
De Twee Kwartieren
Genealogisch ti jdschr ift voor 

Kempen- en Peelland

R
e
to

u
ra

d
re

s:
N

G
V

 K
e
m

p
e
n

- 
e
n

 P
e
e
lla

n
d

D
h

r. 
D

. J
ag

e
r

W
am

b
e
rg

 4
8 

5
6

5
3

 K
V

  
E

in
d

h
o

ve
n

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING
jaargang 23 | nr. 2 | verschijnt 1x per kwartaal | juni 2015

Ik ben het spoor 
bijster van ...

Uit het leven van 
Theodora Kennis

De familie Mulders 
uit Moergestel (slot)



NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

Afd. K E M P E N -   en   P E E L L A N D

Pag. Inhoud

29 Van de redactie 

Nieuwe e-mailadressen

30 Geplande bijeenkomsten

31 Cursussen

33 Jacques Haubrich 2 penningmeester NGV-KPL e 

34 Ik ben het spoor bijster van ... Margaretha Brinkman(n)

35 Leden helpen leden

36 Het fotobidprentje van… Jakob Grohs (1895-1916)

38 Mutaties ledenlijst 

39 Leden stellen zich voor

40 Het bidprentje van:  Josephus Molenaars (1796-1867) en

41 Het bidprentje van: Pleuntje ter Schiphorst  (1791-1869)

43 Jubilarissen 3 x 40 jaar

45 Uit het leven van Theodora Kennis

47 De familie Mulders uit Moergestel (slot)

56 Bibliotheek: aanwinsten boeken

Bestuur van de afdeling Kempen- en Peelland 

Niet ondertekende stukken worden gepubliceerd onder verantwoordelijkheid 

van de redactie.

Kopij voor het volgende nummer 

Inzenden voor 1 augustus 

Tevens bestaat de mogelijkheid om uw advertentie te plaatsen

Voor informatie neemt u contact op met de redactie

Redactieadressen:

Ger  Kleinbergen Tweevoren 73 5672 SG Nuenen  

(040) 283 47 14 e-mail g.kleinbergen@onsnet.nu

Anton  Neggers Langakker 29 5283 TE Boxtel  

(0411) 68 45 48 e-mail anton.neggers@tele2.nl

Theo van Rooijen Nieuwpoortstraat 12 5628 NB Eindhoven  

(040) 241 34 28 e-mail tevaro@gmail.com 

Henk  Unij Taunus l 5706 PC Helmond  

(0492) 52 72 21 e-mail hoofdredactiedtk@kpl.ngv.nl

ISSN: 2352-4480  

VAN DE REDACTIE

Er zijn meerdere redenen waarom elke genealoog zijn onderzoeksgegevens zou

moeten publiceren. Op de eerste plaats is het zonde dat u al uw gegevens wegstopt

in een aantal ordners, of in de computer, en er alleen zelf van geniet. Uw

stamboom is ook de stamboom van uw familieleden, en ofschoon dat niet voor

iedereen geldt zijn de meeste mensen toch wel geïnteresseerd in hun eigen

afstamming, zeker als ze op een presenteerblaadje worden aangereikt. Daarnaast

worden uw stamboomgegevens door een publicatie openbaar. Andere onderzoekers

kunnen er hun eigen gegevens mee aanvullen of, nog beter voor u, uit hun eigen

gegevens uw onderzoeksgegevens aanvullen of verbeteren. Bovendien maakt uw

stamboom onderdeel uit van een stukje geschiedenis van de plaats of streek waar

uw voorouders hebben gewoond. Dat is ook interessant voor regionale historici of

heemkundigen. En tenslotte: met een publicatie 'claimt' u het copyright van uw

eigen stamboom. De gegevens die u hebt gevonden zijn openbaar en door iedereen

op te zoeken, zodat als u ze zelf niet publiceert de kans bestaat dat iemand anders

u voor is.

De redactie van De Twee Kwartieren is altijd op zoek naar kopij. Dat hoeft niet altijd

te gaan om een complete stamboom, maar ook interessante vondsten, anekdotes

over uw voorouders, het verhaal van een spannende zoektocht of een bijzondere

bron kunnen boeiend leesvoer opleveren. De redactie is graag bereid u bij uw

publicatie te helpen!

Aan deze aflevering van De Twee Kwartieren is meegewerkt door 4 leden. Het is

verheugend te zien dat meer mensen hun bijdragen inzenden. Want alleen daardoor

blijft ons blad een genealogisch tijdschrift voor en door leden.

NIEUWE  E-MAILADRESSEN

Sinds 1 mei j.l. heeft Kempen- en Peelland een eigen e-mailaccount. 

Het account is even wennen    …. @kpl.ngv.nl. 

Dus wilt u een e-mail verzenden naar de voorzitter, secretaris of penningmeester

wordt dit heel eenvoudig: zie het schema op de volgende bladzijde. Het grote

voordeel hiervan is dat het e-mailadres constant blijft ook als een ander afdelingslid

bepaalde taken gaat uitvoeren. Schept zowel intern als extern minder verwarring.
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Functie E-mailadres

Voorzitter voorzitter@kpl.ngv.nl

Secretaris secretaris@kpl.ngv.nl

Penningmeester penningmeester@kpl.ngv.nl

Ledenadministrateur ledenadm@kpl.ngv.nl

Public Relations NGV-KPL pr@kpl.ngv.nl

Bibliotheek bibliotheek@kpl.ngv.nl

Cursussen cursussen@kpl.ngv.nl

Scanbeheerder scanbeheer@kpl.ngv.nl

Hoofd redactie De Twee Kwartieren hoofdredactiedtk@kpl.ngv.nl 

Totale redactie De Twee Kwartieren redactiedtk@kpl.ngv.nl  

Service De Twee Kwartieren servicedtk@kpl.ngv.nl

Webmaster webmaster@kpl.ngv.nl

GEPLANDE BIJEENKOMSTEN

Gemeenschapshuis ’t Trefpunt, Belgiëplein 20, 5628 XJ Eindhoven

Begin van de voordrachten 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur 

Op elke bijeenkomst de stands: GensDataPro, Bibliotheek en Nieuwe Leden.

Er is gelegenheid om boeken te lenen uit de afdelingsbibliotheek, de afdeling PR is

aanwezig en er kan informatie verkregen worden over het genealogische computer-

programma GensDataPro.  

N.B.:

In de vakantiemaanden juni, juli en augustus zijn er geen ledenbijeenkomsten

Dinsdag 8 september lezing/workshop:

 “Boek maken in Word” door: Mira Benes

De lezing / workshop “Boek maken in Word” is zeer praktisch van aard. 

De spreekster neemt u figuurlijk aan de hand om van uw eigen verhaal een mooi boek

te maken. Technische zaken als de grootte, marges, afbeeldingen invoegen, inhouds-

opgave en index, ze komen allemaal aan de orde. Uiteraard is er ruimte om vragen te

stellen, graag zelfs. Tijdens de workshop ontvangt u van de spreekster de handleiding

met een genealogische toevoeging, op papier.
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Dinsdag 6 oktober Lezing:

Binnenkort meer informatie op de afdelingswebsite:

www.ngv.nl/wwwKPL onder de knop nieuws en agenda.

Woensdag 14 oktober Excursie:

Naar Heemkunde Kring 

en Erfgoedvereniging

Nicolaus Poppelius te

Poppel (België).

Adres: Dorp 64 

B-2382 te Poppel België. 

(oude gemeentehuis van

Poppel)

Programma 

13.45 uur   Uiterlijk aanwezig zijn bij het Heemkundemuseum “Het Kaske”

14.00 uur   Rondleiding met gids in het museum waarbij speciaal aandacht gegeven

wordt aan genealogische achtergronden. 

Aanmelden 

Voor de excursie kan via het secretariaat tot uiterlijk vrijdag 5 oktober. 

E-mail: secretaris@kpl.ngv.nl   Tel: 06 41 650 957

Mogelijk zijn er ook leden die graag mee willen maar geen vervoer hebben en geen

gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Zou u daarom bij uw aanmelding

willen aangeven of er eventueel iemand met u kan en mag meerijden. 

CURSUSSEN

Alle cursussen in het Gemeenschapshuis ’t Trefpunt, Belgiëplein 20 te Eindhoven

GensDataPro cursusleider is André Van Damme

De afdeling Kempen– en Peelland organiseert wederom een cursus voor het

genealogische computerprogramma GensDataPro. De cursus omvat 4 dagdelen. 

Data: maandagen 7 en 21 september en 5 en 19 oktober. 

