
  

  

Parenteel van Gummarus Laenen. 

 
 

Generatie I 
 

 

I. Gummarus Laenen, geboren in 1709 in Kontich [antwerpen, België], begraven op 

dinsdag 30 januari 1781, trouwde in Kontich [antwerpen, België] met Elisabeth Laurijssens, 

gedoopt op dinsdag 17 juni 1738. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Petrus Laenen, gedoopt op donderdag 27 april 1741 in Kontich [antwerpen, België], 

begraven op woensdag 29 april 1789 in Ossendrecht, volgt II, hieronder. 

 

Generatie II 
 

 

II. Petrus Laenen, zoon van Gummarus Laenen (I), hierboven en Elisabeth Laurijssens, gedoopt op 

donderdag 27 april 1741 in Kontich [antwerpen, België], begraven op woensdag 29 april 1789 in 

Ossendrecht, trouwde (respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 35 jaar oud) op 

zaterdag 27 november 1762 in Woensdrecht het huwelijk is niet in Ossendrecht en ook niet in 

Wouw gesloten met Elisabeth Taeijmans, gedoopt op dinsdag 23 september 1727 in 

Woensdrecht, begraven op donderdag 8 juli 1784 in Ossendrecht. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Gommarus Laenen, gedoopt op dinsdag 16 augustus 1763 in Woensdrecht, overleden 

(ongeveer 48 jaar oud) op maandag 23 september 1811 in 

Antwerpen [antwerpen, België], volgt III, hieronder. 

2. Cornelia Laenen, gedoopt op woensdag 19 maart 1766 in Woensdrecht. 

3. Christianus Laenen, gedoopt op maandag 29 augustus 1768 in Woensdrecht. 

4. Henricus Laenen, gedoopt op donderdag 27 juni 1771 in 

Zandvliet [antwerpen, België], begraven op woensdag 3 oktober 1804 aldaar, trouwde 

met Joanna Claessens, dochter van Jacobus Claessens en Cecilia Huybrechts, gedoopt 

op donderdag 13 september 1770 in Zandvliet [antwerpen, België], overleden 

(ongeveer 82 jaar oud) op vrijdag 8 oktober 1852 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

 Elisabeth Taeijmans, trouwde (2) met Cornelis Smout, zoon van Joannes Jacobse Smout en 

Catharina Cornelissen, gedoopt op donderdag 14 februari 1726 in Woensdrecht. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Gasparus (Jasper) Smout, geboren in Ossendrecht, overleden op 

maandag 12 december 1808 aldaar, begraven op woensdag 14 december 1808 aldaar, 

ondertrouw op zaterdag 3 februari 1781 in Ossendrecht, trouwde (Cornelia ongeveer 

28 jaar oud) op zondag 18 februari 1781 in Ossendrecht met Cornelia Palmans 

(Pallemans), gedoopt op dinsdag 7 maart 1752 in Woensdrecht, begraven op 

maandag 12 december 1808 in Ossendrecht. Uit dit huwelijk 3 zonen. 

 

Generatie III 
 

 

III. Gommarus Laenen, zoon van Petrus Laenen (II), hierboven en Elisabeth Taeijmans, gedoopt op 

dinsdag 16 augustus 1763 in Woensdrecht, schipper, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op 

maandag 23 september 1811 in Antwerpen [antwerpen, België], trouwde met Catharina 

Ketelaers, dochter van Joannis Ketelaers en Catharina van Oevele, gedoopt op 

woensdag 9 november 1763 in Woensdrecht1 (getuigen: Joannes Smits en Catharina Ketelaers), 

overleden (ongeveer 42 jaar oud) op maandag 16 juni 1806 aldaar. 



  

  

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Kornelis Laanen, gedoopt op maandag 25 november 1805 in Woensdrecht, overleden 

(ongeveer 56 jaar oud) op zaterdag 22 februari 1862 in Steenbergen, volgt 

IV, hieronder. 

 

Generatie IV 
 

 

IV. Kornelis Laanen, zoon van Gommarus Laenen (III), op pagina 1 en Catharina Ketelaers, gedoopt 

op maandag 25 november 1805 in Woensdrecht, arbeider, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op 

zaterdag 22 februari 1862 in Steenbergen, trouwde (respectievelijk ongeveer 40 en 37 jaar oud) 

(1) op vrijdag 24 april 1846 in Steenbergen met Maria Martina Stadhouders, dochter van Michiel 

Stadhouders en Joanna Roelen, geboren op zondag 6 november 1808 in Steenbergen. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Gommarus Laane, geboren op maandag 15 februari 1847 in Steenbergen, overleden (6 

weken oud) op vrijdag 2 april 1847 aldaar. 

2. Joanna Antonia Laanen, geboren op zondag 19 augustus 1849 in Steenbergen, 

overleden (2 maanden oud) op zondag 4 november 1849 aldaar. 

3. Anna Cornelia Laanen, geboren op maandag 24 februari 1851 in Steenbergen, 

overleden (1 jaar oud) op dinsdag 14 september 1852 aldaar. 

