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Parenteel van Adrianus Arnoldi. 

 
 

Generatie I 
 

 

I. Adrianus Arnoldi, geboren omstreeks 1600, trouwde (beiden ongeveer 33 jaar 

oud) omstreeks 1633 met Cornelia Jacobi, geboren omstreeks 1600, begraven op 

woensdag 19 september 1663 in Ginneken. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Jacobus Adrianus Arnoldi, gedoopt op zaterdag 18 maart 1634 in Ginneken, 

begraven op vrijdag 24 april 1671 aldaar. 

2. Anna (Anneken) Adrianus Arnoldi, geboren op zondag 30 december 1635, trouwde 

(34 jaar oud) op zaterdag 8 februari 1670 in Ginneken met Adam Adriaan Janssen, 

geboren in Chaam. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Catharina Adrianus Arnoldi, geboren op vrijdag 13 maart 1637 in Ginneken. 

4. Margaretha Adrianus Arnoldi, gedoopt op zondag 3 maart 1641 in Ginneken, 

begraven op dinsdag 26 juli 1712 in Breda, trouwde (ongeveer 30 jaar oud) op 

zaterdag 20 juni 1671 in Breda met Theodorus Dirck Peeters van Orthen, geboren in 

Hilvarenbeek, begraven op zaterdag 25 september 1717 in Breda. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

5. Arnoldus Arianus Arnoldi, gedoopt op zondag 8 februari 1643 in Ginneken, volgt 

IIa, hieronder. 

6. Maria Adrianus Arnoldi, gedoopt op maandag 15 januari 1646 in Ginneken, volgt 

IIb, hieronder. 

7. Joannes (Jan) Adrianus Arnoldi, gedoopt op zaterdag 17 november 1646 in Strijbeek, 

begraven op zaterdag 11 juni 1729 in Ginneken, volgt IIc, op pagina 2. 

8. Magdalena Adrianus Arnoldi, geboren voor 1647 in Strijbeek, trouwde met Peter 

Cornelis Peter Schellekens, geboren in Strijbeek. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

Generatie II 
 

 

IIa. Arnoldus Arianus Arnoldi, zoon van Adrianus Arnoldi (I), hierboven en Cornelia Jacobi, 

gedoopt op zondag 8 februari 1643 in Ginneken, trouwde met Cornelia Joannis Pieters. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Cornelia Arnoldus Adriani Arnoldi, gedoopt op woensdag 18 december 1686 in 

Strijbeek, volgt IIIa, op pagina 3. 

2. Adriana Arnoldus Adriani Arnoldi, gedoopt op zaterdag 13 november 1688 in 

Ginneken. 

3. Jacobus Arnoldus Adriani Arnoldi, gedoopt op zaterdag 2 december 1690 in 

Ginneken, begraven op woensdag 17 augustus 1785 aldaar, volgt IIIb, op pagina 3. 

4. Maria Arnoldus Adriana Arnoldi, gedoopt op donderdag 1 oktober 1693 in 

Ginneken, begraven op woensdag 27 december 1780 aldaar, volgt IIIc, op pagina 3. 

5. Joannes Arnoldi Mulders, gedoopt op maandag 2 januari 1696 in Ginneken, 

begraven op woensdag 11 september 1748 in Teteringen, volgt IIId, op pagina 4. 

6. Anna Arnoldus Adriani Arnoldi, gedoopt op dinsdag 19 juli 1701 in Ginneken, volgt 

IIIe, op pagina 4. 

 

IIb. Maria Adrianus Arnoldi, dochter van Adrianus Arnoldi (I), hierboven en Cornelia Jacobi, 

gedoopt op maandag 15 januari 1646 in Ginneken, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en 

ongeveer 41 jaar oud) op zondag 2 december 1674 in Ginneken met Peeter Hendrick Sloeckers, 

gedoopt op woensdag 23 maart 1633 in Meer [antwerpen, België], overleden (ongeveer 57 jaar 
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oud) omstreeks 1690. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Cornelia Petri Henrici Sloeckers, gedoopt op vrijdag 27 september 1675 in Ginneken. 

2. Antonius Petri Henrici Sloeckers, gedoopt op vrijdag 8 oktober 1677 in Ginneken, 

trouwde (ongeveer 33 jaar oud) op zondag 5 juli 1711 in Gilze met Maria Jans van 

den Broek, geboren in Gilze. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Maria Petri Henrici Sloeckers, geboren omstreeks 1680. 

4. Cornelia Petri Henrici Sloeckers, geboren omstreeks 1682. 

5. Adrianus Petri Henrici Sloeckers, gedoopt op woensdag 11 december 1686 in 

Ginneken. 

6. Joannes Sloeckers, gedoopt op donderdag 4 mei 1690 in Ginneken, trouwde met 

Cornelia Adriana van Hoeck. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Peeter Hendrick Sloeckers, trouwde (2) met Maeijken Cornelis, overleden voor 1672. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Cornelius Sloeckers, gedoopt op zondag 5 maart 1662 in Ginneken, begraven op 

woensdag 2 maart 1735 in Meerle [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 

ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) op maandag 16 januari 1690 in 

Meerle [antwerpen, België] met Cornelia Jansen Christiaensen, gedoopt op 

woensdag 12 december 1663 in Castelré [antwerpen, België], overleden in 

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

2. Nicolaa Henrici Sloeckers, gedoopt op zaterdag 6 september 1664 in Ginneken, 

trouwde (ongeveer 26 jaar oud) op zondag 22 april 1691 in Ginneken met Jan 

Cornelis van Hoijdonk, geboren in Strijbeek. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Henricus Petri Henrici Sloeckers, gedoopt op zondag 3 juli 1667 in Ginneken, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) op 

dinsdag 19 januari 1694 in Meerle [antwerpen, België] met Adriana Petri Wouterse 

Coninckx, gedoopt op maandag 5 augustus 1669 in Meerle [antwerpen, België], 

begraven op zaterdag 25 november 1741 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

4. Petrus Petri Henrici Sloeckers, geboren omstreeks 1670. 

 

IIc. Joannes (Jan) Adrianus Arnoldi, zoon van Adrianus Arnoldi (I), op pagina 1 en Cornelia Jacobi, 

gedoopt op zaterdag 17 november 1646 in Strijbeek, begraven op zaterdag 11 juni 1729 in 

Ginneken, trouwde met Barbara (Baaike) Matheus Cornelissen, dochter van Mattheus 

Cornelissen en Perijtie Augustijns, gedoopt op zondag 29 september 1658 in Ginneken, begraven 

op woensdag 11 september 1748 in Teteringen. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Adriaen Jansse Adriaensen, gedoopt op woensdag 27 augustus 1681 in Ginneken, 

overleden (ongeveer 69 jaar oud) op zaterdag 14 november 1750 aldaar, volgt IIIf, op 

pagina 4. 

2. Mattheus Janse Adriaensen, gedoopt op donderdag 16 november 1684 in Ginneken, 

volgt IIIg, op pagina 5. 

3. Petronilla Jansse Adriaensen, gedoopt op donderdag 27 maart 1687 in Ginneken. 

4. Cornelius Jansse Adriaensen, gedoopt op dinsdag 21 september 1688 in Ginneken. 

5. Joannes Mulders, gedoopt op maandag 1 oktober 1691 in Ginneken. 

6. Petrus Jansse Mulders, gedoopt op vrijdag 17 februari 1696 in Ginneken. 

7. Johanna Jansse Mulders, gedoopt op vrijdag 12 september 1698 in Ginneken, 

begraven op dinsdag 28 april 1772 aldaar, volgt IIIh, op pagina 5. 

8. Anna Jansse Mulders, gedoopt op zondag 9 oktober 1701 in Ginneken. 

 

Generatie III 
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IIIa. Cornelia Arnoldus Adriani Arnoldi, dochter van Arnoldus Arianus Arnoldi (IIa), op pagina 1 en 

Cornelia Joannis Pieters, gedoopt op woensdag 18 december 1686 in Strijbeek, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 36 en ongeveer 38 jaar oud) op zondag 31 januari 1723 in Ginneken met 

Cornelius Marinus Maes, gedoopt op donderdag 9 maart 1684 in Rijsbergen, begraven op 

woensdag 25 augustus 1751 in Ginneken. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Johanna (Jenneken) Maes, gedoopt op maandag 20 november 1724 in Ginneken, 

overleden aldaar. 

2. Cornelia Maes, gedoopt op zondag 29 april 1731 in Ginneken, overleden aldaar. 

 

IIIb. Jacobus Arnoldus Adriani Arnoldi, zoon van Arnoldus Arianus Arnoldi (IIa), op pagina 1 en 

Cornelia Joannis Pieters, gedoopt op zaterdag 2 december 1690 in Ginneken, begraven op 

woensdag 17 augustus 1785 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 42 en ongeveer 25 jaar 

oud) (1) op zondag 3 mei 1733 in Ginneken met Catharina Johanna Reymakers, gedoopt op 

zaterdag 1 oktober 1707 in Breda, begraven op dinsdag 3 december 1765 in Ginneken. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Joanna Mulders, gedoopt op zaterdag 27 november 1734 in Ginneken, overleden 

(ongeveer 88 jaar oud) op dinsdag 18 februari 1823 aldaar. 

2. Adriana Mulders, gedoopt op donderdag 14 juni 1736 in Ginneken, overleden 

(ongeveer 76 jaar oud) op woensdag 30 september 1812 aldaar. 

3. Antonius Jacobi Arnoldi, gedoopt op vrijdag 24 januari 1738 in Ginneken, begraven 

op zaterdag 26 april 1783 aldaar, volgt IVa, op pagina 6. 

4. Antonia Jacobi Arnoldi, gedoopt op vrijdag 15 april 1740 in Ginneken, begraven op 

zaterdag 26 april 1783 aldaar. 

5. Catharina Mulders, gedoopt op vrijdag 15 april 1740, begraven op dinsdag 1 juli 1806 

in Breda, trouwde (respectievelijk ongeveer 51 en ongeveer 44 jaar oud) op 

zondag 26 juni 1791 in Ginneken met Theodorus Adrianus van Oosterhout, gedoopt 

op zaterdag 22 oktober 1746 in Oosterhout, overleden (ongeveer 77 jaar oud) op 

dinsdag 13 januari 1824 in Gilze en Rijen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

6. Jacobus Mulders, gedoopt op vrijdag 16 februari 1742 in Ginneken. 

7. Joannes Mulders, gedoopt op vrijdag 16 februari 1742 in Ginneken, overleden 

(ongeveer 64 jaar oud) op dinsdag 1 juli 1806 in Breda. 

8. Jacobus Jacobus Mulders, gedoopt op dinsdag 13 april 1745 in Ginneken, overleden 

(ongeveer 82 jaar oud) op woensdag 9 mei 1827 aldaar, volgt IVb, op pagina 6. 

 

 Jacobus Arnoldus Adriani Arnoldi, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar 

oud) (2) op zondag 9 mei 1717 in Breda met Catharina Schoenmakers, gedoopt op 

donderdag 10 februari 1695 in Teteringen, begraven in augustus 1724 in Ginneken. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Arnoldus Mulders, gedoopt op zaterdag 12 maart 1718 in Teteringen, begraven op 

zaterdag 25 april 1807 aldaar. 

2. Cornelia Meulders, gedoopt op zaterdag 6 juli 1720 in Bavel, begraven op 

zaterdag 13 december 1806 in Breda, trouwde (ongeveer 28 jaar oud) op 

zondag 27 april 1749 in Breda met Joannes Deckers, geboren in Breda, begraven op 

zaterdag 22 april 1775 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Petrus Jacobi Arnoldi, gedoopt op donderdag 12 maart 1722 in Bavel, overleden 

(ongeveer 37 jaar oud) op woensdag 13 februari 1760 in Tilburg, volgt IVc, op pagina 

6. 

4. Anna Mulders, gedoopt op dinsdag 11 juli 1724 in Ginneken. 

 

IIIc. Maria Arnoldus Adriana Arnoldi, dochter van Arnoldus Arianus Arnoldi (IIa), op pagina 1 en 

Cornelia Joannis Pieters, gedoopt op donderdag 1 oktober 1693 in Ginneken, begraven op 

woensdag 27 december 1780 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 34 en ongeveer 24 jaar 
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oud) op zondag 25 januari 1728 in Ginneken met Joannes Gregorius Smits, gedoopt op 

dinsdag 20 november 1703 in Ginneken, begraven op woensdag 10 november 1773 in Teteringen. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Jacobus Smits, gedoopt op vrijdag 13 mei 1729 in Teteringen, begraven op 

donderdag 24 april 1794 aldaar. 

2. Joannes Smits, gedoopt op zondag 14 januari 1731 in Teteringen. 

3. Joanna Maria Smits, gedoopt op maandag 2 maart 1733 in Teteringen. 

4. Margaretha Smits, gedoopt op vrijdag 23 september 1735 in Teteringen. 

 

IIId. Joannes Arnoldi Mulders, zoon van Arnoldus Arianus Arnoldi (IIa), op pagina 1 en Cornelia 

Joannis Pieters, gedoopt op maandag 2 januari 1696 in Ginneken, begraven op 

woensdag 11 september 1748 in Teteringen, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 29 

jaar oud) op zondag 14 mei 1724 in Breda met Joanna Andreae Vermeulen (Vermolen, 

Vermoolen), dochter van Andreas Vermeulen en Petronella van Corput, gedoopt op 

vrijdag 14 januari 1695 in Teteringen, begraven op zondag 16 oktober 1763 in Teteringen. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Arnoldus Mulders, gedoopt op dinsdag 20 maart 1725 in Teteringen, begraven op 

vrijdag 7 december 1787 aldaar, volgt IVd, op pagina 7. 

2. Joannes Mulders, gedoopt op dinsdag 9 september 1727 in Teteringen, begraven op 

donderdag 7 juli 1757 aldaar. 

3. Petronella Meulders, gedoopt op vrijdag 3 maart 1730 in Teteringen, begraven op 

zondag 27 januari 1771 aldaar. 

4. Cornelia Meulders, gedoopt op donderdag 11 september 1732 in Teteringen. 

5. Adrianus Meulders, gedoopt op vrijdag 13 augustus 1734 in Teteringen, begraven op 

donderdag 18 september 1794 aldaar. 

6. Andreas (Andries) Mulders, gedoopt op woensdag 2 april 1738 in Teteringen, 

begraven op donderdag 6 december 1804 aldaar, volgt IVe, op pagina 7. 

7. Antonius Meulders, gedoopt op woensdag 2 april 1738 in Teteringen. 

 

IIIe. Anna Arnoldus Adriani Arnoldi, dochter van Arnoldus Arianus Arnoldi (IIa), op pagina 1 en 

Cornelia Joannis Pieters, gedoopt op dinsdag 19 juli 1701 in Ginneken, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 21 en ongeveer 27 jaar oud) op zondag 2 mei 1723 in Ginneken met Joannes Peters 

Leendertse, gedoopt op vrijdag 20 januari 1696 in Ginneken. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Petrus Pollenaards, gedoopt op maandag 24 april 1724 in Princenhage. 

2. Cornelia Joannes Petri Lenders, gedoopt op zondag 27 mei 1725 in Princenhage. 

3. Linders Leendertse, gedoopt op donderdag 4 juli 1726 in Princenhage. 

 

IIIf. Adriaen Jansse Adriaensen, zoon van Joannes (Jan) Adrianus Arnoldi (IIc), op pagina 2 en 

Barbara (Baaike) Matheus Cornelissen, gedoopt op woensdag 27 augustus 1681 in Ginneken, 

overleden (ongeveer 69 jaar oud) op zaterdag 14 november 1750 aldaar, trouwde (ongeveer 28 

jaar oud) op zondag 11 mei 1710 in Ginneken met Joanna (Wouter) Sanjaerts, dochter van 

Wouter Peeter Sanjaerts en Jenneken Jan Joris Janssen van Gils. 

 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 

1. Petronilla Mulders, gedoopt op vrijdag 6 februari 1711 in Ginneken. 

2. Johanna Mulders, gedoopt op donderdag 10 november 1712 in Ginneken. 

3. Cornelius Mulders, gedoopt op maandag 26 maart 1714 in Ginneken. 

4. Waltherus Mulders, gedoopt op maandag 23 september 1715 in Ginneken. 

5. Johanna Mulders, gedoopt op woensdag 28 juli 1717 in Ginneken. 

6. Cornelius Mulders, gedoopt op zaterdag 25 februari 1719 in Ginneken. 

7. Joannes Mulders, gedoopt op zondag 16 maart 1721 in Ginneken, begraven op 

donderdag 26 december 1793 aldaar, volgt IVf, op pagina 7. 

8. Petrus Mulders, gedoopt op zaterdag 5 september 1722 in Ginneken, begraven op 

vrijdag 13 september 1748 aldaar. 

9. Johanna Mulders, gedoopt op maandag 12 juni 1724 in Ginneken, begraven op 
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maandag 29 november 1762 aldaar, trouwde (ongeveer 37 jaar oud) op 

maandag 15 februari 1762 in Ginneken met Cornelius Verhoeven, geboren in 

Ginneken. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

10. Adriana Mulders, gedoopt op vrijdag 1 maart 1726 in Ginneken, begraven op 

zondag 28 januari 1798 aldaar, volgt IVg, op pagina 8. 

11. Walterus Mulders, gedoopt op zondag 12 oktober 1727 in Ginneken. 

12. Cornelius Mulders, gedoopt op zaterdag 23 juli 1729 in Ginneken. 

13. Petronilla Mulders, gedoopt op zondag 7 juni 1733 in Ginneken. 

 

IIIg. Mattheus Janse Adriaensen, zoon van Joannes (Jan) Adrianus Arnoldi (IIc), op pagina 2 en 

Barbara (Baaike) Matheus Cornelissen, gedoopt op donderdag 16 november 1684 in Ginneken, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) op zondag 24 april 1712 in 

Ginneken met Catharina Jan Jacobs, dochter van Jan Jacobs en Maria Peeters, gedoopt in 

december 1688 in Ginneken, begraven op zaterdag 11 november 1752 in 

Meerle [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Maria Smolders, gedoopt op maandag 9 september 1715 in Chaam. 

2. Joannes (Matteus) Smolders, gedoopt op maandag 12 april 1717 in Chaam, begraven 

op donderdag 20 oktober 1785 in Oud en Nieuw Gastel, volgt IVh, op pagina 8. 

3. Cornelis Mattijs Mulders, gedoopt op donderdag 12 oktober 1719 in Ginneken. 

4. Petrus Mattheus Mulders, gedoopt op woensdag 7 januari 1722 in Ginneken, 

begraven op zaterdag 13 september 1794 in Meerle [antwerpen, België], volgt IVi, op 

pagina 9. 

5. Adriana Matthaei Adrianus Mulders, gedoopt op zaterdag 6 november 1723 in 

Ginneken, begraven op zondag 28 januari 1798 aldaar. 

6. Barbara Mattheus Mulders, gedoopt op maandag 9 december 1726 in Ginneken, 

begraven op woensdag 4 juli 1753 aldaar. 

7. Cornelius Mulders, gedoopt op donderdag 22 juni 1730 in Ginneken, volgt IVj, op 

pagina 9. 

 

IIIh. Johanna Jansse Mulders, dochter van Joannes (Jan) Adrianus Arnoldi (IIc), op pagina 2 en 

Barbara (Baaike) Matheus Cornelissen, gedoopt op vrijdag 12 september 1698 in Ginneken, 

begraven op dinsdag 28 april 1772 aldaar, trouwde (ongeveer 23 jaar oud) op 

zondag 12 oktober 1721 in Princenhage met Joannes (Joannis) Rubbens (Rubens, Ridders, 

Ribbens), zoon van Joannes Jansen Petri Rubbens en Maria Jan Cornelis Ermen, geboren in 

Princenhage. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Joannes Rubbens, gedoopt op vrijdag 27 november 1722 in Princenhage, trouwde 

(ongeveer 29 jaar oud) op zondag 19 november 1752 in Breda met Josina van Berkel, 

geboren in Poppel [antwerpen, België], begraven op zondag 6 oktober 1793 in Breda. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Anna Maria Rubbens, gedoopt op zaterdag 24 juni 1724 in Princenhage. 

3. Antonius Rubbens, gedoopt op dinsdag 14 augustus 1725 in Princenhage, trouwde 

(ongeveer 36 jaar oud) op maandag 19 april 1762 in Ginneken en Bavel met Johanna 

Catharina Petri de Meester, geboren in Petegem [oost-vlaanderen, België]. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Maria Rubbens, gedoopt op donderdag 1 april 1728 in Princenhage, begraven op 

vrijdag 30 januari 1767 in Breda, trouwde (ongeveer 35 jaar oud) (1) op 

zondag 17 april 1763 in Breda met Christiaan van Velthoven, geboren in Driel. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (respectievelijk ongeveer 36 en 

ongeveer 28 jaar oud) (2) op zondag 17 februari 1765 in Breda met Laurents Coole 

(Coolen, Kolen), gedoopt op woensdag 26 december 1736 in Breda. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Petrus Rubbens, gedoopt op woensdag 3 oktober 1731 in Princenhage. 

6. Cornelius Rubbens, gedoopt op maandag 19 april 1734 in Princenhage. 
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7. Cornelius Ridders, gedoopt op vrijdag 13 mei 1735 in Ginneken. 

8. Aldegundis Ribbens, gedoopt op woensdag 14 oktober 1739 in Ginneken. 

9. Aldegundis Rubbens, gedoopt op zaterdag 24 augustus 1743 in Ginneken, begraven 

op dinsdag 28 januari 1749 aldaar. 

10. Anna Elisabeth Rubbens, gedoopt op zaterdag 24 augustus 1743 in Ginneken. 

 

Generatie IV 
 

 

IVa. Antonius Jacobi Arnoldi, zoon van Jacobus Arnoldus Adriani Arnoldi (IIIb), op pagina 3 en 

Catharina Johanna Reymakers, gedoopt op vrijdag 24 januari 1738 in Ginneken, begraven op 

zaterdag 26 april 1783 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 27 jaar oud) op 

woensdag 30 november 1768 in Oosterhout met Cornelia Stephani de Wit, dochter van Stefanus 

Gerardi de Wit en Anna Waltheri van den Zandtheuvel, gedoopt op vrijdag 15 september 1741 in 

Oosterhout, overleden (ongeveer 72 jaar oud) op dinsdag 1 februari 1814 in Ginneken. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Cornelia Mulders, geboren omstreeks 1772 in Oosterhout, overleden (ongeveer 71 

jaar oud) op vrijdag 9 februari 1844 aldaar. 

2. Jacobus Mulders, gedoopt op zaterdag 30 november 1776 in Oosterhout, overleden 

(ongeveer 79 jaar oud) op zondag 20 juli 1856 in Ginneken, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 55 en 33 jaar oud) op donderdag 9 februari 1832 in Ginneken met Maria van 

Raak, dochter van Cornelis van Raak en Elizabeth Lijten, geboren op 

maandag 16 april 1798 in Princenhage, overleden (56 jaar oud) op 

zaterdag 5 augustus 1854 in Ginneken. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Maria Quirina Mulders, gedoopt op zaterdag 12 april 1777 in Ginneken, overleden 

(ongeveer 68 jaar oud) op zondag 26 oktober 1845 in Oosterhout, volgt Va, op pagina 

10. 

4. Gerardus Mulders, gedoopt op dinsdag 16 maart 1779 in Ginneken, overleden 

(ongeveer 46 jaar oud) op zaterdag 28 mei 1825 aldaar. 

5. Antonia Mulders, gedoopt op maandag 3 december 1781 in Ginneken, overleden 

(ongeveer 72 jaar oud) op donderdag 13 april 1854 in Oosterhout. 

 

IVb. Jacobus Jacobus Mulders, zoon van Jacobus Arnoldus Adriani Arnoldi (IIIb), op pagina 3 en 

Catharina Johanna Reymakers, gedoopt op dinsdag 13 april 1745 in Ginneken, overleden 

(ongeveer 82 jaar oud) op woensdag 9 mei 1827 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 39 en 

ongeveer 29 jaar oud) op zondag 30 januari 1785 in Teteringen met Anna Maria Antonisse 

Huijgens, dochter van Antonius Huijgens en Cornelia Brouwers, gedoopt op 

zondag 23 maart 1755 in Teteringen, begraven op dinsdag 9 maart 1802 in Etten-Leur. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Jacobus Mulders, gedoopt op vrijdag 30 december 1785 in Ginneken, overleden 

(ongeveer 25 jaar oud) op vrijdag 29 maart 1811 aldaar. 

2. Catharina Mulders, gedoopt op vrijdag 20 juli 1787 in Ginneken, overleden (ongeveer 

63 jaar oud) op maandag 2 september 1850 in Princenhage, volgt Vb, op pagina 10. 

3. Antonius Mulders, gedoopt op zaterdag 3 januari 1789 in Ginneken, begraven op 

dinsdag 13 januari 1789 aldaar. 

4. Antonia Mulders, gedoopt op vrijdag 22 januari 1790 in Ginneken, begraven op 

vrijdag 3 oktober 1806 in Etten-Leur. 

5. Cornelia Mulders, gedoopt op zaterdag 30 juni 1792 in Etten-Leur, overleden 

(ongeveer 74 jaar oud) op zondag 16 juni 1867 in Teteringen, volgt Vc, op pagina 10. 

6. Antonius Mulders, gedoopt op vrijdag 5 december 1794 in Etten-Leur. 

7. Adriana Mulders, gedoopt op dinsdag 4 april 1797 in Etten-Leur, begraven op 

maandag 1 maart 1802 aldaar. 

 

IVc. Petrus Jacobi Arnoldi, zoon van Jacobus Arnoldus Adriani Arnoldi (IIIb), op pagina 3 en 
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Catharina Schoenmakers, gedoopt op donderdag 12 maart 1722 in Bavel, overleden (ongeveer 37 

jaar oud) op woensdag 13 februari 1760 in Tilburg, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en 

ongeveer 31 jaar oud) op zondag 26 juli 1750 in Tilburg met Joanna Roosen, gedoopt op 

zaterdag 24 juni 1719 in Tilburg, overleden (ongeveer 62 jaar oud) op zaterdag 16 februari 1782 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Jacobus Meulders, gedoopt op maandag 4 oktober 1751 in Tilburg. 

2. Anna Catharina Mulders, gedoopt op zondag 20 mei 1753 in Tilburg, begraven op 

vrijdag 20 mei 1803 aldaar, volgt Vd, op pagina 11. 

3. Joannes Baptista Muelders, gedoopt op woensdag 11 juni 1755 in Tilburg. 

4. Johannes Mulders, gedoopt op donderdag 26 mei 1757 in Tilburg, overleden 

(ongeveer 74 jaar oud) op dinsdag 31 mei 1831 aldaar, volgt Ve, op pagina 11. 

5. Petronilla Meulders, gedoopt op woensdag 20 februari 1760 in Tilburg, overleden 

(ongeveer 80 jaar oud) op dinsdag 26 januari 1841 in Breda, volgt Vf, op pagina 12. 

 

IVd. Arnoldus Mulders, zoon van Joannes Arnoldi Mulders (IIId), op pagina 4 en Joanna Andreae 

Vermeulen, gedoopt op dinsdag 20 maart 1725 in Teteringen, begraven op 

vrijdag 7 december 1787 aldaar, trouwde (respectievelijk 24 en 22 jaar oud) op zondag 4 mei 1749 

in Breda met Maria van Beckhoven, dochter van Cornelius Laurentii van Beckhoven en 

Magdalena Jan Govers van Kampen, gedoopt op zondag 2 februari 1727 in Teteringen, begraven 

op zaterdag 26 oktober 1754 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Catharina Aart, gedoopt op maandag 16 februari 1750 in Teteringen. 

2. Cornelius Muelders, gedoopt op vrijdag 26 maart 1751 in Teteringen. 

3. Anna Muelders, gedoopt op vrijdag 19 mei 1752 in Teteringen. 

4. Joannes Muelders, gedoopt op vrijdag 11 januari 1754 in Teteringen, begraven op 

dinsdag 1 oktober 1754 aldaar. 