Tijd: 19.30 -22.00 uur. Duur van de bijeenkomsten: 3 uur. Aantal deelnemers:

minimaal 7 en maximaal 10 personen. Bij overmatige belangstelling wordt een

wachtlijst gehanteerd en wordt de cursus op een nader te bepalen datum, in overleg

met de cursusleider, herhaald.

Benodigdheden: Laptop met GensDataPro erop; cursusmateriaal wordt uitgereikt.

Kosten: Voor leden € 47,50  Niet leden € 65,--  
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(bedragen zijn inclusief een kopje koffie of thee). 

Het cursusgeld dient vóór 20 augustus 2015 overgemaakt te zijn op:

IBAN rekeningnummer: NL89 INGB 0005 4957 96 ten name van NGV AFD Kempen- en

Peelland onder vermelding van cursus GensDataPro en indien van toepassing het 

NGV- lidmaatschapsnummer.

Inhoud van de cursus

Eerste bijeenkomst:  GensDataPro, Nieuwe stamboom aanmaken, Het Hoofdscherm,

De Helpfunctie, Instellingen, Gegevens invoeren, Geneagram,  Spiekscherm, Datum

en datumrekenen.

Tweede bijeenkomst: Herhaling eerste bijeenkomst, Volgorde corrigeren, Getuigen

toevoegen en het Zoekscherm, Mappen en bestanden, Foto’s, Foto’s met namen,  De

Dossiertabel. 

Derde bijeenkomst: Herhaling tweede bijeenkomst, Tabellen sorteren, 

Selectiescherm, Exporteren naar Excel, Uitvoer naar papier, Gezinsblad en

Persoonskaart, Parenteel en Genealogie, Enz.,,

Vierde bijeenkomst: Herhaling derde bijeenkomst, Bronnen, activiteiten,  objecten, 

Invoeren vanuit WieWasWie, (stamboom verwijderen) 

Informatie

Website: www.ngv.nl/wwwKPL onder de knop cursussen.

Inschrijving

Via e-mail: cursussen@kpl.ngv.nl  

(uw aanmelding wordt definitief als de betaling is binnen gekomen) 

Genealogie cursusleider is Anton Neggers, voorzitter NGV-KPL

De afdeling Kempen– en Peelland organiseert een cursus genealogie. De cursus omvat

3 dagdelen. Data: dinsdagen 15 september, 29 september en 13 oktober 

Tijd: 19.30 -22.00 uur 

Benodigdheden: Het is handig als de deelnemer tijdens de workshops de beschikking

heeft over een laptop met de mogelijkheid voor internetverbinding.

Kosten: Voor leden € 35,--   Niet leden € 47,50 

(bedragen zijn inclusief een kopje koffie of thee). 

Het cursusgeld dient vóór 20 augustus 2015 overgemaakt te zijn op: 

IBAN rekeningnummer: NL89 INGB 0005 4957 96 ten name van NGV AFD Kempen-

en Peelland onder vermelding van cursus GENEALOGIE en indien van toepassing het

NGV- lidmaatschapsnummer.
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Inhoud van de cursus

Workshop 1: 

Inleiding in de genealogie

de eerste opzet van een stamboom, primaire bronnen: Burgerlijke stand (vanaf 1811),

Doop-, trouw- en  begraafboeken (tot 1810), genealogische databanken op internet 

(BHIC, RHCe, WieWasWie), genealogische computerprogramma's,  (Aldfaer, GensDataPro),

zoekstrategieën en bewijsvoering.

Workshop 2:

Aankleding en additionele bronnen

de aankleding van een stamboom, secundaire bronnen: Bevolkingsregisters, 

Hoofdelijke omslag (vanaf 1811), Belastingregisters (voor 1810), digitale

bronbewerkingen in Nederland en België, Rechterlijke en notariële archieven.

Workshop 3

Bijzondere bronnen, archiefbezoek en publicatie

bijzondere bronnen: Militieregisters, Patentregisters, Verklaringen van overlijden (vanaf

1811), Criminele rechtspraak, Cijnsregisters, Verpondingsregisters (voor 1810),

bezoek aan archieven, het publiceren van een genealogie.

Informatie

Website: www.ngv.nl/wwwKPL onder de knop cursussen.

Inschrijving

Via e-mail: cursussen@kpl.ngv.nl  

(uw aanmelding wordt definitief als de betaling is binnen gekomen) 

JACQUES HAUBRICH 2 PENNINGMEESTER NGV-KPL E 

Tijdens de ledenvoorjaarsvergadering van 14 april j.l. is Jacques Haubrich, per

acclamatie, gekozen als 2 penningmeester van de afdeling Kempen- en Peelland.e 

Jacques (*1942 te Eindhoven)  neemt deze functie over

van Ans v.d. Velden, die wegens gezondheidsredenen, niet

meer beschikbaar is voor een volgende bestuurstermijn. 

Ans, namens alle leden bedankt voor je jarenlange inzet

voor de afdeling. 

Jacques die zijn wiskundige opleiding gebruikt heeft als

leraar in het voortgezet onderwijs en later als hogeschool-

docent bij Fontys zal met deze achtergrond de penningen

van KPL vast goed bewaken. Heel veel succes.
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IK BEN HET SPOOR BIJSTER van ... Margaretha Brinkman(n)

Volgens het Bevolkingsregister van de gemeente Leiden is Margaretha Brinkman(n)

gedoopt te ‘Pandersche Gat boven Dordrecht’ op 20 september 1793. Ze was N.H. 

Zij overleed te Haarlemmermeer op 1 februari 1867. In de overlijdensakte zijn de

namen van de ouders niet vermeld.

Zij huwt op 4 november 1820 met de Duitse smid Joannes Nicolaus Casparus

(Klaas) TE(E)UWEN, ged. Rooms Katholiek te Straelen [Duitsland] op 6 jan 1795

(getuige: Henricus van ENGELEN, Johanna Sybilla COX loco Mechtildis ROGHMANS),

smid bij de Pieterskerk, overleden te Leiden op 19 juli 1865. 

Klaas was zoon van Hermanus Henricus (Hermann) TEUWEN (1763-1820)

brandewijnstoker te Straelen [Duitsland]. 

Hermann trouwt (1) te Straelen [Duitsland] op 28 april 1783 met Allegundis

Dorothea (Allegonda) WAGEMANS, (1761-1814)

dochter van Johannes Wijnand WAGEMANS en Johanna Mechtilda RARIX.

De huwelijksdatum van Klaas met Margaretha zijn gevonden via 

onderstaande advertentie:

Uit het huwelijk zijn de volgende kinderen geboren:

1. Herrman Eberhard Friderich, geboren te Orsoy [Duitsland] 

op 30 januari 1821, overleden te Leiden op 21 mei 1829.

2. Johann Henrich TEEVEN, geboren te Leiden op 5 februari 1823, konstabel,

brigadier, overleden te 's Gravenhage op 22 maart 1902, ondertrouwd te Leiden

op 1 februari 1862 met zijn nicht Isabella Rosina TEEUWEN, dochter van

Fredericus Joseph TEEUWEN (hoefsmid hoofd dienst bij het Korps Rijdende

Artillery) en Jacoba Wilhelmina STAAL, geboren te Liempde Noord-Brabant) op 11

januari 1834, dienstbode, overleden te Philippine op 17 oktober 1915.
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3. Doodgeboren kind, geboren en overleden te Leiden op 26 november 1825.

4. Joannes Nicolaas Casparus, geboren te Leiden op 23 november 1826,

overleden te Leiden op 26 januari 1827.

5. Hendricus Leonardus Antonius TEEUWEN, geboren te Leiden op 2 februari

1828, schoenmaker, kastelein, overleden te Leiden op 16 juni 1891, trouwt te

Leiden op 21 mei 1851 met Maria BRITTIJN, dochter van Jacob BRITTIJN

(bezemmaker) en Johanna Margaretha BORNEVIEL (dienstbode), geboren te

Leiden op 8 februari 1830, overleden te Leiden op 16 september 1916.

6. Hermanus Josephus TEUWEN, geboren te Leiden op 30 juli 1830, smid,

overleden te Amsterdam op 10 juli 1891, trouwt te Leiden op 25 juli 1860 met

Alida van WENS, dochter van Thomas Paulus van WENS en Johanna Elisabeth

DEE, geboren te Leiden op 25 december 1835.

Archiefonderzoek in Leiden, Straelen en Orsoij leverde geen huwelijksakte op.

Wie kan behulpzaam zijn bij het vinden van een antwoord op de volgende vragen?