4. Anna Cornelia Laanen, geboren omstreeks 1852 in Steenbergen, dienstmeid, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 34 en ongeveer 31 jaar oud) op maandag 31 januari 1887 in 

Dinteloord met Johannes Vroegrijk, zoon van Cornelis Vroegrijk en Geerdina de 

Jager, geboren omstreeks 1855 in Dinteloord, arbeider. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

 

 Maria Martina Stadhouders, dochter van Michiel Stadhouders en Joanna Roelen, trouwde 

(respectievelijk 24 en ongeveer 25 jaar oud) (1) op vrijdag 21 juni 1833 in Poortvliet met 

Wilhelmus (Willem) Suijkerbuijk, zoon van Joannes (Joes) Suijkerbuijck en Jacoba de Boet, 

geboren omstreeks 1807, smid, overleden (ongeveer 31 jaar oud) op zaterdag 13 oktober 1838 in 

Poortvliet. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Kornelis Laanen, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) (2) op 

donderdag 15 augustus 1833 in Steenbergen met Anna Cornelia Theuns, dochter van Johannes 

Teuns en Maria Cornelissen Rampaart, gedoopt op woensdag 26 december 1804 in Steenbergen, 

overleden (ongeveer 41 jaar oud) op donderdag 5 februari 1846 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Gommert Laanen, geboren op vrijdag 6 juni 1834 in Steenbergen, overleden (1 jaar 

oud) op maandag 6 juli 1835 aldaar. 

2. Jan Laanen, geboren op vrijdag 17 juli 1835 in Steenbergen, landbouwknecht. 

3. Catharina Maria Laanen, geboren op dinsdag 10 oktober 1837 in 

Steenbergen, dienstmeid, overleden (68 jaar oud) op zaterdag 18 november 1905 in 

Dinteloord, trouwde (respectievelijk 20 en ongeveer 30 jaar oud) op 

dinsdag 20 april 1858 in Dinteloord met Hendrik Marcus, zoon van Cornelis 

Marcus en Antonia Martelman, geboren omstreeks 1827, winkelier. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

4. Hendrik Laenen, geboren op zaterdag 24 augustus 1839 in Steenbergen, overleden (74 

jaar oud) op donderdag 12 februari 1914 in Roosendaal, volgt V, op pagina 3. 

5. Maria Cornelia Laanen, geboren op zondag 14 augustus 1842 in Steenbergen, 

overleden (2 jaar oud) op maandag 2 december 1844 aldaar. 

6. Marijn Laanen, geboren op woensdag 19 november 1845 in Steenbergen. 

 

Generatie V 



  

  

 

 

V. Hendrik Laenen, zoon van Kornelis Laanen (IV), op pagina 2 en Anna Cornelia Theuns, geboren 

op zaterdag 24 augustus 1839 in Steenbergen, arbeider, overleden (74 jaar oud) op 

donderdag 12 februari 1914 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 34 en 28 jaar oud) op 

zaterdag 9 mei 1874 in Dinteloord met Adriana Roelands, dochter van Pieter Johannis 

Roelands en Cornelia van Berkum, geboren op woensdag 18 februari 1846 in Dinteloord, 

overleden (50 jaar oud) op zaterdag 31 oktober 1896 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Cornelis Laanen, geboren op zaterdag 10 juli 1875 in Dinteloord, overleden (75 jaar 

oud) op woensdag 15 november 1950 aldaar, volgt VIa, hieronder. 

2. Levenloos geboren dochter Laenen, geboren op zondag 17 maart 1878 in Dinteloord. 

3. Petrus Johannis Laanen, geboren op maandag 24 februari 1879 in Dinteloord, 

overleden (50 jaar oud) op zondag 8 december 1929 aldaar, volgt VIb, op pagina 4. 

4. Catharina Maria Laanen, geboren op vrijdag 19 augustus 1881 in Dinteloord, 

overleden (1 jaar oud) op woensdag 13 december 1882 aldaar. 

5. Hendrik Laanen, geboren op maandag 24 maart 1884 in Dinteloord. 

6. Petrus Laanen, geboren op donderdag 9 april 1885 in Dinteloord2, overleden (81 jaar 

oud) op dinsdag 4 april 1967 in Steenbergen, volgt VIc, op pagina 6. 

7. Cornelia Laanen, geboren op dinsdag 29 augustus 1876 in Dinteloord, overleden (80 

jaar oud) op zondag 30 december 1956 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 19 en 

29 jaar oud) op woensdag 3 juni 1896 in Dinteloord met Johannis Franken, zoon van 

Antonius Franken en Joanna Bastiaanse, geboren op donderdag 4 april 1867 in 

Dinteloord, overleden (71 jaar oud) op dinsdag 10 mei 1938 in Roosendaal. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie VI 
 

 

VIa. Cornelis Laanen, zoon van Hendrik Laenen (V), hierboven en Adriana Roelands, geboren op 

zaterdag 10 juli 1875 in Dinteloord, arbeider in 18993, landarbeider in 19304, overleden (75 jaar 

oud) op woensdag 15 november 1950 in Dinteloord, trouwde (respectievelijk 22 en 23 jaar 

oud) op zaterdag 10 juli 1897 in Dinteloord met Petronella (Pieternel4) van Loenhout, dochter 

van Antonius van Loenhout en Pieternella de Vos, geboren op donderdag 14 mei 1874 in 

Halsteren, dienstmeid, overleden (79 jaar oud) op dinsdag 2 juni 1953 in 

Oostmalle [antwerpen, België]5. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Jan Laanen, geboren in Steenbergen. 