5. Lena Mulders, gedoopt op vrijdag 11 januari 1754 in Teteringen, begraven op 

vrijdag 25 oktober 1754 aldaar. 

 

IVe. Andreas (Andries) Mulders, zoon van Joannes Arnoldi Mulders (IIId), op pagina 4 en Joanna 

Andreae Vermeulen, gedoopt op woensdag 2 april 1738 in Teteringen, begraven op 

donderdag 6 december 1804 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 36 en ongeveer 24 jaar 

oud) op zondag 1 mei 1774 in Teteringen met Adriana van Dijck, dochter van Christianus Petri 

van Dijck en Catharina Thomae de Hoon, gedoopt op donderdag 12 maart 1750 in Teteringen, 

begraven op vrijdag 23 maart 1787 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Joanna Mulders, gedoopt op maandag 3 april 1775 in Teteringen, begraven op 

woensdag 15 oktober 1794 aldaar. 

2. Christianus Mulders, gedoopt op donderdag 31 juli 1777 in Teteringen, overleden 

(ongeveer 72 jaar oud) op woensdag 5 juni 1850 aldaar. 

3. Johannes Mulders, gedoopt op dinsdag 20 juli 1779 in Teteringen, overleden 

(ongeveer 74 jaar oud) op dinsdag 20 december 1853 aldaar, volgt Vg, op pagina 12. 

 

IVf. Joannes Mulders, zoon van Adriaen Jansse Adriaensen (IIIf), op pagina 4 en Joanna (Wouter) 

Sanjaerts, gedoopt op zondag 16 maart 1721 in Ginneken, begraven op 

donderdag 26 december 1793 aldaar, trouwde (ongeveer 29 jaar oud) (1) op 

zondag 1 november 1750 in Breda met Joanna Hollaers, geboren in Eindhoven, begraven op 

woensdag 19 mei 1756 in Ginneken. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Johanna Mulders, gedoopt op zaterdag 9 oktober 1751 in Ginneken. 

2. Adrianus Mulders, gedoopt op zaterdag 31 maart 1753 in Ginneken, begraven op 

woensdag 13 april 1757 aldaar. 

3. Jacobus Mulders, gedoopt op woensdag 25 december 1754 in Ginneken. 

4. Kind Mulders, geboren in 1756, begraven op zondag 2 mei 1756 in Ginneken. 
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5. Kind Mulders, geboren in 1756, begraven op woensdag 19 mei 1756 in Ginneken. 

 

 Joannes Mulders, trouwde (ongeveer 36 jaar oud) (2) op maandag 18 april 1757 in Breda met 

Gertrudis Gerardi Quester (Kerstens, Questelmans.), geboren in 

Aken [nordrhein-westfalen, Duitsland], begraven op woensdag 28 januari 1801 in Ginneken. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Anna Mulders, gedoopt op donderdag 19 januari 1758 in Ginneken, begraven op 

donderdag 19 januari 1758 aldaar. 

2. Kind Mulders, geboren in 1759, begraven op woensdag 10 september 1760 in 

Ginneken. 

3. Petronilla Mulders, gedoopt op donderdag 22 mei 1760 in Ginneken, begraven op 

zaterdag 21 september 1771 aldaar. 

4. Anna Mulders, gedoopt op woensdag 12 augustus 1761 in Ginneken, overleden 

(ongeveer 58 jaar oud) op zondag 26 december 1819 aldaar, volgt Vh, op pagina 13. 

5. Adrianus Mulders, gedoopt op woensdag 23 mei 1764 in Ginneken, begraven op 

maandag 21 januari 1805 in Ginneken en Bavel, volgt Vi, op pagina 13. 

 

IVg. Adriana Mulders, dochter van Adriaen Jansse Adriaensen (IIIf), op pagina 4 en Joanna (Wouter) 

Sanjaerts, gedoopt op vrijdag 1 maart 1726 in Ginneken, begraven op zondag 28 januari 1798 

aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 31 en ongeveer 37 jaar oud) op zondag 1 mei 1757 in 

Ginneken met Joannes Walteri van de Laer, zoon van Walterus Peeters van de Laer en Adriana 

Hendrickx van Boxel, gedoopt op woensdag 20 september 1719 in Ginneken, begraven op 

dinsdag 22 augustus 1775 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Walterus van de Laar, gedoopt op zondag 26 maart 1758 in Ginneken, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) op zondag 22 mei 1785 in 

Ginneken met Agatha Vermeulen, gedoopt op zaterdag 30 augustus 1760 in Zundert, 

overleden (ongeveer 63 jaar oud) op zondag 22 februari 1824 in Ginneken. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Joanna van de Laar, gedoopt op dinsdag 19 augustus 1760 in Ginneken, begraven op 

maandag 4 maart 1805 aldaar, trouwde (beiden ongeveer 31 jaar oud) op 

zondag 30 oktober 1791 in Ginneken met Michiel Despa, geboren omstreeks 1760 in 

Oud-Turnhout [antwerpen, België], overleden (ongeveer 78 jaar oud) op 

zondag 16 september 1838 in Ginneken. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Adriana van de Laak, gedoopt op zaterdag 10 maart 1764 in Ginneken, overleden (30 

jaar oud), begraven op zaterdag 29 november 1794 aldaar, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 26 en ongeveer 28 jaar oud) op zondag 21 november 1790 in Ginneken met 

Bartholomeus Calivis (Calvis, Kalvis.), gedoopt op zondag 21 november 1762 in 

Ginneken, overleden (ongeveer 57 jaar oud) op donderdag 24 februari 1820 in 

Ginneken. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IVh. Joannes (Matteus) Smolders (Mulders, Meulders), zoon van Mattheus Janse Adriaensen 

(IIIg), op pagina 5 en Catharina Jan Jacobs, gedoopt op maandag 12 april 1717 in Chaam, 

begraven op donderdag 20 oktober 1785 in Oud en Nieuw Gastel, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 36 en ongeveer 27 jaar oud) op zaterdag 18 augustus 1753 in Princenhage met Maria 

(Laurentius) Vissers, dochter van Laurentius de Visser en Elizabeth Jacobus van Baal, gedoopt 

op woensdag 1 mei 1726 in Princenhage, overleden (39 jaar oud), begraven op 

dinsdag 7 januari 1766 in Oud en Nieuw Gastel. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Mattheus Meulders, gedoopt op woensdag 29 mei 1754 in Princenhage, overleden 

(ongeveer 72 jaar oud) op woensdag 7 februari 1827 in Oud en Nieuw Gastel, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 41 jaar oud) (1) op zondag 3 oktober 1784 in 

Oud en Nieuw Gastel met Anna Walschot, gedoopt op zondag 10 februari 1743 in 

Oud en Nieuw Gastel, overleden (ongeveer 79 jaar oud) op 
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donderdag 19 december 1822 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 70 en ongeveer 54 jaar oud) (2) op 

maandag 12 juli 1824 in Oud en Nieuw Gastel met Adriana Dingemans, dochter van 

Willem Dingemans en Catharina van Zundert, geboren omstreeks 1770, overleden 

(ongeveer 85 jaar oud) op woensdag 15 augustus 1855 in Oud en Nieuw Gastel. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Helena Muelders, gedoopt op maandag 2 augustus 1756 in Princenhage, overleden 

(ongeveer 63 jaar oud) op woensdag 20 oktober 1819 in Oud en Nieuw Gastel, volgt 

Vj, op pagina 13. 

3. Laurentius Mulders, gedoopt op zaterdag 3 juni 1758 in Princenhage. 

4. Petronella Mulders, gedoopt op dinsdag 11 maart 1760 in Princenhage. 

5. Elisabetha Mulders, gedoopt op zaterdag 26 oktober 1765 in Oud en Nieuw Gastel. 

 

IVi. Petrus Mattheus Mulders, zoon van Mattheus Janse Adriaensen (IIIg), op pagina 5 en Catharina 

Jan Jacobs, gedoopt op woensdag 7 januari 1722 in Ginneken Meulders, begraven op 

zaterdag 13 september 1794 in Meerle [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk ongeveer 27 

en ongeveer 34 jaar oud) (1) op zaterdag 3 januari 1750 in Ginneken met Martina Cornelis 

Adriaenssen van Chaem, dochter van Cornelius Adriaen Peters en Jenneke Peters van de 

Corput, gedoopt op zaterdag 13 juli 1715 in Chaam. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Maria Mulders (Bruigoms, Bruijgoms), gedoopt op donderdag 6 juli 1752 in 

Ginneken, overleden (ongeveer 68 jaar oud) op woensdag 13 december 1820 in 

Meerle [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk ongeveer 49 en ongeveer 32 jaar 

oud) op maandag 18 januari 1802 in Meerle [antwerpen, België] met Petrus 

Bruygoms, gedoopt op donderdag 26 januari 1769 in Meerle [antwerpen, België], 

overleden (ongeveer 70 jaar oud) op woensdag 20 maart 1839 aldaar. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Cornelis Mulders, gedoopt op woensdag 23 oktober 1754 in Rijsbergen, overleden 

(ongeveer 62 jaar oud) op vrijdag 9 mei 1817 in Ginneken, volgt Vk, op pagina 13. 

3. Mattheus Meulders, gedoopt op zaterdag 27 maart 1756 in Rijsbergen, overleden 

(ongeveer 62 jaar oud) op donderdag 15 oktober 1818 in Wortel, volgt Vl, op pagina 

14. 

4. Joannes Meulders, gedoopt op maandag 28 november 1757 in Rijsbergen, begraven 

op dinsdag 12 januari 1802 in Meerle [antwerpen, België]. 

 

 Petrus Mattheus Mulders, trouwde (ongeveer 43 jaar oud) (2) op dinsdag 19 november 1765 in 

Meerle [antwerpen, België] met Catharina Corneli Slockers, geboren in Strijbeek, begraven op 

maandag 16 december 1776 in Meerle [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Petrus Mattheus Mulders, trouwde (ongeveer 56 jaar oud) (3) op donderdag 8 januari 1778 in 

Meerle [antwerpen, België] met Anna Catharina Monté, dochter van Franciscus Monté en 

Adriaantie van der Wee, geboren in Gilze. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IVj. Cornelius Mulders, zoon van Mattheus Janse Adriaensen (IIIg), op pagina 5 en Catharina Jan 

Jacobs, gedoopt op donderdag 22 juni 1730 in Ginneken, trouwde (ongeveer 39 jaar oud) op 

zondag 6 mei 1770 in Ginneken met Joanna Wijnants, overleden op maandag 12 februari 1821 in 

Breda. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Catharina Mulders, geboren in 1771 in Teteringen, begraven op 

maandag 25 februari 1771 aldaar. 

2. Petronilla Cornelis Mulders, geboren in 1771 in Teteringen, overleden op 

zondag 27 januari 1771 aldaar. 

3. Adriana Cornelis Mulders, gedoopt op vrijdag 12 juni 1772 in Teteringen, overleden 
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(ongeveer 86 jaar oud) op maandag 14 februari 1859 in Breda, trouwde met Adrianus 

van den Akkerveeken, geboren in 1757 in Poppel [antwerpen, België], overleden 

(ongeveer 79 jaar oud) op vrijdag 14 oktober 1836 in Breda. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

4. Mattheus Mulders, gedoopt op vrijdag 27 mei 1774 in Teteringen, overleden 

(ongeveer 40 jaar oud) op vrijdag 8 juli 1814 aldaar. 

 

Generatie V 
 

 

Va. Maria Quirina Mulders, dochter van Antonius Jacobi Arnoldi (IVa), op pagina 6 en Cornelia 

Stephani de Wit, gedoopt op zaterdag 12 april 1777 in Ginneken, overleden (ongeveer 68 jaar 

oud) op zondag 26 oktober 1845 in Oosterhout, trouwde met Adrianus Schoenmakers, geboren 

in Ginneken en Bavel. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Catharina Juliana Schoenmakers, geboren op zondag 30 augustus 1807 in 

Oosterhout, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 36 jaar oud) op 

donderdag 17 november 1831 in Oosterhout met Johannes Keij, gedoopt op 

dinsdag 24 maart 1795 in Oosterhout, overleden (ongeveer 84 jaar oud) op 

maandag 27 oktober 1879 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Maria Magdalena Schoenmakers, geboren op vrijdag 23 juli 1813 in Oosterhout, 

trouwde (respectievelijk 34 en 32 jaar oud) op donderdag 11 mei 1848 in Oosterhout 

met Johannes Oomen, geboren op zaterdag 26 augustus 1815 in Ginneken. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Adrianus Schoenmakers, geboren op zaterdag 1 juli 1815 in Oosterhout, trouwde met 

Pitronella Oomen, geboren op dinsdag 3 oktober 1815 in Ginneken. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Gerardus Schoenmakers, geboren op maandag 2 maart 1818 in Oosterhout. 

5. Anna Schoenmakers, geboren op maandag 1 mei 1820 in Oosterhout. 

6. Cornelis Schoenmakers, geboren op zondag 30 december 1821 in Oosterhout. 

 

Vb. Catharina Mulders, dochter van Jacobus Jacobus Mulders (IVb), op pagina 6 en Anna Maria 

Antonisse Huijgens, gedoopt op vrijdag 20 juli 1787 in Ginneken, overleden (ongeveer 63 jaar 

oud) op maandag 2 september 1850 in Princenhage, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en 

ongeveer 30 jaar oud) op donderdag 7 juli 1814 in Ginneken met Adrianus de Jong, zoon van 

Adrianus de Jong en Catharina Lips, gedoopt op donderdag 19 februari 1784 in Princenhage. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters: 

1. Anna Maria de Jong, geboren op zondag 14 januari 1816 in Princenhage, overleden 

(één dag oud) op maandag 15 januari 1816 aldaar. 

2. Anna Maria de Jong, geboren op woensdag 20 mei 1818 in Princenhage, overleden 

(12 dagen oud) op maandag 1 juni 1818 aldaar. 

3. Catharina de Jong, geboren op vrijdag 21 december 1821 in Princenhage, overleden 

(71 jaar oud) op donderdag 19 januari 1893 aldaar, trouwde (respectievelijk 20 en 27 

jaar oud) op donderdag 27 januari 1842 in Princenhage met Petrus Schrauwen, 

geboren op woensdag 27 juli 1814 in Princenhage, overleden (71 jaar oud) op 

zaterdag 20 maart 1886 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Vc. Cornelia Mulders, dochter van Jacobus Jacobus Mulders (IVb), op pagina 6 en Anna Maria 

Antonisse Huijgens, gedoopt op zaterdag 30 juni 1792 in Etten-Leur, overleden (ongeveer 74 jaar 

oud) op zondag 16 juni 1867 in Teteringen, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 25 

jaar oud) op zondag 14 februari 1819 in Ginneken met Joannes Michael Coenraets, zoon van 

Lambertus Coenraats en Wilhelmina van de Goorberg, gedoopt op vrijdag 10 mei 1793 in 

Teteringen, landbouwer in 1871, overleden (ongeveer 83 jaar oud) op maandag 12 maart 1877 in 

Teteringen. 
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 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Jacobus Coenraets, geboren op woensdag 21 februari 1821 in 

Princenhage, landbouwer in 1871, overleden (89 jaar oud) op 

woensdag 15 februari 1911 in Teteringen. 

2. Wilhelmina Koenraads, geboren op dinsdag 27 januari 1824 in Princenhage, 

overleden (83 jaar oud) op vrijdag 21 juni 1907 in Teteringen, trouwde (respectievelijk 

38 en 45 jaar oud) op maandag 17 november 1862 in Teteringen met Christiaan 

Verdaasdonk, zoon van Paulus Verdaasdonk en Clasina Kerremans, geboren op 

dinsdag 3 december 1816 in Teteringen, arbeider in 1844, overleden (79 jaar oud) op 

dinsdag 21 juli 1896 in Teteringen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Anna Maria Koenraads, geboren op vrijdag 5 oktober 1827 in Princenhage, overleden 

(4 dagen oud) op dinsdag 9 oktober 1827 aldaar. 

4. Antonius Lambertus Koenraats, geboren op dinsdag 7 april 1829 in 

Princenhage, landbouwer in 1871, overleden (58 jaar oud) op vrijdag 13 januari 1888 

in Gilze en Rijen, trouwde (respectievelijk 42 en 26 jaar oud) op 

dinsdag 24 oktober 1871 in Dongen met Adriana van Dijk, dochter van Adriaan van 

Dijk en Maria Catharina van Riel, geboren op zaterdag 21 december 1844 in Dongen. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Adrianus Koenraats, geboren op zondag 23 oktober 1831 in Princenhage. 

 

Vd. Anna Catharina Mulders, dochter van Petrus Jacobi Arnoldi (IVc), op pagina 6 en Joanna 

Roosen, gedoopt op zondag 20 mei 1753 in Tilburg, begraven op vrijdag 20 mei 1803 aldaar, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 33 en ongeveer 34 jaar oud) op maandag 29 mei 1786 in 

Tilburg met Joannes Baptista van den Heuvel, gedoopt op zaterdag 10 juli 1751 in Tilburg, 

overleden (ongeveer 70 jaar oud) op zaterdag 8 september 1821 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Johanna van den Heuvel, gedoopt op zondag 18 maart 1787 in Tilburg, overleden 

(ongeveer 70 jaar oud) op dinsdag 2 februari 1858 aldaar, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) op woensdag 10 februari 1813 in Tilburg met 

Joannes Baptista van Gompel, gedoopt op dinsdag 23 januari 1787 in Tilburg, 

overleden (69 jaar oud) op donderdag 15 februari 1855 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

2. Petrus van den Heuvel, gedoopt op dinsdag 19 augustus 1788 in Tilburg. 

3. Maria Anna van den Heuvel, gedoopt op donderdag 18 augustus 1791 in Tilburg, 

overleden (ongeveer 75 jaar oud) op woensdag 31 oktober 1866 aldaar, trouwde 

(beiden ongeveer 24 jaar oud) op woensdag 11 oktober 1815 in Tilburg met Cornelius 

Mutsaerts, gedoopt op donderdag 11 november 1790 in Tilburg, overleden (75 jaar 

oud) op donderdag 1 november 1866 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

4. Josephus Petrus van den Heuvel, gedoopt op maandag 31 maart 1794 in Tilburg, 

overleden (ongeveer 62 jaar oud) op zondag 18 januari 1857 aldaar, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 30 en ongeveer 26 jaar oud) op maandag 10 mei 1824 in 

Tilburg met Helena Maria van den Hout, gedoopt op vrijdag 30 juni 1797 in Tilburg, 

overleden (ongeveer 85 jaar oud) op dinsdag 5 september 1882 aldaar. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Joannes Cornelius van den Heuvel, gedoopt op zondag 26 februari 1797 in Tilburg, 

overleden (ongeveer 67 jaar oud) op vrijdag 4 november 1864 aldaar, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 31 en ongeveer 21 jaar oud) op 

donderdag 18 september 1828 in Waalwijk met Joanna van Steensel, gedoopt op 

zondag 4 januari 1807 in Waalwijk. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Ve. Johannes Mulders, zoon van Petrus Jacobi Arnoldi (IVc), op pagina 6 en Joanna Roosen, gedoopt 

op donderdag 26 mei 1757 in Tilburg, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op dinsdag 31 mei 1831 

aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 20 jaar oud) op zondag 30 april 1786 in 

Tilburg met Aldegonda Prinssen, dochter van Joannes Prinssen en Maria Peeters, gedoopt op 
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zaterdag 12 april 1766 in Steensel, overleden (ongeveer 63 jaar oud) op vrijdag 24 april 1829 in 

Tilburg. 

 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 

1. Petrus Meulders, gedoopt op donderdag 21 februari 1782 in Tilburg, begraven op 

dinsdag 5 juni 1787 aldaar. 

2. Maria Petronilla Mulders, gedoopt op dinsdag 13 januari 1789 in Tilburg, overleden 

(ongeveer 33 jaar oud) op zondag 20 januari 1822 aldaar, volgt VIa, op pagina 15. 

3. Joanna Mulders, gedoopt op vrijdag 26 februari 1790 in Tilburg, overleden (ongeveer 

81 jaar oud) op maandag 30 oktober 1871 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 33 

en ongeveer 39 jaar oud) op donderdag 1 mei 1823 in Tilburg met Bernardus 

Swagemakers, zoon van Christiaan Swagemakers en Adriana Brouwers, gedoopt op 

dinsdag 2 maart 1784 in Tilburg, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 

woensdag 12 januari 1859 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Maria Catharina Mulders, geboren op zondag 10 juli 1791 in Tilburg, overleden (52 

jaar oud) op woensdag 18 oktober 1843 in Rotterdam, trouwde met Boderus 

Frederikus van de Lange. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Johannes Jacobus Mulders, gedoopt op zaterdag 2 maart 1793 in Tilburg, overleden 

(ongeveer 61 jaar oud) op vrijdag 12 mei 1854 aldaar, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 37 en ongeveer 43 jaar oud) op donderdag 13 januari 1831 in Tilburg met 

Maria Theresia Pulskens, dochter van Cornelis Pulskens en Aldegundis Prinsen, 

gedoopt op donderdag 25 januari 1787 in Tilburg, overleden (ongeveer 67 jaar oud) op 

vrijdag 3 maart 1854 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Petrus Meulders, gedoopt op maandag 23 juni 1794 in Tilburg, begraven op 

maandag 15 december 1794 aldaar. 

7. Dingena Meulders, gedoopt op donderdag 19 november 1795 in Tilburg, overleden 

(ongeveer 52 jaar oud) op vrijdag 10 november 1848 aldaar, volgt VIb, op pagina 15. 

8. Petrus Mulders, gedoopt op zondag 25 juni 1797 in Tilburg. 

9. Joannes Henricus Meulders, gedoopt op donderdag 28 maart 1799 in Tilburg, 

overleden (ongeveer 78 jaar oud) op woensdag 30 januari 1878 aldaar, volgt VIc, op 

pagina 16. 

10. Arnolda Mulders, gedoopt op donderdag 12 augustus 1802 in Tilburg, overleden 

(ongeveer 78 jaar oud) op maandag 7 februari 1881 aldaar, volgt VId, op pagina 16. 

11. Antonius Meulders, gedoopt op zaterdag 31 maart 1804 in Tilburg, volgt VIe, op 

pagina 17. 

12. Anna Catharina Meulders, gedoopt op dinsdag 16 september 1806 in Tilburg. 

13. Anna Catharina Mulders, gedoopt op woensdag 18 november 1807 in Tilburg, 

overleden (ongeveer 78 jaar oud) op donderdag 7 januari 1886 aldaar, volgt VIf, op 

pagina 17. 

 

Vf. Petronilla Meulders, dochter van Petrus Jacobi Arnoldi (IVc), op pagina 6 en Joanna Roosen, 

gedoopt op woensdag 20 februari 1760 in Tilburg, overleden (ongeveer 80 jaar oud) op 

dinsdag 26 januari 1841 in Breda, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 23 jaar 

oud) op zondag 10 mei 1789 in Breda met Joannes Hermanus van Ceulen, gedoopt op 

maandag 11 november 1765 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Theodorus Joannes van Keulen, gedoopt op zondag 12 juni 1791 in Breda, overleden 

(ongeveer 49 jaar oud) op maandag 26 april 1841 aldaar, trouwde (beiden ongeveer 23 

jaar oud) op zondag 23 april 1815 in Breda met Maria Anna Jacoba Bindels, gedoopt 

op zaterdag 21 april 1792 in Breda. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Joanna Maria van Keulen, gedoopt op vrijdag 16 augustus 1793 in Breda, trouwde 

(ongeveer 33 jaar oud) op donderdag 31 augustus 1826 in Breda met Jan Verkerk. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Maria Cornelia van Keulen, gedoopt op vrijdag 16 augustus 1793 in Breda, begraven 

op zaterdag 16 november 1793 aldaar. 

4. Catharina van Keulen, gedoopt op zaterdag 1 september 1798 in Breda, overleden 
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(ongeveer 44 jaar oud) op dinsdag 8 augustus 1843 aldaar, volgt VIg, op pagina 18. 

5. Cornelia Goverdina van Keulen, gedoopt op maandag 8 juni 1801 in Breda. 

 

Vg. Johannes Mulders, zoon van Andreas (Andries) Mulders (IVe), op pagina 7 en Adriana van 

Dijck, gedoopt op dinsdag 20 juli 1779 in Teteringen, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 

dinsdag 20 december 1853 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 38 en ongeveer 30 jaar 

oud) op zondag 25 januari 1818 in Teteringen met Dimphna Snoek, dochter van Antonie 

Snoek en Elisabeth Ansems, gedoopt op zaterdag 19 mei 1787 in Teteringen, overleden (ongeveer 

87 jaar oud) op zaterdag 30 januari 1875 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Adriana Mulders, geboren op zondag 22 november 1818 in Teteringen, overleden (34 

jaar oud) op maandag 22 augustus 1853 aldaar. 

2. Elisabeth Mulders, geboren op vrijdag 27 juli 1821 in Teteringen, overleden (87 jaar 

oud) op vrijdag 13 november 1908 aldaar1, volgt VIh, op pagina 19. 

3. Andreas2 Mulders, geboren op woensdag 21 april 1824 in Teteringen, overleden (62 

jaar oud) op donderdag 3 februari 1887 aldaar2, volgt VIi, op pagina 19. 

4. Joanna Mulders, geboren op woensdag 30 januari 1828 in Teteringen, overleden (54 

jaar oud) op zondag 21 januari 1883 in Dorst. 

 

Vh. Anna Mulders, dochter van Joannes Mulders (IVf), op pagina 7 en Gertrudis Gerardi Quester, 

gedoopt op woensdag 12 augustus 1761 in Ginneken, overleden (ongeveer 58 jaar oud) op 

zondag 26 december 1819 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 43 en ongeveer 49 jaar 

oud) op zondag 2 december 1804 in Ginneken met Jan Gommer Jansse, zoon van Gommaris 

Petri Jansen en Maria Adriani van der Avort, gedoopt op zondag 27 april 1755 in Ginneken. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Anna Maria Jansse, gedoopt op woensdag 5 februari 1806 in Ginneken, overleden (21 

jaar oud) op zaterdag 27 oktober 1827 in Breda, trouwde (respectievelijk ongeveer 19 

en ongeveer 23 jaar oud) op zaterdag 16 april 1825 in Ginneken met Joannes Petrus 

van Woestenbergh, gedoopt op zaterdag 18 april 1801 in Breda, overleden (ongeveer 

62 jaar oud) op zaterdag 19 maart 1864 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

 Jan Gommer Jansse, zoon van Gommaris Petri Jansen en Maria Adriani van der Avort, trouwde 

(2) met Anna Adriaen van Hooijdonck. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Vi. Adrianus Mulders, zoon van Joannes Mulders (IVf), op pagina 7 en Gertrudis Gerardi Quester, 

gedoopt op woensdag 23 mei 1764 in Ginneken, begraven op maandag 21 januari 1805 in 

Ginneken en Bavel, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) op 

maandag 16 april 1792 in Ginneken met Joanna Vrins, dochter van Petrus Martini Vrindts en 

Maria Pauli Vlaminckxs, gedoopt op dinsdag 14 juli 1767 in Ginneken, begraven op 

donderdag 30 augustus 1804 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Joanna Meulders, gedoopt op woensdag 4 april 1792 in Ginneken. 

2. Christina Meulders, gedoopt op zaterdag 24 augustus 1793 in Ginneken, begraven op 

maandag 28 juli 1794 aldaar. 

3. Petronilla Meulders, gedoopt op donderdag 25 februari 1796 in Ginneken. 

4. Joannes Meulders, gedoopt op dinsdag 27 februari 1798 in Ginneken. 

5. Geertrudis Meulders, gedoopt op dinsdag 11 februari 1800 in Ginneken, begraven op 

zaterdag 11 juli 1801 aldaar. 

6. Anna Geertrudis Mulders, gedoopt op maandag 2 november 1801 in Ginneken, volgt 

VIj, op pagina 25. 