1. Wat is de doopplaats van Margaretha Brinkman(n)? De genoemde plaats bestaat

niet bij Dordrecht; wel is bij Panningen (Limburg) het Pandersch Kanaal dat ook

wel Pandersche Gat werd genoemd.

2. Wie zijn de ouders van Margaretha Brinkman(n)?

3. In welke stad zijn Klaas en Margaretha getrouwd? In Duitsland of in Nederland? 

(Opmerking redactie: in Gelderland ligt het dorp Pannerden, vroeger ook wel Panderen

genoemd, aan het Pandersch Canaal; misschien levert onderzoek bij het Gelders

Archief te Arnhem een aanwijzing op).

Antwoorden op een of meer vragen graag sturen naar Dik Jager, per e-mail aan

dikjager@gmail.com.

Leden helpen leden 

Naast de bekende mogelijkheid om informatie te verzamelen op onze

afdelingsavonden, wil de redactie de mogelijkheid bieden om via ons afdelings-

tijdschrift “De Twee  Kwartieren” vragen te stellen over genealogische onderwerpen.

Dit kunnen zijn specifieke vragen op genealogisch gebied in de provincie Noord-

Brabant (met name Kempen- en Peelland) maar ook genealogische vragen van

algemene aard. Vragen kunnen komen van leden van Kempen- en Peelland, maar ook

van andere afdelingen, Kempen- en Peelland betreffend. Antwoorden komen met

name van Kempen- en Peelland leden.  De redactie zal geen onderzoek doen naar

aanleiding van gepubliceerde vragen.

Zowel vragen als antwoorden worden in “De Twee Kwartieren” gepubliceerd, mits

daartoe geschikt.  E-mail: hoofdredactiedtk@kpl.ngv.nl 
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HET FOTOBIDPRENTJE VAN:  JAKOB GROHS (1895-1916)

In onze rubriek ‘Het fotobidprentje van…’ treft u een heel bijzonder bidprentje aan.

Het is een Duits bidprentje uit de Eerste Wereldoorlog. Dit bidprentje kan in het

midden dubbelgevouwen worden. Aan de buitenkant heeft het twee religieuze

afbeeldingen en aan de binnenkant tekst en een foto van Jakob Grohs als militair.

Jakob Grohs, is geboren op donderdag 12 september 1895 in Leerdam (ZH), (in

zijn geboorteakte staat Jacobus Gross) zoon van Jakob Gross en Theodora van

den Boezem. Jakob is overleden aan het westelijke front op donderdag 17 augustus

1916, 20 jaar oud 

Jakob is een zoon van Jakob Gross geboren op maandag 18 januari 1858 in

Loevenich (Pruisen), zoon van Peter Gross en Catharina Zeijen. Jakob is overleden

op zondag 30 april 1922, 64 jaar oud. 

Jakob was glasslijper van beroep.

Jakob trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 10 augustus 1883 in Leerdam (ZH) met

Theodora van den Boezem, 20 jaar oud. Theodora is geboren op donderdag 23

april 1863 in Leerdam (ZH), dochter van Nicolaas (Klaas) van den Boezem en

Johanna van Buren. Theodora is overleden op dinsdag 8 januari 1952, 88 jaar oud.
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De tekst op het bidprentje luidt als volgt (vrij vertaald, red);

†
“Zij waren bereid te sterven voor wet en vaderland” (II Makkabeeën 8,41)

Ter christelijke herinnering aan onze lieve zoon en broer

Jakob Grohs
(fuselier bij het 2  Garderegiment Infanterie)e

die in vijandelijk gebied in het Westen, op 17 augustus 1916, in de middag om 

3 uur als gevolg van een schot in zijn hoofd voor het vaderland gestorven is. Hij

was geboren te Leerdam (Nederland) op 12 september 1895. Hij verbleef tot zijn

oproep in de dienst in familiekring, en was zijn dierbaren een grote steun. 

Vol enthousiasme volgde hij deze oproep van de keizer en als dappere,

onverschrokken soldaat vocht hij ongeveer 10 maanden in het gelid van de

compagnie. 
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In de bloei der jaren, in de volheid van zijn kracht,

Heeft des vijands kogel je terneer gebracht.

En ook al breekt ons het bloedende hart,

Moeten wij verdragen de vreselijke smart,

En kijken naar jou ook onze met tranen gevulde ogen, 

Jij komt evenwel uit de strijd nimmer meer tot ons getogen. 

Wie jou gekend heeft, zo trouw, zo dapper en met zo veel eenvoud, 

tijdens leven en arbeid, de herinnering aan jou vasthoudt.

Intussen vertrouwen, door het verlies diep getroffen, zijn ouders, een broer, een

zuster, een zwager, een schoonzus, de grootmoeder, zijn verloofde en de overige

aanverwanten zijn ziel toe aan alle gelovigen in hun gebeden, opdat zijn ziel zeker

voor het aangezicht van God verschijnt.

Onder de foto van Jakob Grohs staat de volgende (vertaalde) tekst:

Je leven is op het altaar

van het vaderland gebleven,

Je liefelijk beeld alsmaar

In onze harten geschreven.

Ingezonden door mevr. Els Plasmans-van Beek

MUTATIES LEDENLIJST 

Per 01-05-2015, landelijk totaal 7865 leden, 

waarvan voor Kempen- en Peelland 299 en 26 bijkomende leden.

Nieuw lid

Mw. J.E.M.H. van Bronswijk Beusichem

Dhr. G. Hoevenaar Eindhoven

Dhr. H. Meelker Nuenen

Dhr. J. Roumen Someren

Dhr. P.J.A. Smits Oirschot

Dhr. J. Vannuffelen Beerse (B)

Dhr. J.W.H. Versteegen Beek en Donk

Dhr. W.P.J.M. Waterschoot Reusel

Alle correspondentie te richten aan het landelijk secretariaat:

NGV, Postbus 26, 1380 AA  Weesp

Gebruik bij correspondentie ALTIJD uw lidmaatschapsnummer!

Co van het Groenewoud
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LEDEN STELLEN ZICH VOOR

Dhr. Jul Vannuffelen uit Beerse (B) Vannuffelen.jul@gmail.com  0495 42 81 30

Ongeveer 33 jaar geleden is Jul, 71 jaar en gepensioneerd, begonnen met genea-

logie. Hij is op zoek naar de families Vannuffelen-Mellebeeckx en Cools-Kerckhofs in

de regio Meerhout, Geel en Laakdal. Naar de families Van den Brande-Verachtert en

Van Looy-Bervoets in de regio Herselt, Vorselaar en naar de familie Wuyts-Smets in

de regio Turnhout, Arendonk, Ekeren en Alphen en Riel, en in Rucphen in

Nederland.

Zijn gegevens komen met name van het internet via BS Kempen. Ook brengt hij

regelmatig een bezoek aan het Heemkundig Centrum Meerhouts Patrimonium te

Meerhout.

Voor een presentatie van zijn gegevens is het nog te vroeg. Hij probeert zoveel

mogelijk in de breedte te werken om de gezinssamenstellingen compleet te krijgen.

Voor het verwerken van al die informatie maakt dhr. Vannuffelen gebruik van het

computerprogramma Aldfaer.

Gezien de afstand Beerse – Eindhoven zal een bezoek aan onze afdelingsbijeen-

komsten niet voor de hand liggen. Hij wil wel via onze afdeling wat meer te weten

zien te komen over de samenwerking met Vlaanderen. 

De toegankelijkheid zou daar wat beter mogen.

Dhr. Waterschoot uit Reusel walter@waterschoot.co.nl    06-10778809 

Walter, 50 jaar, logistiek medewerker, is al 25 jaar bezig met genealogie. Hij is op

zoek naar de families Waterschoot, De Lepper, Maas, Legius, Coppelmans en

Vosters. De gegevens die Walter inmiddels heeft gevonden heeft hij in Aldfaer

vastgelegd. Maar sinds kort maakt hij ook gebruik van het programma GensDataPro.

Hij probeert zoveel mogelijk gegevens te verkrijgen van personen. Dat betekent dat

zowel in de breedte als in de diepte wordt gezocht.

Gepubliceerd op papier heeft Walter niet direct, maar hij heeft wel meerdere

websites en een voor zijn eigen stamboom, zie www. stamboom.waterschoot.co.nl.

Andere hobby’s van Walter zijn: zingen en zijn modeltreinen N-spoor. 