2. Antonius (Toon) Laanen, geboren op zondag 16 juli 1899 in Dinteloord3, verdronken 

(53 jaar oud) op zondag 1 februari 1953 in Halsteren6,7, volgt VIIa, op pagina 9. 

3. Cornelia Johanna Laanen, geboren op dinsdag 20 november 1906 in Dinteloord, 

overleden (89 jaar oud) op maandag 11 december 1995 in Breda, volgt VIIb, op pagina 

14. 

 

Petronella van Loenhout. 

 

 



  

  

 
 

 

 

VIb. Petrus Johannis Laanen, zoon van Hendrik Laenen (V), op pagina 3 en Adriana Roelands, 

geboren op maandag 24 februari 1879 in Dinteloord, overleden (50 jaar oud) op 

zondag 8 december 1929 aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en ongeveer 22 jaar oud) op 

dinsdag 3 mei 1904 in Dinteloord met Cornelia Cornelisse, dochter van Jan Adriaan 

Cornelisse en Pieternella Catharina Keijzer, geboren omstreeks 1881 in Steenbergen, dienstbode, 

overleden (minstens 48 jaar oud) na 1929. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Johannes Laanen, geboren op dinsdag 9 oktober 1900 in Steenbergen, overleden (60 

jaar oud) op vrijdag 26 mei 1961 in Vlaardingen8, begraven op maandag 29 mei 1961 

aldaar, trouwde met Maria Adriana Bouwens, geboren omstreeks 1900. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Adriana Laanen, geboren op maandag 20 februari 1905 in Dinteloord, overleden (72 

jaar oud) op zaterdag 12 november 1977 in Steenbergen9, trouwde met Wilhelmus 

van der Weegen, geboren op woensdag 26 februari 1908 in Steenbergen, overleden 

(70 jaar oud) op maandag 31 juli 1978 aldaar10. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Hendricus Laanen, geboren omstreeks 1906 in Dinteloord, overleden (ongeveer 1 jaar 

oud) op donderdag 24 oktober 1907 aldaar. 

 

Johannes Laanen. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Adriana Laanen. 

 

 

 
 

 

 

Wilhelmus van der Weegen. 

 

 



  

  

 
 

 

 

VIc. Petrus Laanen, zoon van Hendrik Laenen (V), op pagina 3 en Adriana Roelands, geboren op 

donderdag 9 april 1885 in Dinteloord2, overleden (81 jaar oud) op dinsdag 4 april 1967 in 

Steenbergen, begraven op donderdag 6 april 1967 in Kruisland, trouwde (respectievelijk 23 en 25 

jaar oud) op maandag 4 mei 1908 in Roosendaal en Nispen met Jacoba Mol, dochter van 

Johannes Mol en Catharina Piree, geboren op vrijdag 24 november 1882 in 

Roosendaal en Nispen2, overleden (81 jaar oud) op vrijdag 1 mei 1964 in Kruisland, begraven op 

maandag 4 mei 1964 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Hendrikus Johannes Laanen, geboren op woensdag 17 februari 1909 in Roosendaal2, 

volgt VIIc, op pagina 14. 

2. Johannes Cornelis (Jan) Laanen, geboren op zaterdag 7 september 1912 in 

Roosendaal2, uitvoerder landbouw in 1969 in Steenbergen11,12, overleden (61 jaar oud) 

op zaterdag 9 maart 1974 in Nijmegen in het Radboudziekenhuis13, begraven op 

woensdag 13 maart 1974 in Kruisland, trouwde met Cornelia Dekkers, geboren op 

zaterdag 8 februari 1913, overleden (79 jaar oud) op woensdag 10 juni 1992, begraven 

in Kruisland. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Adriana Johanna Petronella Laanen, geboren op zondag 21 december 1913 in 

Roosendaal2. 

4. Cornelis Laanen, geboren op zaterdag 30 oktober 1915 in Roosendaal2. 

5. Ludovicus Marinus Petrus (Louis) Laanen, geboren op woensdag 13 februari 1918 in 

Roosendaal2,14, overleden (78 jaar oud) op maandag 3 juni 1996 in Bergen op Zoom14,15, 

trouwde (beiden 24 jaar oud) op dinsdag 26 januari 1943 in Roosendaal met Johanna 

Cornelia de Bruijn, geboren op zondag 14 april 1918 in Roosendaal. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Liza Cornelia Maria Laanen, geboren op dinsdag 15 april 1919 in Roosendaal2, 

overleden (94 jaar oud) op woensdag 5 juni 2013 in Oud en Nieuw Gastel, trouwde 

met Cornelis Johannes Paantjens, geboren op zondag 22 maart 1914, overleden (48 

jaar oud) op dinsdag 14 augustus 1962, begraven in Oud en Nieuw Gastel. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. Cornelia (Cor) Laanen, geboren op zondag 17 oktober 1920 in Roosendaal2, overleden 

(90 jaar oud) op zondag 20 maart 2011 aldaar, volgt VIId, op pagina 14. 



