te samen $1100. Maar bij deze verkopen heet Maria Agatha ineens Mary Kirchner. Nu blijkt uit de 
Carver County Marriage Index dat op 17 mei 1872 een huwelijk plaats vindt tussen Frans Kirchner, uit 
Stearns County, en Mrs (!) Maria Dohman, uit Carver County. Lange tijd ging ik er vanuit dat deze Mary 
een van Maria Agatha’s dochters was maar niets blijkt minder waar. Het is inderdaad Maria Agatha die in 
1872 nogmaals in het huwelijk treed. In 1875 woont zij dan ook met haar nieuwe echtgenoot in Munson 
Township, Stearns County, Minnesota. Frank Kirchner is dan 54 jaar en geboren in ‘Bavaria’, Mary zou 
volgens alles dan 60 jaar zijn.  
 
Op de kadasterkaart uit 1880 van Carver County vinden Maria Agatha terug in sectie 23 van Laketown 
Township; Mary G. Dohman, 38,25 acres (ong. 15 ha) bij Waterman’s Lake. Vlak bij haar in de buurt bezit 
John Dohman, in sectie 26, 36,77 acres aan Marsh Lake. Maria Agatha woont inderdaad in 1880 weer in 
Laketown en wel bij haar zoon Martin en zijn gezin. Het is echter opmerkelijk dat bij haar overlijden op 23 
mei 1883 in Laketown Maria Agatha in de Carver County Death Records als volgt wordt vermeld: 
Dohman Maria Agatha, female, white, WIDOW, age 72 years, birth place: Germany, cause of death: 
dropsy, place of death: Laketown Township, parents birthplace: Holland.  
Ook het bericht over haar overlijden in de plaatselijke krant vermeldt haar als “Mrs. Mary Agatha 
Dohmann”! Of zij ondertussen al weer gescheiden was van Frans Kirchner? Waarschijnlijk wel want  
Frans trouwt in 1885 opnieuw en overlijdt in 1907 in Munson, Stearns County. 
 
Maria Agatha is overleden in Laketown in het huis van haar zoon Peter Johannes en is denkelijk 
begraven op het kerkhof van St. Victoria tot welke parochie Laketown behoorde. Volgens het boven 
vermelde kranten bericht woonde ze 21 jaar in Carver County en laat ze 3 zoons en 3 dochters na.  
 
De kinderen Dohmen die huwen vestigen zich in eerste instantie in Carver County. Later vestigen 
enkelen zich in andere Counties en andere Staten, zoals South Dakota. De naam Dohmen is 
ondertussen verbasterd tot Dohman met een ‘n’ en Dohmann met twee ‘n’s’. 
 
Kinderen van Arnold Hubert Dohmen † en maria Agatha Coumans: 
 
I: Martinus, geboren 20 september 1837, huwt 30 april 1862 te Limbricht met Maria Anna Tummers, 
geboren 20 april 1837 te Einighausen, dochter van Frans Tummers en Maria Catharina Paes. Op 20 
augustus 1862 wordt hun zoon Frans Hubert geboren, hij overlijdt in november 1862. Bij hun vertrek heeft 
het echtpaar geen kinderen maar in Amerika worden er nog zeven geboren tussen 1864 en 1879.  
 
Martinus en zijn echtgenote vestigen zich ook in Laketown niet ver van zijn moeder. In de census van 
1870 van deze plaats wordt het gezin vermeld: Martin Dohmen, 33 years, farmer, born Holland; Anna, 35 
years, keeping home, born Holland; Catherine, 6 years, going to school, born Minnesota; Wilhelmina, 4 
years, going to school, born Minnesota, Hubert, 2 years, going to school (!), born Minnesota, de waarde 
van de onroerende goederen bedraagt $800 en van de roerende goederen $370.  
Voor 1880 verhuist Martinus naar Waconia, ook in Carver County. Op de kadasterkaart van 1880 vinden 
we hem terug in sectie 14 van Waconia en bezit 83,35 acres (ong. 33  ha) land. Het blijkt dat Martin naast 
boer vooral werkzaam was als metselaar.  
In september 1887 vieren Martin en Anna samen hun vijftigste verjaardag en op dezelfde dag treed hun 
dochter Agatha in het huwelijk. Deze gebeurtenis haalt zelfs de plaatselijke krant. 
 
Martinus en Anna krijgen 8 kinderen, 3 zoons en 5 dochters. Twee dochters, Maria Philomena en Maria 
Agatha, huwen twee broers, Casper en Joseph Giesen, zoons van Jan Jacob en Maria Mechtildis 
Donners. 
 