Ger Kleinbergen

OPROEP

De rubriek “Het fotobidprentje van…” verschijnt sinds 2010 in dit tijdschrift. Voor de

komende afleveringen roepen wij onze lezers op om fotobidprentjes in te sturen,

met zo veel mogelijk informatie over de persoon die is afgebeeld. U kunt het prentje

per scan of foto sturen aan Henk Unij hoofdredactiedtk@kpl.ngv.nl  . 

De redactie zal zorgen voor een passend artikel bij het fotobidprentje. 
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HET BIDPRENTJE VAN:  JOSEPHUS MOLENAARS (1796-1867) en

Josephus (Joseph) Molenaar is geboren op maandag 4 januari 1796 in

Amsterdam (NH), zoon van Joannes (Jan Jacob) Jacobsze Molenaar en Lucia

(Gesina) Leesens. Hij is gedoopt op maandag 4 januari 1796 in Amsterdam (NH),

R.K. Kerk Het Haantje, pastor Gerardus Heseman. Joseph is overleden op dinsdag 

8 oktober 1867 om 04:00 uur in Loosdrecht (U), huis Wijk nr. 13, 71 jaar oud. 

Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 oktober 1867. Hij is begraven in

R.K. Kerkhof Slootdijk (Loenen) (U). 

Beroep: Schrijver in de glasfabriek

Joseph trouwde, 25 jaar oud, op zondag 20 mei 1821 in Loosdrecht (U) met

Pleuntje ter Schiphorst, 30 jaar oud. Pleuntje is geboren op woensdag 30 maart

1791 in Amsterdam (NH), dochter van Arie ter Schiphorst en Maria van der Wal. 

Zij is gedoopt op zondag 3 april 1791 in Amsterdam (NH), Hervormd, Oude Kerk,

door Ds Petrus Haack. Pleuntje is overleden op woensdag 5 mei 1869 om 13:30 uur

in Zwijndrecht (ZH), 78 jaar oud. 

Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 7 mei 1869. 
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HET BIDPRENTJE VAN: PLEUNTJE TER SCHIPHORST  (1791-1869)

Dit bidprentje uit 1869 is gedeeltelijk voorgedrukt en met de hand geschreven 

op geschept papier.

Kinderen van Joseph en Pleuntje: 

1 Joannes Josephus Moolenaar, geboren op woensdag 20 februari 1822 om

07:00 uur in Oud-Over (U). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 

21 februari 1822. Joannes is overleden op zaterdag 4 mei 1822 om 10:00 uur in

Oud-Over (U), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 

5 mei 1822.

2 Lucia Susanna Catharina Moolenaar, geboren op zondag 3 augustus 1823

om 03:00 uur in Oud-Loosdrecht (U). Van de geboorte is aangifte gedaan op

maandag 4 augustus 1823. Lucia is overleden op woensdag 6 april 1892 om

06:00 uur in Loenersloot (U), 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan

op vrijdag 8 april 1892. Zij is begraven op maandag 11 april 1892 in Slootdijk,

R.K. Kerkhof. Lucia trouwde, 28 jaar oud, op maandag 1 september 1851 in

Vreeland (U) met Willem Schilder, 29 jaar oud. Willem is geboren op

woensdag 1 mei 1822 om 21:00 uur in Loosdrecht (U), zoon van Bernardus

(Barend) Schilder en Agnes (Niesje) van Rietveld. Van de geboorte is aangifte

gedaan op donderdag 2 mei 1822. 
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Willem is overleden op maandag 18 maart 1895 om 11:00 uur in Loenersloot (U), 

72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 maart 1895. 

Hij is begraven op donderdag 21 maart 1895 in Loenersloot (U), R.K. Kerkhof. 

Beroep: Schoenmaker, Barbier 

3 Adrianus Hendrikus (Arie) Moolenaar, geboren op maandag 22 augustus

1825 om 11:30 uur in Loosdrecht (U). Van de geboorte is aangifte gedaan op

dinsdag 23 augustus 1825. Arie is overleden op zondag 23 maart 1851 om 15:00

uur in Loosdrecht (U), 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op

maandag 24 maart 1851. 

Beroep: Glasblazer

4 Joannes Jacobus (Jan) Moolenaar, geboren op vrijdag 6 juni 1828 om 16:00

uur in Loosdrecht (U). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juni

1828. Jan is overleden op zondag 12 februari 1899 in Leerdam (ZH), 70 jaar oud.

Hij is begraven op maandag 13 februari 1899 in Leerdam (ZH). 

Beroep: Winkelier, pottenbakker, ovenbouwer 

Jan trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 27 oktober 1860 in Loosdrecht (U) met

Engelberta Theodora (Engel) Smolders, 29 jaar oud. Engel is geboren op

vrijdag 24 juni 1831 om 07:00 uur in Leiden (ZH), dochter van Joannes (Jan)

Smolders en Catharina Wildenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op

zaterdag 25 juni 1831. Engel is overleden op zaterdag 21 maart 1914 in Leerdam

(ZH), 82 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 24 maart 1914 in Leerdam (ZH). 

Beroep: Dienstbode in Leyden

5 Franciscus Frederik Moolenaar, geboren op maandag 25 januari 1830 om

06:00 uur in Oud-Over, Loosdrecht (U). Van de geboorte is aangifte gedaan op

dinsdag 26 januari 1830. Franciscus is overleden op woensdag 1 september 1830

in Oud-Over, Loosdrecht (U), 7 maanden oud. 

6 Franciscus Christiaan (Frans) Moolenaar, geboren op vrijdag 30 mei 1834

om 08:00 uur in Loosdrecht (U). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag

31 mei 1834. Frans is overleden op zondag 28 maart 1886 om 19:00 uur in

Cappelle op d’IJssel (ZH), 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op

maandag 29 maart 1886. 

Hij is begraven op donderdag 1 april 1886 in Kralingen (ZH). 

Beroep: Pottenmaker

Frans trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 10 september 1862 in Leiden (ZH) met

Elisabeth Antonia Smolders, 23 jaar oud. Elisabeth is geboren op zaterdag 

6 april 1839 om 23:00 uur in Leiden (ZH), dochter van Joannes (Jan) Smolders

en Catharina Wildenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 9 april

1839. Elisabeth is overleden op dinsdag 27 augustus 1901 in Rotterdam (ZH), 

62 jaar oud. 

Zij is begraven op vrijdag 30 augustus 1901 in Rotterdam (ZH), R.K. Kerkhof. 

Ingezonden door mevr. Els Plasmans-van Beek
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JUBILARISSEN   3 x 40 JAAR

Op onze afdelingsavond van 14 april heeft mevrouw

T.P.L. Verheijen-Vernooi uit Bladel de oorkonde

gekregen uit handen van Anton Neggers. Ze is geboren

in Bussum, haar man in Den Haag, maar bij verder

onderzoek komt ze ook in Oirschot terecht! Er was dus

veel met Anton, kenner van

Oirschot, te bespreken! Zij

heeft een uitgebreide

geschiedenis geschreven over de familie Vernooij,

gepubliceerd in het jaarboek 2012 van de

heemkundekring in Bladel. Als enig kleinkind van haar

grootouders, heeft ze veel prachtige prenten, foto’s en

advertenties over de familie geschiedenis. Ze heeft in

het hele land en daarbuiten archiefonderzoek gedaan,

geassisteerd door haar echtgenoot. 

Tekst Henriette Hardeman-Emans; foto’s Henriette Hardeman-Emans

Op 24 april zijn Astrid en Henriette naar de

heer F. Peters in Son gegaan. De heer Peters

is 86 jaar en hij wou het liefst bezoek aan

huis krijgen. Via een collega bij DAF is hij met

de genealogie en de NGV in aanraking

gekomen. Zijn onderzoek richt zich vooral op

Amsterdam. Zelf doet hij niet veel meer aan

genealogie, zijn beide dochters hebben dat

van hem overgenomen. De ene dochter

professioneel in het Amsterdams Archief, de

ander als hobby. 

De Gens Nostra en De Twee Kwartieren gaan dan

ook altijd naar zijn dochters! Hij fungeert nog wel

als vraagbaak voor beiden, want hij kan heel veel

vertellen. Hij houdt zich nu nog veel bezig met

creatief fotograferen en klokken repareren.