7. Cornelius Meulders, gedoopt op donderdag 23 februari 1804 in Ginneken, begraven 

op dinsdag 10 juli 1804 aldaar. 
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Vj. Helena Muelders, dochter van Joannes (Matteus) Smolders (IVh), op pagina 8 en Maria 

(Laurentius) Vissers, gedoopt op maandag 2 augustus 1756 in Princenhage, overleden (ongeveer 

63 jaar oud) op woensdag 20 oktober 1819 in Oud en Nieuw Gastel, trouwde (ongeveer 27 jaar 

oud) op zondag 3 augustus 1783 in Oud en Nieuw Gastel met Johannes Driessen, geboren in 

Ginneken, begraven op vrijdag 29 juli 1808 in Oud en Nieuw Gastel. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Joannes Andriesen, gedoopt op maandag 7 juni 1784 in Oud en Nieuw Gastel. 

 

Vk. Cornelis Mulders, zoon van Petrus Mattheus Mulders (IVi), op pagina 9 en Martina Cornelis 

Adriaenssen van Chaem, gedoopt op woensdag 23 oktober 1754 in Rijsbergen, overleden 

(ongeveer 62 jaar oud) op vrijdag 9 mei 1817 in Ginneken, ondertrouw op 

zaterdag 7 februari 1789 in Ginneken, trouwde (respectievelijk ongeveer 34 en ongeveer 22 jaar 

oud) op zondag 22 februari 1789 in Ginneken met Adriana Joannis van Boxel, dochter van Jan 

Adriaanssen van Boxel en Joanna (Jenneken) Mathei Verhoeven, gedoopt op 

vrijdag 21 maart 1766 in Ginneken, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op woensdag 10 mei 1837 in 

Princenhage. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Johannes Cornelis Mulders, gedoopt op vrijdag 12 maart 1790 in Ginneken, 

overleden (ongeveer 71 jaar oud) op donderdag 14 november 1861 in Princenhage, 

volgt VIk, op pagina 25. 

2. Martinus Mulders, gedoopt op zaterdag 23 april 1791 in Meerle [antwerpen, België], 

overleden (ongeveer 20 jaar oud) op donderdag 19 september 1811 in Ginneken. 

3. Adrianus Mulders, gedoopt op donderdag 16 augustus 1792 in 

Meerle [antwerpen, België], overleden (ongeveer 37 jaar oud) op dinsdag 20 april 1830 

in Princenhage. 

4. Petrus Meulders, gedoopt op vrijdag 26 juli 1793 in Meerle [antwerpen, België], 

overleden (ongeveer 26 jaar oud) op donderdag 9 september 1819 in Ginneken. 

5. Cornelius Meulders, gedoopt op zondag 2 augustus 1795 in 

Meerle [antwerpen, België], overleden (ongeveer 55 jaar oud) op 

zondag 29 september 1850 in Princenhage. 

6. Cornelia Meulders, gedoopt op vrijdag 31 maart 1797 in Meerle [antwerpen, België], 

begraven op zaterdag 18 oktober 1806 aldaar. 

7. Jacobus Mulders, gedoopt op woensdag 27 augustus 1800 in 

Meerle [antwerpen, België], begraven op maandag 27 oktober 1806 aldaar. 

8. Mattheus Mulders, gedoopt op zondag 9 januari 1803 in Meerle [antwerpen, België], 

volgt VIl, op pagina 26. 

9. Joanna Mulders, gedoopt op zaterdag 2 februari 1805 in Meerle [antwerpen, België], 

overleden (ongeveer 49 jaar oud) op zaterdag 10 juni 1854 in Princenhage, volgt 

VIm, op pagina 26. 

10. Josephus Mulders, gedoopt op woensdag 28 mei 1806 in Meerle [antwerpen, België], 

overleden (ongeveer 85 jaar oud) op woensdag 17 juni 1891 in Etten-Leur, volgt 

VIn, op pagina 26. 

 

Vl. Mattheus Meulders, zoon van Petrus Mattheus Mulders (IVi), op pagina 9 en Martina Cornelis 

Adriaenssen van Chaem, gedoopt op zaterdag 27 maart 1756 in Rijsbergen, overleden (ongeveer 

62 jaar oud) op donderdag 15 oktober 1818 in Wortel, trouwde (respectievelijk ongeveer 37 en 

ongeveer 31 jaar oud) (1) op maandag 29 april 1793 in Wortel met Anna Maria Rijvers, dochter 

van Leonardus Rijvers en Maria Catharina Dries, gedoopt op zondag 6 december 1761 in Wortel, 

overleden (ongeveer 75 jaar oud) in 1837 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Leonardus Petrus Meulders, gedoopt op maandag 16 juni 1794 in Wortel, overleden 

(ongeveer 74 jaar oud) op zaterdag 15 mei 1869 in Rijkevorsel [antwerpen, België], 

volgt VIo, op pagina 27. 

2. Maria Catharina Meulders, gedoopt op woensdag 3 februari 1796 in Wortel, 

overleden (ongeveer 71 jaar oud) op woensdag 1 mei 1867 in 
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Hoogstraten [antwerpen, België], volgt VIp, op pagina 28. 

3. Thérese Meulders, gedoopt op zaterdag 3 november 1798 in Wortel, overleden 

(ongeveer 2 jaar oud) op maandag 6 juli 1801 aldaar. 

4. Anna Claire Meulders, geboren op donderdag 27 maart 1800 in Wortel, overleden (85 

jaar oud) op maandag 1 juni 1885 in Pulle [antwerpen, België], volgt VIq, op pagina 

28. 

5. Joannes Gerard Meulders, geboren op donderdag 27 maart 1800 in Wortel, overleden 

(91 jaar oud) op dinsdag 12 mei 1891 in Hoogstraten [antwerpen, België], volgt VIr, op 

pagina 29. 

6. Maria Theresia Meulders, geboren op zondag 25 maart 1804 in Wortel, overleden (49 

jaar oud) op zaterdag 23 april 1853 aldaar, volgt VIs, op pagina 30. 

 

 Mattheus Meulders, trouwde (2) met Adriana van Dun, gedoopt op maandag 26 juli 1751 in 

Meerle [antwerpen, België], overleden (39 jaar oud), begraven op woensdag 29 december 1790 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie VI 
 

 

VIa. Maria Petronilla Mulders, dochter van Johannes Mulders (Ve), op pagina 11 en Aldegonda 

Prinssen, gedoopt op dinsdag 13 januari 1789 in Tilburg, overleden (ongeveer 33 jaar oud) op 

zondag 20 januari 1822 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en 22 jaar oud) op 

woensdag 19 augustus 1818 in Tilburg met Johannes Franciscus de Bont, zoon van Cornelii de 

Bont en Adriana Maria Bax, geboren op dinsdag 19 april 1796 in Weelde [antwerpen, België], 

gedoopt op woensdag 20 april 1796 aldaar, overleden (50 jaar oud) op woensdag 3 maart 1847 in 

Tilburg. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Peter Cornelis de Bont, geboren op zondag 6 juni 1819 in Tilburg, overleden (70 jaar 

oud) op donderdag 16 januari 1890 aldaar, volgt VIIa, op pagina 30. 

2. Emanuel de Bont, geboren op donderdag 14 september 1820 in Tilburg, overleden (70 

jaar oud) op dinsdag 5 mei 1891 in Rotterdam, volgt VIIb, op pagina 32. 

 

VIb. Dingena Meulders, dochter van Johannes Mulders (Ve), op pagina 11 en Aldegonda Prinssen, 

gedoopt op donderdag 19 november 1795 in Tilburg, overleden (ongeveer 52 jaar oud) op 

vrijdag 10 november 1848 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 31 jaar 

oud) op maandag 2 mei 1825 in Tilburg met Joannes Baptist Janssen, zoon van Joannis 

Janssen en Maria Teresia Staps, gedoopt op woensdag 1 januari 1794 in Tilburg, overleden (82 

jaar oud) op zaterdag 25 november 1876 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Maria Theresia Janssen, geboren op zondag 19 februari 1826 in Tilburg, overleden (59 

jaar oud) op zondag 5 juli 1885 aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en ongeveer 28 jaar 

oud) op woensdag 30 juli 1851 in Tilburg met Josephus Antonius Verbunt, geboren 

omstreeks 1823 in Bergeijk, overleden (ongeveer 54 jaar oud) op vrijdag 24 mei 1878 in 

Tilburg. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Karel Johannes Janssen, geboren op zondag 20 januari 1828 in Tilburg, overleden (77 

jaar oud) op maandag 16 oktober 1905 aldaar, trouwde (respectievelijk 29 en 33 jaar 

oud) op vrijdag 10 april 1857 in Oisterwijk met Adriana Boons, geboren op 

woensdag 7 januari 1824 in 's-Hertogenbosch, overleden (63 jaar oud) op 

donderdag 6 oktober 1887 in Tilburg. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Franciscus Adriaan Janssen (Frater Maria Baptista), geboren op 

dinsdag 10 maart 1829 in Tilburg, overleden (56 jaar oud) op dinsdag 24 maart 1885 in 

Grave. 

4. Sophia Maria Catharina Janssen, geboren op zondag 10 oktober 1830 in Tilburg, 
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overleden (5 jaar oud) op maandag 25 januari 1836 aldaar. 

5. Johannes Cornelis Janssen, geboren op maandag 20 februari 1832 in Tilburg. 

6. Hendrik Dionisius Janssen, geboren op woensdag 9 oktober 1833 in Tilburg, 

overleden (73 jaar oud) op woensdag 26 december 1906 aldaar, trouwde met Maria 

Johanna Marijnen, geboren op maandag 11 juni 1832 in Breda, overleden (56 jaar 

oud) op dinsdag 16 oktober 1888 in Tilburg. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

7. Josephus Hubertus Janssen, geboren op donderdag 26 februari 1835 in Tilburg. 

8. Johanna Sophia Janssen, geboren op dinsdag 29 augustus 1837 in Tilburg, overleden 

(46 jaar oud) op vrijdag 28 september 1883 aldaar, trouwde (respectievelijk 30 en 35 

jaar oud) op woensdag 17 juni 1868 in Tilburg met Josephus Gerardus Verbunt, 

geboren op donderdag 18 oktober 1832 in Oss, overleden (52 jaar oud) op 

zaterdag 16 mei 1885 in Tilburg. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

9. Mathilda Janssen, geboren op woensdag 16 januari 1839 in Tilburg, overleden (8 

maanden oud) op dinsdag 24 september 1839 aldaar. 

10. Carolina Maria Janssen, geboren op woensdag 11 maart 1840 in Tilburg, overleden 

(54 jaar oud) op dinsdag 22 januari 1895 aldaar, trouwde met Joachim Antonius 

Johannes van Kalken, geboren op zaterdag 21 augustus 1841 in 

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

11. Augustinus Hubertus Vincentius Janssen, geboren op zondag 31 juli 1842 in Tilburg, 

overleden (68 jaar oud) op maandag 1 augustus 1910 in 

Bad-Ems [rheinland-pfalz, Duitsland], trouwde (respectievelijk 28 en 24 jaar oud) op 

woensdag 12 april 1871 in 's-Hertogenbosch met Maria Bernardina Kluijtmans, 

geboren op woensdag 5 augustus 1846 in 's-Hertogenbosch, overleden (54 jaar oud) 

op dinsdag 30 juli 1901 in Tilburg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Dingena Meulders, trouwde. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Laurentius Meulders, geboren op zondag 19 februari 1815 in Tilburg, overleden (één 

week oud) op zondag 26 februari 1815 aldaar. 

 

VIc. Joannes Henricus Meulders, zoon van Johannes Mulders (Ve), op pagina 11 en Aldegonda 

Prinssen, gedoopt op donderdag 28 maart 1799 in Tilburg, overleden (ongeveer 78 jaar oud) op 

woensdag 30 januari 1878 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 37 jaar 

oud) op woensdag 18 mei 1825 in Rotterdam met Theodora Christina Dreijen, dochter van 

Johan Hendrik Dreijen en Anna Maria Dorothea Wolters, gedoopt op zondag 21 oktober 1787 in 

Rotterdam, overleden (ongeveer 76 jaar oud) op zondag 27 maart 1864 in Tilburg. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Johannes Petrus Meulders, geboren op woensdag 11 januari 1826 in Rotterdam, 

overleden (3 dagen oud) op zaterdag 14 januari 1826 aldaar. 

2. Maria Aldegonda Dorethea Meulders, geboren op dinsdag 14 november 1826 in 

Rotterdam, overleden (24 dagen oud) op vrijdag 8 december 1826 aldaar. 

3. Levenloos geboren zoon Meulders, geboren op maandag 6 augustus 1827 in 

Rotterdam. 

4. Johannes Hendrikus Meulders, geboren op zaterdag 6 juni 1829 in Rotterdam, 

overleden (17 dagen oud) op dinsdag 23 juni 1829 aldaar. 

 

VId. Arnolda Mulders, dochter van Johannes Mulders (Ve), op pagina 11 en Aldegonda Prinssen, 

gedoopt op donderdag 12 augustus 1802 in Tilburg, overleden (ongeveer 78 jaar oud) op 

maandag 7 februari 1881 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar 

oud) op vrijdag 13 mei 1831 in Tilburg met Petrus Cornelis Janssen, zoon van Cornelis 

Janssen en Anna de Kok, gedoopt op vrijdag 25 mei 1804 in Tilburg, overleden (68 jaar oud) op 

donderdag 2 januari 1873 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Anna Aldegonda Janssen, geboren op woensdag 11 april 1832 in Tilburg, overleden 
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(73 jaar oud) op donderdag 21 december 1905 aldaar, trouwde (respectievelijk 21 en 

25 jaar oud) op woensdag 25 mei 1853 in Tilburg met Johannes Ludovicus Donders, 

geboren op vrijdag 31 augustus 1827 in Tilburg, overleden (78 jaar oud) op 

dinsdag 3 oktober 1905 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Josephina Catharina Janssen, geboren op zondag 9 juni 1833 in Tilburg, overleden 

(83 jaar oud) op zondag 18 maart 1917 aldaar, trouwde (respectievelijk 30 en 35 jaar 

oud) op woensdag 25 mei 1864 in Tilburg met Henricus Cornelis van der Hoorn, 

geboren op donderdag 5 maart 1829 in Ter Aar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. Cornelis Hendrikus Janssen, geboren op woensdag 6 augustus 1834 in Tilburg, 

overleden (64 jaar oud) op dinsdag 25 juli 1899 aldaar, trouwde (respectievelijk 35 en 

34 jaar oud) op woensdag 29 september 1869 in Middelburg met Johanna Juliana 

Adelijda Mes, geboren op maandag 3 augustus 1835 in Middelburg, overleden (78 

jaar oud) op zondag 26 juli 1914 in Tilburg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

4. Johannes Hendrikus Janssen, geboren op woensdag 13 januari 1836 in Tilburg, 

trouwde met Maria Catharina Barbara Wilhelmina van Eijck, geboren op 

zondag 20 juli 1845 in Bredevoort, overleden (43 jaar oud) op 

maandag 6 augustus 1888 in Keulen [nordrhein-westfalen, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Wilhelmina Theresia Janssen, geboren op dinsdag 20 juni 1837 in Tilburg, overleden 

(80 jaar oud) op zaterdag 11 augustus 1917 aldaar, trouwde (respectievelijk 36 en 40 

jaar oud) op donderdag 28 mei 1874 in Tilburg met Johannes Cornelis Smulders, 

geboren op maandag 28 oktober 1833 in Tilburg, schoenmaker in 1858, overleden (67 

jaar oud) op donderdag 20 juni 1901 in Tilburg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

6. Augustinus Antonie Janssen, geboren op maandag 3 december 1838 in Tilburg, 

overleden (76 jaar oud) op donderdag 4 februari 1915 aldaar, trouwde (respectievelijk 

37 en 26 jaar oud) op maandag 12 juni 1876 in Tilburg met Maria Wilhelmina 

Cornelia Petronella Dessens, geboren op zaterdag 21 juli 1849 in Waalwijk, overleden 

(63 jaar oud) op dinsdag 17 september 1912 in Tilburg. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

7. Adolphus Petrus Janssen, geboren op zondag 19 juli 1840 in Tilburg, overleden (76 

jaar oud) op maandag 12 maart 1917 aldaar, trouwde in Waalwijk met Mathilda 

Maria Elisa van Baal, geboren op vrijdag 14 maart 1856 in Waalwijk, overleden (84 

jaar oud) op dinsdag 28 januari 1941 in Tilburg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

8. Theodorus Johannes Janssen, geboren op zondag 3 juli 1842 in Tilburg, overleden (72 

jaar oud) op donderdag 27 mei 1915 aldaar, trouwde (respectievelijk 33 en 26 jaar 

oud) op dinsdag 20 juli 1875 in Tilburg met Constancia Maria Adriana Aldegonda 

van Tulders, geboren op dinsdag 12 december 1848 in Tilburg, overleden (90 jaar 

oud) op vrijdag 21 juli 1939 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

9. Levenloos geboren zoon Janssen, geboren op zondag 12 november 1843 in Tilburg. 

10. Petrus Cornelis Janssen, geboren op donderdag 6 november 1845 in Tilburg. 

 

VIe. Antonius Meulders, zoon van Johannes Mulders (Ve), op pagina 11 en Aldegonda Prinssen, 

gedoopt op zaterdag 31 maart 1804 in Tilburg, smid in 1834, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 

en ongeveer 25 jaar oud) op woensdag 19 februari 1834 in Rotterdam met Maria Elizabeth 

Milchers, dochter van Dirk Milchers en Joanna de Bie, gedoopt op maandag 1 augustus 1808 in 

Rotterdam, dienstbode in 1834. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Joannes Henricus Mulders, geboren omstreeks 1835, loodgieter, overleden (ongeveer 

20 jaar oud) op vrijdag 12 oktober 1855 Johanna woont bij haar moeder in samen met 

haar zoon Johannes. 
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VIf. Anna Catharina Mulders, dochter van Johannes Mulders (Ve), op pagina 11 en Aldegonda 

Prinssen, gedoopt op woensdag 18 november 1807 in Tilburg, overleden (ongeveer 78 jaar oud) 

op donderdag 7 januari 1886 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar 

oud) op donderdag 27 april 1837 in Tilburg met Petrus Dionysius Smulders, zoon van 

Augustinus Franciscus Smulders en Theresia van Iersel, gedoopt op dinsdag 9 oktober 1810 in 

Tilburg, overleden (ongeveer 48 jaar oud) op dinsdag 20 september 1859 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Augustinus Franciscus Smulders, geboren op dinsdag 6 februari 1838 in Tilburg, 

overleden (56 jaar oud) op vrijdag 9 maart 1894 aldaar, trouwde (respectievelijk 26 en 

27 jaar oud) op donderdag 12 mei 1864 in Tilburg met Johanna Maria Stokkermans, 

geboren op zondag 7 augustus 1836 in Tilburg, overleden (77 jaar oud) op 

woensdag 7 januari 1914 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Johanna Aldegonda Smulders, geboren op maandag 20 mei 1839 in Tilburg, 

overleden (39 jaar oud) op maandag 7 oktober 1878 aldaar, trouwde met Henricus 

van der Pas, geboren op dinsdag 30 juni 1835 in Tilburg, overleden (67 jaar oud) op 

zondag 26 oktober 1902 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Hendrikus Bernardus Smulders, geboren op maandag 18 januari 1841 in Tilburg, 

overleden (58 jaar oud) op zaterdag 11 februari 1899 aldaar. 

4. Catharina Maria Smulders, geboren op maandag 2 mei 1842 in Tilburg, trouwde 

(respectievelijk 29 en 27 jaar oud) op maandag 8 mei 1871 in Tilburg met Antonius 

Marinus Perquin, geboren op donderdag 25 mei 1843 in Drunen. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

5. Maria Elisabeth Smulders, geboren op maandag 28 augustus 1843 in Tilburg, 

overleden (81 jaar oud) op zaterdag 10 januari 1925 aldaar. 

6. Theresia Maria Smulders, geboren op donderdag 7 november 1844 in Tilburg, 

trouwde (respectievelijk 37 en 48 jaar oud) op maandag 16 januari 1882 in Tilburg met 

Cornelis Verkleij, geboren op zaterdag 21 december 1833 in Bodegraven. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. Maria Helena Smulders, geboren op zaterdag 4 april 1846 in Tilburg, overleden (30 

jaar oud) op vrijdag 19 mei 1876 in 's-Gravenhage. 

8. Jacobus Petrus Smulders, geboren op maandag 12 november 1849 in Tilburg, 

overleden (68 jaar oud) op woensdag 3 april 1918 aldaar. 

9. Emilius Maria Smulders, geboren op maandag 21 juli 1856 in Tilburg, overleden (71 

jaar oud) op maandag 5 september 1927 in Nijmegen, trouwde (respectievelijk 47 en 

38 jaar oud) (1) op dinsdag 21 juli 1903 in Tilburg met Agnes Catharina Mina 

Cornelia Hofland, geboren op zaterdag 31 december 1864 in Tilburg, overleden (44 

jaar oud) op zondag 14 februari 1909 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren, trouwde (minstens 52 jaar oud) (2) na 1909 met Maria Wilhelmina Sophia 

Lutz. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIg. Catharina van Keulen, dochter van Joannes Hermanus van Ceulen en Petronilla Meulders 

(Vf), op pagina 12, gedoopt op zaterdag 1 september 1798 in Breda, overleden (ongeveer 44 jaar 

oud) op dinsdag 8 augustus 1843 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 35 

jaar oud) op woensdag 12 mei 1824 in Breda met Henricus (Hendrik) de Bont, zoon van 

Johannes Hendrikse de Bont en Johanna Maria Rits, gedoopt op zondag 8 juni 1788 in 

Heusden, banketbakker, overleden (ongeveer 64 jaar oud) op zaterdag 19 maart 1853 in 

Oudenbosch. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Petrus Antonius (Pieter) de Bont, geboren op zaterdag 2 juli 1825 in Breda, overleden 

(36 jaar oud) op zondag 8 september 1861 aldaar, volgt VIIc, op pagina 32. 

2. Jacobus Johannes de Bont, geboren op maandag 11 augustus 1828 in Breda, 

overleden (2 maanden oud) op zondag 2 november 1828 aldaar. 

3. Johannes Casparus Henricus de Bont, geboren op woensdag 8 september 1830 in 

Breda, overleden in Brussel [vlaams-brabant, België], volgt VIId, op pagina 33. 

4. Anna Maria Wilhelmina de Bont, geboren op maandag 8 april 1833 in Breda, 
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overleden (45 jaar oud) op vrijdag 2 augustus 1878 aldaar. 

5. Wilhelmus Leonardus de Bont, geboren op dinsdag 23 september 1834 in Breda. 

6. Catharina Mathilda Jacoba de Bont, geboren op zaterdag 30 september 1837 in Breda, 

overleden (1 jaar oud) op maandag 12 augustus 1839 aldaar. 

7. Antonetta Catharina de Bont, geboren op woensdag 6 maart 1839 in Breda. 

8. Theodorus Johannes Henricus de Bont, geboren op donderdag 12 januari 1843 in 

Breda, overleden (52 jaar oud) op maandag 15 april 1895 in 

Pasuruan [java, Indonesië], volgt VIIe, op pagina 33. 

 

 Henricus (Hendrik) de Bont, zoon van Johannes Hendrikse de Bont en Johanna Maria Rits, 

trouwde (1) met Cornelia van de Ven, gedoopt op dinsdag 4 september 1792 in Eindhoven, 

overleden (ongeveer 26 jaar oud) op vrijdag 12 maart 1819 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Martinus Johannes de Bont, geboren op vrijdag 15 maart 1816 in Breda, overleden (81 

jaar oud) op dinsdag 2 november 1897 in Amsterdam, trouwde (respectievelijk 29 en 

24 jaar oud) op donderdag 31 juli 1845 in Amsterdam met Johanna Susanna 

Gerhards, dochter van Johan Gerhards en Wilhelmina Catharina Frederiks, geboren 

op woensdag 4 april 1821 in Arnhem, overleden (76 jaar oud) op 

maandag 17 mei 1897 in Amsterdam. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

2. Johannes Petrus de Bont, geboren op zaterdag 21 juni 1817 in Breda, overleden (5 

maanden oud) op vrijdag 5 december 1817 aldaar. 

3. Johannes Wilhelmus de Bont, geboren op donderdag 12 november 1818 in Breda, 

overleden (32 dagen oud) op maandag 14 december 1818 aldaar. 

 

VIh. Elisabeth Mulders, dochter van Johannes Mulders (Vg), op pagina 12 en Dimphna Snoek, 

geboren op vrijdag 27 juli 1821 in Teteringen, overleden (87 jaar oud) op 

vrijdag 13 november 1908 aldaar1, trouwde (respectievelijk 38 en 40 jaar oud) op 

woensdag 9 november 1859 in Teteringen met Antonij Verstegen, zoon van Johannes 

Verstegen en Adriana Bomaars, geboren op zaterdag 9 oktober 1819 in Oosterhout, overleden (89 

jaar oud) op zondag 8 november 1908 in Teteringen. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Johannes Verstegen, geboren op vrijdag 9 januari 1863 in Oosterhout. 

2. Cornelius Adriaan Verstegen, geboren op maandag 6 november 1865 in 

Oosterhout, priester, overleden (54 jaar oud) op woensdag 3 december 1919 in Breda. 

 

Elisabeth Mulders. 
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VIi. Andreas2 Mulders, zoon van Johannes Mulders (Vg), op pagina 12 en Dimphna Snoek, geboren 

op woensdag 21 april 1824 in Teteringen, landbouwer in 1874, woonde Wijk E nummer 36 

Teteringen op woensdag 24 september 1941, overleden (62 jaar oud) op 

donderdag 3 februari 1887 in Teteringen2, trouwde (respectievelijk 37 en 27 jaar oud) (1) op 

dinsdag 4 februari 1862 in Teteringen met Maria de Bont, dochter van Cornelis de Bont en 

Petronella van Riel, geboren op zaterdag 1 maart 1834 in Teteringen, overleden (41 jaar oud) op 

donderdag 20 januari 1876 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Johannes Mulders, geboren op zaterdag 4 april 1863 in Teteringen, overleden (78 jaar 

oud) op maandag 7 juli 1941 aldaar3, volgt VIIf, op pagina 34. 

2. Cornelis Mulders, geboren op dinsdag 28 juni 1864 in Teteringen, priester, overleden 

(46 jaar oud) op vrijdag 9 december 1910 in Nieuw-Vossemeer. 

3. Andreas Mulders, geboren op zondag 14 mei 1865 in Teteringen, overleden (één dag 

oud) op maandag 15 mei 1865 aldaar. 

4. Dymphna Mulders, geboren op donderdag 13 juni 1867 in Teteringen, overleden (82 

jaar oud) op zaterdag 27 augustus 1949 aldaar4, volgt VIIg, op pagina 36. 

5. Antonius Mulders, geboren op dinsdag 9 juni 1868 in Teteringen, overleden (80 jaar 

oud) op donderdag 9 december 1948 in Teteringen. 

6. Christianus Laurentius Mulders, geboren op dinsdag 10 augustus 1869 in Teteringen, 

overleden (75 jaar oud) op donderdag 21 juni 1945 aldaar5. 

7. Petronilla Maria Mulders, geboren op zaterdag 16 juli 1870 in Teteringen, overleden 

(41 jaar oud) op donderdag 2 november 1911 in Breda6. 

8. Adrianus Anthonius Mulders, geboren op maandag 4 september 1871 in Teteringen, 

overleden (68 jaar oud) op dinsdag 19 september 1939 aldaar7. 

9. Adriana Elisabeth Maria Mulders, geboren op zondag 4 mei 1873 in Teteringen8, 

overleden (71 jaar oud) op zondag 21 mei 1944 aldaar8, trouwde (respectievelijk 46 en 

55 jaar oud) op woensdag 11 februari 1920 in Teteringen met Johannes Nicolaas 

Oomen, zoon van Adrianus Oomen en Helena Leijten, geboren op 

dinsdag 23 augustus 1864 in Ginneken. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

10. Andreas Mulders, geboren op zaterdag 15 augustus 1874 in Teteringen om 15:00 
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uur9,10 (getuigen: zijn vader Andreas Mulders (VIi, op pagina 19) (als aangever), 

landbouwer, Cornelis Anssems, landbouwer en Hendrikus van Dijk, 

landbouwer), adres bij geboorte Nummer 115 Teteringen op 

zaterdag 15 augustus 1874, zonder beroep in 1941, ongehuwd overleden (66 jaar oud) 

op dinsdag 27 mei 1941 in Teteringen om 15:30 uur10,11,12 (getuige: zijn broer Antonius 

Mulders (zie VIi, op pagina 19) (als aangever), zonder beroep). 