  

  

8. Johannes Petrus Laanen, geboren op zaterdag 24 oktober 1925 in Kruisland2, 

overleden (56 jaar oud) op woensdag 12 mei 1982 in Utrecht, volgt VIIe, op pagina 15. 

9. Catharina Adriana Cornelia Laanen, geboren op dinsdag 28 maart 1911 in 

Roosendaal2, Catharina woonde bij overlijden op de Roosendaalsweg 50 Kruisland op 

vrijdag 6 oktober 1967, overleden (56 jaar oud) op vrijdag 6 oktober 1967 in Kruisland, 

begraven op maandag 9 oktober 1967 aldaar, trouwde met Adrianus Doomen, 

geboren op donderdag 26 april 1906, overleden (70 jaar oud) op dinsdag 8 maart 1977, 

begraven in Kruisland. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Johannes Cornelis (Jan) Laanen. 

 

 

 
 

 

 

Ludovicus Marinus Petrus (Louis) Laanen. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Cornelis Johannes Paantjens. 

 

 

 
 

 

 

Generatie VII 



  

  

 

 

VIIa. Antonius (Toon) Laanen, zoon van Cornelis Laanen (VIa), op pagina 3 en Petronella van 

Loenhout, geboren op zondag 16 juli 1899 in Dinteloord om 12:00 uur3 (getuigen: zijn vader 

Cornelis Laanen (VIa, op pagina 3) (als aangever), 24 jaar oud, van beroep arbeider, Michiel van 

Aalst, 60 jaar oud, van beroep hoefsmid en Jan Antonie de Rooij, 26 jaar oud, van beroep 

kleermaker), Toon is geboren in Wijk C nummer 88 Dinteloord op 

zaterdag 16 september 18993, chauffeur tussen 1930 en 19534,7,16, Toon's laatste adres was 

Tholenseweg Wijk B nummer 313 Halsteren op zondag 1 februari 1953, verdronken (53 jaar oud) 

op zondag 1 februari 1953 in Halsteren om vier uur, nul minuten in de nacht van de 

Watersnood6,7 (getuige: dr. Henricus Joannes Ensink (als aangever), 61 jaar oud, van beroep 

medicus), begraven in Halsteren, trouwde (respectievelijk 30 en 32 jaar oud) op 

dinsdag 11 februari 1930 in Halsteren (getuigen: zijn zwager en haar broer Hendrikus Stoffels, 30 

jaar oud, van beroep landarbeider en zijn zwager en haar broer Jacobus Stoffels, 22 jaar oud, van 

beroep landarbeider) de huwelijksafkondiging heeft zonder stuiting plaats gehad alhier en te 

Dinteloord op vijf en twintig januari4 met Petronella Maria (Nellie) Stoffels Zie Antonius 

Laanen, dochter van Adriaan Stoffels en Adriana Maria van der Zande, geboren op 

woensdag 2 februari 1898 in Halsteren om 11:000 uur17 (getuigen: haar vader Adriaan Stoffels (als 

aangever), 32 jaar oud, van beroep arbeider, Marijn Jan van Meel, 30 jaar oud, van beroep 

schoenmaker en Adam van Meel, 25 jaar oud, van beroep schoenmaker), verdronken (54 jaar 

oud) op zondag 1 februari 1953 in Halsteren om vier uur, nul minuten in de nacht van de 

Watersnood6,18 (getuige: Johannes Antonius Manniën (als aangever), 49 jaar oud, van beroep 

opperwachtmeester der Rijkspolitie) omdat haar lichaam pas later wordt gevonden, vindt de 

aangifte plaats op 13 juli, begraven op zaterdag 11 juli 1953 in Halsteren. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Maria Petronella (Ria) Laanen, geboren op woensdag 12 november 1930 in Halsteren, 

verdronken (22 jaar oud) op zondag 1 februari 1953 in Halsteren om vier uur, nul 

minuten in de nacht van de Watersnood6,19 (getuige: Johannes Antonius Manniën (als 

aangever), 48 jaar oud, van beroep opperwachtmeester der Rijkspolitie) Omdat haar 

lichaam pas later wordt gevonden, vindt de aangifte plaats op 25 februari, begraven 

in Halsteren. 

2. Petronella (Nellie) Laanen, geboren op zaterdag 18 januari 1936 in Halsteren, 

trouwde (respectievelijk 21 en 25 jaar oud) op dinsdag 5 februari 1957 in 

Roosendaal en Nispen met Petrus Andreas (Piet) van der Lint, zoon van Petrus van 

der Lint en Adriana Maria van As, geboren op donderdag 9 juli 1931 in 

Oud en Nieuw Gastel, overleden (65 jaar oud) op woensdag 4 december 1996 in 

Roosendaal20, begraven op zaterdag 7 december 1996 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

3. Cornelis Adrianus Hendrikus Laanen, geboren op zaterdag 20 mei 1933 in 

Halsteren, Cornelis laatste adres was Tholenseweg Wijk B nummer 313 Halsteren op 

dinsdag 23 mei 193316, overleden (3 dagen oud) op dinsdag 23 mei 1933 in Halsteren 

des voormiddags ten vijf ure6,16 (getuigen: zijn vader Antonius (Toon) Laanen 

(VIIa, hierboven) (als aangever), 33 jaar oud, van beroep chauffeur en Adam van 

Meel, 60 jaar oud, van beroep schoenmaker). 