Tekst Henriette Hardeman-Emans; foto’s Astrid Magielse-Dix 
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Op Bevrijdingsdag 5 mei  2015 heeft de afdeling

Kempen en- Peelland ook de heer J.Ch. Vosshard

mogen bedanken voor zijn ruim 40 jarige

lidmaatschap van de NGV. Uiteraard met de

daarbij behorende oorkonde, bloemen en de

speciale “afdelings-bedankwijn” 

In zijn 40 jarige lidmaatschap is de heer Vosshard

nauwelijks aanwezig geweest tijdens bijvoorbeeld

afdelingsbijeenkomsten van de NGV. Wat voor

een groot deel veroorzaakt werd door zijn drukke

(politieke) agenda.  Vele jaren lang was de heer

Vosshard namelijk werkzaam voor zijn politieke

partij de VVD

zowel als raadslid in de gemeente Son en Breugel

maar ook als regio voorzitter voor Zuidoost

Brabant bestaande uit 23 afdelingen.

Voor alle partij werkzaamheden van de VVD, de

(vrijwillige) bestuurstaken binnen het

basisonderwijs en het voorzitterschap van de

“Oud leerlingenvereniging” van zijn vroegere HBS

heeft de heer Vosshard op 29 april 2011 een

Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen en

is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Later in dat jaar 2011 heeft de heer Vosshard ook

nog de Thorbecke-penning ontvangen. 

Tekst Marie-Louise van Wijk; foto’s Ger Kleinbergen

Kopij voor het volgende nummer 

inzenden voor 1 augustus

Tevens bestaat de mogelijkheid om uw advertentie te plaatsen

Voor informatie neemt u contact op met de redactie

Redactieadres:

e-mailadres:hoofdredactiedtk@kpl.ngv.nl  

postadres: Taunus 1  5706 PC HELMOND 
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UIT HET LEVEN VAN THEODORA KENNIS

Op 20 februari 1757 trouwden in Riethoven Leonardus Keeneens (* 1721) en

Catharina Janse (* 1726). Het huwelijk werd gezegend met 5 kinderen: Josina,

Margaretha, Maria Catharina, Joannes en Dorothea (~ 00-09-1766). 

Slechts 7 maanden na de geboorte van Dorothea overleed Catharina Jansen.

Leendert bleef achter met een aantal jonge kinderen. Hij hertrouwde op 27-09-1767

in Bergeijk met de eveneens uit Riethoven afkomstige Lucia van de Wijer (*1735).

Uit dat huwelijk werden nog 5 kinderen geboren: Joannes, Catharina, Henrica,

Allegonda en Bartholomeus. Tot zover niets ongebruikelijks. Dit verhaal echter gaat

over het laatste kind uit het eerste huwelijk: Dorothea.

We komen haar weer tegen in Aalst waar zij op 00-11-1791 trouwt met Hendrikus

van der Linden. De ondertrouw was 3 maanden eerder namelijk op 06-08-1791.

Vreemd, want normaal is er precies 14 dagen tussen ondertrouw en huwelijk. 

Wat is hier aan de hand? 

En laten we meteen maar vaststellen: op dat moment was Dorothea dus 25 jaar

oud. Hendrik van der Linden was op 22-09-1752 in Aalst geboren en dus inmiddels

39 jaar oud. Bovendien was Hendrik al eerder (in 1776) getrouwd met Helena

Kerssemakers, een telg uit een van de betere families in Aalst. In dat huwelijk

waren (minstens) 6 kinderen geboren, alle te Zeelst en er waren ook (minstens) 7

kinderen overleden, 6 in Zeelst en de laatste in Aalst. Het overlijden van Helena is in

nevelen gehuld maar moet dus ergens tussen 1786 en 1791 geweest zijn. Hendrik

van der Linden was in elk geval herbergier en winkelier in Aalst en leefde, gezien

allerlei transacties, bepaald niet in armoede.

Waarom zat er niet 2 weken maar 3 maanden tussen ondertrouw en huwelijk? Dit

hele artikel zou niet geschreven zijn als juist hierover niet het één en ander in de

schepenakten van Aalst te vinden was. In archiefstuk A0202 inventarisnummer 10

vinden we de stukken van een geding:

Willem Peters contra Theodora Kennis ter zake van huwelijksbeloften, 1791.

Het zou interessant zijn, de letterlijke teksten hier weer te geven, maar de ruimte in

dit blad biedt geen 15 extra pagina's, dus volgt hier een samenvatting:

16 augustus 1791, 10 dagen na de ondertrouw en dus 4 dagen voor de geplande

huwelijksdatum: Willem Peters, meerderjarig Jongman, wonende te Meerveldhoven

dient een formeel juridisch geformuleerd request in bij Schepenen van Aalst. Hij

stelt dat hij "sedert geruime tijd bij Theodora Kennis, gewoond hebbende te

Valkenswaard, thans in Aalst bij Hendrik van der Linden woonagchtig, heeft verkeer

gehad, en aen de selve Theodora Kennis amories gemaakt van dat gevolg, dat hij

en gemelde Theodora Kennis reciprocquelijk zijn geconvenieert en onderling sig

over en wederover door trouwbeloften aan elkanderen sonder reserve hebben

verbonden", en dat hij eist dat Theodora Kennis de gedane beloften nakomt. Maar

op 6 augustus was Theodora al in ondertrouw gegaan met Hendrik van der Linden.
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Er was dus haast geboden. Theodora zou met hem en niet met Hendrik moeten

trouwen.

Schepenen vragen meteen aan Theodora om binnen 3 dagen schriftelijk te

antwoorden en laten de huwelijksproclamatie schorsen en ophouden.

De advocaat van Theodora laat daarop in zeer formele juridische taal uitgebreid

weten, wat in één korte zin is samen te vatten:  Willem is niet goed bij zijn hoofd en

heeft alles verzonnen.

De advocaat van Willem Peters reageert bij Replicq dat in maart 1789 in of bij de

schuur van Anthonij Beeks te Valkenswaard, ten bijwezen van twee getuijgen pure

trouwbeloften zijn aangegaan en dat op de 17 Julij 1791, ten huijse van haaren

tegenswoordigen meester Hendrik van de Linden, geconfirmeert gehad. Willem

volhardt dus in zijn eis.

In een Duplicq van Theodora wordt alles opnieuw ontkend en aangeboden dat

Theodora dat alles onder ede herhaalt.

Bij Triplicq stelt Willem dat hij toch echt gelijk heeft...

Waarop Theodora bij Quadruplicq persisteert in haar eerdere standpunten.

En zoals in die tijd bij lastige zaken gebruikelijk, willen Schepenen nog geen

beslissing nemen en besluiten op 31 augustus om hierover eerst maar eens een

preadvies in te nemen van twee onpartijdige regtsgeleerdens. 

Theodora wordt intussen een beetje ongeduldig en stuurt een brief aan de Edele

Raade en Leenhove van Braband en Lande van Overmaze in Den Bosch en beklaagt

zich over de gang van zaken: ze is al in ondertrouw met Hendrik en moet nu opeens

ondervinden dat zekere Willem Peeters op onwaardige gronden heeft verzocht en

gedaan gekregen dat de trouwerij wordt opgehouden. Dat Willem zich inmiddels "na

het Land van Luijk begeeven hadde" en dat het toch wel tijd wordt voor een finale

uitspraak.

Dus ordonneert op 3 november deze Raad dat de Schepenen van Aalst binnen 

8 dagen uitspraak moeten doen.

Dat gebeurt vervolgens op 12 november 1791. Zij ontzeggen aan Willem zijn

gedane eis en heffen de schorsing van het huwelijk met Hendrik op mits Theodora

eerst onder ede verklaart, nimmer trouwbeloften te hebben gedaan. Dat doet ze

dus en daarmee is deze zaak afgedaan. Theodora trouwt met Hendrik en ze leefden

nog lang en gelukkig. Of toch niet?

Ingezonden Jacques Haubrich (Wordt vervolgd)
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DE FAMILIE MULDERS UIT MOERGESTEL (Slot) 

(vervolg van blz. 17, maart 2015) Tekst Robert Mulders

Generatie IX

IX-a DENIS MULDERS zoon van VIII-a.

Gedoopt Moergestel 25 feb 1802, 

overleden Poppel 29 Jan 1841. 

Getrouwd Poppel 23 okt 1833 met Dingena

Vromans (* Poppel 3 mei 1812, 

dochter van Wilhelmus Vromans en

Henrica Smolders)

Uit dit huwelijk (onvolledig):

1. Joannes 

Overlijdensaangifte Poppel 

9 juni 1829

2. Petrus

Geboorte aangegeven te Poppel  

1 aug 1834; 

overlijdensaangifte Poppel 

10 juni 1850

3. Anna Cornelia

Geboren. Poppel 28 jan 1836, aldaar overleden, 

overlijdensaangifte 9 maart 1876. 