 

Andreas Mulders. 

 

 

 
 

 

 

Cornelis Mulders. 
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Deze foto is afkomstig van het regionaal archief Tilburg. 

 

 

 

Christianus Laurentius Mulders. 

 

 



 www.GOWB.nl  

  

 
 

 

 

Petronilla Maria Mulders. 

 

 

 
 

 

 

Adrianus Anthonius Mulders. 
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Andreas Mulders. 

 

 

 
 

Andreas Mulders, geboren 15 augustus 1874. Zie bronnen. 

 

 

 

 Andreas Mulders, trouwde (respectievelijk 53 en 38 jaar oud) (2) op donderdag 17 mei 1877 in 
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Teteringen met Adriana Broeders, dochter van Johannis Broeders en Adriana Oomen, geboren 

op vrijdag 22 maart 1839 in Teteringen, overleden (65 jaar oud) op vrijdag 30 december 1904 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Adriana Mulders, geboren op vrijdag 29 augustus 1879 in Teteringen, overleden (9 

maanden oud) op dinsdag 8 juni 1880 aldaar. 

2. Adriana Mulders, geboren op vrijdag 10 december 1880 in Teteringen13, overleden (85 

jaar oud) op woensdag 9 november 1966 in Breda om 06:30 uur13,14,15 (getuige: 

Adrianus Bartholomeus Damen (als aangever), koster), begraven op 

maandag 14 november 1966 in Teteringen, trouwde (respectievelijk 33 en 32 jaar 

oud) op dinsdag 6 oktober 1914 in Teteringen met Adrianus Cornelius Josephus 

Snoek, zoon van Gerardus Snoek en Catharina Naalden, geboren op 

maandag 2 januari 1882 in Teteringen, overleden (72 jaar oud) op 

zaterdag 4 september 1954 aldaar16. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Adriana Mulders. 

Op de persoonskaart van het CBG is zij overleden op 9 november 1966 op het bidprentje staat 10 november. 

 

 

 
 

 

 

Adrianus Cornelius Josephus Snoek. 
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VIj. Anna Geertrudis Mulders, dochter van Adrianus Mulders (Vi), op pagina 13 en Joanna Vrins, 

gedoopt op maandag 2 november 1801 in Ginneken, trouwde (respectievelijk ongeveer 38 en 

ongeveer 31 jaar oud) (1) op donderdag 22 oktober 1840 in Breda met Christianus Martinus van 

Gennip, gedoopt op zaterdag 7 oktober 1809 in Breda. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Cornelis van Gennip, geboren op woensdag 12 mei 1841 in Breda, volgt VIIh, op 

pagina 37. 

 

 Anna Geertrudis Mulders, trouwde (respectievelijk ongeveer 34 en ongeveer 36 jaar oud) (2) op 

maandag 1 augustus 1836 in Breda met Jacobus Meermans, zoon van Bartholomeus Petri 

Meermans en Maria Corneli Tack, gedoopt op donderdag 24 april 1800 in Oosterhout, overleden 

(38 jaar oud) op woensdag 6 juni 1838 in Breda. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Jacoba Adriana Meermans, geboren op dinsdag 15 mei 1838 in Breda. 

 

VIk. Johannes Cornelis Mulders, zoon van Cornelis Mulders (Vk), op pagina 13 en Adriana Joannis 

van Boxel, gedoopt op vrijdag 12 maart 1790 in Ginneken, arbeider in 1856, overleden (ongeveer 

71 jaar oud) op donderdag 14 november 1861 in Princenhage, trouwde (respectievelijk ongeveer 

26 en ongeveer 25 jaar oud) op maandag 9 december 1816 in Princenhage met Cornelia 

Meeuwessen, dochter van Jacobus Meeuwessen en Johanna Peemen, gedoopt op 

woensdag 2 februari 1791 in Princenhage, overleden (ongeveer 61 jaar oud) op 

zaterdag 21 februari 1852 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Cornelis Mulders, geboren op maandag 15 september 1817 in Princenhage, overleden 

(20 jaar oud) op donderdag 7 december 1837 aldaar. 

2. Johannes Mulders, geboren op dinsdag 7 augustus 1821 in Princenhage, overleden 

(62 jaar oud) op maandag 7 april 1884 aldaar, volgt VIIi, op pagina 37. 
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3. Johanna Mulders, geboren op donderdag 5 augustus 1824 in Princenhage, overleden 

(77 jaar oud) op woensdag 25 juni 1902 aldaar, volgt VIIj, op pagina 38. 

4. Jacobus Mulders, geboren op donderdag 22 februari 1827 in Princenhage, overleden 

(67 jaar oud) op woensdag 21 maart 1894 in Oudenbosch, volgt VIIk, op pagina 38. 

5. Adriaan Mulders, geboren op donderdag 21 januari 1830 in Princenhage, overleden 

(75 jaar oud) op donderdag 24 augustus 1905 aldaar, volgt VIIl, op pagina 39. 

6. Pieter Mulders, geboren op woensdag 8 augustus 1832 in Princenhage, overleden (59 

jaar oud) op zaterdag 2 juli 1892 in Oud en Nieuw Gastel, volgt VIIm, op pagina 39. 

 

VIl. Mattheus Mulders, zoon van Cornelis Mulders (Vk), op pagina 13 en Adriana Joannis van Boxel, 

gedoopt op zondag 9 januari 1803 in Meerle [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 

ongeveer 35 en ongeveer 30 jaar oud) op donderdag 26 april 1838 in Princenhage met Joanna 

Martens, gedoopt op woensdag 9 december 1807 in Princenhage, overleden (ongeveer 84 jaar 

oud) op vrijdag 9 september 1892 in Leur. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Elisabeth Mulders, geboren op vrijdag 16 november 1838 in Princenhage, overleden 

(77 jaar oud) op donderdag 31 augustus 1916 in Zevenbergen, volgt VIIn, op pagina 

40. 

2. Johannes Mulders, geboren op dinsdag 11 februari 1840 in Princenhage, overleden 

(84 jaar oud) op zaterdag 21 juni 1924 in Zwaluwe, volgt VIIo, op pagina 41. 

3. Adriana Mulders, geboren op vrijdag 17 december 1841 in Princenhage, dienstmeid 

in 1874, overleden (88 jaar oud) op zaterdag 12 april 1930 in Etten-Leur, trouwde 

(respectievelijk 32 en 33 jaar oud) op woensdag 15 april 1874 in Etten-Leur de 

huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 5 en 12 april van dit jaar met Wouter 

Roovers, zoon van Walterus Roovers en Cornelia Jacob Frans Hendrik Hereijgens, 

geboren op zaterdag 27 februari 1841 in Etten-Leur, dagloner in 1874, overleden (63 

jaar oud) op maandag 16 januari 1905 in Etten-Leur. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

VIm. Joanna Mulders, dochter van Cornelis Mulders (Vk), op pagina 13 en Adriana Joannis van Boxel, 

gedoopt op zaterdag 2 februari 1805 in Meerle [antwerpen, België], overleden (ongeveer 49 jaar 

oud) op zaterdag 10 juni 1854 in Princenhage, trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 

28 jaar oud) op donderdag 10 januari 1828 in Princenhage met Johannes Buijnsters, gedoopt op 

vrijdag 13 december 1799 in Princenhage, overleden (ongeveer 62 jaar oud) op 

donderdag 27 maart 1862 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Adriana Buinsters, geboren op donderdag 18 december 1828 in Princenhage, 

overleden (48 jaar oud) op vrijdag 9 februari 1877 aldaar, volgt VIIp, op pagina 41. 

2. Jacoba Buinsters, gedoopt op vrijdag 28 oktober 1831 in Princenhage, overleden (69 

jaar oud) op woensdag 22 mei 1901 in Zevenbergen, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 29 en 32 jaar oud) op donderdag 2 mei 1861 in Princenhage met Adriaan 

Leijs, geboren op donderdag 21 augustus 1828 in Etten, overleden (68 jaar oud) op 

dinsdag 27 april 1897 in Zevenbergen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Jacobus Buynsters, geboren op dinsdag 28 november 1837 in Princenhage, trouwde 

(respectievelijk 25 en 23 jaar oud) (1) op donderdag 26 maart 1863 in Princenhage met 

Anna Simons, geboren op zaterdag 28 december 1839 in Nieuw-Gastel, overleden (39 

jaar oud) op zaterdag 22 februari 1879 in Princenhage. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren, trouwde (respectievelijk 41 en 29 jaar oud) (2) op 

woensdag 14 mei 1879 in Princenhage met Elisabeth Reinieren, geboren op 

zondag 4 november 1849 in Princenhage, overleden (38 jaar oud) op 

zondag 11 december 1887 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIn. Josephus Mulders, zoon van Cornelis Mulders (Vk), op pagina 13 en Adriana Joannis van Boxel, 

gedoopt op woensdag 28 mei 1806 in Meerle [antwerpen, België], landbouwer in 1839, arbeider 

tussen 1842 en 1853, bierbrouwersknecht in 1869, overleden (ongeveer 85 jaar oud) op 
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woensdag 17 juni 1891 in Etten-Leur, trouwde (respectievelijk ongeveer 32 en 22 jaar oud) op 

woensdag 31 oktober 1838 in Princenhage met Adriana Luijken, dochter van Adriaan Luijken en 

Catharina Opstal, geboren op zaterdag 9 maart 1816 in Princenhage, overleden (50 jaar oud) op 

zaterdag 24 maart 1866 in Etten-Leur. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Catharina Mulders, geboren op donderdag 26 september 1839 in Etten-Leur, 

overleden (63 jaar oud) op dinsdag 23 december 1902 aldaar, volgt VIIq, op pagina 42. 

2. Cornelis Mulders, geboren op maandag 30 november 1840 in Etten-Leur, overleden 

(23 jaar oud) op zaterdag 21 mei 1864 aldaar. 

3. Adrianus Mulders, geboren op donderdag 6 oktober 1842 in Etten-Leur, overleden 

(25 jaar oud) op donderdag 2 april 1868 aldaar. 

4. Levenloos geboren kind Mulders, geboren op zondag 26 oktober 1845 in Etten-Leur. 

5. Levenloos geboren dochter Mulders, geboren op maandag 17 april 1848 in 

Etten-Leur. 

6. Johanna Mulders, geboren op zondag 7 oktober 1849 in Etten-Leur, overleden (69 jaar 

oud) op maandag 28 april 1919 aldaar, volgt VIIr, op pagina 42. 

7. Cornelia Mulders, geboren op zondag 20 november 1853 in Etten-Leur, overleden (47 

jaar oud) op zondag 14 juli 1901 in Raamsdonksveer, volgt VIIs, op pagina 43. 

 

VIo. Leonardus Petrus Meulders, zoon van Mattheus Meulders (Vl), op pagina 14 en Anna Maria 

Rijvers, gedoopt op maandag 16 juni 1794 in Wortel, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 

zaterdag 15 mei 1869 in Rijkevorsel [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en 

ongeveer 21 jaar oud) op dinsdag 7 april 1818 in Wortel met Joanna Maria Geerts, dochter van 

Joannes Baptista Geerts en Joanna Barbara Dries, gedoopt op maandag 5 september 1796 in 

Wortel, overleden (ongeveer 64 jaar oud) op woensdag 5 september 1860 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 

1. Joannes Baptista Meulders, geboren op zaterdag 20 maart 1819 in Wortel, overleden 

(45 jaar oud) op maandag 25 april 1864 in Rijkevorsel [antwerpen, België], volgt 

VIIt, op pagina 43. 

2. Gerardus Franciscus Meulders, geboren op woensdag 23 augustus 1820 in Wortel, 

overleden (ongeveer 40 jaar oud) in 1861 in Parijs [val-d’oise, Frankrijk]. 

3. Adrianus Josephus Meulders, geboren op zaterdag 23 maart 1822 in Wortel, 

overleden (71 jaar oud) op vrijdag 26 mei 1893 in Rijkevorsel [antwerpen, België], 

trouwde (respectievelijk 42 en 44 jaar oud) op maandag 6 februari 1865 in 

Hoogstraten [antwerpen, België] met Anna Maria van Loon, dochter van Cornelius 

van Loon en Anna Maria Verschueren, geboren op maandag 9 oktober 1820 in 

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

4. Maria Clara Meulders, geboren op maandag 12 januari 1824 in Wortel, overleden (89 

jaar oud) op donderdag 30 oktober 1913 in Westmalle [antwerpen, België], volgt 

VIIu, op pagina 44. 

5. Maria Theresia Meulders, geboren op vrijdag 23 december 1825 in Wortel, overleden 

(89 jaar oud) op zondag 21 maart 1915 in Zundert, volgt VIIv, op pagina 44. 

6. Anna Catharina Meulders, geboren op vrijdag 2 november 1827 in Wortel, overleden 

(2 dagen oud) op zondag 4 november 1827 aldaar. 

7. Petrus Joannes Meulders, geboren op maandag 3 november 1828 in Wortel, 

overleden (81 jaar oud) op vrijdag 17 juni 1910 in Antwerpen [antwerpen, België], 

volgt VIIw, op pagina 45. 

8. Anna Cornelia Meulders, geboren op maandag 4 juli 1831 in Wortel, overleden (8 jaar 

oud) op dinsdag 1 oktober 1839 aldaar. 

9. Henrica Meulders, geboren en overleden op vrijdag 12 april 1833 in Wortel. 

10. Levenloos geboren dochter Meulders, geboren op donderdag 23 oktober 1834 in 

Wortel. 

11. Maria Catharina Meulders, geboren op donderdag 29 oktober 1835 in Wortel, 

overleden (32 jaar oud) op vrijdag 15 november 1867 aldaar, volgt VIIx, op pagina 45. 

12. Carolus Meulders, geboren op woensdag 7 november 1838 in Wortel, overleden (80 
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jaar oud) op donderdag 8 mei 1919 in Merksplas [antwerpen, België], volgt VIIy, op 

pagina 45. 

13. Josephus Meulders, geboren op zondag 22 augustus 1841 in Wortel, overleden (25 

dagen oud) op donderdag 16 september 1841 aldaar. 

 

VIp. Maria Catharina Meulders, dochter van Mattheus Meulders (Vl), op pagina 14 en Anna Maria 

Rijvers, gedoopt op woensdag 3 februari 1796 in Wortel, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op 

woensdag 1 mei 1867 in Hoogstraten [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk ongeveer 24 

en ongeveer 31 jaar oud) op woensdag 24 januari 1821 in Hoogstraten [antwerpen, België] met 

Joannes Baptista van Ceulen, gedoopt op dinsdag 30 juni 1789 in Wortel, overleden (ongeveer 76 

jaar oud) op maandag 15 januari 1866 in Hoogstraten [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Adrianus van Ceulen, geboren op woensdag 31 oktober 1821 in 

Hoogstraten [antwerpen, België], overleden (42 jaar oud) op woensdag 11 mei 1864 

aldaar. 

2. Joanna Catharina van Ceulen, geboren op zondag 1 december 1822 in 

Hoogstraten [antwerpen, België]. 

3. Joannes Franciscus van Ceulen, geboren op vrijdag 4 juni 1824 in 

Hoogstraten [antwerpen, België], overleden (80 jaar oud) op maandag 29 mei 1905 

aldaar, trouwde (beiden 37 jaar oud) op dinsdag 11 februari 1862 in 

Hoogstraten [antwerpen, België] met Carolina Bennaerts, geboren op 

woensdag 12 mei 1824 in Hoogstraten [antwerpen, België], overleden (62 jaar oud) op 

dinsdag 24 augustus 1886 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Maria Elisabeth van Ceulen, geboren op maandag 13 februari 1826 in 

Hoogstraten [antwerpen, België], overleden (36 jaar oud) op zondag 15 juni 1862 

aldaar. 

5. Maria Theresia van Ceulen, geboren op zaterdag 1 december 1827 in 

Hoogstraten [antwerpen, België], overleden (1 jaar oud) op woensdag 6 mei 1829 

aldaar. 

6. Franciscus van Ceulen, geboren op dinsdag 14 juli 1829 in 

Hoogstraten [antwerpen, België], overleden (74 jaar oud) op vrijdag 6 november 1903 

aldaar, trouwde (beiden 39 jaar oud) (1) op dinsdag 11 mei 1869 in 

Hoogstraten [antwerpen, België] met Joanna Maria de Ceuster, geboren op 

zondag 21 februari 1830 in Hoogstraten [antwerpen, België], overleden (40 jaar oud) 

op donderdag 19 mei 1870 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, 

trouwde (respectievelijk 41 en 43 jaar oud) (2) op dinsdag 14 februari 1871 in 

Hoogstraten [antwerpen, België] met Helena Clara Peeters, geboren op 

dinsdag 29 mei 1827 in Hoogstraten [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

7. Theresia van Ceulen, geboren op dinsdag 31 juli 1832 in 

Hoogstraten [antwerpen, België], overleden (6 jaar oud) op donderdag 20 juni 1839 

aldaar. 

8. Antonius van Ceulen, geboren op donderdag 21 november 1833 in 

Hoogstraten [antwerpen, België], overleden (24 jaar oud) op 

maandag 27 september 1858 aldaar. 

9. Guillelmus van Ceulen, geboren op dinsdag 23 mei 1837 in 

Hoogstraten [antwerpen, België], overleden (3 jaar oud) op woensdag 3 juni 1840 

aldaar. 

 

VIq. Anna Claire Meulders, dochter van Mattheus Meulders (Vl), op pagina 14 en Anna Maria 

Rijvers, geboren op donderdag 27 maart 1800 in Wortel, overleden (85 jaar oud) op 

maandag 1 juni 1885 in Pulle [antwerpen, België], trouwde (beiden 25 jaar oud) op 

donderdag 26 januari 1826 in Wortel met Rochus Peeraer, geboren op 

woensdag 24 september 1800 in Merksplas [antwerpen, België], overleden (74 jaar oud) op 

maandag 9 november 1874 in Pulle [antwerpen, België]. 
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 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Theresia Peeraer, geboren op zaterdag 2 december 1826 in Pulle [antwerpen, België], 

trouwde (respectievelijk 31 en 45 jaar oud) op woensdag 13 januari 1858 in 

Pulle [antwerpen, België] met Joannes Baptista Leemans, geboren op 

dinsdag 3 november 1812 in Grobbendonk [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

2. Susanna Peeraer, geboren op dinsdag 18 maart 1828 in Pulle [antwerpen, België], 

overleden (54 jaar oud) op zaterdag 5 augustus 1882 aldaar. 

3. Josephus Peeraer, geboren op vrijdag 12 juni 1829 in Pulle [antwerpen, België], 

overleden (70 jaar oud) op dinsdag 8 augustus 1899 aldaar. 

4. Joannes Gerardus Peeraer, geboren op maandag 19 december 1831 in 

Pulle [antwerpen, België]. 

5. Maria Catharina Peeraer, geboren op zaterdag 9 november 1833 in 

Pulle [antwerpen, België], overleden (34 jaar oud) op woensdag 11 maart 1868 aldaar. 

6. Carolus Ludovicus Peeraer, geboren op donderdag 4 februari 1836 in 

Pulle [antwerpen, België], overleden (22 jaar oud) op woensdag 29 december 1858 in 

Antwerpen [antwerpen, België] Overleden in het militair hospitaal. 

7. Leonardus Peeraer, geboren op donderdag 7 december 1837 in 

Pulle [antwerpen, België], overleden (38 jaar oud) op zaterdag 6 mei 1876 in 

Brugge [west-vlaanderen, België]. 

8. Philomena Peeraer, geboren op donderdag 22 augustus 1839 in 

Pulle [antwerpen, België], overleden (1 jaar oud) op woensdag 12 mei 1841 aldaar. 

9. Franciscus Peeraer, geboren op zaterdag 20 november 1841 in 

Pulle [antwerpen, België], trouwde in Pulle [antwerpen, België] met Rosalia Lornoy, 

geboren op dinsdag 23 januari 1844 in Grobbendonk [antwerpen, België]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

10. Joannes Livinus Peeraer, geboren op dinsdag 5 november 1844 in 

Pulle [antwerpen, België]. 

 

VIr. Joannes Gerard Meulders, zoon van Mattheus Meulders (Vl), op pagina 14 en Anna Maria 

Rijvers, geboren op donderdag 27 maart 1800 in Wortel, overleden (91 jaar oud) op 

dinsdag 12 mei 1891 in Hoogstraten [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 45 en 24 jaar 

oud) (1) op woensdag 10 september 1845 in Wortel met Lucia Diels, geboren op 

dinsdag 17 juli 1821 in Wortel, overleden (44 jaar oud) op dinsdag 10 april 1866 in 

Hoogstraten [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Joannes Baptista Meulders, geboren op dinsdag 28 oktober 1845 in Wortel. 

2. Bonifacius Meulders, geboren op vrijdag 14 mei 1847 in Wortel, overleden (1 jaar 

oud) op vrijdag 15 december 1848 aldaar. 

3. Franciscus Meulders, geboren op zondag 10 september 1848 in Wortel, overleden (1 

jaar oud) op zondag 10 maart 1850 aldaar. 

4. Ludovicus Meulders, geboren op zaterdag 11 mei 1850 in Wortel, overleden (11 

maanden oud) op maandag 14 april 1851 aldaar. 

5. Ferdinandus Meulders, geboren op woensdag 5 mei 1852 in Wortel. 

6. Angelina Meulders, geboren op donderdag 8 september 1853 in Wortel, overleden 

aldaar. 

7. Joannes Franciscus Meulders, geboren op maandag 2 juni 1856 in Wortel, overleden 

(16 jaar oud) op woensdag 13 november 1872 in Hoogstraten [antwerpen, België]. 

8. Ludovicus Meulders, geboren op dinsdag 5 januari 1858 in Wortel, overleden (5 

maanden oud) op zaterdag 5 juni 1858 aldaar. 

9. Jacobus Meulders, geboren op donderdag 28 juli 1859 in Wortel, overleden (17 dagen 

oud) op zondag 14 augustus 1859 aldaar. 

10. Felix Meulders, geboren op dinsdag 23 september 1862 in Wortel, overleden in 

Schoten [antwerpen, België]. 
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 Joannes Gerard Meulders, trouwde (respectievelijk 33 en 22 jaar oud) (2) op 

maandag 22 april 1833 in Wortel met Henrica Servaes, geboren op zaterdag 9 februari 1811 in 

Baarle-Nassau, overleden (33 jaar oud) op maandag 12 februari 1844 in Wortel. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Carolus Meulders, geboren op dinsdag 4 maart 1834 in Wortel, overleden (78 jaar 

oud) op zondag 1 december 1912 in Deurne [antwerpen, België], volgt VIIz, op pagina 

46. 

2. Leonardus Josephus Meulders, geboren op donderdag 7 mei 1835 in Wortel, 

overleden (65 jaar oud) op dinsdag 29 mei 1900 in Hoogstraten [antwerpen, België]. 

3. Catharina Meulders, geboren op zondag 2 oktober 1836 in Wortel, overleden (42 jaar 

oud) op vrijdag 7 februari 1879 in Hoogstraten [antwerpen, België]. 

4. Joanna Catharina Meulders, geboren op dinsdag 21 november 1837 in Wortel, 

overleden (6 jaar oud) op woensdag 22 november 1843 aldaar. 

5. Joannes Meulders, geboren op woensdag 26 juni 1839 in Wortel, overleden (17 dagen 

oud) op zaterdag 13 juli 1839 aldaar. 

6. Joannes Petrus (Jan) Meulders, geboren op donderdag 9 juli 1840 in Baarle-Nassau, 

overleden (65 jaar oud) op vrijdag 5 januari 1906 in Oostmalle [antwerpen, België], 

volgt VIIaa, op pagina 46. 

7. Augustinus Meulders, geboren op maandag 5 september 1842 in Baarle-Nassau, 

overleden (1 jaar oud) op vrijdag 22 september 1843 in Wortel. 

 

VIs. Maria Theresia Meulders, dochter van Mattheus Meulders (Vl), op pagina 14 en Anna Maria 

Rijvers, geboren op zondag 25 maart 1804 in Wortel, overleden (49 jaar oud) op 

zaterdag 23 april 1853 aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en ongeveer 32 jaar oud) op 

vrijdag 8 januari 1830 in Wortel met Henricus Voet, zoon van Joannes Antonius Voet en 

Elisabeth Aerts, gedoopt op vrijdag 29 december 1797 in Wortel, overleden (ongeveer 81 jaar 

oud) op woensdag 21 mei 1879 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Anna Maria Voet, geboren op donderdag 2 december 1830 in Wortel, trouwde 

(beiden 34 jaar oud) op donderdag 16 februari 1865 in Wortel met Carolus 

Huybrechts, geboren op maandag 22 maart 1830 in Wortel, overleden (59 jaar oud) op 

maandag 20 mei 1889 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Joannes Gerardus (Jan) Voet, geboren op zaterdag 22 juni 1833 in Wortel, overleden 

(71 jaar oud) op vrijdag 9 december 1904 aldaar, trouwde (respectievelijk 35 en 22 jaar 

oud) op vrijdag 17 juli 1868 in Wortel met Maria van der Auwera, geboren op 

vrijdag 31 oktober 1845 in Oostmalle [antwerpen, België], overleden (ongeveer 69 jaar 

oud) in 1915 in Wortel. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Franciscus Voet, geboren op woensdag 29 april 1835 in Wortel, overleden (ongeveer 

84 jaar oud) in 1919 aldaar, trouwde (respectievelijk 41 en 33 jaar oud) op 

donderdag 17 augustus 1876 in Minderhout [antwerpen, België] met Joanna 

Govaerts, geboren op vrijdag 19 mei 1843 in Minderhout [antwerpen, België], 

overleden (64 jaar oud) op donderdag 16 januari 1908 in Wortel. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

4. Anna Catharina Voet, geboren op maandag 27 februari 1837 in Wortel. 

5. Theresia Voet, geboren op woensdag 20 maart 1839 in Wortel. 

6. Anna Voet, geboren op zondag 21 maart 1841 in Wortel. 

 

Generatie VII 
 

 

VIIa. Peter Cornelis de Bont, zoon van Johannes Franciscus de Bont en Maria Petronilla Mulders 

(VIa), op pagina 15, geboren op zondag 6 juni 1819 in Tilburg, leerlooier in 1849, overleden (70 

jaar oud) op donderdag 16 januari 1890 in Tilburg, trouwde (respectievelijk 30 en 24 jaar oud) op 

maandag 29 oktober 1849 in Tilburg met Clara Maria van Trier, dochter van Wilhelmus van 
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Trier en Clasina Schippers, geboren op donderdag 8 september 1825 in Tilburg, overleden (57 jaar 

oud) op dinsdag 28 november 1882 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Maria Magdalena Clasina de Bont, geboren op zaterdag 21 september 1850 in 

Tilburg, overleden (77 jaar oud) op zondag 4 december 1927 aldaar, volgt VIIIa, op 

pagina 47. 

2. Henricus Franciscus Emanuel de Bont, geboren op vrijdag 2 juli 1852 in Tilburg, 

overleden (17 jaar oud) op donderdag 9 december 1869 aldaar. 

3. Clasina Maria de Bont, geboren op zondag 7 mei 1854 in Tilburg, overleden (43 jaar 

oud) op vrijdag 8 april 1898 aldaar, volgt VIIIb, op pagina 50. 

4. Angelina Maria Anna de Bont, geboren op zaterdag 14 juni 1856 in Tilburg, 

overleden (15 jaar oud) op woensdag 22 november 1871 in Borgloon [limburg, België]. 

5. Emmanuel Aloijsius Joseph de Bont, geboren op donderdag 29 juli 1858 in Tilburg, 

overleden (1 jaar oud) op zondag 1 januari 1860 aldaar. 