4. Adrianus Cornelis Maria (Adrie) Laanen, geboren op maandag 8 oktober 1934 in 

Halsteren, monteur in 195321, Adrianus laatste adres was Tholenseweg Wijk B 

nummer 313 Halsteren op zondag 1 februari 1953, verdronken (18 jaar oud) op 

zondag 1 februari 1953 in Halsteren om vier uur, nul minuten in de nacht van de 

Watersnood6,21 (getuige: Johannes Antonius Manniën (als aangever), 48 jaar oud, van 

beroep opperwachtmeester der Rijkspolitie) omdat zijn lichaam pas later wordt 

gevonden, vindt de aangifte plaats op 20 februari, begraven in Halsteren. 

5. Cornelius Hendrikus Jacobus Maria Laanen, geboren op dinsdag 29 juni 1937 in 

Halsteren, verdronken (15 jaar oud) op zondag 1 februari 1953 in Halsteren om vier 

uur, nul minuten in de nacht van de Watersnood22 (getuige: dr. Henricus Joannes 

Ensink (als aangever), 61 jaar oud, van beroep medicus), begraven in Halsteren. 



  

  

 

Antonius (Toon) Laanen. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Trouw 6 februari 1953 

 

 

 



  

  

 
 

 

 

Petronella Maria (Nellie) Stoffels. 

 

 

 



  

  

 

Trouw 13 juli 1953 

 

 

 

Petronella (Nellie) Laanen. 

 

 

 
 

Overleefde als meisje van 16 als enige van een gezin met vier kinderen de watersnoodramp in Halsteren. Ze 

droomt er nog elke nacht van. Die droom is altijd hetzelfde. Ik ben in mijn ouderlijk huis aan de 

Tholenseweg en vader is in de waterput gevallen. Ik probeer hem eruit te halen. Onze vingerstoppen raken 

elkaar, maar ik kan zijn hand niet pakken. Dan zinkt hij weg en trekt Piet, mijn overleden man, mij terug om 

me te troosten. Ik sliep die nacht niet thuis, maar bij onze overburen Luijks, waar ik op de kinderen had 

gepast. Om vier uur 's nachts werd er geroepen dat ik naar buiten moest gaan, maar toen was het al te laat. 

Toen ik buiten kwam, werd ik meteen door de golven opgetild en tegen een schuttingmuur gegooid. Dat is 

mijn redding geweest, want via dat muurtje kon ik op zolder van de buren van de familie Luijks komen. Dat 

was bij Roks. We zaten op de graanzolder. Ik was drijfnat en had het steenkoud. Ik weet nog dat ik moest 

plassen en dat Roks zei: Doe het maar in je broek, want dat graan is nu toch al nat. De volgende morgen om 

tien uur zijn we met de boot van de zolder gehaald. Bij het uitstappen in Halsteren, verloor ik mijn schoenen. 

Ik wilde ze nog uit het water vissen, maar de mensen die mij hadden gered zeiden: Ach, dat zijn maar een 

paar schoenen. Ze konden niet en dat het nog drie weken geduurd heeft voor ik andere schoenen had. Ons 

eigen huis is compleet door het water weggevaagd. Waarschijnlijk waren mijn gezinsgenoten al verdronken 

toen ik via de schuttingmuur de zolder van Roks wist te bereiken. Mijn vader en mijn jongste broer Kees zijn 

de volgende dag gevonden, mijn zus Ria na zes weken en mijn moeder pas na een half jaar Mijn opa van 

mijn moeders kant, opa Stoffels die bij ons inwoonde is ook verdronken. Hij was al 88. Het was allemaal 

even erg, maar dat iemand die al zo oud is zo aan zijn eind moest komen; dat heb ik lang het ergste van alles 

gevonden. Toen mijn moeder werd gevonden, realiseerde ik me voor het eerst dat ik niemand meer had. Ik 

had me ingeprent dat mijn moeder naar Tholen was gelopen en dat ze de kluts kwijt was geraakt, maar dat 

ze heus nog wel een keer terug zou komen. Ik werd eerst opgevangen in een klooster in Halsteren. Na een 

paar dagen kregen we bezoek van koningin Juliana. Moesten we naar een zaal komen waar ze ons zou 



  

  

ontvangen. Maar wie ik ook zag: geen koningin. Brutaal als was, vroeg ik luid: Waar is die koningin dan?. 

Stond ze voor mijn neus, een klein vrouwtje met laarzen en een oliejas aan en een hoofddoek om. Geen 

wonder dat ik haar niet herkende. Ik kende haar niet anders dan van foto's met een kroontje op. Toen ik later 

dat jaar met Koninginnedag op Soestdijk mocht komen herkende Juliana mij nog steeds. Ze heeft me toen 

voorgesteld aan Princes Beatrix en de andere prinsesjes en hun verteld dat ik mijn hele familie verloren had. 