Getrouwd aldaar 27 juli 1858 met Henricus Govers (* Weelde 4 nov 1822)

4. Adriana Maria

Geboren Poppel 13 juni 1839, aldaar overleden 5 okt 1872. 

Getrouwd Hilvarenbeek 7 jan 1870 met Andreas Petrus (Andries) 

van Oirschot (* Hilvarenbeek) zoon van Andries van Oirschot & 

Johanna Catharina Keijzers

IX-b ADRIAAN MULDERS zoon van VIII-b. Geboren Moergestel 24 sep 1814,

aldaar overleden 9 feb 1867. Zijn nalatenschap omvatte 11 percelen grond in secties

A,. B en D in Moergestel, te samen 56 roeden en 50 ellen. Getrouwd Moergestel 3

mei 1838 met Johanna Rijkers (* Vessem 4 aug 1809, overleden Moergestel 22 feb

1875) dochter van Martinus Rijkers en Cornelia Tielemans

Uit dit huwelijk:

1. Denis 

2. Martin

3. Andries (* Moergestel 28 okt. 1844, aldaar overleden 18 maart 1845)

4. Andries (* Moergestel 11 maart 1846)
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IX-c ANDRIES MULDERS zoon van VIII-c. Gedoopt Moergestel 31 juli 1796,

overleden Deurne 31 Jan 1851. In de memorie van zijn vader (1831) omschreven

als bakker te Deurne. Zijn nalatenschap bestond uit 9 percelen grond met huis en

erf te Deurne, groot samen 2 bunder, 16 roeden en 72 ellen. De erfenis viel toe aan

vier minderjarige kinderen. Getrouwd Deurne 7 juni 1828 met Joanna Maria van

Eijck (gedoopt Deurne 10 juni 1793) dochter van Willem van Eijck & Dorothea 

van de Mortel

Uit dit huwelijk:

1. Dorothea Maria (* Deurne 17 apr 1829) Getrouwd Deurne 9 okt 1852 met

Gerardus Brangers (* Deurne 20 juni 1823) zoon van Pieter Brangers & Maria

van Hout. Een zoon Antonius Franciscus Brangers, geboren te Deurne trouwt

op 27-jarige leeftijd te Rotterdam 1 feb 1893 met Johanna Geertruida

Bemardina Pierik (25) dochter van Antonij Pienk en Maria Theresia

Lindemans; en hij hertrouwt aldaar 9 okt 1918 met de 38-jarige Aflna Maria

Josephina Tenback.

2. Willem (* Deurne 21 okt 1830)

3. Marcelis (* Deurne 19 jan 1833, overleden Rotterdam 26 aug 1914)

Getrouwd met Catharina Cecilia Laken (* Leiden 22 nov 1837, overleden

Rotterdam 30 dec 1912) dochter van Theodorus Laken en Catharina Merel

Uit dit huwelijk (nader onderzoek volgt):

i. Johanna Maria (* Rotterdam 28 feb 1863) Aldaar getrouwd 15 okt 1884

met Matthijs Hageraats, 23 jaar oud, zoon van Nicolaas Jacobus Hageraats

en Hendrika Aanstoots.

ii. Theodorus Andreas (* Rotterdam 9 feb 1868) Getrouwd Rotterdam 16

april 1890 met Hermina Carolina Johanna Fellinger

iii. Adriana Maria (* Rotterdam 29 nov 1869, aldaar overleden 9 feb 1871)

iv. Andreas Hyacinthus (* Rotterdam 16 okt 1871) Getrouwd Rotterdam 

24 okt 1894 met Jacoba Rust, 23 jaar oud, dochter van Johannes Arnoldus

Rust en Maria Smeets

v. Antonius Wilhelmus (* Rotterdam 28 nov 1873, overleden 1875)

vi. Marcellus Ludovicus (* Rotterdam 12 april 1875, overleden 11 dec

1875)

vii. Marcellus Antonius (* Rotterdam 1 dec 1877, aldaar overleden 29 sep

1939) Getrouwd Rotterdam 30 mei 1900 met Maria Catharina Goossen (*

Rotterdam 24 maart 1880, aldaar overleden 25 aug 1956) dochter van

Antonie Goossen en Maria Catharina Gräfer.

Uit dit huwelijk:

a. Marcellis (* Rotterdam 20 juli 1901„ overleden 8 juni 1979) 

Getrouwd 23 nov 1922 met Clazina Kloos

b. Maria Johanna Catharina (* Rotterdam 22 nov 1902, 

aldaar overleden 12 mei 1903)

c. Catharina Cecilia (* Rotterdam 12 aug 1904, aldaar overleden 

26 dec 1998) Getrouwd 9 feb 1937 met Leen van Dalen
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d. Antonie (* Rotterdam 28 maart 1906„ overleden 1 sep 1906)

e. Maria Catharina (Rotterdam 3 april 1907, overleden 11 dec 1938) 

 Getrouwd met Gerard Mahieu

f.  Antonie (Rotterdam 25 april 1909, aldaar overleden 8 aug 1972)

    Getrouwd 7 mei 1936 met Hendrica (Jet) de Beer 

 (* Rotterdam 11 april 1913 aldaar overleden 10 okt 2003)

g. Johannes Marinus 

 (* Rotterdam 8 jan 1915 aldaar overleden 10 jan 1915)

h. Johanna Maria (* Rotterdam 12 jan 1922)

viii. Catharina Cecilia Johanna (* Rotterdam 5 feb 1880)

ix. Antonius Wilhelmus (* Rotterdam 20 juli 1883). 

Getrouwd Rotterdam 10 mei 1906 met Maria Lena de Sam, 24 jaar oud,

dochter van Marinus Leendert de Sain bij Elizabeth van Gelderen.

4. Antonie (* Deurne [. .] mrt 1834) Getrouwd Rotterdam 18 aug 1869 met

Catharina van Dale (35 jaar) dochter van Kornelia van Dale. Hertrouwd 28 dec

1870 te Rotterdam met Maria Hendrika van Sonsbeek (43) geboren te

Rotterdam als dochter van Pieter van Sonsbeek bij Catharina van Riel.

IX-d JAN BAPTIST MULDERS zoon van VIIIc. Gedoopt Moergestel 6 maart 1800,

aldaar overleden 25 jan 1898) Schoenmaker & winkelier. Getrouwd Moergestel 6

aug 1832 met Jacoba van Bommel (* Moergestel 15 dec 1804, aldaar overleden 20

jul 1879) dochter van Johannes Petrus van Bommel (1770-1860), cordonnier &

schoenmaker, en Cornelia van Aarendonck (1770-1822)

Uit dit huwelijk:

1. Martina (* Moergestel 22 mei 1833)

2. Francisca (* Moergestel 12 mei 1835, oven. Nijmegen 21 april 1903)

Getrouwd Moergestel 28 okt 1861 met Cornelis Teurlings (* Tilburg 4 okt

1828) zoon van Francis Teurlings & Maria van Gorp. Teurlings was molenaar

te Nijmegen.

3. Antonia (* Moergestel 22 feb. 1837) Getrouwd Moergestel 16 feb 1882 met

Jacobus Ebben (* Udenhout 11 feb 1837) zoon van Jacobus Ebben en Maria

Berkelmans

4. Cornelia (* Moergestel 25 feb. 1839, aldaar overleden 15 maart 1839)

5. Cornelia (* Moergestel 19 maart 1840, aldaar 15 mei 1841)

6. levenloos kind (overleden Moergestel 19 maart 1842)

7. Adrianus Johannes (* Moergestel 6 april 1843) In 1898 molenaar in België.

Getrouwd Moergestel 9 jan 1865 met Maria van Lommel (* Moergestel 29 juli

1845) dochter van Christiaan van Lommel & Johanna Ketelaars

8. Petrus Johannes
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IX-e ADRIAAN MULDERS zoon van VIII-c. Gedoopt Moergestel 07 juni 1802) 

In 1831 bakker te Moergestel. Getrouwd Moergestel 16 mei 1840 met Jacoba van

der Wouw (* Moergestel 23 feb 1805) dochter van Johannes van de Wouw & 

Johanna van den Bogaert

Uit dit huwelijk:

1. Antonius (* Moergestel 08 aug. 1841, aldaar overl. 21 okt. 1841)

2. Marcelis Martinus (* Moergestel 02 okt. 1842)

3. Johanna (* Moergestel 30 aug. 1847)

IX-f ANTONY MULDERS zoon van VIII-d. Gedoopt Moergestel 28 dec 1799.
Woonde ten tijde van de Volkstelling van 1840 in de Heijzen (Broekzijde, Sectie C
nr. 147). Getrouwd Moergestel 6 april 1826 met Johanna Bierkens, dochter van
Adriaan Bierkens & Maria Timmermans
Uit dit huwelijk:

1. Willem (* Moergestel 12 apr 1827) Getrouwd met Helena van de Biggelaar 

(* te Moergestel), hertrouwd Haaren 14 jan 1863 met Wilhelmina de Lepper 

(* Haaren 6 nov 1816) dochter van Zegerus de Lepper & Adriana Verhuist,

weduwe van Martinus Smits en Wilhelmus Witlox

2. Maria (* Moergestel 5 feb 1830, aldaar overleden 25 feb 1830)

3. Adriaan (* Moergestel 25 aug 1832, aldaar overleden 13 nov 1852 oud 20

jaar)

4. Peter (* Moergestel 20 apr 1834, aldaar overleden 8 juni 1834, 

oud zeven weken)
5. Cornelia (* Moergestel 9 mrt 1838, aldaar overleden 23 mei 1840)

6. Cornelia (* Moergestel 11 juli 1842, overleden Oisterwijk 24 jan 1917)

Getrouwd Oisterwijk 28 april 1870 met Comelis Neggers (* Berkel Enschot &

Huijklom) zoon van Josephus Neggers en Maria [NN]

7. Jan (* Moergestel 26 aug 1844, aldaar overleden 24 mrt 1845)

IX-g ANTONY MULDERS zoon van VIII-e. Gedoopt Moergestel 2 juli 1810, aldaar

overleden 21 jan 1883. Overleden in wijk C nummer 188. Zijn nalatenschap omvatte

percelen in secties B, C en D in Moergestel. De enige erfgenaam was zijn

schoonzoon Wilhelmus Hendriks. Getrouwd Moergestel 30 apr 1844 met Wilhelmina

van Ostaden (* Moergestel 12 juli 1810) dochter van Adriaan van Ostaden &

Cornelia Mutsaerts

Uit dit huwelijk:

1. Anna Katharina (* Moergestel 31 juli 1849) Getrouwd Moergestel 17 juni

1875 met Wilhelmus Hendriks (K Hilvarenbeek 27 juli 1843) zoon van Jacobus

Hendriks & Adriana Pellen. Ten tweede maal getrouwd Moergestel 8 juni 1899

met Mathijs Walschots (* Moergestel) zoon van Adriaan Walschots & Adriana

de Bekker
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IX-h JAN MULDERS zoon van VIII-e. Landbouwer te Moergestel. Geboren

Moergestel 20 okt 1812, aldaar op 38-jarige leeftijd overleden op 8 april 1851.

Getrouwd Moergestel 23 april 1841 met Elisabeth Maria Roozen, geboren

Moergestel 23 sep 1817 als dochter van Cornelis Roozen bij Jacoba van lersel en

overleden te Moergestel op 5 maart 1900 in het huis staande op de Heijze wijk C

nummer twee honderd en twintig. Elisabeth hertrouwde te Moergestel op 21 nov

1853 met de 28-jarige Gerard Hendrix uit Hilvarenbeek, geboren te Diessen op 

11 feb 1825.

Uit dit huwelijk (niet compleet):

1. Catharina (* Moergestel 14 maart 1847) Getrouwd Moergestel 27 april 1876

met Adriaan Bierkens (* Oisterwijk 17 okt 1844) zoon van Johannes Bierkens

& Anna Maria van Straten

2. Antoinette (* Moergestel 27 maart 1849) Getrouwd Moergestel 6 mei 1879

met Adrianus Hoeven (* Moergestel 6 feb 1853) zoon van Adriaan Hoeven & 

Adriana Mulders

IX-i CORNELIS MULDERS zoon van VIII-e. Geboren Moergestel 28 feb 1815.

Getrouwd 1 feb 1845 met Maria Katharina de Kort (* Moergestel 9 dec 1816)

dochter van Theodorus de Kort & Anna van den Bosch

Uit dit huwelijk:

1. Jan (* Moergestel 17 feb 1846, aldaar overleden 31 jan

1898) Landbouwer, inwonend bij zijn broer Theodorus

volgens het bevolkingsregister 1890-1900. Ongehuwd

2. Maria Catharina

3. Theodorus 

IX-j JAN MULDERS zoon van VIII-f. Geboren Moergestel

31 okt 1822, overleden te Tilburg 30 maart 1882. Getrouwd te

Moergestel 7 oktober 1865 met Gerardina Kastelijns 

(* Moergestel 8 april 1836, overleden te Tilburg 2 juni 1894)

dochter van Johannes Kastelijns (1806-1862), schoenmaker, en

Wilhelmina Prinsen (1804-1871)

Verloor op 8-jarige leeftijd zijn moeder, zes jaar later zijn

vader. Zijn oom Denis Ketelaars moet zich vervolgens over de

minderjarige wees hebben ontfermd: volgens het

Bevolkingsregister woonde Jan in 1839 met drie zusters

(Catharina, Norberta en Adriana) bij het gezin Ketelaars aan

het Kerkeinde nummer 69 in Moergestel. Ketelaars overleed in

1842. In de volkstelling van 1849 komt Jan niet meer voor.

Volgens verhalen die in de familie rondgaan is hij in deze

periode goud gaan zoeken in Amerika. Hij vond het ook en stond eenmaal terug in

Nederland bekend als 'Jantje de Goudzoeker'.

Jan Mulders,

gefotografeerd in 1867

met andere leden van

de Nieuwe Koninklijke

Harmonie te Tilburg.

Collectie Regionaal

Archief Tilburg.
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Dit onschuldige bericht in de San Francisco Californian

van 25 maart 1848 was het startschot voor de

Goldrush (1848-1858) die ruim een half miljoen

gelukszoekers uit de hele wereld trok. De krant

publiceerde zijn laatste editie op 20 mei. Lezers en

adverteerders waren massaal afgehaakt om zelf met

de pikhouweel in de hand de heuvels in te trekken.

Een slotbericht wist de sfeer raak te typeren. 'The

whole country from San Francisco to Los Angeles and

from the seashore to the base of the Sierra Nevada

resounds with the sordid cry of gold,

De Burgerlijke Stand vermeldt hem weer in 1865, als hij op 17 oktober in

Moergestel trouwt met Gerardina Kastelijns. Het bruidspaar woonde misschien toen

al (vanaf 1866 zeker) in Tilburg, in de buurt Oerle. Het Bevolkingsregister noemt

hem winkelier in 1879, net als het Adresbroek van dat jaar. Die laatste bron meldt

zijn adres als Piusstraat, Sectie N (dat toen onder de wijk Heuvel viel) nummer 222.

Uit notariële archiefstukken blijkt dat hij daarnaast een timmerbedrijf uitbaatte en

opbrengsten ontving uit de verhuur van huizen die hij bezat in Tilburg.

Op 4 juni 1879 koopt Jan voor 300 gulden een deel in een bouwterrein in het

voormalige Willemspark van Henricus Jacobus van Tulder, de bekende Tilburgse

De handtekeningen van de 42-jarige Jan Mulders en 28-jarige Gerardina Kastelijns onder hun

huwelijksakte, 17 oktober 1865.
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architect (NA. Martens, inv.nr. 513, f.122). Van Tulder had in 1866 dit voormalige

park van het paleis van Willem II gekocht, wat later de Koningswei zou heten.

Ambitieuze plannen om daar een nieuwe wijk met herenhuizen en villa's neer te

zetten werden lauw ontvangen door het stadsbestuur. Er kwamen

arbeiderswoningen te staan.

Zijn nalatenschap wordt in 1882 geschat op 12.255,34

gulden, omgerekend ongeveer 140.000 euro.

Meegerekend zijn 13 percelen huizen, erven en tuinen

te Tilburg in Sectie M ter waarde van 7.400 gulden (NA

Damen, inv.nr. 365,f.104 en Memorie Tilburg inv.nr.

99, nr. 69). Als Gerardina is overleden, blijkt de waarde

van de percelen in twaalf jaar tijd ruim te zijn

verdubbeld naar 14.875 gulden (nu ongeveer 172.000

euro). Het Adresboek uit 1889 vermeld de weduwe J.

Mulders, winkelierster, tapster, koopvrouw in

steenkolen, wonende in de Piusstraat Sectie N nummer

501. Ze had een vergunning voor het verkoopen van

sterken drank in het klein.