6. Constantina Maria de Bont, geboren op maandag 21 mei 1860 in Tilburg, overleden 

(71 jaar oud) op zondag 10 april 1932 in Dongen. 

7. Virgina Maria de Bont, geboren op maandag 14 april 1862 in Tilburg. 

8. Magdalena Maria Apollonia de Bont, geboren op dinsdag 9 februari 1864 in Tilburg, 

overleden (60 jaar oud) op vrijdag 18 april 1924 aldaar, begraven aldaar aan de 

Bredaseweg, trouwde met Gerardus Christianus Aelen, geboren op 

maandag 13 juli 1896, overleden (40 jaar oud) op zaterdag 5 juni 1937, begraven in 

Tilburg aan de Bredaseweg. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

9. Anna Maria de Bont, geboren op maandag 26 februari 1866 in Tilburg, trouwde 

(respectievelijk 33 en 38 jaar oud) op dinsdag 14 november 1899 in Tilburg met Victor 

Joseph Hubert Barette, zoon van Hubert Joseph Barette en Josephine Catharina 

Hubertine Ubben, geboren op vrijdag 26 april 1861 in Veghel, steenhouwer in 1899. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

10. Theresia Maria de Bont, geboren op maandag 20 april 1868 in Tilburg, trouwde 

(respectievelijk 34 en 40 jaar oud) op dinsdag 20 januari 1903 in Tilburg met 

Hendricus Adrianus Hubertus de Leijer, geboren op donderdag 6 februari 1862 in 

Roermond. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

11. Angelina Maria Gijsberdina de Bont (Zuster Cornelia), geboren op 

zondag 28 januari 1872 in Tilburg, overleden (89 jaar oud) op maandag 8 mei 1961 in 

Leiden17. 

 

Angelina Maria Gijsberdina de Bont. 
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VIIb. Emanuel de Bont, zoon van Johannes Franciscus de Bont en Maria Petronilla Mulders (VIa), op 

pagina 15, geboren op donderdag 14 september 1820 in Tilburg, overleden (70 jaar oud) op 

dinsdag 5 mei 1891 in Rotterdam, trouwde (respectievelijk 24 en ongeveer 18 jaar oud) (1) op 

donderdag 11 september 1845 in Gorinchem met Allegonda Maria Magdalena Hoeben, dochter 

van Jan Franis Hoeben en Theodora Cornelia van Lakenveld, geboren omstreeks 1827 in 

Gorinchem, overleden (ongeveer 36 jaar oud) op maandag 7 december 1863 in Rotterdam. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Franciscus Sebastianus Emanuel de Bont, geboren op vrijdag 21 augustus 1846 in 

Rotterdam, overleden (19 dagen oud) op woensdag 9 september 1846 aldaar. 

2. Sebastianus Franciscus Emanuel de Bont, geboren op donderdag 16 maart 1848 in 

Rotterdam, overleden (29 dagen oud) op vrijdag 14 april 1848 aldaar. 

3. Helena Maria Petronella de Bont, geboren op woensdag 24 januari 1849 in 

Rotterdam, overleden (1 jaar oud) op donderdag 15 augustus 1850 aldaar. 

4. Franciscus Cornelis Sebastianus de Bont, geboren op zondag 3 februari 1850 in 

Rotterdam, overleden (19 dagen oud) op vrijdag 22 februari 1850 aldaar. 

5. Helena Maria de Bont, geboren op zondag 29 juni 1851 in Rotterdam, overleden (11 

maanden oud) op zondag 20 juni 1852 aldaar. 

6. Sebastianus Laurentius de Bont, geboren op dinsdag 10 augustus 1852 in Rotterdam, 

overleden (33 dagen oud) op zondag 12 september 1852 aldaar. 

7. Joseph Maria François de Bont, geboren omstreeks 1853 in Rotterdam, overleden 

(ongeveer 63 jaar oud) op woensdag 23 augustus 1916 aldaar, volgt VIIIc, op pagina 

58. 

8. Maria Helena Johanna Theresia de Bont, geboren op donderdag 30 augustus 1855 in 

Rotterdam, overleden (2 jaar oud) op dinsdag 6 april 1858 aldaar. 

9. Hendrikus Wilhelmus Leonardus de Bont, geboren op zondag 18 januari 1857 in 

Rotterdam, overleden (2 maanden oud) op vrijdag 20 maart 1857 aldaar. 

10. Maria Johanna Antoinetta de Bont, geboren op zaterdag 12 juni 1858 in Rotterdam, 

overleden (60 jaar oud) op vrijdag 20 september 1918 in Leidschendam. 

11. Clara Maria de Bont, geboren op zaterdag 10 september 1859 in Rotterdam, trouwde 
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(respectievelijk 25 en ongeveer 27 jaar oud) op donderdag 16 april 1885 in Rotterdam 

met Franciscus Handricus Hyacintius Zoetmulder, zoon van Jurianus Thodorus 

Zoetmulder en Adriana Theodora Bussman, geboren omstreeks 1857 in 

Schiedam, brander. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Emanuel de Bont, trouwde (respectievelijk 43 en ongeveer 43 jaar oud) (2) op 

donderdag 8 september 1864 in Culemborg met zijn schoonzuster Theresia Maria Christina 

Hoeben, dochter van Jan Franis Hoeben en Theodora Cornelia van Lakenveld, geboren 

omstreeks 1821 in Culemborg, overleden (ongeveer 67 jaar oud) op maandag 24 september 1888 

in Rotterdam. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIc. Petrus Antonius (Pieter) de Bont, zoon van Henricus (Hendrik) de Bont en Catharina van 

Keulen (VIg), op pagina 18, geboren op zaterdag 2 juli 1825 in Breda, overleden (36 jaar oud) op 

zondag 8 september 1861 aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en 23 jaar oud) op 

dinsdag 6 mei 1851 in Gent [oost-vlaanderen, België] met Elisabeth Johanna van Kakerken, 

dochter van Petrus Franciscus van Kakerken en Johanna Philippina de Vreese, geboren op 

vrijdag 18 april 1828 in Bergen op Zoom, overleden (74 jaar oud) op maandag 1 december 1902 in 

Ginneken en Bavel. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Hendrik Petrus Maria de Bont, geboren op dinsdag 6 april 1852 in Breda, overleden 

(49 jaar oud) op woensdag 31 juli 1901 in Antwerpen [antwerpen, België], volgt 

VIIId, op pagina 59. 

2. Charles Martinus de Bont, geboren op woensdag 5 april 1854 in Breda, overleden (1 

jaar oud) op dinsdag 9 oktober 1855 aldaar. 

3. Pauline Marie Elise de Bont, geboren op vrijdag 22 juni 1855 in Breda, overleden (4 

maanden oud) op donderdag 25 oktober 1855 aldaar. 

4. Paulina Marie Hypolite de Bont, geboren op dinsdag 6 januari 1857 in Breda, 

overleden in Gent [oost-vlaanderen, België], trouwde (respectievelijk 22 en ongeveer 

24 jaar oud) op dinsdag 6 mei 1879 in Breda met Cesar Franciscus Vanderhaegen, 

zoon van Constantinus Franciscus Vanderhaegen en Clementina van Asche, geboren 

omstreeks 1854 in Gent [oost-vlaanderen, België]. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

5. Bernardine Maria Francisca de Bont, geboren op donderdag 2 december 1858 in 

Breda, overleden (26 jaar oud) op woensdag 17 december 1884 aldaar, trouwde (24 

jaar oud) op dinsdag 16 januari 1883 in Breda met Camilius Josephus Egidius van 

den Bril, zoon van Joannes Urbanus van den Bril en Maria Antoinetta de Richtererich. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Charles Johannes Adrianus de Bont, geboren op zaterdag 23 juni 1860 in Breda, 

overleden (37 jaar oud) op vrijdag 30 juli 1897 aldaar, volgt VIIIe, op pagina 59. 

7. Petrus Antonius Franciscus de Bont, geboren op zondag 29 december 1861 in Breda, 

overleden (51 jaar oud) op maandag 14 juli 1913 aldaar, volgt VIIIf, op pagina 59. 

 

VIId. Johannes Casparus Henricus de Bont, zoon van Henricus (Hendrik) de Bont en Catharina van 

Keulen (VIg), op pagina 18, geboren op woensdag 8 september 1830 in Breda, overleden in 

Brussel [vlaams-brabant, België], trouwde (respectievelijk 25 en 24 jaar oud) op 

maandag 10 maart 1856 in Breda met Adriana Wilhelmina Kleuzes, dochter van Arnoldus 

Kleuzes en Francisca van Kakerken, geboren op donderdag 8 maart 1832 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Elisa Maria Antoinetta de Bont, geboren op zondag 8 november 1857 in 

Brussel [vlaams-brabant, België]. 

2. Maria Adriana de Bont, geboren op zaterdag 14 mei 1859 in 

Schaarbeek [vlaams-brabant, België]. 

3. Augustus Johannes Petrus Adrianus de Bont, geboren op maandag 18 juni 1860 in 

Schaarbeek [vlaams-brabant, België]. 
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4. Wilhelmina Elisabeth Adriana de Bont, geboren op vrijdag 25 oktober 1861 in 

Schaarbeek [vlaams-brabant, België]. 

5. Agnes Amelia Francisca de Bont, geboren op woensdag 5 november 1862 in 

Brussel [vlaams-brabant, België]. 

6. Johannes Arnoldus Bernardus de Bont, geboren op zaterdag 9 april 1864 in 

Ginneken en Bavel, overleden (7 maanden oud) op dinsdag 15 november 1864 in 

Breda. 

7. Susanna Johanna Theodora Elisa de Bont, geboren op woensdag 25 april 1866 in 

Breda. 

8. Godefridus Henricus de Bont, geboren op zondag 14 juli 1867 in Breda. 

 

VIIe. Theodorus Johannes Henricus de Bont, zoon van Henricus (Hendrik) de Bont en Catharina van 

Keulen (VIg), op pagina 18, geboren op donderdag 12 januari 1843 in Breda, overleden (52 jaar 

oud) op maandag 15 april 1895 in Pasuruan [java, Indonesië], trouwde met Johanna Francisca 

Butteling, dochter van `henricus Matthias Butteling en Maria Charlotta Johanna Kroon, geboren 

op zondag 8 november 1846 in Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië]. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Hendricus Martinus Franciscus de Bont, geboren in 

Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], overleden op 

zaterdag 5 januari 1918 aldaar, volgt VIIIg, op pagina 61. 

2. Theodorus Johannes de Bont, overleden op woensdag 23 augustus 1871 in 

Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië]. 

3. Theodorus Johannes de Bont, geboren op dinsdag 30 januari 1872 in 

Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], overleden (37 jaar oud) op 

maandag 20 september 1909 in Pasuruan [java, Indonesië], volgt VIIIh, op pagina 61. 

4. Renee de Bont, geboren op zaterdag 8 november 1873 in 

Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], overleden (42 jaar oud) op 

vrijdag 3 november 1916 aldaar. 

5. Dirk Thomas de Bont, geboren op zondag 31 maart 1878 in 

Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], overleden (62 jaar oud) op 

zaterdag 29 juni 1940 in Malang [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], volgt 

VIIIi, op pagina 61. 

6. Arnold Nicolaas de Bont, geboren in 

Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], overleden op 

donderdag 4 oktober 1923 in Pasuruan [java, Indonesië]. 

 

VIIf. Johannes Mulders, zoon van Andreas Mulders (VIi), op pagina 19 en Maria de Bont, geboren op 

zaterdag 4 april 1863 in Teteringen, overleden (78 jaar oud) op maandag 7 juli 1941 aldaar3, 

trouwde (respectievelijk 42 en 39 jaar oud) (1) op woensdag 29 november 1905 in Oosterhout met 

Catharina Maria Willemse, dochter van Johannes Gerardus Willemse en Anna Maria Rasenberg, 

geboren op maandag 12 november 1866 in Oosterhout, overleden (56 jaar oud) op 

zondag 26 augustus 1923 in Teteringen18. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Andre Joannes Cornelius Mulders, geboren op maandag 5 april 1909 in Teteringen, 

overleden (5 jaar oud) op maandag 2 november 1914 aldaar. 

2. Johannes Gerardus Andreas Mulders, geboren op zaterdag 30 juli 1910 in Teteringen, 

overleden (85 jaar oud) op vrijdag 13 oktober 1995 aldaar, volgt VIIIj, op pagina 61. 

 

Johannes Mulders. 
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Catharina Maria Willemse. 
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 Johannes Mulders, trouwde (respectievelijk 62 en 39 jaar oud) (2) op donderdag 22 oktober 1925 

in Teteringen met Johanna Maas, dochter van Adrianus Maas en Dorothea Brok, geboren op 

dinsdag 14 september 1886 in Helvoirt, overleden (88 jaar oud) op donderdag 5 juni 1975 in 

Tilburg19. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), volgt VIIIk, op pagina 62. 

 

Johanna Maas. 

 

 

 
 

 

 

VIIg. Dymphna Mulders, dochter van Andreas Mulders (VIi), op pagina 19 en Maria de Bont, geboren 

op donderdag 13 juni 1867 in Teteringen, overleden (82 jaar oud) op zaterdag 27 augustus 1949 

aldaar4, begraven aldaar, trouwde (respectievelijk 29 en 33 jaar oud) op woensdag 2 juni 1897 in 

Teteringen met Christianus Oomen, zoon van Willem Oomen en Johanna Verdaasdonk, geboren 

op woensdag 23 december 1863 in Dongen, overleden (77 jaar oud) op 

donderdag 11 september 1941 in Teteringen, begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Wilhelmus Andreas Oomen, geboren op woensdag 13 april 1898 in Teteringen, 

overleden (69 jaar oud) op donderdag 26 oktober 1967 in Breda, trouwde 

(respectievelijk 31 en 30 jaar oud) op dinsdag 7 januari 1930 in Oosterhout met 

Allegonda Marcelia Maria Willemse, geboren op zaterdag 13 mei 1899 in 

Oosterhout, overleden (80 jaar oud) op zaterdag 1 september 1979 in Breda. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Maria Johanna Oomen, geboren op donderdag 24 augustus 1899 in Teteringen, 

overleden (79 jaar oud) op donderdag 9 augustus 1979 in Breda. 

3. Johanna Maria Oomen, geboren op zaterdag 8 december 1900 in Teteringen, 

overleden (43 jaar oud) op vrijdag 22 september 1944 aldaar. 

4. Andreas Johannes Oomen, geboren op donderdag 23 april 1903 in Teteringen, 
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overleden (62 jaar oud) op maandag 28 februari 1966 in Breda. 

5. Cornelius Christianus Oomen, geboren op maandag 15 juli 1907 in Teteringen, 

overleden (86 jaar oud) op dinsdag 25 januari 1994 in Breda, trouwde met Petronella 

Catharina van der Veeken, geboren op vrijdag 24 december 1915 in Prinsenbeek, 

overleden (76 jaar oud) op woensdag 2 september 1992 in Breda. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

6. Elisabeth Adriana Oomen, geboren op maandag 15 juli 1907 in Teteringen, overleden 

(75 jaar oud) op vrijdag 11 maart 1983 in Breda. 

7. Elisabeth Maria Oomen, geboren op woensdag 9 juni 1909 in Teteringen, overleden 

(89 jaar oud) op woensdag 8 juli 1998 aldaar, trouwde (beiden 31 jaar oud) op 

dinsdag 7 januari 1941 in Teteringen met Adrianus Christiaan Josephus Backx, 

geboren op woensdag 4 augustus 1909 in Teteringen, overleden (83 jaar oud) op 

donderdag 31 december 1992 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

8. Christiaan Gerardus Oomen, geboren op zondag 9 juli 1911 in Teteringen, overleden 

(3 dagen oud) op woensdag 12 juli 1911 aldaar. 

9. Johannes Leonardus Oomen, geboren op zondag 9 juli 1911 in Teteringen, overleden 

(13 dagen oud) op zaterdag 22 juli 1911 aldaar. 

 

Dymphna Mulders. 

 

 

 
 

 

 

VIIh. Cornelis van Gennip, zoon van Christianus Martinus van Gennip en Anna Geertrudis Mulders 

(VIj), op pagina 25, geboren op woensdag 12 mei 1841 in Breda, trouwde met Geertruida 

Wilhelmina Hirsing, geboren in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Bartholomeus Johannis Gennip, trouwde met Goverdina Bus, dochter van Johannes 

Bus en Antoinetta Heesters, geboren op dinsdag 6 februari 1866 in Raamsdonk. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 
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VIIi. Johannes Mulders, zoon van Johannes Cornelis Mulders (VIk), op pagina 25 en Cornelia 

Meeuwessen, geboren op dinsdag 7 augustus 1821 in Princenhage, opzichter in 1879, overleden 

(62 jaar oud) op maandag 7 april 1884 in Princenhage, trouwde (respectievelijk 24 en 27 jaar 

oud) op donderdag 14 augustus 1845 in Princenhage met Antonia Machielsen, dochter van 

Frans Machielsen en Johanna Machielsen, geboren op zaterdag 30 mei 1818 in Princenhage, 

overleden (58 jaar oud) op maandag 19 maart 1877 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Johanna Mulders, geboren op zondag 28 december 1845 in Princenhage, overleden 

(50 jaar oud) op zaterdag 10 oktober 1896 aldaar, trouwde (beiden 36 jaar oud) op 

woensdag 8 februari 1882 in Princenhage met Christianus Franken, zoon van Jan 

Franken en Antonetta Rennen, geboren op donderdag 6 maart 1845 in Princenhage. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Cornelis Mulders, geboren op vrijdag 17 december 1847 in Princenhage, overleden 

(73 jaar oud) op maandag 27 december 1920 in Oud en Nieuw Gastel, volgt VIIIl, op 

pagina 62. 

3. Franciscus Mulders, geboren op vrijdag 14 december 1849 in Princenhage. 

4. Johannes Mulders, geboren op donderdag 17 juni 1852 in Princenhage, overleden (83 

jaar oud) op zaterdag 2 mei 1936 in Teteringen, volgt VIIIm, op pagina 62. 

5. Jacobus Mulders, geboren op zaterdag 5 maart 1853 in Princenhage, overleden (78 

jaar oud) op woensdag 1 juli 1931 in Oudenbosch20, volgt VIIIn, op pagina 63. 

6. Adrianus Mulders, geboren op zondag 10 december 1854 in Princenhage, overleden 

(50 jaar oud) op zaterdag 4 februari 1905 in Breda, volgt VIIIo, op pagina 69. 

7. Petrus Mulders, geboren op donderdag 17 september 1857 in Princenhage, overleden 

(24 dagen oud) op zondag 11 oktober 1857 aldaar. 

8. Petrus Mulders, geboren op vrijdag 29 april 1859 in Princenhage, overleden (69 jaar 

oud) op maandag 14 mei 1928 in Ginneken, volgt VIIIp, op pagina 70. 

9. Matheus Mulders, geboren op vrijdag 7 februari 1862 in Princenhage, overleden (70 

jaar oud) op donderdag 19 januari 1933 aldaar, trouwde (respectievelijk 29 en 26 jaar 

oud) op woensdag 27 januari 1892 in Princenhage met Pieternella Mol, geboren op 

dinsdag 17 oktober 1865 in Princenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

10. Cornelia Mulders, geboren op donderdag 28 april 1864 in Princenhage, overleden (74 

jaar oud) op zondag 1 mei 1938 aldaar, volgt VIIIq, op pagina 70. 

 

VIIj. Johanna Mulders, dochter van Johannes Cornelis Mulders (VIk), op pagina 25 en Cornelia 

Meeuwessen, geboren op donderdag 5 augustus 1824 in Princenhage, overleden (77 jaar oud) op 

woensdag 25 juni 1902 aldaar, trouwde (respectievelijk 19 en 24 jaar oud) op 

donderdag 8 februari 1844 in Princenhage met Cornelis van Baal, zoon van Johannes van Baal en 

Cornelia Rops, geboren op dinsdag 25 januari 1820 in Breda, herbergier, kuiper, overleden (72 

jaar oud) op dinsdag 6 december 1892 in Beek. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Johannes van Baal, geboren op vrijdag 29 oktober 1858 in Princenhage, trouwde 

(respectievelijk 44 en 38 jaar oud) op woensdag 19 november 1902 in Princenhage met 

Jacoba Wilhelmina van Gastel, geboren op donderdag 21 april 1864 in Princenhage. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Cornelia Maria van Baal, geboren op zondag 25 maart 1860 in Princenhage, 

overleden (3 maanden oud) op maandag 16 juli 1860 aldaar. 

3. Cornelia van Baal, geboren op vrijdag 12 april 1861 in Princenhage, trouwde 

(respectievelijk 28 en 36 jaar oud) op woensdag 13 november 1889 in Princenhage met 

Adrianus Rops, geboren op dinsdag 28 december 1852 in Princenhage. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Johanna van Baal, geboren op zondag 26 juni 1864 in Princenhage, overleden (5 

maanden oud) op dinsdag 13 december 1864 aldaar. 

5. Maria van Baal, geboren op woensdag 25 april 1866 in Princenhage, trouwde in 
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Princenhage met Adrianus van Welt, geboren op woensdag 4 mei 1870 in 

Princenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIk. Jacobus Mulders, zoon van Johannes Cornelis Mulders (VIk), op pagina 25 en Cornelia 

Meeuwessen, geboren op donderdag 22 februari 1827 in Princenhage, hovenier in 1856, winkelier 

tussen 1857 en 1866, koopman tussen 1862 en 1863, werkman tussen 1883 en 

1884, brouwersknecht tussen 1890 en 1891, overleden (67 jaar oud) op woensdag 21 maart 1894 in 

Oudenbosch, trouwde (beiden 29 jaar oud) op dinsdag 25 november 1856 in 

Oud en Nieuw Gastel de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 9 en 16 november van 

dit jaar met Anna Cornelia Schrauwen, dochter van Johannis Schrauwen en Antonia Rommers, 

geboren op zaterdag 21 juli 1827 in Hoeven, overleden (55 jaar oud) op maandag 28 mei 1883 in 

Oudenbosch. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Johannes Mulders, geboren op donderdag 13 augustus 1857 in Oudenbosch, 

overleden (59 jaar oud) op maandag 30 april 1917 aldaar, volgt VIIIr, op pagina 71. 

2. Antonetta Cornelia Mulders, geboren op zondag 5 februari 1860 in Oudenbosch, 

overleden (55 jaar oud) op woensdag 29 december 1915 in Roosendaal, volgt VIIIs, op 

pagina 71. 

3. Cornelis Johannes Mulders, geboren op maandag 7 januari 1861 in Oudenbosch, 

overleden (2 jaar oud) op maandag 2 maart 1863 aldaar. 

4. Petrus Jacobus Mulders, geboren op zondag 2 maart 1862 in Oudenbosch, overleden 

(6 dagen oud) op zaterdag 8 maart 1862 aldaar. 

5. Cornelia Catharina Mulders, geboren op zondag 29 maart 1863 in Oudenbosch, 

overleden (69 jaar oud) op zondag 13 november 1932 aldaar, volgt VIIIt, op pagina 72. 

6. Cornelis Johannes Mulders, geboren op maandag 28 maart 1864 in Oudenbosch, 

overleden (3 maanden oud) op woensdag 6 juli 1864 aldaar. 

7. Cornelis Johannes Mulders, geboren op dinsdag 21 maart 1865 in Oudenbosch, 

overleden (71 jaar oud) op maandag 14 september 1936 in Nijmegen, volgt VIIIu, op 

pagina 72. 

8. Catharina Johanna Mulders, geboren op dinsdag 10 juli 1866 in Oudenbosch, 

overleden (6 weken oud) op woensdag 22 augustus 1866 aldaar. 

 

VIIl. Adriaan Mulders, zoon van Johannes Cornelis Mulders (VIk), op pagina 25 en Cornelia 

Meeuwessen, geboren op donderdag 21 januari 1830 in Princenhage, overleden (75 jaar oud) op 

donderdag 24 augustus 1905 aldaar, trouwde (respectievelijk 26 en 27 jaar oud) op 

donderdag 6 maart 1856 in Princenhage met Elisabeth Tielen, dochter van Antonius Tielen en 

Cornelia Smits, geboren op donderdag 19 juni 1828 in Princenhage, overleden (88 jaar oud) op 

zaterdag 2 december 1916 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Levenloos geboren zoon Mulders, geboren op vrijdag 1 mei 1857 in Teteringen. 

2. Cornelia Mulders, geboren op dinsdag 23 november 1858 in Teteringen, overleden 

(86 jaar oud) op dinsdag 23 januari 1945 in Effen21, volgt VIIIv, op pagina 72. 

3. Johanna Maria Mulders, geboren op woensdag 15 augustus 1860 in Teteringen, volgt 

VIIIw, op pagina 74. 

4. Antonie (Antonius22) Mulders, geboren op woensdag 16 oktober 1861 in Teteringen, 

overleden (69 jaar oud) op zondag 8 maart 1931 in Princenhage22, volgt VIIIx, op 

pagina 75. 

5. Elisabeth Mulders, geboren op vrijdag 6 mei 1864 in Princenhage, overleden (79 jaar 

oud) op woensdag 22 maart 1944, begraven in Breda, trouwde (respectievelijk 38 en 

34 jaar oud) op woensdag 12 november 1902 in Princenhage met Cornelis Johannes 

Vriends, geboren op dinsdag 28 juli 1868, overleden (79 jaar oud) op 

zaterdag 13 december 1947, begraven in Breda. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

6. Johannes Mulders, geboren op donderdag 28 juni 1866 in Princenhage, overleden (77 

jaar oud) op zondag 28 mei 1944 in Breda, volgt VIIIy, op pagina 76. 
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7. Maria Mulders, geboren op woensdag 29 juli 1868 in Princenhage, overleden (3 jaar 

oud) op woensdag 22 mei 1872 aldaar. 

8. Antonia Mulders, geboren op vrijdag 11 maart 1870 in Princenhage, overleden (78 

jaar oud) op vrijdag 28 januari 1949 aldaar23, volgt VIIIz, op pagina 77. 

 

VIIm. Pieter Mulders, zoon van Johannes Cornelis Mulders (VIk), op pagina 25 en Cornelia 

Meeuwessen, geboren op woensdag 8 augustus 1832 in Princenhage, wagenmaker tussen 1857 en 

1870, overleden (59 jaar oud) op zaterdag 2 juli 1892 in Oud en Nieuw Gastel, trouwde 

(respectievelijk 22 en 31 jaar oud) (1) op maandag 21 mei 1855 in Oud en Nieuw Gastel met 

Cornelia Mathijssen, dochter van Antonius Mathijssen en Petronilla Loos, geboren op 

dinsdag 30 september 1823 in Roosendaal, dienstmeid, overleden (35 jaar oud) op 

maandag 11 oktober 1858 in Oud en Nieuw Gastel. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Levenloos geboren kind Mulders, geboren op woensdag 16 april 1856 in 

Oud en Nieuw Gastel. 

2. Cornelia Mulders, geboren op woensdag 29 april 1857 in Oud en Nieuw Gastel, 

overleden (17 jaar oud) op zaterdag 9 mei 1874 aldaar. 

3. Cornelis Mulders, geboren op maandag 20 september 1858 in Oud en Nieuw Gastel, 

overleden (10 dagen oud) op donderdag 30 september 1858 aldaar. 

 

 Pieter Mulders, trouwde (respectievelijk 26 en 31 jaar oud) (2) op maandag 11 juli 1859 in 

Oud en Nieuw Gastel de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 26 juni en 3 juli van dit 

jaar met Anna Maria Bus, dochter van Jacobus Bus en Elizabeth Tak, geboren op 

maandag 3 september 1827 in Oud en Nieuw Gastel, overleden (85 jaar oud) op 

woensdag 4 december 1912 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Elizabeth Cornelia Mulders, geboren op maandag 7 januari 1861 in 

Oud en Nieuw Gastel, overleden (75 jaar oud) op zaterdag 24 oktober 1936 aldaar, 

trouwde (respectievelijk 43 en 35 jaar oud) op dinsdag 10 mei 1904 in 

Oud en Nieuw Gastel de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 24 april en 

1 mei van dit jaar met Adriaan Johannis Bus, zoon van Pieter Bus en Dymphna den 

Ronden, geboren op dinsdag 16 maart 1869 in Oud en Nieuw Gastel, timmerman 

tussen 1898 en 1923, overleden (66 jaar oud) op zondag 1 september 1935 in 

Oud en Nieuw Gastel. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Johanna Mulders, geboren op maandag 23 december 1861 in Oud en Nieuw Gastel, 

zij is in het kraambed overleden (39 jaar oud) op vrijdag 6 september 1901 aldaar, 

volgt VIIIaa, op pagina 78. 