Dat heeft op Beatrix zo'n indruk gemaakt dat ze bij de veertigste herdenking in het watersnoodmuseum in 

Ouwerkerk meteen zei: U bent dat meisje dat haar hele familie heeft verloren. Na de ramp heb ik eerst bij de 

baas van mijn vader gewoond. Dat waren deftige mensen die het beste met me voor hadden, maar het 

verschil was te groot. Daarom ben ik na een jaar bij een oom en tante gaan wonen, een zuster van mijn vader. 

Daar ben ik tot mijn 21ste gebleven. Toen werd ik meerderjarig en kon ik trouwen. Ik heb toen het contact 

met de familie van mijn vader verbroken. De reden: ik had het gevoel dat ze me kwalijk namen dat ik als 

enige de ramp had overleefd. Bovendien heb ik altijd het gevoel gehad dat ze me allen om het geld in huis 

hebben genomen. Ze hebben me ook nooit het gevoel gegeven dat ze begrepen wat het voor mij geweest 

moet zijn. De eerste en enige die dat wel begreep was Piet, mijn overleden man. Bij hem heb ik voor het eerst 

weer kunnen huilen. Een van de vragen waar ik al zestig jaar mee worstel is : Waarom ik niet en zij wel? 

Mijn moeder zei vroeger als het onweerde of stormde: Als we nu allemaal in een kring gaan zitten en we 

houden elkaars hand vast, dan overkomst ons niets. Door die nacht niet thuis te zijn, heb ik die cirkel 

doorbroken. Dat is altijd door mijn hoofd blijven spoken. Stel dat ik wel thuis geweest zou zijn, dan waren 

vast weer in een kring gaan zitten en was er niemand verdronken. Later hoorde ik van de buurman dat mijn 

vader nog op weg geweest is om mij uit het huis van Luijks weg te halen. Die buurman heeft hem toen 

tegengehouden en terug naar huis gestuurd. Anders verdrinken jullie allebei. Maar het feit dat vader het 

geprobeerd heeft mij terug te halen in het kringetje heeft me enorm getroost. Alles van thuis was weg, ook 

foto's die een zuster van mijn moeder had gemaakt. Gelukkig had ze de negatieven nog en heeft ze veel 

foto's opnieuw voor me afgedrukt. Ze liggen in een la. Om de een of andere reden kan ik niet naar kijken. 

Waar ik ook veel last van heb is dat ik vaak denk: He, daar loopt mijn moeder of onze Ria, of dat lijkt net 

mijn vader. Naarmate ik zelf ouder word, wordt dat alleen maar erger. Net als de dromen. Nellie Laanen is 

weduwe van Piet van de Lint. Sinds haar trouwen woont ze in Roosendaal. Ze heeft twee kinderen en twee 

kleinkinderen. 

 

 

Adrianus Cornelis Maria (Adrie) Laanen. 

 

 



  

  

 
 

 

 

VIIb. Cornelia Johanna Laanen, dochter van Cornelis Laanen (VIa), op pagina 3 en Petronella van 

Loenhout, geboren op dinsdag 20 november 1906 in Dinteloord, overleden (89 jaar oud) op 

maandag 11 december 1995 in Breda, trouwde (respectievelijk 22 en 30 jaar oud) op 

woensdag 28 augustus 1929 in Dinteloord met Adrianus Lambertus Buijs, geboren op 

vrijdag 18 augustus 1899 in Klundert, overleden (58 jaar oud) op woensdag 18 september 1957 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Petronella Adriana Maria Buijs, geboren op zaterdag 17 november 1934 in Klundert. 

 

VIIc. Hendrikus Johannes Laanen, zoon van Petrus Laanen (VIc), op pagina 6 en Jacoba Mol, geboren 

op woensdag 17 februari 1909 in Roosendaal2, trouwde met Anna Maria Koenraadt, dochter van 

Kornelis Koenraadt en Pieternella Wouts, geboren op donderdag 25 februari 1909 in Steenbergen, 

overleden (91 jaar oud) op zondag 20 augustus 2000 aldaar, begraven op 

woensdag 23 augustus 2000 in Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Petrus Cornelis (Piet) Laanen, geboren op zaterdag 23 september 1933 in 

Steenbergen, overleden (63 jaar oud) op zondag 2 maart 1997 in 

Oud en Nieuw Gastel, volgt VIIIa, op pagina 16. 