Zie ook: NA 547/286, Minuutakten gepasseerd voor notaris P. W. Maas, 23 oktober

1894: Akte van deling van de boedel van Johannes Mulders en Gerardina Castelijns

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Elisabeth

Geboren te Tilburg op 17 aug 1866, aldaar overleden 19 mei 1947. Getrouwd

Tilburg 11 feb 1890 met Peter Johannes van Riel (* Tilburg 13 apr 1861,

aldaar overleden 14 okt 1897) zoon van Peter van Riel en Maria Catharina

Peijnenborg. Een zoon uit dit huwelijk, Gerard Henri Louis Maria van Riel

(geboren te Tilburg op 14 juni 1897, overleden Goirle 27 mei 1974) werd

pastoor van Goirle (St. Jans Onthoofding).

2. Johanna Wilhelmina

Geboren te Tilburg op 7 sep 1867, aldaar overleden op 7 jan 1949. Getrouwd

met Petrus Johannes Jongbloets, verzekeringsagent te Tilburg (* Tilburg 6

mei 1868, aldaar overleden 23 apr 1929).

3. Antonia Maria

Geboren te Tilburg 21 april 1869, overleden aldaar op 5 nov 1946. Getrouwd

Tilburg 3 okt 1893 met Adrianus Josephus Pigmans (* Tilburg 10 mrt 1871,

zoon van Adriaan Pigmans en Elisabeth Adams, aldaar overleden 4 sep 1949).

Gerardina Kastelijns in 1890.
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4. Wilhelmina Huberdina

Geboren te Tilburg 3 nov 1870, overleden aldaar (wijk Oerle) op 21 sep 1871,

oud tien maanden.

5. Maria Margaretha

Geboren Tilburg 15 jan 1872, overleden aldaar (wijk Oerle) op 14 apr 1872,

oud drie maanden.

6. Wilhelmina Elisabeth

Geboren te Tilburg 19 sep 1873. Getrouwd Tilburg 21 juli 1896 met Peter

Lambertus Maas (* Stratum 22 juni 1871, slager, wonende te Tilburg) - zoon

van Hendrikus Maas en Maria Naaijkens.

7. Antonius Josephus Cornelius

Geboren te Tilburg op 11 maart 1875, aldaar

overleden op 3 feb 1958. Hij trad op 2 februari

1895 in bij de fraters van Tilburg, werd geprofest

op 27 augustus 1898 en kreeg de kloosternaam

frater Maria Rembertus.

8. Margaretha Maria Josephina (* Tilburg 14

juni 1877) Naar Veghel per 24 okt 1900.

9. Jan Josef (Jef)  

10. Johannes Marinus Christianus (Jan) 

IX-k CHRISTIAAN MULDERS zoon van VIII-h. Geboren Moergestel 15 mei 1828,

aldaar overleden 11 nov 1901. Getrouwd Moergest 1 mei 1871 met Maria Hoeven 

(* Moergestel 13 maart 1839) dochter van Adriaan Hoeven & Adriana Mulders. 

Ten tweede maal op 62-jarige leeftijd gehuwd Moergestel 12 mei 1891 met Adriana

Roozen (* Moergestel 17 nov 1866) dochter van Adriaan Roozen & Wilhelmina van

de Wouw. Het gezin is 21 mei 1913 ingeschreven in Berkel.

Uit dit huwelijk

1. Denis

2. Cornelis Adriaan (* Moergestel 15 juli 1895) 

Ingeschreven in het Bevolkingsregister van Berkel 11 apr 1919

3. Christiaan (* Moergestel 12 mrt 1897, overleden Haaren 21 sep 1973)

Woonde in Haaren in een boerderij aan Het Eind. Gehuwd met Adriana van

Beers (* Haaren 2 dec 1899, aldaar overleden 4 april 1986)

Antonius Josephus Cornelius

Mulders (1875-1958), 

frater Rembertus, in 1900.
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Uit dit huwelijk (7 dochters, 2 zoons):

i. Sjaan Mulders (* Haaren 28 nov

1928) Getrouwd 11 nov 1952 met

Frans Op 't Hoog (* Moergestel 

20 dec 1927), die was opgegroeid 

in boerderij De Eendracht aan de

Tîlburgseweg in Moergestel. 

Later 31 jaar werkzaam bij dranken-

handel De Kroon aan de Dorpsstraat

te Olsterwijk.

4. Wilhelmina (* Moergestel 22 mrt 1899)

5. Cornelia (* Moergestel 24 apr 1901,

overleden Tilburg 13 okt 1979) Getrouwd 

1) M.J. Maton, 

2) M.C. Op 't Hoog 

3) H.J.Fr. Hommen

IX-l ADRIAAN MULDERS zoon van VIII-h.

Geboren Moergestel 22 juni 1833, aldaar overleden 18 feb 1905. Hij zat van 1875

tot 1905 in de gemeenteraad van Moergestel, van 1890 tot 1893 was hij bovendien

wethouder. Getrouwd Moergestel 12 apr 1866 met Elisabeth Ketelaars 

(* Moergestel 23 jan 1836, aldaar overleden. 26 sep 1874) dochter van Adriaan

Ketelaars & Maria van Beek

Uit dit huwelijk:

1. Christina (* Moergestel 27 aug. 1867, 

aldaar overl. 26 juni 1941)

2. Adriaan (Jaon) 

3. Maria (* Moergestel 30 dec. 1869, 

aldaar overl. 16 sep. 1949)

4. Adriana (* Moergestel 14 okt. 1870, aldaar overl. 25 okt 1936)

Dit is het laatste deel van het molenaarsgezin Mulders. Het eerste deel van deze

lange reeks kwam uit in september 2013 in het toenmalige Mededelingenblad van

Kempen- en Peelland. Als u meer informatie wilt hebben neem dan even kontakt op

met de inzender. 

Ingezonden dhr. C. Prinsen 

Drie ongetrouwde zussen van Jaon

Mulders,Datum onbekend 
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BIBLIOTHEEK: AANWINSTEN BOEKEN

Beschrijving van Het Hertogdom Limburg

Auteur: Gerard Mathieu Poell

Cat.nr : 12-PL

‘Het Hertogdom Limburg, gelegen tusschen 23E 10U 15  en 23E 50U 15  lengte, en

50E 45U 17  en 51E 46U 45  noorder-breedte, grenst ten noorden aan de provincie

Noordbrabant, en voor een zeer klein gedeelte aan Gelderland; ten oosten aan de

Pruissische provincie Rhijnland; ten zuiden aan de Belgische provincie Limburg, en

aan de provincie Noordbrabant. - De grootste lengte is 26 uren, en de grootste

breedte 6 uren gaans. -

Het Hertogdom heeft een oppervlakte van ruim 47 vierk. geogr. mijlen, met eene

bevolking, volgens de jongste telling van 1850, van 205431 zielen, hetgene door

elkander bijna 4371 zielen op elke vierk. geogr. mijl geeft. -

Het Hertogdom Limburg is verdeeld in 125 gemeenten, welke zijn vervat in 2

arrondissementen, te weten: Maastricht en Roermond.

Het wapen van Limburg bestaat uit eenen leeuw (l) van zilver op een veld van keel

(rood).’

Ziehier een greep uit het werk van de auteur, in de 19  eeuw onderwijzer in Weert.de

Het is een der eerste aardrijkskundige woordenboeken in de Nederlandse taal over

het dan nog jonge gebied van de huidige provincie Limburg.

Uitgave 1981 (oorspronkelijk 1851) - 405 bladzijden

Arm, arm Eindhoven

Kroniek van vijf eeuwen armoede en armoedebestrijding in de stad

Eindhoven en de voormalige randdorpen

Auteur: Jan van Schagen

Cat.nr: 14-SGN

In dit boek wordt op een journalistieke wijze de diepe ellende verwoord, waarin

Eindhovense generaties lang, vanaf de Middeleeuwen tot minstens het eind van de

negentiende eeuw, gedompeld waren. Eeuwenlang was armoede de standaard voor

het gros van de mensen, zeker als de miserabele levensomstandigheden gepaard

gingen met oorlog of wanneer er epidemieën als cholera en tyfus heersten. Een

structurele aanpak van armoede bestond niet, slechts aalmoezen en giften hielden

de mensen in leven. Over heersers en machthebbers is in de afgelopen eeuwen veel

geschreven, dit boek belicht de situatie van de gewone mens. Het omschrijft de

situatie in en rond Eindhoven, vanuit een landelijke optiek. Een compleet tijdsbeeld

met talrijke foto’s.

Uitgave 2010 - 406 bladzijden

Co van het Groenewoud
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