3. Mulders, geboren op maandag 10 april 1865 in Oud en Nieuw Gastel. 

4. Levenloos geboren zoon Mulders, geboren op woensdag 20 februari 1867 in 

Oud en Nieuw Gastel. 

5. Mulders, geboren op donderdag 2 april 1868 in Oud en Nieuw Gastel. 

 

VIIn. Elisabeth Mulders, dochter van Mattheus Mulders (VIl), op pagina 26 en Joanna Martens, 

geboren op vrijdag 16 november 1838 in Princenhage, overleden (77 jaar oud) op 

donderdag 31 augustus 1916 in Zevenbergen, trouwde (beiden 26 jaar oud) op 

donderdag 17 augustus 1865 in Princenhage met Antonius Janssen, zoon van Cornelis Janssen en 

Johanna Castelijn, geboren op donderdag 10 januari 1839 in Princenhage, winkelier tussen 1902 

en 1916, overleden (88 jaar oud) op woensdag 26 januari 1927 in Zevenbergen. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Johanna Janssen, geboren op maandag 16 juli 1866 in Breda, overleden (8 jaar oud) op 

donderdag 16 juli 1874 in Zevenbergen. 

2. Johanna Adriana Janssen, geboren op dinsdag 11 juni 1867 in Breda. 

3. Mattheus Janssen, geboren op donderdag 20 augustus 1868 in 

Zevenbergen, spoorwegarbeider in 1905, overleden (70 jaar oud) op 

woensdag 26 april 1939 in Zevenbergen, trouwde met Cornelia Johanna van de 
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Nobele, geboren op dinsdag 6 december 1870 in Klundert, overleden (76 jaar oud) op 

dinsdag 21 oktober 1947 in Zevenbergen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Cornelis Janssen, geboren op zondag 30 januari 1870 in Zevenbergen, trouwde 

(beiden 24 jaar oud) op vrijdag 30 november 1894 in Zevenbergen met Petronella de 

Wijs, geboren op vrijdag 3 december 1869 in Zevenbergen. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

5. Johannes Janssen, geboren op zaterdag 11 november 1871 in Zevenbergen, trouwde 

(respectievelijk 30 en 25 jaar oud) op maandag 12 mei 1902 in Hoeven met Cornelia 

Maria Bruijns, geboren op vrijdag 23 juni 1876 in Zevenbergen. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

6. Wouter Janssen, geboren op maandag 3 januari 1876 in Terheijden, spoorwegwachter 

tussen 1902 en 1905, overleden (68 jaar oud) op donderdag 7 december 1944 in 

Zevenbergen, trouwde (respectievelijk 26 en 28 jaar oud) op vrijdag 16 mei 1902 in 

Zevenbergen de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 27 april en 4 mei 

van dit jaar met Anna Dietvorst, dochter van Johannes Dietvorst en Petronella 

Brouwers, geboren op zondag 1 juni 1873 in Zevenbergen. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

7. Maria Johanna Janssen, geboren op dinsdag 20 november 1877 in Zevenbergen. 

8. Jacobus Janssen, geboren op woensdag 23 april 1879 in Zevenbergen, koperslager 

tussen 1905 en 1911, trouwde (respectievelijk 26 en 24 jaar oud) op 

woensdag 24 mei 1905 in Zevenbergen de huwelijksafkondigingen hebben plaats 

gehad op 7 en 14 mei van dit jaar met Johanna Smits, dochter van Jacobus Smits en 

Elisabeth Wilhelmina van Veghel, geboren op woensdag 12 januari 1881 in 

Zevenbergen, overleden (58 jaar oud) op zaterdag 18 februari 1939 aldaar. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

9. Adrianus Janssen, geboren op donderdag 24 maart 1881 in 

Zevenbergen, tramconducteur in 1911. 

10. Hendrikus Janssen, geboren op donderdag 23 november 1882 in 

Zevenbergen, timmerman tussen 1911 en 1916, trouwde (respectievelijk 28 en 26 jaar 

oud) op woensdag 14 juni 1911 in Zevenbergen met Adriana Smits, dochter van 

Jacobus Smits en Elisabeth Wilhelmina van Veghel, geboren op 

zondag 12 oktober 1884 in Zevenbergen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIo. Johannes Mulders, zoon van Mattheus Mulders (VIl), op pagina 26 en Joanna Martens, geboren 

op dinsdag 11 februari 1840 in Princenhage, overleden (84 jaar oud) op zaterdag 21 juni 1924 in 

Zwaluwe, trouwde (respectievelijk 26 en 31 jaar oud) (1) op donderdag 3 mei 1866 in Princenhage 

met Antonetta Roovers, dochter van Jacobus Antonissen Roovers en Jacoba van Nispen, geboren 

op woensdag 23 juli 1834 in Etten, overleden (43 jaar oud) op vrijdag 10 augustus 1877 in 

Zwaluwe. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Johanna Mulders, geboren op zondag 27 januari 1867 in Terheijden. 

2. Mulders, geboren op woensdag 12 februari 1868 in Terheijden. 

3. Jacobus Mulders, geboren op woensdag 12 februari 1868 in Terheijden, overleden (6 

dagen oud) op dinsdag 18 februari 1868 aldaar. 

4. Matheus Mulders, geboren op donderdag 23 september 1869 in Terheijden, overleden 

(65 jaar oud) op vrijdag 1 februari 1935 in Tilburg, volgt VIIIab, op pagina 78. 

5. Jacoba Mulders, geboren op donderdag 5 januari 1871 in Terheijden, overleden (66 

jaar oud) op donderdag 23 september 1937 in Breda, volgt VIIIac, op pagina 79. 

6. Jacobus Mulders, geboren op donderdag 30 mei 1872 in Terheijden, overleden (7 

maanden oud) op maandag 27 januari 1873 aldaar. 

7. Jacobus Mulders, geboren op donderdag 26 februari 1874 in Terheijden, overleden 

(51 jaar oud) op maandag 30 november 1925 in Princenhage, volgt VIIIad, op pagina 

79. 

8. Levenloos geboren zoon Mulders, geboren op donderdag 2 augustus 1877 in 

Zwaluwe. 
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 Johannes Mulders, trouwde (respectievelijk 39 en 29 jaar oud) (2) op donderdag 20 februari 1879 

in Princenhage met Huiberdina Roovers, dochter van Willem Roovers en Lucia Gommers, 

geboren op vrijdag 4 mei 1849 in Princenhage, overleden (80 jaar oud) op zondag 2 maart 1930 in 

Moerdijk. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Lucia Mulders, geboren op maandag 15 maart 1880 in Moerdijk, volgt VIIIae, op 

pagina 80. 

2. Antonette Mulders, geboren op zondag 7 augustus 1881 in Moerdijk, overleden (55 

jaar oud) op vrijdag 9 oktober 1936 in Lage Zwaluwe, volgt VIIIaf, op pagina 80. 

3. Wilhelmus Mulders, geboren op vrijdag 8 juni 1883 in Moerdijk, overleden (56 jaar 

oud) op zondag 28 april 1940 in Rotterdam24, volgt VIIIag, op pagina 81. 

4. Anthonius Mulders, geboren op maandag 22 augustus 1887 in Lage Zwaluwe, 

overleden (70 jaar oud) op maandag 10 februari 1958 in Rotterdam, volgt VIIIah, op 

pagina 82. 

 

VIIp. Adriana Buinsters, dochter van Johannes Buijnsters en Joanna Mulders (VIm), op pagina 26, 

geboren op donderdag 18 december 1828 in Princenhage, overleden (48 jaar oud) op 

vrijdag 9 februari 1877 aldaar, trouwde. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Adrianus Buinsters, geboren op vrijdag 16 november 1849. 

 

VIIq. Catharina Mulders, dochter van Josephus Mulders (VIn), op pagina 26 en Adriana Luijken, 

geboren op donderdag 26 september 1839 in Etten-Leur, overleden (63 jaar oud) op 

dinsdag 23 december 1902 aldaar, trouwde (respectievelijk 30 en 37 jaar oud) op 

donderdag 11 november 1869 in Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 

24 en 31 oktober van dit jaar met Joannes van Elteren, zoon van Cornelis van Elteren en 

Petronella van Nispen, geboren op dinsdag 26 juni 1832 in Etten-Leur, arbeider tussen 1869 en 

1884, zeepstoker in 1906, overleden (83 jaar oud) op woensdag 12 april 1916 in Etten-Leur. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Cornelis Josephus van Elteren, geboren op maandag 17 oktober 1870 in 

Etten-Leur, magazijnknecht in 1916, trouwde (respectievelijk 39 en 29 jaar oud) op 

vrijdag 4 februari 1910 in Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad 

op 16 en 23 januari van dit jaar met Petronella Hendrickx, dochter van Adriaan 

Hendrickx en Cornelia van Eekelen, geboren op maandag 24 mei 1880 in Etten-Leur, 

overleden (55 jaar oud) op zaterdag 26 oktober 1935 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

2. Adrianus van Elteren, geboren op dinsdag 23 januari 1872 in Etten-Leur, overleden (1 

jaar oud) op donderdag 21 augustus 1873 aldaar. 

3. Adriana Petronella van Elteren, geboren op vrijdag 9 mei 1873 in Etten-Leur. 

4. Petronella Johanna van Elteren, geboren op zondag 25 oktober 1874 in Etten-Leur, 

overleden (9 maanden oud) op vrijdag 6 augustus 1875 aldaar. 

5. Petronella Johanna van Elteren, geboren op donderdag 2 maart 1876 in Etten-Leur, 

trouwde (respectievelijk 29 en ongeveer 19 jaar oud) op donderdag 1 februari 1906 in 

Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 14 en 21 januari van 

dit jaar met Reinier Julius Debets, zoon van Hubert Joseph Debets en Jacoba 

Hermina Giliam, geboren omstreeks 1886 in Breda, huisschilder tussen 1906 en 1910. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Josephus Johannes van Elteren, geboren op zaterdag 20 januari 1877 in Etten-Leur, 

overleden (1 jaar oud) op dinsdag 14 mei 1878 aldaar. 

7. Josephus van Elteren, geboren op vrijdag 17 januari 1879 in Etten-Leur, overleden (1 

jaar oud) op woensdag 21 april 1880 aldaar. 

8. Maria van Elteren, geboren op maandag 31 mei 1880 in Etten-Leur, overleden (15 

dagen oud) op dinsdag 15 juni 1880 aldaar. 

9. Maria van Elteren, geboren op maandag 22 augustus 1881 in Etten-Leur. 
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10. Josephus van Elteren, geboren op dinsdag 8 januari 1884 in Etten-Leur, overleden (1 

jaar oud) op dinsdag 24 februari 1885 aldaar. 

 

VIIr. Johanna Mulders, dochter van Josephus Mulders (VIn), op pagina 26 en Adriana Luijken, 

geboren op zondag 7 oktober 1849 in Etten-Leur, mutsenwaster in 1887, overleden (69 jaar oud) 

op maandag 28 april 1919 in Etten-Leur, trouwde (respectievelijk 37 en ongeveer 39 jaar oud) op 

donderdag 25 november 1886 in Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 7 

en 14 november van dit jaar met Adam Andreas van Rijsewijk, zoon van Gerardus van 

Rijsewijk en Elisabeth Ligter, geboren omstreeks 1847 in Gilze en Rijen, kuiper tussen 1887 en 

1917, voerman tussen 1905 en 1913. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Adriana Elisabeth van Rijsewijk, geboren op woensdag 11 mei 1887 in Etten-Leur, 

trouwde (beiden 25 jaar oud) op donderdag 17 april 1913 in Etten-Leur de 

huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 30 maart en 6 april van dit jaar met 

Adrianus Laros, zoon van Adriana Laros, geboren op zaterdag 10 september 1887 in 

Fijnaart, conducteur in 1917. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Gerardus Josephus van Rijsewijk, geboren op dinsdag 5 maart 1889 in 

Etten-Leur, kantoorbediende in 1913, boekhouder in 1917, trouwde (respectievelijk 28 

en 26 jaar oud) op donderdag 8 november 1917 in Etten-Leur de 

huwelijksafkondiging heeft alhier plaats gehad op 20 oktober van dit jaar met 

Catharina Elisabeth Maria van Tetering, dochter van Adrianus Arnoldus van 

Tetering en Anna van Blerk, geboren op woensdag 18 maart 1891 in Etten-Leur. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Josephus Gerardus van Rijsewijk, geboren op zaterdag 3 mei 1890 in 

Etten-Leur, broodbakker in 1913. 

 

VIIs. Cornelia Mulders, dochter van Josephus Mulders (VIn), op pagina 26 en Adriana Luijken, 

geboren op zondag 20 november 1853 in Etten-Leur, naaister, overleden (47 jaar oud) op 

zondag 14 juli 1901 in Raamsdonksveer, trouwde (respectievelijk 26 en ongeveer 25 jaar oud) op 

donderdag 8 april 1880 in Etten-Leur de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 28 

maart en 4 april van dit jaar met Johannes Verwijmeren, zoon van Johannes Verwijmeren en 

Johanna Eskens, geboren omstreeks 1854 in Princenhage, spoorwegarbeider tussen 1880 en 1905. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Adriana Verwijmeren, geboren op dinsdag 11 oktober 1881 in Zevenbergen, trouwde 

(respectievelijk 23 en 24 jaar oud) op donderdag 4 mei 1905 in Etten-Leur de 

huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 23 en 30 april van dit jaar met 

Henricus Hendrickx, zoon van Marinus Hendrickx en Elisabeth Dorothea Geppaert, 

geboren op zaterdag 5 juni 1880 in Etten-Leur, klerk in 1905. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

 

VIIt. Joannes Baptista Meulders, zoon van Leonardus Petrus Meulders (VIo), op pagina 27 en Joanna 

Maria Geerts, geboren op zaterdag 20 maart 1819 in Wortel, overleden (45 jaar oud) op 

maandag 25 april 1864 in Rijkevorsel [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 39 en 25 jaar 

oud) op vrijdag 9 april 1858 in Wortel met Maria Theresia Janssen, geboren op 

vrijdag 19 oktober 1832 in Baarle-Nassau, overleden (58 jaar oud) op 

donderdag 17 september 1891 in Turnhout [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Maria Adriana Meulders, geboren op zaterdag 29 januari 1859 in Wortel, overleden 

(80 jaar oud) op zondag 29 januari 1939 in Merksplas [antwerpen, België], trouwde 

(beiden 62 jaar oud) (1) op donderdag 7 juli 1921 in Gierle [antwerpen, België] met 

Karel Jozef van Heyst, geboren op vrijdag 11 februari 1859 in Rijsel [nord, Frankrijk], 

overleden (75 jaar oud) op maandag 30 juli 1934 in Gierle [antwerpen, België]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (2) met Franciscus Cornelius 

Verheyen, geboren op woensdag 13 december 1843 in Turnhout [antwerpen, België], 

overleden (75 jaar oud) op maandag 16 juni 1919 in Gierle [antwerpen, België]. Uit dit 
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huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Franciscus Meulders, geboren op donderdag 16 mei 1861 in Wortel, overleden (67 

jaar oud) op zaterdag 15 december 1928 in Antwerpen [antwerpen, België], volgt 

VIIIai, op pagina 83. 

3. Maria Ludovica Meulders, geboren op dinsdag 11 augustus 1863 in Wortel, volgt 

VIIIaj, op pagina 83. 

 

 Maria Theresia Janssen, trouwde (respectievelijk 34 en 44 jaar oud) (2) op vrijdag 26 april 1867 in 

Wortel met Joannes Baptista Vermeiren, geboren op vrijdag 11 april 1823 in 

Hoogstraten [antwerpen, België], overleden (62 jaar oud) op woensdag 24 februari 1886 in 

Turnhout [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Philomena Joanna Vermeiren, geboren op zondag 16 februari 1868 in Wortel, 

overleden (39 jaar oud) op dinsdag 26 februari 1907 in Vosselaar [antwerpen, België], 

trouwde (respectievelijk 19 en 26 jaar oud) (1) op zaterdag 24 september 1887 in 

Vosselaar [antwerpen, België] met Cornelius Torremans, geboren op 

zaterdag 20 juli 1861 in Vosselaar [antwerpen, België], overleden (32 jaar oud) op 

donderdag 3 mei 1894 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde 

(respectievelijk 27 en 43 jaar oud) (2) op woensdag 6 maart 1895 in 

Vosselaar [antwerpen, België] met Josephus Willibrordus van Peer, geboren op 

zaterdag 6 maart 1852 in Vosselaar [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

2. Maria Amelia Vermeiren, geboren op vrijdag 16 april 1869 in Wortel. 

3. Josephus Vermeiren, geboren op zaterdag 17 februari 1872 in 

Merksplas [antwerpen, België], overleden (1 jaar oud) op vrijdag 20 juni 1873 in 

Wortel. 

4. Ludovicus Franciscus Vermeiren, geboren op donderdag 2 juli 1874 in Wortel. 

5. Augustinus Vermeiren, geboren op donderdag 24 mei 1877 in Wortel, trouwde 

(respectievelijk 21 en 20 jaar oud) op woensdag 4 januari 1899 in 

Vosselaar [antwerpen, België] met Maria Rosalia de Backer, geboren op 

zaterdag 5 oktober 1878 in Zandhoven [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

 

VIIu. Maria Clara Meulders, dochter van Leonardus Petrus Meulders (VIo), op pagina 27 en Joanna 

Maria Geerts, geboren op maandag 12 januari 1824 in Wortel, overleden (89 jaar oud) op 

donderdag 30 oktober 1913 in Westmalle [antwerpen, België], trouwde (beiden 36 jaar oud) op 

zaterdag 5 mei 1860 in Wortel met Ludovicus Verhaegen, geboren op dinsdag 6 januari 1824 in 

Rijkevorsel [antwerpen, België], overleden (83 jaar oud) op woensdag 23 januari 1907 in Wortel. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Joanna Verhaegen, geboren op maandag 10 januari 1853 in Wortel, trouwde 

(respectievelijk 35 en 31 jaar oud) op zaterdag 12 mei 1888 in Wortel met Adriaan 

Lochten, geboren op woensdag 20 augustus 1856 in Meer [antwerpen, België]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Theresia Verhaegen, geboren op donderdag 15 maart 1866 in 

Rijkevorsel [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 20 en 27 jaar oud) op 

maandag 4 oktober 1886 in Wortel met Carolus Ludovicus Leplae, geboren op 

donderdag 2 juni 1859 in Lauwe [colombo, Sri Lanka]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. Jacobus Verhaegen, geboren op donderdag 19 maart 1868 in Wortel, trouwde in 

Wortel met Anna Catharina van Gansen, geboren op donderdag 21 maart 1872 in 

Baarle-Nassau. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIv. Maria Theresia Meulders, dochter van Leonardus Petrus Meulders (VIo), op pagina 27 en Joanna 

Maria Geerts, geboren op vrijdag 23 december 1825 in Wortel, overleden (89 jaar oud) op 

zondag 21 maart 1915 in Zundert, trouwde (respectievelijk 33 en 26 jaar oud) op 
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woensdag 23 februari 1859 in Wortel met Johannes Franciscus Peeraer, geboren op 

woensdag 4 april 1832 in Wortel, overleden (64 jaar oud) op vrijdag 2 april 1897 in Zundert. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Maria Elisabeth Peeraer, geboren op donderdag 22 december 1859 in Wortel, 

overleden (59 jaar oud) op zondag 12 oktober 1919 in Zundert, trouwde 

(respectievelijk 34 en 28 jaar oud) op dinsdag 3 april 1894 in Zundert met Cornelis 

Liborius van de Wouw, geboren op zondag 23 juli 1865 in Zundert, overleden (69 jaar 

oud) op dinsdag 18 september 1934 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Petrus Josephus Peeraer, geboren op vrijdag 13 juni 1862 in Zundert, overleden (1 

jaar oud) op vrijdag 15 januari 1864 aldaar. 

3. Jacobus Ludovicus Peeraer, geboren op donderdag 26 oktober 1865 in Zundert, 

overleden (85 jaar oud) op zondag 18 februari 1951 aldaar, trouwde in Wortel met 

Amelia Adriana Schellekens, geboren omstreeks 1864 in Wortel, overleden (ongeveer 

74 jaar oud) op dinsdag 20 december 1938 in Zundert. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

4. Levenloos geboren dochter Peeraer, geboren op zondag 19 april 1868 in Zundert. 

5. Maria Josephina Peeraer, geboren op woensdag 6 maart 1872 in Zundert, overleden 

(15 dagen oud) op donderdag 21 maart 1872 aldaar. 

 

VIIw. Petrus Joannes Meulders, zoon van Leonardus Petrus Meulders (VIo), op pagina 27 en Joanna 

Maria Geerts, geboren op maandag 3 november 1828 in Wortel, overleden (81 jaar oud) op 

vrijdag 17 juni 1910 in Antwerpen [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 44 en 35 jaar oud) 

(1) op donderdag 27 maart 1873 in Antwerpen [antwerpen, België] met Carolina Josephina 

Verdickt, geboren op donderdag 27 juli 1837 in Turnhout [antwerpen, België], overleden (79 jaar 

oud) op zondag 22 juli 1917 in Merksem [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Edmondus Joannes Baptista Meulders, geboren op zaterdag 16 mei 1874 in 

Antwerpen [antwerpen, België]. 

2. Gustavius Antonius Meulders, geboren op vrijdag 15 februari 1878 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (68 jaar oud) op 

donderdag 8 augustus 1946 in Merksem [antwerpen, België], volgt VIIIak, op pagina 

84. 

 

 Petrus Joannes Meulders, trouwde (respectievelijk 42 en 27 jaar oud) (2) op zaterdag 29 juli 1871 

in Antwerpen [antwerpen, België] met Maria Sophia van Buynderen, geboren op 

donderdag 10 augustus 1843 in Sint-Niklaas [oost-vlaanderen, België], overleden (28 jaar oud) op 

zondag 7 januari 1872 in Antwerpen [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Emilius Carolus Meulders, geboren op maandag 9 mei 1870 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (87 jaar oud) op woensdag 26 juni 1957 

aldaar, volgt VIIIal, op pagina 84. 

2. Josephus Meulders, geboren op vrijdag 5 januari 1872 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (4 maanden oud) op zondag 12 mei 1872 

aldaar. 

 

 Petrus Joannes Meulders, trouwde (respectievelijk 38 en 24 jaar oud) (3) op 

zaterdag 2 maart 1867 in Oostmalle [antwerpen, België] met Theresia Amelia Celens, geboren op 

zaterdag 14 januari 1843 in Oostmalle [antwerpen, België], overleden (26 jaar oud) op 

donderdag 24 juni 1869 in Antwerpen [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Franciscus Leonardus Meulders, geboren op woensdag 21 augustus 1867 in 

Oostmalle [antwerpen, België], overleden (ongeveer 15 jaar oud) in 1883 in 

Antwerpen [antwerpen, België]. 
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VIIx. Maria Catharina Meulders, dochter van Leonardus Petrus Meulders (VIo), op pagina 27 en 

Joanna Maria Geerts, geboren op donderdag 29 oktober 1835 in Wortel, overleden (32 jaar oud) 

op vrijdag 15 november 1867 aldaar, trouwde (respectievelijk 26 en 38 jaar oud) op 

zaterdag 13 september 1862 in Wortel met Jacobus Mertens, geboren op 

donderdag 22 januari 1824 in Wortel. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Maria Anna Mertens, geboren op zaterdag 3 oktober 1863 in Wortel, overleden (2 jaar 

oud) op woensdag 4 oktober 1865 aldaar. 

2. Petrus Carolus Mertens, geboren en overleden op maandag 6 februari 1865 in Wortel. 

3. Theresia Mertens, geboren op dinsdag 10 juli 1866 in Wortel, trouwde (respectievelijk 

23 en 31 jaar oud) op woensdag 11 juni 1890 in Wortel met Joannes Mostmans, 

geboren op zondag 19 december 1858 in Rijkevorsel [antwerpen, België]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIy. Carolus Meulders, zoon van Leonardus Petrus Meulders (VIo), op pagina 27 en Joanna Maria 

Geerts, geboren op woensdag 7 november 1838 in Wortel, overleden (80 jaar oud) op 

donderdag 8 mei 1919 in Merksplas [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 28 en 31 jaar 

oud) op donderdag 25 april 1867 in Merksplas [antwerpen, België] met Carolina Michielsen, 

geboren op zaterdag 13 juni 1835 in Merksplas [antwerpen, België], overleden (36 jaar oud) op 

maandag 18 maart 1872 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Joannes Leonardus (Jan) Meulders, geboren op maandag 16 maart 1868 in 

Merksplas [antwerpen, België], overleden (62 jaar oud) op zaterdag 9 augustus 1930 

aldaar, volgt VIIIam, op pagina 84. 

2. Cornelius Meulders, geboren op zondag 6 juni 1869 in 

Merksplas [antwerpen, België], overleden (79 jaar oud) op dinsdag 5 april 1949 aldaar. 

3. Anna Catharina Meulders, geboren op maandag 18 maart 1872 in 

Merksplas [antwerpen, België], overleden (18 dagen oud) op vrijdag 5 april 1872 

aldaar. 

4. Joanna Maria Meulders, geboren op maandag 18 maart 1872 in 

Merksplas [antwerpen, België], overleden (6 maanden oud) op 

zaterdag 5 oktober 1872 aldaar. 

 

VIIz. Carolus Meulders, zoon van Joannes Gerard Meulders (VIr), op pagina 29 en Henrica Servaes, 

geboren op dinsdag 4 maart 1834 in Wortel, overleden (78 jaar oud) op zondag 1 december 1912 

in Deurne [antwerpen, België], trouwde (beiden 31 jaar oud) (1) op donderdag 19 oktober 1865 in 

Antwerpen [antwerpen, België] met Maria Stevens, geboren op zondag 16 maart 1834 in 

Oostmalle [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Maria Elisabeth Meulders, geboren op zondag 18 november 1866 in 

Antwerpen [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 27 en 22 jaar oud) op 

zaterdag 7 april 1894 in Borgerhout [antwerpen, België] met Andreas Constant de 

Vries, geboren op donderdag 14 september 1871 in Borgerhout [antwerpen, België], 

overleden (59 jaar oud) op zondag 26 oktober 1930 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

2. Joannes Henricus Meulders, geboren op vrijdag 3 september 1869 in 

Antwerpen [antwerpen, België]. 

3. Joanna Ludovica Meulders, geboren op dinsdag 25 juli 1871 in 

Antwerpen [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 19 en 29 jaar oud) op 

woensdag 13 augustus 1890 in Antwerpen [antwerpen, België] met Eugeen Emiel 

Kuylen, geboren op donderdag 2 mei 1861 in Minatitlan [Mexico]. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

4. Josephus Carolus Meulders, geboren op vrijdag 12 september 1873 in 

Antwerpen [antwerpen, België], volgt VIIIan, op pagina 85. 

5. Ferdinandus Eduardus Meulders, geboren op zaterdag 7 juli 1877 in 
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Antwerpen [antwerpen, België]. 