De familie Giesen was afkomstig uit Sittard. In 1863 vertrekt Jacob, 35 jaar oud, met zijn echtgenote en 5 
kinderen naar Minnesota. Op de scheepslijst van het schip ‘Germania’ vinden we de familie vermeld als: 
Gisin Jacob, 35; Mathilda, 35; Barbara, 9; Lena, 7; Gaspar, 5; Catharina, 3; en Joseph, 10 mnd. 
In 1880 woont Maria met haar zoons Caspar, Joseph en Lambert (geboren ± 1867 in Minnesota) in 
Waconia, Carver County, Minnesota. Jacob Giesen is dan dus reeds overleden.  
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Op 17 april 1895 overlijdt Martinus Dohmen in Waconia Village, hij is dan dus verhuisd van de boerderij 
naar het dorp. Vermoedelijk heeft een van zijn kinderen het boerenbedrijf dan overgenomen. Maria Anna 
Tummers overlijdt op 6 september 1915 ook te Waconia. Beiden zijn aldaar begraven op het St. Joseph 
kerkhof waar hun beider grafsteen nog aanwezig is. 
 
II: Maria Helena, geboren 18 september 1839, over haar zijn helaas geen verdere gegevens bekend. 
 
III: Jan Gerardus, geboren 20 september 1841, over hem is verder niets met zekerheid bekend. 
 
V: Maria Philomena, geboren 20 januari 1845, huwt 1 september 1866 te Nicollet, Minnesota, met 
John Bruno Zins, geb. 1 mei 1837 te Kyllburg (D), zoon van Anton en Elisabeth Burgs. 
 
In 1880 hebben John en Philomena een boerderij in Granby Township, Nicollet County, MN. Ze krijgen 8 
kinderen, 3zonen en 5 dochters.  
John Zins is overleden op 19 januari 1892 in St. Peter, Nicollet County, MN. Philomena is waarschijnlijk 
ook overleden voor 1900 daar ik haar (nog) niet heb kunnen terug vinden in de census van dat jaar. 
 
VI: Hubertus, geboren 25 juni 1847, trouwt in april 1869 te Chaska met zijn volle nicht Petronella Maas, 
geboren 7 september 1849 in Buchten, dochter van Joannes Gerardus Maes en Sophia Dohmen.  
Hun huwelijk wordt, met speciale dispensatie vanwege tweede graad verwantschap, op 20 april 1869 
ingezegend in de Katholieke kerk te Victoria. 
 
Joannes Gerardus Maessen woonde aan de Dorpstraat te Buchten. Hij emigreerde in 1863 naar Noord 
Amerika met zijn echtgenote Sophia Dohmen en 5 kinderen; Anna Mechtildis, * 1847; Petronella, * 1849; 
Joannes Hubertus * 1854; Mathias * 1858 en Maria Agatha * 1862. Het gezin vestigt zich in Laketown, 
Carver County, Minnesota. Aldaar worden nog twee kinderen geboren. Sophia Dohmen was een zus van 
Anton Dohmen, de vader van Hubertus. Zij reisden echter niet met hetzelfde schip als Maria Agatha 
Coumans en haar kinderen maar met de‘Germania die op 22 april 1863 in New York arriveerde. Sophia 
Dohmen overlijdt op 1 februari 1885 in Laketown op 56 jarige leeftijd. Joannes Gerardus volgt haar op 27 
oktober 1888, hij is dan 79 jaar oud. Zij zijn beiden begraven op het St. Victoria kerkhof te Victoria. 
 

 
Grafsteen Mathias Maessen 1858-1915,  
St. Victoria Kerkhof, Victoria, Minnesota 
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Na hun huwelijk vestigen Hubert en Petronella (Nelly) zich in het plaatsje Luxemburg, Stearns County, 
Minnesota. In augustus 1877 claimt Hubert een homestead van 150 acres in Luxemburg Twp. Aldaar 
worden de eerste 9 van hun 12 kinderen geboren, 8 dochters en 4 zonen. Rond 1887 verhuist het gezin 
naar Webster, Day County in South Dakota.  
 
Het schijnt dat Hubert nog al een groot alcohol probleem had. Hij verkocht op een gegeven moment zelfs 
de boerderij in Webster en verdronk een groot gedeelte van de opbrengst. Ook het vee en verder 
materiaal van de boerderij maakte hij te gelde om drank te kunnen kopen. Daar en boven werd hij nogal 
agressief in zijn dronken buien en mishandelde dan zijn echtgenote en kinderen! In 1905 vraagt 
Petronella dan ook de scheiding aan. Deze wordt op 3 april 1906 uitgesproken waarbij de twee laatste 
stukken land die er nog over waren aan Petronella worden toegewezen. Ook krijgt zij de voogdij over de 
drie jongste, en nog minderjarige, kinderen. 
 