 

VIId. Cornelia (Cor) Laanen, dochter van Petrus Laanen (VIc), op pagina 6 en Jacoba Mol, geboren op 

zondag 17 oktober 1920 in Roosendaal2, overleden (90 jaar oud) op zondag 20 maart 2011 aldaar, 

trouwde (respectievelijk 22 en 27 jaar oud) op dinsdag 4 mei 1943 in Wouw met Petrus Martinus 

(Piet) Mulders, zoon van Theodorus Adrianus Mulders en Maria Elizabeth Wouts, geboren op 



  

  

dinsdag 17 augustus 1915 in Roosendaal, overleden (82 jaar oud) op dinsdag 13 januari 1998 

aldaar23,24, begraven op vrijdag 16 januari 1998 in Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Jacoba Theodora Maria (Coba) Mulders, geboren op donderdag 20 januari 1944 in 

Wouw, trouwde met Ad. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Maria Elisabeth Petronella (Marlies) Mulders, geboren op 

dinsdag 28 september 1948 in Wouw, volgt VIIIb, op pagina 16. 

3. Theodorus Petrus Henricus (Theo) Mulders, geboren op maandag 18 juli 1955 in 

Wouw, volgt VIIIc, op pagina 16. 

 

Petrus Martinus (Piet) Mulders. 

 

 

 
 

 

 

VIIe. Johannes Petrus Laanen, zoon van Petrus Laanen (VIc), op pagina 6 en Jacoba Mol, geboren op 

zaterdag 24 oktober 1925 in Kruisland2, overleden (56 jaar oud) op woensdag 12 mei 1982 in 

Utrecht, begraven op zaterdag 15 mei 1982 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 27 en 26 jaar 

oud) op vrijdag 21 augustus 1953 in Oud Gastel met Anna Catharina Theresia van Zantvliet, 

dochter van Johannes Alphonsus van Zantvliet en Maria Hendrica Raats, geboren op 

woensdag 20 juli 1927 in Wouw, overleden (84 jaar oud) op zondag 11 december 2011 in 

Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Petrus Johannes Maria Laanen, geboren op zondag 7 november 1954 in Kruisland, 

trouwde (respectievelijk 27 en 23 jaar oud) op woensdag 9 december 1981 in 

Roosendaal met Wilhelmina Cornelia Maria van Dorst, dochter van Adrianus van 

Dorst en Maria Jacoba Adriana Arnold, geboren op vrijdag 10 oktober 1958 in 

Merksem [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie VIII 
 

 



  

  

VIIIa. Petrus Cornelis (Piet) Laanen, zoon van Hendrikus Johannes Laanen (VIIc), op pagina 14 en 

Anna Maria Koenraadt, geboren op zaterdag 23 september 1933 in Steenbergen, overleden (63 

jaar oud) op zondag 2 maart 1997 in Oud en Nieuw Gastel, begraven op vrijdag 7 maart 1997 in 

Breda, trouwde (respectievelijk 20 en 22 jaar oud) (1) op zaterdag 20 februari 1954 in 

Oud en Nieuw Gastel met Maria Wilhelmina van As, geboren op woensdag 17 juni 1931 in 

Oud en Nieuw Gastel, overleden (40 jaar oud) op dinsdag 7 maart 1972 in Rotterdam. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Pieternella Jacoba (Elly) Laanen, geboren op donderdag 25 oktober 1951 in 

Rotterdam, trouwde met Egbert. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Hendrikus Johannes (Henk) Laanen, geboren op vrijdag 17 september 1954 in 

Oud en Nieuw Gastel, volgt IX, hieronder. 

 

 Petrus Cornelis (Piet) Laanen, trouwde (respectievelijk 39 en 32 jaar oud) (2) op 

vrijdag 25 mei 1973 in Gasselte met Treintje (Reiny) Breider, geboren op dinsdag 18 juni 1940 in 

Emmen. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Treintje (Reiny) Breider, trouwde (1), (gescheiden in 1972) met Wolf, geboren omstreeks 1940. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Richard Wolf, geboren omstreeks 1971, trouwde met Sylvia. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

 

VIIIb. Maria Elisabeth Petronella (Marlies) Mulders, dochter van Petrus Martinus (Piet) Mulders en 

Cornelia (Cor) Laanen (VIId), op pagina 14, geboren op dinsdag 28 september 1948 in Wouw, 

trouwde met Theo. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Marleen. 

2. Rowan. 

3. Rowan. 

 

VIIIc. Theodorus Petrus Henricus (Theo) Mulders, zoon van Petrus Martinus (Piet) Mulders en 

Cornelia (Cor) Laanen (VIId), op pagina 14, geboren op maandag 18 juli 1955 in Wouw, trouwde 

met Toos, geboren omstreeks 1955. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Franny Mulders, geboren omstreeks 1990. 

2. Trucy Mulders, geboren omstreeks 1990. 

 

Generatie IX 
 

 

IX. Hendrikus Johannes (Henk) Laanen, zoon van Petrus Cornelis (Piet) Laanen 

(VIIIa), hierboven en Maria Wilhelmina van As, geboren op vrijdag 17 september 1954 in 

Oud en Nieuw Gastel, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 28 jaar oud) op 

vrijdag 10 november 1978 in Naarden met Loes van der Ploeg, geboren omstreeks 1950. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Tamara Laanen, geboren op vrijdag 4 januari 1980. 