 

 Carolus Meulders, trouwde (respectievelijk 69 en 32 jaar oud) (2) op donderdag 20 augustus 1903 

in Borgerhout [antwerpen, België] met Maria Eugenia Florentina Heyligen, geboren op 

zaterdag 1 juli 1871 in Kwaadmechelen [limburg, België]. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIaa. Joannes Petrus (Jan) Meulders, zoon van Joannes Gerard Meulders (VIr), op pagina 29 en 

Henrica Servaes, geboren op donderdag 9 juli 1840 in Baarle-Nassau, overleden (65 jaar oud) op 

vrijdag 5 januari 1906 in Oostmalle [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 59 en 37 jaar 

oud) op maandag 18 september 1899 in Oostmalle [antwerpen, België] met Maria Theresia 

Adriaensen, geboren op donderdag 20 maart 1862 in Merksplas [antwerpen, België], overleden 

(74 jaar oud) op woensdag 21 oktober 1936 in Oostmalle [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Adriana Meulders, geboren op maandag 25 februari 1901 in 

Merksplas [antwerpen, België], overleden (90 jaar oud) op donderdag 21 maart 1991 

in Oostmalle [antwerpen, België], trouwde in Oostmalle [antwerpen, België] met 

August Joseph Verhoeven, geboren op zaterdag 13 januari 1900 in 

Oostmalle [antwerpen, België], overleden (70 jaar oud) op zondag 10 januari 1971 

aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Generatie VIII 
 

 

VIIIa. Maria Magdalena Clasina de Bont, dochter van Peter Cornelis de Bont (VIIa), op pagina 30 en 

Clara Maria van Trier, geboren op zaterdag 21 september 1850 in Tilburg, overleden (77 jaar oud) 

op zondag 4 december 1927 aldaar, trouwde (respectievelijk 37 en 38 jaar oud) op 

maandag 23 april 1888 in Tilburg met Matheus Johannes Cornelis Aelen, geboren op 

donderdag 21 februari 1850 in Tilburg, Fabrikant in wollen stoffen. Lid van de gemeenteraad, 

president van de Vincentius-vereniging, lid van het kerkbestuur parochie Heilig Hart, lid van de 

Voogdijraad, overleden (62 jaar oud) op vrijdag 31 mei 1912 in Tilburg. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Charles Franciscus Cornelius Aelen, geboren op woensdag 6 december 1893 in 

Tilburg, priester gewijd te Mill Hill op zondag 17 juli 1921, leraar tussen 1921 en 1924 

in Tilburg, missionaris tussen 1924 en 1957 in Nellore, procurator tussen 1958 en 1968 

in Tilburg, overleden (74 jaar oud) op maandag 3 juni 1968 in Tilburg, begraven op 

donderdag 6 juni 1968 in Oosterbeek. 

 

Matheus Johannes Cornelis Aelen. 
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Deze foto is afkomstig van het regionaal archief Tilburg. 

 

 

 

Charles Franciscus Cornelius Aelen. 
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Deze foto is afkomstig van het regionaal archief Tilburg. 
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 Matheus Johannes Cornelis Aelen, trouwde (respectievelijk 22 en 20 jaar oud) (1) op 

woensdag 19 februari 1873 in Tilburg met Wilhelmina Pessers, geboren op vrijdag 12 maart 1852 

in Tilburg, overleden (35 jaar oud) op donderdag 14 juli 1887 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Gerardus Aloisius Nicolaas Aelen, geboren op maandag 7 juni 1875 in Tilburg, 

overleden (43 jaar oud) op donderdag 10 april 1919 in Tilburg, trouwde 

(respectievelijk 26 en 21 jaar oud) op donderdag 8 augustus 1901 in Rotterdam met 

Anna Gertrudis van Steen, geboren op zondag 1 augustus 1880 in Dinteloord, 

overleden (62 jaar oud) op woensdag 23 december 1942 in 's-Gravenhage. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Adrianus Maria Aelen, geboren op donderdag 7 februari 1878 in Tilburg, overleden 

(71 jaar oud) op woensdag 16 november 1949 in Tilburg, trouwde (beiden 26 jaar 

oud) op dinsdag 3 mei 1904 in Wouw (getuigen: zijn broer en haar zwager Gerardus 

Aloisius Nicolaas Aelen (zie VIIIa, op pagina 47), haar aangetrouwde oom Josephus 

Adrianus Corthals, Johannes Franciscus Pessers en haar oom Petrus Johannes 

Raaijmakers) met Anna Maria Petronella Raaijmakers, dochter van Johannes Baptist 

Raaijmakers en Adriana Catharina Doggen, geboren op zondag 5 augustus 1877 in 

Wouw, overleden (60 jaar oud) op woensdag 29 december 1937 aldaar. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIIb. Clasina Maria de Bont, dochter van Peter Cornelis de Bont (VIIa), op pagina 30 en Clara Maria 

van Trier, geboren op zondag 7 mei 1854 in Tilburg, overleden (43 jaar oud) op 

vrijdag 8 april 1898 aldaar, trouwde met Carolus Josephus Henricus Charles Verschuuren. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 

1. Albert Verschuuren, geboren op vrijdag 11 maart 1887 in Tilburg, kunstschilder, 

overleden (66 jaar oud) op dinsdag 3 november 1953 in Oosterhout. 

2. Charles Verschuuren, geboren op dinsdag 16 juni 1891 in Tilburg, overleden (64 jaar 

oud) op zaterdag 8 oktober 1955 in New York [new york, Verenigde Staten]. 

3. Louise Verschuuren. 

4. Jules Verschuuren. 

 

Clasina Maria de Bont. 
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Carolus Josephus Henricus Charles Verschuuren. 

 

 

 
 

Deze foto is afkomstig van het regionaal archief Tilburg. 
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Albert Verschuuren. 
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Hij werkte vermoedelijk bij het atelier van Pierre Cuypers, voor hij in 1905 naar Amsterdam vertrok. In 

Amsterdam studeerde aan de Rijksakademie van beeldende kunsten bij Antoon Derkinderen. In 1910 won 

hij de zilveren medaille voor schilderkunst bij de Prix de Rome. Hij maakte diverse studiereizen naar het 

buitenland. 

Van 1921 tot 1942 was Verschuuren docent aan de tekenafdeling van de Katholieke Leergangen, voorloper 

van de Tilburgse kunstacademie. Als kunstenaar maakte hij vooral christelijk religieus werk, vaak in 

opdracht van kerken. 

 

 

Charles Verschuuren. 

was een Nederlands schilder en illustrator. Hij was een van de negen kinderen van de Tilburgse 

textielfabrikant Carolus Verschuuren en Clasine de Bont. Hij trouwde op 15 augustus 1915 te Amsterdam 

met de revuedanseres Antonia Kemming. 

Verschuuren is in 1907 in Amsterdam begonnen op de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten en studeerde 

daar ontwerpen, beeldhouwen en illustratief tekenen. In 1913 vertrok hij naar Parijs. 

Verschuuren ging daarna werken bij drukkerij Kotting in Amsterdam. In zeven jaar tijd maakte hij daar 

meer dan honderd affiches, zowel reclameboodschappen voor allerlei producten als theateraffiches. Het 

bekendst is misschien wel zijn affiche voor de film De Jantjes. 

In juni 1922 vertrok Charles met zijn gezin naar Cleveland Ohio in de Verenigde Staten. Na zijn werk aldaar 

voor de International Display Company verhuisde het gezin in 1923 naar New York waar Verschuuren in 

dienst kwam bij dagblad de Brooklyn Daily Eagle. Hij maakte daar omslagen - het eerste dateert van 29 juni 

1924 - voor het op zondag uitkomende magazine. In 1931 exposeerde hij in een galerie in New York. 

De crisis van die jaren liet zich voelen. Op 1 januari 1933 was zijn laatste cover van het zondagblad van de 

Brooklyn Daily Eagle verschenen. Hij ging zelfs muurschilderingen maken in verschillende restaurants en 

nachtclubs in New York. 

Aan het bestaan van zijn werk als freelancer kwam een einde na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 

toen Verschuuren in dienst kwam als illustrator bij het Amerikaanse leger. Na de oorlog was Verschuuren 

een korte tijd werkzaam in de studio's van Walt Disney - hij werkte mee aan de animatiefilm Seeds of 

Destiny die in 1946 een Oscar won - maar keerde weer naar zijn oude werk terug. 

Buiten zijn illustratiewerk - verschillende affiches worden bewaard in het Stedelijk Museum in Amsterdam 

en het Theater Instituut Nederland - liet Charles Verschuuren een klein oeuvre na van olieverfschilderijen. 

 

 

Louise Verschuuren. 
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Deze foto is afkomstig van het regionaal archief Tilburg. 

 

 

 

Jules Verschuuren. 
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VIIIc. Joseph Maria François de Bont, zoon van Emanuel de Bont (VIIb), op pagina 32 en Allegonda 

Maria Magdalena Hoeben, geboren omstreeks 1853 in Rotterdam, boekdrukker, overleden 

(ongeveer 63 jaar oud) op woensdag 23 augustus 1916 in Rotterdam, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) op donderdag 18 juli 1878 in Rotterdam met Maria 

Elizabeth Aletta van Winkel, dochter van Jacobus Johannes van Winkel en Francisca Granzner, 

geboren omstreeks 1858 in Rotterdam, zij is in het kraambed overleden (ongeveer 41 jaar oud) in 

december 1899. 

 Uit dit huwelijk 17 kinderen: 

1. Antonius Hyacintus Josephus de Bont, geboren omstreeks 1878, overleden (ongeveer 

14 jaar oud) op dinsdag 28 maart 1893 in Rotterdam. 

2. Joseph Hyacinthus Alphonsus de Bont, geboren omstreeks 1878, overleden 

(ongeveer 16 jaar oud) op donderdag 25 april 1895 in Rotterdam. 

3. Maria Henriette Lidwina de Bont, geboren omstreeks 1878, overleden (ongeveer 12 

jaar oud) op woensdag 23 juli 1890 in Rotterdam. 

4. Theresia Helena Francisca Maria de Bont, geboren voor 1879, overleden (minstens 24 

dagen oud) op vrijdag 25 juli 1879 in Rotterdam. 

5. Theresia Helena Francisca Maria de Bont, geboren omstreeks 1880 in Rotterdam, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 32 jaar oud) op 

donderdag 6 juni 1907 in Rotterdam met Johan Bernard Ferdinand Buers, zoon van 

Hermanus Hendricus Buers en Anna Maria Louise Keuss, geboren omstreeks 1874 in 

Rotterdam, koopman. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Jacobus Franciscus Emanuel de Bont, geboren op zondag 17 april 1881 in 

Rotterdam, geprofest in 1901 in 's-Hertogenbosch als pater van de Congregatie van de 

Allerheiligste Verlosser, priester gewijd in 1906 in Wittem, overleden (65 jaar oud) op 

woensdag 7 augustus 1946 in Roosendaal. 

7. Francisca Joanna Maria de Bont, geboren voor 1882, overleden (minstens 23 dagen 

oud) op maandag 24 juli 1882 in Rotterdam. 

8. Francisca Joanna Maria de Bont, geboren omstreeks 1883 in Rotterdam, overleden 

(ongeveer 33 jaar oud) op vrijdag 18 mei 1917 aldaar, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 21 en ongeveer 29 jaar oud) op donderdag 18 mei 1905 in Rotterdam met 

Hendrik Theodorus Landman, zoon van Adrianus Cornelis Landman en Hendrika 

Johanna Maria Oomes, geboren omstreeks 1875, machinafabrikant. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

9. Emanuel Josephus Marie de Bont, geboren omstreeks 1885, boekdrukker. 

10. Elisabeth Josephina Maria de Bont, geboren op dinsdag 27 oktober 1885 in 

Rotterdam, trouwde (respectievelijk 30 en ongeveer 32 jaar oud) op 

donderdag 2 maart 1916 in Rotterdam met Wilhelmus Josephus Hendrikus Marie 

Warnars, zoon van Petrus Leonardus Warnars en Christina Wilhelmina Brand, 

geboren omstreeks 1883 in 's-Gravenhage, meubelfabrikant. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

11. Josephina Antonia Maria de Bont, geboren voor 1886, overleden (minstens 17 

maanden oud) op vrijdag 27 mei 1887 in Rotterdam. 

12. Josephina Antonia Maria de Bont, geboren omstreeks 1887, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) op donderdag 26 november 1914 in Rotterdam 

met Franciscus Petrus Josephus Kleijpool, zoon van Reinerus Jacobus Kleijpool en 

Johanna Maria Elast, geboren omstreeks 1888 in Schiedam, likeurstoker. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

13. Adrianus Antonius de Bont, geboren op maandag 19 november 1888 in Rotterdam. 

14. Maria Henriette Lidwina de Bont, geboren omstreeks 1891, trouwde (beiden 

ongeveer 26 jaar oud) op donderdag 27 juni 1918 in Rotterdam met Cornelis 

Franciscus Maria van Berkel, zoon van Wilhelmus Adrianus van Berkel en Anna 

Cornelia van Loon, geboren omstreeks 1891 in Rotterdam, werktuigbouwkundig 

ingenieur. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 
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15. Antonia Maria de Bont, geboren op maandag 28 augustus 1893 in Rotterdam. 

16. Alphonsa Maria Josephina de Bont, geboren op maandag 4 april 1898 in Rotterdam. 

17. Levenloos geboren zoon de Bont, geboren op woensdag 6 december 1899 in 

Rotterdam. 

 

VIIId. Hendrik Petrus Maria de Bont, zoon van Petrus Antonius (Pieter) de Bont (VIIc), op pagina 32 en 

Elisabeth Johanna van Kakerken, geboren op dinsdag 6 april 1852 in Breda, overleden (49 jaar 

oud) op woensdag 31 juli 1901 in Antwerpen [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 31 en 

26 jaar oud) op woensdag 14 november 1883 in Boom [antwerpen, België] met Emanuella 

Ludovica Francisca Oeijen, geboren op donderdag 25 december 1856 in 

Antwerpen [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Paul Anne Marie de Bont, geboren op maandag 8 september 1884 in Princenhage, 

overleden (51 jaar oud) op zaterdag 11 april 1936 in 

Malang [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], volgt IXa, op pagina 86. 

2. Elisa Valérie Marie de Bont, geboren op zondag 29 november 1885 in Princenhage. 

3. Emanuel Charles Louis Marie de Bont, geboren op zaterdag 20 november 1886 in 

Princenhage. 

4. Martha Alice Marie Fanny de Bont, geboren op donderdag 15 december 1887 in 

Princenhage, overleden (1 jaar oud) op maandag 8 april 1889 aldaar. 

5. Marquérite Mathilde Marie de Bont, geboren op maandag 24 december 1888 in 

Princenhage. 

6. John Henri Pauline Marie de Bont, geboren op woensdag 5 maart 1890 in 

Princenhage. 

7. Bertha Pierre Marie de Bont, geboren op vrijdag 10 juli 1891 in Princenhage. 

8. Frederik Emile Hortenx Marie de Bont, geboren op maandag 5 december 1892 in 

Princenhage, overleden (1 jaar oud) op donderdag 4 oktober 1894 aldaar. 

 

VIIIe. Charles Johannes Adrianus de Bont, zoon van Petrus Antonius (Pieter) de Bont (VIIc), op pagina 

32 en Elisabeth Johanna van Kakerken, geboren op zaterdag 23 juni 1860 in Breda, tweede 

Luitenant der infanterie in 1886, overleden (37 jaar oud) op vrijdag 30 juli 1897 in Breda, trouwde 

(respectievelijk 24 en ongeveer 19 jaar oud) op woensdag 17 juni 1885 in Geertruidenberg de 

huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 31 mei en 7 juni van dit jaar met Jeanne Léonie 

Emilie Smets, dochter van Pierre Jacques Smets en Alexandrine Agnes Hélène Ruth, geboren 

omstreeks 1865 in Goijer. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Victor Jean Alexandre Jacques de Bont, geboren op zaterdag 3 april 1886 in 

Geertruidenberg. 

 

VIIIf. Petrus Antonius Franciscus de Bont, zoon van Petrus Antonius (Pieter) de Bont (VIIc), op pagina 

32 en Elisabeth Johanna van Kakerken, geboren op zondag 29 december 1861 in Breda, overleden 

(51 jaar oud) op maandag 14 juli 1913 aldaar, trouwde (respectievelijk 27 en 28 jaar oud) op 

dinsdag 16 juli 1889 in Heteren met Alberta Maria van Wijck, dochter van Richardus van 

Wijck en Jacoba Aleida Meijer, geboren op maandag 10 juni 1861 in Heteren, overleden (63 jaar 

oud) op woensdag 2 juli 1924 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Richardus Elisa Maria de Bont, geboren op vrijdag 23 mei 1890 in Breda, overleden (6 

weken oud) op zaterdag 5 juli 1890 aldaar. 

2. Victor Anna Maria de Bont, geboren op woensdag 6 mei 1891 in Breda, overleden 

(ongeveer 60 jaar oud) in 1951 in Chicago [illinois, Verenigde Staten], volgt IXb, op 

pagina 86. 

3. Elisa Helena Maria de Bont, geboren op vrijdag 6 januari 1893 in Breda, overleden 

(één week oud) op vrijdag 13 januari 1893 aldaar. 

4. Helena Stephanie Maria de Bont, geboren op vrijdag 6 januari 1893 in Breda, 

overleden (één week oud) op vrijdag 13 januari 1893 aldaar. 
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5. Richardus Everdina Maria de Bont, geboren op maandag 5 augustus 1895 in Breda, 

overleden (2 maanden oud) op zondag 6 oktober 1895 aldaar. 

6. Elisa Stephanie Maria de Bont, geboren op dinsdag 27 september 1898 in Breda, 

overleden (92 jaar oud) op maandag 31 december 1990 in Vught, trouwde 

(respectievelijk 25 en 24 jaar oud) op maandag 26 mei 1924 in Breda met Antonius 

Maria Josephus Johannes Smits van Waesberghe, zoon van Franciscus Augustinus 

Maria Josephus Smits van Waesberghe en Maria Antoinetta Josephina Mutsaerts, 

geboren op zaterdag 27 mei 1899 in Breda, ingenieur, overleden (65 jaar oud) op 

zaterdag 1 augustus 1964 in Breda, begraven aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

Petrus Antonius Franciscus de Bont. 
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Deze foto is afkomstig van het regionaal archief Tilburg. 

 

 

 

VIIIg. Hendricus Martinus Franciscus de Bont, zoon van Theodorus Johannes Henricus de Bont 

(VIIe), op pagina 33 en Johanna Francisca Butteling, geboren in 

Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], overleden op zaterdag 5 januari 1918 aldaar, 

trouwde met Elonore Clementine Esser, geboren in Pasuruan [java, Indonesië], overleden op 

vrijdag 25 maart 1938 in Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], begraven op 

zaterdag 26 maart 1938 in Peneleh [vlaams-brabant, België]. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 
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1. Hetty de Bont, geboren in Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], volgt 

IXc, op pagina 86. 

 

VIIIh. Theodorus Johannes de Bont, zoon van Theodorus Johannes Henricus de Bont (VIIe), op pagina 

33 en Johanna Francisca Butteling, geboren op dinsdag 30 januari 1872 in 

Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], overleden (37 jaar oud) op 

maandag 20 september 1909 in Pasuruan [java, Indonesië], trouwde met Dorothea Wihelmina 

Pfaff, geboren op dinsdag 28 december 1880 in 

Magelang [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Theodorus Aloysius de Bont, geboren op vrijdag 8 september 1905 in 

Magelang [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië]25, overleden (90 jaar oud) op 

vrijdag 2 februari 1996 in Enschede25, volgt IXd, op pagina 86. 

2. Adé de Bont, geboren op maandag 22 juli 1907 in 

Malang [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië]26, overleden (86 jaar oud) op 

dinsdag 12 oktober 1993 in Delft26, volgt IXe, op pagina 87. 

 

VIIIi. Dirk Thomas de Bont, zoon van Theodorus Johannes Henricus de Bont (VIIe), op pagina 33 en 

Johanna Francisca Butteling, geboren op zondag 31 maart 1878 in 

Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], overleden (62 jaar oud) op 

zaterdag 29 juni 1940 in Malang [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], trouwde met Maria 

Louisa Focke, dochter van Willem Frederik Focke en Josephine Louise Kinoki, geboren in 

Kotaradja [sumatra, Indonesië], overleden op zondag 25 maart 1956 in Veenendaal. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 

1. Dirk Thomas de Bont, geboren op dinsdag 27 augustus 1912 in 

Pasuruan [java, Indonesië]27, overleden (81 jaar oud) op zaterdag 1 januari 1994 in 

's-Gravenhage27, volgt IXf, op pagina 87. 

 

VIIIj. Johannes Gerardus Andreas Mulders, zoon van Johannes Mulders (VIIf), op pagina 34 en 

Catharina Maria Willemse, geboren op zaterdag 30 juli 1910 in Teteringen, overleden (85 jaar 

oud) op vrijdag 13 oktober 1995 aldaar, begraven aldaar, trouwde (respectievelijk 31 en 27 jaar 

oud) op dinsdag 19 mei 1942 in Gilze en Rijen met Cornelia Anna de Jong, dochter van Johannes 

Baptist de Jong en Henrica Anna Catharina Schellekens, geboren op vrijdag 21 augustus 1914 in 

Gilze en Rijen, overleden (83 jaar oud) op vrijdag 7 november 1997 in Teteringen, begraven 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. (Niet openbaar), trouwde (Franciscus 28 jaar oud) op zaterdag 13 juli 1968 in 

Teteringen met Franciscus van de Wal, geboren op zaterdag 6 juli 1940 in Oirschot, 

overleden (61 jaar oud) op woensdag 20 februari 2002 in Eindhoven. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

5. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

6. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

7. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

VIIIk. (Niet openbaar), kind van Johannes Mulders (VIIf), op pagina 34 en Johanna Maas, relatie met 

(Niet openbaar), kind van Cornelis van Erp en Cornelia Joanna Maria van Empel. 
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 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet 

openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

VIIIl. Cornelis Mulders, zoon van Johannes Mulders (VIIi), op pagina 37 en Antonia Machielsen, 

geboren op vrijdag 17 december 1847 in Princenhage, wagenmaker in 1879, overleden (73 jaar 

oud) op maandag 27 december 1920 in Oud en Nieuw Gastel, trouwde (respectievelijk 29 en 24 

jaar oud) op woensdag 3 oktober 1877 in Princenhage met Adriana Hak, dochter van Johannes 

Hak en Maria Verhoeven, geboren op maandag 25 oktober 1852 in Princenhage, overleden (50 

jaar oud) op zondag 28 december 1902 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Maria Antonetta Mulders, geboren op maandag 14 oktober 1878 in Princenhage, 

overleden (3 maanden oud) op zondag 2 februari 1879 aldaar. 

2. Johannes Mulders, geboren op maandag 29 december 1879 in Princenhage, overleden 

(8 maanden oud) op vrijdag 10 september 1880 aldaar. 

3. Maria Antonetta Mulders, geboren op zondag 28 november 1880 in Prinsenbeek, 

overleden (51 jaar oud) op woensdag 6 april 1932 in Dorst28, volgt IXg, op pagina 87. 

4. Antonetta Elisabeth Mulders, geboren op zaterdag 13 februari 1886 in Princenhage, 

overleden (23 jaar oud) op dinsdag 23 november 1909 in Rucphen, volgt IXh, op 

pagina 89. 

5. Joannes Cornelis Mulders, geboren op donderdag 29 december 1887 in Princenhage, 

overleden (66 jaar oud) op zondag 7 februari 1954 in Prinsenbeek29, volgt IXi, op 

pagina 89. 

 

VIIIm. Johannes Mulders, zoon van Johannes Mulders (VIIi), op pagina 37 en Antonia Machielsen, 

geboren op donderdag 17 juni 1852 in Princenhage, dagloner, overleden (83 jaar oud) op 

zaterdag 2 mei 1936 in Teteringen, trouwde (respectievelijk 31 en 25 jaar oud) op 

woensdag 11 juni 1884 in Princenhage met Anna Maria Franken, dochter van Jan Franken en 

Antonetta Rennen, geboren op maandag 19 juli 1858 in Princenhage, overleden (67 jaar oud) op 

zondag 17 januari 1926 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Johannes Mulders, geboren op donderdag 25 juni 1885 in Princenhage. 

2. Johanna Antonetta Mulders, geboren op woensdag 5 juni 1889 in Princenhage, 

trouwde (respectievelijk 30 en 29 jaar oud) op donderdag 27 november 1919 in Breda 

met Alexander Johannes Damen, zoon van Johannes Damen en Joanna Goossens, 

geboren op zondag 15 december 1889 in Ginneken. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. Adrianus Jacobus Mulders, geboren op woensdag 15 februari 1893 in Breda, 

overleden (78 jaar oud) op donderdag 20 januari 1972 aldaar, volgt IXj, op pagina 91. 

4. Maria Adriana Mulders, geboren op zaterdag 15 december 1894 in Princenhage, 

overleden (89 jaar oud) op zaterdag 23 juni 1984 in Berg en Terblijt, volgt IXk, op 

pagina 92. 

 

VIIIn. Jacobus Mulders, zoon van Johannes Mulders (VIIi), op pagina 37 en Antonia Machielsen, 

geboren op zaterdag 5 maart 1853 in Princenhage, dienstknecht in 1879, voerman tussen 1886 en 

1892, rijtuigverhuurder tussen 1890 en 1896, overleden (78 jaar oud) op woensdag 1 juli 1931 in 

Oudenbosch20, begraven aldaar, trouwde (respectievelijk 26 en 27 jaar oud) op 

dinsdag 26 augustus 1879 in Oudenbosch de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats gehad op 

17 augustus van dit jaar met Anna Elisabeth Hopstaken, dochter van Jacobus Hopstaken en 
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Anna Maria Vos, geboren op vrijdag 23 april 1852 in Oudenbosch, overleden (76 jaar oud) op 

woensdag 20 februari 1929 aldaar30, begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Levenloos geboren dochter Mulders, geboren op donderdag 25 november 1886 in 

Oudenbosch. 

2. Levenloos geboren zoon Mulders, geboren op maandag 4 februari 1889 in 

Oudenbosch. 

3. Maria Anna Alphonsa Mulders (Zuster Agnetis), geboren op 

dinsdag 9 december 1890 in Oudenbosch, overleden (84 jaar oud) op 

dinsdag 11 november 1975 in Zundert31, begraven aldaar. 

4. Alphonsus Johannes Maria (Fons) Mulders, geboren op dinsdag 31 januari 1893 in 

Oudenbosch, Huisprelaat van Z.H. de Paus, Ere-kanunnik van het kathedraal kapitel 

van Breda, Ridder in de Orde van de Nederlanse Leeuw, priesterwijding op 

zaterdag 2 juni 1917 in Hoeven, doctor in de H. Godsgeleerdheid op 

dinsdag 19 juli 1921 in Fribourg [fribourg, Zwitserland], professor aan het 

Groot-Seminarie op donderdag 13 oktober 1921 in Hoeven, hoogleraar aan de 

katholieke universiteit in 1936 in Nijmegen, met emeritaat op 

maandag 16 september 1963, overleden (88 jaar oud) op donderdag 9 april 1981 in 

Nijmegen32, begraven in Heilig Landstichting. 

5. Anna Maria Alphonsa Mulders, geboren op zaterdag 4 januari 1896 in Oudenbosch, 

Draagster van de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, overleden (83 

jaar oud) op zaterdag 15 december 1979 in Oudenbosch33, begraven aldaar aan de Sint 

Bernaertsstraat, trouwde (respectievelijk 24 en 39 jaar oud) op 

woensdag 11 augustus 1920 in Oudenbosch met Marinus Josephus Gielen, zoon van 

Bernardus Petrus Gielen en Maria Mommers, geboren op vrijdag 22 oktober 1880 in 

Oudenbosch, boomkweker, overleden (65 jaar oud) op woensdag 27 februari 1946 in 

Oudenbosch. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Jacobus Mulders. 
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Anna Elisabeth Hopstaken. 

 

 

 
 

 

 

Maria Anna Alphonsa Mulders. 
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Alphonsus Johannes Maria (Fons) Mulders. 

In het jaarboek van de Ghulden Roos nummer 65 staat het leven van Alphons Johannes Maria Mulders 

uitgebreid beschreven door J.C.M. de Jong. 