Hubert overlijdt in april 1920 in Morton Township, South Dakota, waar hij woonde op een z.g. “poor farm”, 
een boerderij voor armlastigen! Nelly overlijdt in maart 1936 in haar huis te Webster, South Dakota. Ze 
laat na; zes dochters en twee zonen, haar broer Henry Maas, Norwood, Minnesota, 51 kleinkinderen en 
28 achter kleinkinderen! 
Hubert en Petronella zijn beiden begraven op het St. Otto’s kerkhof van Webster, Day County, South 
Dakota. 
 
VII: Maria Catharina, geboren 1 augustus 1849, trouwt oktober 1866 in Minnesota met Nicolaus Zins, 
geb. 14 februari 1839 in Kyllburg (D), zoon van Anton en Elisabeth Burgs. 
Nicolaus is een broer van John Bruno Zins de echtgenoot van zus Philomena. 
 
In 1880 hebben Nicolaus en Mary een boerderij in Eden Lake, Stearns County, MN. Op 14 april 1886 
wordt St. Cloud in Minnesota, getroffen door een vreselijke tornado. Vader Nicolaus en drie kinderen 
raken hierbij gewond. Een dochter overlijdt aan haar verwondingen, een paar dagen voor haar 14e 
verjaardag. 
 
Catherine en Nick krijgen 13 kinderen waarvan er 4 jong overlijden. Nicolaus Zins overlijdt in 1914 in 
Fergus Falls, Otter Tail County, MN. Catharine overleeft hem nog 20 jaar en overlijdt september 1934 in 
St. Cloud, Stearns County, Minnesota. 
 
VIII: Peter Johannes, John, geboren 17 juli 1851, trouwt in oktober 1882 te Chaska met Louise 
Krayer, geboren juli 1857 in Minnesota, dochter van Nicholas en Mary Krayer. De familie Krayer was van 
Franse afkomst. 
 
John en Louise vestigen zich in Laketown, Carver County, alwaar zeker 8 kinderen geboren worden. 
Zoals eerder vermeldt koopt John in 1873 een stuk land van zijn moeder. Op de kadasterkaart van 
Carver County uit 1880 en 1898 zien we dat John land bezit in sectie 23 van Laketown. John en Louisa 
bezitten in 1900 hun eigen farm maar wel met een hypotheek. Volgens de census van 1900 waren er 9 
kinderen geboren en zouden ze allemaal nog in leven zijn, ik heb er echter maar 8 kunnen traceren.   
In juli 1902 verschijnt er een berichtje in de Weekly Valley Herald, de plaatselijke krant, dat John en zijn 
vrouw net terug gekeerd zijn uit Osakis, Douglas County, alwaar hij een ‘farm’ gekocht hadden ter grootte 
van 120 acres (48 ha) voor een bedrag van $2500. En in september van dat jaar verhuisd het gezin 
volgens de krant naar Osakis. Zover bekend zijn alle kinderen mee verhuisd naar Osakis. Twee dochters, 
Agnes en Frances, huwen in Osakis beiden een Rutten, Peter Rutten uit Ittervoort en Frank Rutten uit 
Ophoven, België. 
 
De boerderij lag waarschijnlijk niet precies in Osakis want 1910 woont de weduwnaar John Dohman, 
samen met de kinderen John, Hugo en Francis, in Leslie Township, Todd County, Deze plaats ligt ten 
noorden van Osakis. John bezit aldaar een boerderij maar wel met een hypotheek. In 1930 woont hij, 
samen met zoon John echter in Osakis Village, Douglas County, MN.  
Aldaar overlijdt John Dohman op 26 maart 1934. Louise Krayer is reeds in februari 1905 overleden. 
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Het gezin Dohmen – Krayer eind 1800 

 
 
IX: Maria Lucia, geboren 18 mei 1854. Over haar zijn tot op heden geen gegevens bekend. 
 
 
 
Met dank aan; Dennis Vansloun, MN; Edith Lueke, MN; Kareen Borders, WA; Emile Hollman, Maastricht; 
Dianne Tonnies, Canada; Kay Hartzell, MD; Lloyd R. Mans, MN 
  
Bronnen o.a.: 
- Burgerlijke Stand Limbricht 
- Bevolkingsregister Einighausen 
- Bevolkingsregister Buchten 
- Weekblad Mercurius, 1862 en 1863 
- Lijst Limburgse Emigranten 
- Notarieel Archief Notaris Dumoulin, Sittard 
- Censussen MN, meerdere jaren 
- Civil Records, o.a. Carver County, MN  
- Kerkelijke Registers o.a. Waconia en St. Victoria, MN 
- Passagierslijst schip Australia 
- Passagierslijst schip Germania 
- Kadasterkaart Carver County, Minnesota 1880 
- Kranten Carver County, Minnesota 
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Kerkelijk Huwelijk te St. Victoria van Hubert Dohmen en Petronella Maas 
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