2. Manon Laanen, geboren op maandag 5 juli 1982. 

3. Serge Laanen, geboren op dinsdag 13 augustus 1985. 
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Bronnen 

 
 

 

1. Doopinschrijving van Catharina Ketelaers (D000000271), Type: Doopboek, Archiefnaam: 

West-Brabant Archief, Archief: D-T-B Woensdrecht, Gezindte: Rooms Katholiek, doopplaats: 

Woensdrecht, periode: van 1760 tot en met 1801 (woensdag 9 november 1763 blz. 19) 

2. Gezinskaarten Kui-La (GZK 000002), Type: Boek, Type: West-Brabants Archief, Plaats: 

Roosendaal, Uitgegeven: van 1910 tot en met 1939 (blz. 6896) 

3. Geboorteakte van Antonius Laanen (BSG0001710), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: 

West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 5008, Akteplaats: Dinteloord, 

periode: van 1891 tot en met 1900 (zaterdag 16 september 1899 akte 94) 

4. Huwelijksakte van Antonius Laanen & Petronella Maria Stoffels (BSH0000853), Type: BS 

Huwelijksregister, Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 

1417, Akteplaats: Halsteren, periode: van 1928 tot en met 1932 (dinsdag 11 februari 1930 akte 4) 

5. Bidprentje van Petronella van Loenhout (BPLAA00020), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Oostmalle [antwerpen, België], OVL datum: dinsdag 2 juni 1953 

6. Bidprentje van Antonius Laanen (BPK0000025), Type: Bidprentje (kopie), : Privé-collectie, OVL 

plaats: Halsteren, OVL datum: zondag 1 februari 1953 

7. Overlijdensakte van Antonius Laanen (BSO0003376), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 1431D, Akteplaats: 

Halsteren, periode: van 1951 tot en met 1955 (woensdag 4 februari 1953 akte 29) 

8. Bidprentje van Johannes Laanen (BPLAA00019), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, OVL 

plaats: Vlaardingen, OVL datum: vrijdag 26 mei 1961 

9. Bidprentje van Adriana Laanen (BPLAA00016), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, OVL 

plaats: Steenbergen, OVL datum: zaterdag 12 november 1977 

10. Bidprentje van Wilhelmus van der Weegen (BPLAA00063), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Steenbergen, OVL datum: maandag 31 juli 1978 

11. Overlijdensakte van Henrica Cornelia Gommers (BSO0002705), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: boz - 0910, 

Akteplaats: Steenbergen, periode: 1969 (dinsdag 14 januari 1969 akte 3) 

12. Geboorteakte van Adrianus Cornelis Gerardus Maria van der Heijden (BSO0003062), Type: BS 

Overlijdensregister, Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 

18523/30, Akteplaats: Roosendaal, periode: 1971 (zaterdag 9 oktober 1971 akte 343) 

13. Bidprentje van Johannes Cornelis Laanen (BPLAA00046), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Nijmegen, OVL datum: zaterdag 9 maart 1974 

14. Persoonslijst Ludovicus Marinus Petrus Laanen (PLCBG00024), Type: Persoonslijst, CBG 

Refnr.: 0238205-14657, Referentie Plaats: Bergen op Zoom, Ontvangen: maandag 3 juni 1996 

15. Bidprentje van Ludovicus Marinus Petrus Laanen (BPLAA00061), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Bergen op Zoom, OVL datum: maandag 3 juni 1996 

16. Overlijdensakte van Cornelis Adrianus Hendrikus Laanen (BSO0003378), Type: BS 

Overlijdensregister, Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 

1431A, Akteplaats: Halsteren, periode: van 1933 tot en met 1940 (dinsdag 23 mei 1933 akte 25) 

17. Geboorteakte van Petronella Maria Stoffels (BSG0001711), Type: BS Geboorteregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 1397, Akteplaats: 

Halsteren, periode: 1898 (vrijdag 3 februari 1899 akte 12) 

18. Overlijdensakte van Petronella Maria Stoffels (BSO0003381), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 1431D, Akteplaats: 

Halsteren, periode: van 1951 tot en met 1955 (maandag 13 juli 1953 akte 120) 

19. Overlijdensakte van Maria Petronella Laanen (BSO0003377), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 1431D, Akteplaats: 

Halsteren, periode: van 1951 tot en met 1955 (woensdag 25 februari 1953 akte 75) 

20. Overlijdensadvertentie BN de Stem (OABNdeSTEM), Type: Overlijdensadvertentie, (blz. 44) 

21. Overlijdensakte van Adrianus Cornelis Maria Laanen (BSO0003379), Type: BS 
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Overlijdensregister, Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 

1421D, Akteplaats: Halsteren, periode: van 1951 tot en met 1955 (vrijdag 20 februari 1953 akte 65) 

22. Overlijdensakte van Cornelius Hendrikus Jacobus Maria Laanen (BSO0003380), Type: BS 

Overlijdensregister, Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 

1431D, Akteplaats: Halsteren, periode: van 1951 tot en met 1955 (woensdag 4 februari 1953 akte 

30) 

23. Bidprentje van Petrus Martinus Mulders (BPMUL00001), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Roosendaal, OVL datum: dinsdag 13 januari 1998 

24. Overlijdensadvertentie BN de Stem (OABNdeSTEM), Type: Overlijdensadvertentie, 

(donderdag 15 januari 1998 blz. 13) 

  

 