 

 

 
 

 

 

Anna Maria Alphonsa Mulders. 
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Voorkant bidprentje 
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Marinus Josephus Gielen. 
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VIIIo. Adrianus Mulders, zoon van Johannes Mulders (VIIi), op pagina 37 en Antonia Machielsen, 

geboren op zondag 10 december 1854 in Princenhage, huisschilder, overleden (50 jaar oud) op 

zaterdag 4 februari 1905 in Breda, trouwde (respectievelijk 35 en 31 jaar oud) op 

donderdag 8 mei 1890 in Breda met Jeannette Braat, dochter van Willem Braat en Cornelia 

Roossen, geboren op maandag 7 februari 1859 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Willem Johannes Mulders, geboren op woensdag 25 februari 1891 in Breda, 
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overleden (49 jaar oud) op zondag 16 februari 1941 in 's-Gravenhage, volgt IXl, op 

pagina 92. 

2. Jacques Adrianus Mulders, geboren op dinsdag 17 mei 1892 in Breda, volgt IXm, op 

pagina 92. 

3. Johan Petrus Paulus Mulders, geboren op donderdag 11 juli 1895 in Breda, volgt 

IXn, op pagina 93. 

 

VIIIp. Petrus Mulders, zoon van Johannes Mulders (VIIi), op pagina 37 en Antonia Machielsen, geboren 

op vrijdag 29 april 1859 in Princenhage, overleden (69 jaar oud) op maandag 14 mei 1928 in 

Ginneken, trouwde (respectievelijk 24 en 26 jaar oud) op woensdag 13 februari 1884 in 

Princenhage met Maria Verhagen, dochter van Adrianus Verhagen en Maria van den Broek, 

geboren op vrijdag 26 juni 1857 in Princenhage, overleden (71 jaar oud) op 

donderdag 27 september 1928 in Ginneken. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Maria Antonetta Mulders, geboren op zaterdag 6 december 1884 in Oosterhout, 

overleden (1 jaar oud) op donderdag 16 september 1886 in Ginneken. 

2. Johannes Adrianus Mulders, geboren op zondag 10 januari 1886 in Oosterhout, 

overleden (4 maanden oud) op maandag 24 mei 1886 in Ginneken. 

3. Johannes Adrianus (Jannes) Mulders, geboren op woensdag 20 april 1887 in 

Ginneken, overleden (83 jaar oud) op woensdag 17 juni 1970 in Bergeijk, volgt IXo, op 

pagina 93. 

4. Adrianus Johannes Mulders, geboren op zondag 23 juni 1889 in Ginneken, overleden 

(5 maanden oud) op donderdag 28 november 1889 aldaar. 

5. Jeanetta Maria Mulders, geboren op woensdag 13 augustus 1890 in Ginneken, 

overleden (3 maanden oud) op zaterdag 29 november 1890 aldaar. 

6. Jeanetta Maria Mulders, geboren op dinsdag 15 september 1891 in Ginneken, volgt 

IXp, op pagina 93. 

7. Adriana Antonetta Mulders, geboren op maandag 15 mei 1893 in Ginneken, 

overleden (4 maanden oud) op dinsdag 10 oktober 1893 aldaar. 

8. Adrianus Johannes Mulders, geboren op woensdag 26 september 1894 in Ginneken, 

overleden (6 maanden oud) op dinsdag 16 april 1895 aldaar. 

9. Maria Cornelia Mulders, geboren op vrijdag 5 juni 1896 in Ginneken, overleden (5 

weken oud) op vrijdag 10 juli 1896 aldaar. 

10. Maria Antoinetta Mulders, geboren op maandag 15 november 1897 in Ginneken, 

overleden (45 jaar oud) op vrijdag 1 oktober 1943 in Gilze en Rijen, volgt IXq, op 

pagina 93. 

 

VIIIq. Cornelia Mulders, dochter van Johannes Mulders (VIIi), op pagina 37 en Antonia Machielsen, 

geboren op donderdag 28 april 1864 in Princenhage, overleden (74 jaar oud) op 

zondag 1 mei 1938 aldaar, trouwde (respectievelijk 35 en 47 jaar oud) op woensdag 25 april 1900 

in Princenhage met Johannes Franken, zoon van Jan Franken en Antonetta Rennen, geboren op 

zondag 26 september 1852 in Princenhage, overleden (64 jaar oud) op vrijdag 5 januari 1917 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Johannes Franken, geboren op zondag 1 december 1901 in Princenhage, overleden 

(82 jaar oud) op vrijdag 23 november 1984 in Brecht [antwerpen, België], trouwde 

(respectievelijk 29 en 27 jaar oud) op donderdag 30 juli 1931 in Princenhage met Maria 

Anna van Gurp, geboren op zondag 27 september 1903 in Princenhage. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Cornelis Arnoldus Franken, geboren op zondag 14 december 1902 in Princenhage, 

overleden (88 jaar oud) op woensdag 2 januari 1991 in Breda, trouwde (respectievelijk 

24 en 27 jaar oud) op donderdag 17 november 1927 in Princenhage met Cornelia 

Johanna Snoeys, geboren op dinsdag 23 oktober 1900 in Princenhage. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

3. Petrus Antonius Franken, geboren op woensdag 21 september 1904 in Princenhage, 



 www.GOWB.nl  

  

trouwde (respectievelijk 33 en 21 jaar oud) op donderdag 19 mei 1938 in Princenhage 

met Petronella Johanna Mol, geboren op vrijdag 6 oktober 1916 in Princenhage. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIIr. Johannes Mulders, zoon van Jacobus Mulders (VIIk), op pagina 38 en Anna Cornelia Schrauwen, 

geboren op donderdag 13 augustus 1857 in Oudenbosch, schilder tussen 1884 en 1913, overleden 

(59 jaar oud) op maandag 30 april 1917 in Oudenbosch, trouwde (respectievelijk 26 en 30 jaar 

oud) op maandag 16 juni 1884 in Oudenbosch de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad 

op 1 en 8 juni van dit jaar met Johanna de Roos, dochter van Daniel de Roos en Adriana Cornelia 

Adan, geboren op dinsdag 4 oktober 1853 in Oudenbosch, overleden (66 jaar oud) op 

dinsdag 28 september 1920 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Jacobus Henricus Mulders, geboren op donderdag 4 november 1886 in Oudenbosch, 

overleden (69 jaar oud) op zondag 5 augustus 1956 aldaar34, volgt IXr, op pagina 94. 

2. Levenloos geboren zoon Mulders, geboren op zaterdag 17 september 1892 in 

Oudenbosch. 

 

VIIIs. Antonetta Cornelia Mulders, dochter van Jacobus Mulders (VIIk), op pagina 38 en Anna 

Cornelia Schrauwen, geboren op zondag 5 februari 1860 in Oudenbosch, overleden (55 jaar oud) 

op woensdag 29 december 1915 in Roosendaal, trouwde (beiden 32 jaar oud) op 

maandag 12 september 1892 in Oudenbosch de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 

28 augustus en 4 september van dit jaar met Johannes Jongmans, zoon van Johannes 

Jongmans en Petronella van den Enden, geboren op dinsdag 13 maart 1860 in Hoeven, stukadoor 

tussen 1887 en 1903. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Petronella Cornelia Maria Jongmans, geboren op woensdag 7 juni 1893 in 

Oudenbosch, overleden in Reuver [nordrhein-westfalen, Duitsland]. 

2. Jacobus Johannes Cornelis Jongmans, geboren op dinsdag 6 november 1894 in 

Oudenbosch, trouwde (respectievelijk 22 en 20 jaar oud) op 

dinsdag 11 september 1917 in Roosendaal met Jacoba Antonia van den Buijs, 

geboren op zaterdag 31 oktober 1896 in Roosendaal, overleden (89 jaar oud) op 

zaterdag 13 september 1986 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Cornelia Adriana Jongmans, geboren op maandag 24 februari 1896 in Oudenbosch, 

overleden (één maand oud) op woensdag 22 april 1896 aldaar. 

4. Johannis Cornelis Wilhelmus Jongmans, geboren op maandag 11 oktober 1897 in 

Oudenbosch, trouwde (respectievelijk 19 en 17 jaar oud) op 

dinsdag 11 september 1917 in Roosendaal met Anna Helena Canters, geboren op 

donderdag 15 februari 1900 in Nederweert, overleden (79 jaar oud) op 

zaterdag 4 augustus 1979 in Roosendaal. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Wilhelmus Cornelis Maria Jongmans, geboren op donderdag 14 september 1899 in 

Oudenbosch, trouwde met Catharina Potters, geboren op donderdag 20 juni 1901 in 

Roosendaal, overleden (84 jaar oud) op dinsdag 20 mei 1986 aldaar. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Cornelis Johannes Jongmans, geboren op dinsdag 11 februari 1902 in Oudenbosch, 

trouwde met Elisabeth Wilhelmina Caron, geboren in Den Hout, overleden in 

Oosterhout. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. Adrianus Antonius Josephus (Janus) Jongmans, geboren op 

maandag 23 november 1903 in Oudenbosch, overleden (85 jaar oud) op 

dinsdag 13 december 1988 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 23 en 18 jaar 

oud) op maandag 22 augustus 1927 in Oudenbosch de huwelijksafkondigingen 

hebben plaats gehad op 30 juli en 6 augustus van dit jaar met Maria van der Horst, 

dochter van Pieter van der Horst en Antonia Heskens, geboren op 

woensdag 3 februari 1909 in Standdaarbuiten, stukadoor, overleden (83 jaar oud) op 

dinsdag 10 maart 1992 in Roosendaal. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

8. Aloysius Petrus Gerardus Jongmans, geboren op zaterdag 14 juli 1906 in 
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Oudenbosch, overleden in Weert, trouwde met Truus Canters, geboren in 

Nederweert. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Johannes Jongmans, zoon van Johannes Jongmans en Petronella van den Enden, trouwde 

(beiden 27 jaar oud) (2) op maandag 16 mei 1887 in Oudenbosch de huwelijksafkondigingen 

hebben plaats gehad op 1 en 8 mei van dit jaar met Johanna Arnolda Leijten, dochter van Lucas 

Leijten en Johanna Elisabeth Molmans, geboren op dinsdag 11 oktober 1859 in Boxmeer, 

overleden (31 jaar oud) op zaterdag 6 december 1890 in Oudenbosch. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Johannes Petrus Jongmans, geboren op donderdag 8 maart 1888 in Oudenbosch, 

overleden (2 jaar oud) op zaterdag 27 december 1890 aldaar. 

2. Petrus Lucas Jongmans, geboren op zondag 8 juni 1890 in Oudenbosch, overleden (3 

maanden oud) op dinsdag 23 september 1890 aldaar. 

 

VIIIt. Cornelia Catharina Mulders, dochter van Jacobus Mulders (VIIk), op pagina 38 en Anna 

Cornelia Schrauwen, geboren op zondag 29 maart 1863 in Oudenbosch, overleden (69 jaar oud) 

op zondag 13 november 1932 aldaar, trouwde (respectievelijk 27 en 38 jaar oud) op 

maandag 5 januari 1891 in Oudenbosch de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 21 en 

28 december van het vorige jaar met Gerardus van Leen, zoon van Nicolaas van Leen en 

Wilhelmina Horians, geboren op zaterdag 31 juli 1852 in Oudenbosch, schipper tussen 1891 en 

1898, scheerder tussen 1925 en 1926, overleden (73 jaar oud) op dinsdag 22 juni 1926 in 

Oudenbosch. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Nicolaas Jacobus van Leen, geboren op donderdag 2 juni 1892 in 

Oudenbosch, bierbrouwersknecht tussen 1925 en 1925, trouwde (respectievelijk 32 en 

23 jaar oud) op maandag 20 april 1925 in Oudenbosch de huwelijksafkondiging heeft 

plaats gehad op 28 maart en van dit jaar met Carolina Maria van As, dochter van 

Johannes van As en Adriana van Geel, geboren op donderdag 31 oktober 1901 in 

Oudenbosch. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Cornelia Wilhelmina van Leen, geboren op maandag 28 mei 1894 in Oudenbosch, 

trouwde (respectievelijk 30 en ongeveer 26 jaar oud) op maandag 16 februari 1925 in 

Oudenbosch de huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 31 januari van dit jaar 

met Franciscus Gregorius van Tilburg, zoon van Laurens van Tilburg en Johanna 

Proost, geboren omstreeks 1898 in Bergen op Zoom, constructiewerker in 1925. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Antonius Johannes van Leen, geboren op donderdag 6 januari 1898 in 

Oudenbosch, drukker in 1925, trouwde met Lucia Maria Antonia Veraert, geboren op 

zaterdag 24 mei 1902 in Oudenbosch. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIIu. Cornelis Johannes Mulders, zoon van Jacobus Mulders (VIIk), op pagina 38 en Anna Cornelia 

Schrauwen, geboren op dinsdag 21 maart 1865 in Oudenbosch, schilder tussen 1890 en 1921, 

overleden (71 jaar oud) op maandag 14 september 1936 in Nijmegen, trouwde (respectievelijk 25 

en ongeveer 26 jaar oud) op maandag 15 september 1890 in Oudenbosch de 

huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 24 en 31 augustus van dit jaar met Maria 

Elizabeth Weijers, dochter van Jan Weijers en Hendrika van Oirsouw, geboren omstreeks 1864 in 

Batenburg, dienstmeid in 1890. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Jacobus Johannes Mulders, geboren op vrijdag 18 september 1891 in Oudenbosch, 

overleden (57 jaar oud) op zaterdag 6 november 1948 in Nijmegen, volgt IXs, op 

pagina 96. 

2. Johannes Cornelis Hendricus Mulders, geboren op zondag 18 februari 1894 in 

Oudenbosch, volgt IXt, op pagina 96. 

3. Cornelia Hendrika Maria Mulders, geboren op zondag 27 juni 1897 in Oudenbosch, 

trouwde (respectievelijk 25 en 28 jaar oud) op zaterdag 15 juli 1922 in Nijmegen met 

Wouterus Theodorus Heskes, zoon van Carel Jacobus Heskes en Maria Elisabeth 
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Catharina Wouters, geboren op zaterdag 30 juni 1894 in Nijmegen, spoorwegbeambte 

in 1922. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIIv. Cornelia Mulders, dochter van Adriaan Mulders (VIIl), op pagina 39 en Elisabeth Tielen, 

geboren op dinsdag 23 november 1858 in Teteringen, overleden (86 jaar oud) op 

dinsdag 23 januari 1945 in Effen21, trouwde (respectievelijk 37 en 32 jaar oud) op 

woensdag 18 november 1896 in Princenhage met Cornelius Adrianus Jansen, geboren op 

woensdag 27 april 1864 in Princenhage, overleden (71 jaar oud) op donderdag 30 januari 1936 

aldaar35. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Anna Maria Elisabeth Jansen, geboren op woensdag 27 mei 1903 in Princenhage, 

trouwde (respectievelijk 24 en 25 jaar oud) op woensdag 28 september 1927 in 

Princenhage met Antonius Roovers, zoon van Johannes Baptist Roovers en Petronella 

Cornelia Wagemakers, geboren op woensdag 14 mei 1902 in Princenhage. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Cornelia Mulders. 

 

 

 
 

 

 

Cornelius Adrianus Jansen. 
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 Cornelius Adrianus Jansen, trouwde (respectievelijk 27 en 28 jaar oud) (2) op 

woensdag 17 februari 1892 in Princenhage met Maria van den Bliek, geboren op 

vrijdag 27 februari 1863 in Princenhage, overleden (31 jaar oud) op donderdag 12 juli 1894 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Pieternella Maria Jansen, geboren op donderdag 15 december 1892 in Princenhage, 

trouwde (respectievelijk 27 en 34 jaar oud) op donderdag 8 januari 1920 in 

Princenhage met Christianus Verschueren, geboren op zondag 31 mei 1885 in 

Princenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Maria Jansen, geboren op donderdag 22 maart 1894 in Princenhage. 

 

VIIIw. Johanna Maria Mulders, dochter van Adriaan Mulders (VIIl), op pagina 39 en Elisabeth Tielen, 

geboren op woensdag 15 augustus 1860 in Teteringen, trouwde (respectievelijk 30 en 25 jaar 

oud) op woensdag 6 mei 1891 in Princenhage met Johannes Baptist Nuijten, geboren op 

maandag 18 december 1865 in Princenhage, overleden (43 jaar oud) op 

donderdag 16 december 1909 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Adrianus Nuijten, geboren op zondag 16 juli 1893 in Princenhage, trouwde 

(respectievelijk 31 en 26 jaar oud) op donderdag 18 juni 1925 in Princenhage met 

Cornelia Schalk, geboren op dinsdag 30 mei 1899 in Princenhage. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

2. Johannes Nuijten, geboren op zondag 16 juli 1893 in Princenhage, voerman in 1928. 

3. Antonius Nuijten, geboren op vrijdag 29 november 1895 in Princenhage. 

4. Marinus Nuijten, geboren op vrijdag 11 december 1896 in Princenhage, trouwde 

(respectievelijk 26 en 25 jaar oud) op donderdag 3 mei 1923 in Princenhage met 

Elisabeth Verdaasdonk, dochter van Johannes Verdaasdonk en Adriana Maria van 

Lindeloof, geboren op donderdag 10 maart 1898 in Princenhage. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

5. Cornelis Nuijten, geboren op donderdag 3 februari 1898 in 

Princenhage, fabrieksarbeider in 1928, trouwde (respectievelijk 30 en ongeveer 22 jaar 
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oud) op vrijdag 10 augustus 1928 in Etten-Leur de huwelijksafkondiging heeft plaats 

gehad op 28 juli van dit jaar met Johanna Martens, dochter van Petrus Martens en 

Willemijna van den Beemd, geboren omstreeks 1906 in Etten-Leur, dienstmeid in 

1928. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Elisabeth Nuijten, geboren op woensdag 7 juni 1899 in Princenhage. 

7. Petronella Nuijten, geboren op dinsdag 19 november 1901 in Princenhage, trouwde 

(respectievelijk 28 en 27 jaar oud) op donderdag 12 december 1929 in Princenhage met 

Johannes Marinus van Beek, geboren op zondag 19 oktober 1902 in Princenhage. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

8. Johanna Nuijten, geboren op woensdag 4 maart 1903 in Princenhage, overleden (4 

jaar oud) op donderdag 20 februari 1908 aldaar. 

9. Antonia Nuijten, geboren op maandag 30 april 1906 in Princenhage, trouwde met 

Cornelis Herrijgers, geboren op zaterdag 31 december 1904 in Rijsbergen. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIIx. Antonie (Antonius22) Mulders, zoon van Adriaan Mulders (VIIl), op pagina 39 en Elisabeth 

Tielen, geboren op woensdag 16 oktober 1861 in Teteringen, overleden (69 jaar oud) op 

zondag 8 maart 1931 in Princenhage22, trouwde (respectievelijk 32 en 29 jaar oud) op 

woensdag 31 januari 1894 in Princenhage met Clasina Verdaasdonk, dochter van Antonie 

Verdaasdonk en Cornelia de Graaf, geboren op maandag 19 september 1864 in Princenhage, 

overleden (82 jaar oud) op zondag 17 augustus 1947 in Teteringen. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Antonius Adrianus Mulders, geboren op dinsdag 28 januari 1896 in Princenhage, 

overleden (6 maanden oud) op woensdag 5 augustus 1896 aldaar. 

2. Cornelia Elisabeth Mulders, geboren op maandag 23 augustus 1897 in Princenhage, 

overleden (37 dagen oud) op woensdag 29 september 1897 aldaar. 

3. Cornelia Elisabeth Mulders, geboren op dinsdag 13 december 1898 in Princenhage, 

overleden (91 jaar oud) op woensdag 3 januari 1990 in Etten-Leur, volgt IXu, op 

pagina 96. 

4. Adrianus Mulders, geboren op zondag 25 februari 1900 in Princenhage36, overleden 

(69 jaar oud) op zaterdag 9 augustus 1969 in Breda36, volgt IXv, op pagina 97. 

5. Antonius Cornelis Mulders, geboren op dinsdag 30 juli 1901 in Princenhage, 

overleden (86 jaar oud) op dinsdag 14 juni 1988 in Etten-Leur37, volgt IXw, op pagina 

97. 

 

Antonie Mulders. 
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VIIIy. Johannes Mulders, zoon van Adriaan Mulders (VIIl), op pagina 39 en Elisabeth Tielen, geboren 

op donderdag 28 juni 1866 in Princenhage, overleden (77 jaar oud) op zondag 28 mei 1944 in 

Breda, trouwde (respectievelijk 32 en 25 jaar oud) (1) op woensdag 8 februari 1899 in Princenhage 

met Catharina van Baal, dochter van Wilhelmus van Baal en Johanna van Oers, geboren op 

vrijdag 19 december 1873 in Princenhage, overleden (26 jaar oud) op maandag 2 april 1900 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Johanna Cornelia Maria Mulders, geboren op zaterdag 10 maart 1900 in Princenhage, 

overleden (79 jaar oud) op zaterdag 10 maart 1979 in Breda, volgt IXx, op pagina 98. 

 

 Johannes Mulders, trouwde (respectievelijk 34 en 32 jaar oud) (2) op woensdag 7 november 1900 

in Princenhage met Elisabeth Schalk, geboren op dinsdag 25 februari 1868 in Princenhage. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Adrianus Mulders, geboren op zaterdag 12 oktober 1901 in Princenhage, overleden 

(93 jaar oud) op maandag 12 december 1994 in Breda38, volgt IXy, op pagina 99. 

2. Elisabeth Mulders, geboren op zondag 14 december 1902 in Princenhage, overleden 

(85 jaar oud) op maandag 11 april 1988 in Breda, volgt IXz, op pagina 100. 

3. Catharina Elisabeth Mulders, geboren op vrijdag 22 juli 1904 in Princenhage, 

overleden (1 jaar oud) op donderdag 4 januari 1906 aldaar. 

4. Cornelis Adrianus Mulders, geboren op zaterdag 9 september 1905 in Princenhage, 

overleden (92 jaar oud) op zondag 19 oktober 1997 in Breda39, volgt IXaa, op pagina 

102. 

5. Catharina Elisabeth Mulders, geboren op zondag 21 oktober 1906 in Princenhage, 

overleden (41 dagen oud) op zaterdag 1 december 1906 aldaar. 

6. Cornelia Elisabeth Mulders, geboren op dinsdag 21 januari 1908 in Princenhage, 

overleden (91 jaar oud) op maandag 1 februari 1999 in Prinsenbeek40, volgt IXab, op 

pagina 102. 

7. Catharina (To) Mulders, geboren op woensdag 10 augustus 1910 in Princenhage, 

overleden (76 jaar oud) op maandag 15 december 1986 in Prinsenbeek41, volgt IXac, op 

pagina 104. 
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8. Maria Elisabeth Mulders, geboren op woensdag 28 mei 1913 in Princenhage, 

overleden (87 jaar oud) op donderdag 29 juni 2000 in Zundert42, volgt IXad, op pagina 

105. 

 

VIIIz. Antonia Mulders, dochter van Adriaan Mulders (VIIl), op pagina 39 en Elisabeth Tielen, geboren 

op vrijdag 11 maart 1870 in Princenhage, overleden (78 jaar oud) op vrijdag 28 januari 1949 

aldaar23, trouwde (respectievelijk 25 en 26 jaar oud) op woensdag 12 februari 1896 in Princenhage 

met Marinus van Hooijdonk, geboren op vrijdag 19 november 1869 in Princenhage, overleden 

(79 jaar oud) op woensdag 29 juni 1949 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Elisabeth Johanna van Hooijdonk, geboren op maandag 16 november 1896 in 

Princenhage, overleden (79 jaar oud) op vrijdag 3 september 1976 in Breda, trouwde 

(respectievelijk 27 en 29 jaar oud) op woensdag 20 februari 1924 in Princenhage met 

Adrianus Schraven, geboren op zaterdag 21 april 1894 in Princenhage, overleden (73 

jaar oud) op donderdag 1 juni 1967 in Breda. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Hendrikus van Hooijdonk, geboren op zondag 3 oktober 1897 in Princenhage, 

overleden (22 dagen oud) op maandag 25 oktober 1897 aldaar. 

3. Johanna Maria van Hooijdonk, geboren op zondag 3 oktober 1897 in Princenhage. 

4. Cornelia van Hooijdonk, geboren op woensdag 21 februari 1900 in Princenhage. 

5. Adrianus van Hooijdonk, geboren op maandag 8 juli 1901 in Princenhage, trouwde 

(respectievelijk 29 en 25 jaar oud) op woensdag 22 april 1931 in Princenhage met 

Petronella Antonia van den Bliek, geboren op dinsdag 25 juli 1905 in Breda. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Helena Maria van Hooijdonk, geboren op maandag 7 juli 1902 in Princenhage, 

trouwde (respectievelijk 22 en 25 jaar oud) op woensdag 15 oktober 1924 in 

Princenhage met Antonius Johannes Bastiaansen, geboren op 

donderdag 13 april 1899 in Princenhage. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. Antonia van Hooijdonk, geboren op zondag 16 april 1905 in Princenhage, trouwde 

(respectievelijk 26 en 31 jaar oud) op woensdag 25 november 1931 in Princenhage met 

Adrianus van Son, geboren op dinsdag 6 november 1900 in Teteringen. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

8. Hendrikus van Hooijdonk, geboren op maandag 25 november 1907 in Princenhage. 

9. Antonius van Hooijdonk, geboren op zaterdag 26 december 1908 in Princenhage, 

overleden (12 dagen oud) op donderdag 7 januari 1909 aldaar. 

10. Johannes van Hooijdonk, geboren op woensdag 12 maart 1913 in Princenhage. 

11. Maria Johanna van Hooijdonk, geboren op vrijdag 23 april 1909 in Roosendaal, 

overleden (78 jaar oud) op donderdag 5 november 1987 aldaar, volgt IXae, op pagina 

106. 

 

Antonia Mulders. 
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VIIIaa. Johanna Mulders, dochter van Pieter Mulders (VIIm), op pagina 39 en Anna Maria Bus, geboren 

op maandag 23 december 1861 in Oud en Nieuw Gastel, zij is in het kraambed overleden (39 jaar 

oud) op vrijdag 6 september 1901 aldaar, trouwde (respectievelijk 36 en 32 jaar oud) op 

dinsdag 15 november 1898 in Oud en Nieuw Gastel de huwelijksafkondigingen hebben plaats 

gehad op 30 oktober en 6 november van dit jaar met Cornelis Adriaan Bus, zoon van Pieter 

Bus en Dymphna den Ronden, geboren op donderdag 8 november 1866 in 

Oud en Nieuw Gastel, timmerman tussen 1898 en 1918, overleden (56 jaar oud) op 

donderdag 5 april 1923 in Oud en Nieuw Gastel. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Petrus Cornelus Rumoldus Bus, geboren op woensdag 8 augustus 1900 in 

Oud en Nieuw Gastel, bij overlijden woonde hij Dorpstraat 16 Oud Gastel op 

maandag 14 december 1953, overleden (53 jaar oud) op maandag 14 december 1953 in 

Oud en Nieuw Gastel43, begraven op woensdag 16 december 1953 in Bergen op Zoom, 

trouwde (respectievelijk 28 en 26 jaar oud) op woensdag 24 juli 1929 in 

Oud en Nieuw Gastel de huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 6 juli van dit 

jaar met Adriana Petronella Heshof, dochter van Cornelis Heshof en Johanna Damen, 

geboren op woensdag 11 februari 1903 in Oud en Nieuw Gastel. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

2. Adrianus Petrus Jacobus Bus, geboren op dinsdag 27 augustus 1901 in 

Oud en Nieuw Gastel, overleden (4 maanden oud) op vrijdag 3 januari 1902 aldaar. 

 

 Cornelis Adriaan Bus, zoon van Pieter Bus en Dymphna den Ronden, trouwde (respectievelijk 

37 en 38 jaar oud) (2) op dinsdag 10 mei 1904 in Oud en Nieuw Gastel de huwelijksafkondigingen 

hebben plaats gehad op 24 april en 1 mei van dit jaar met Anna Margaretha de Herder, dochter 

van Willem de Herder en Dijmphna Hack, geboren op vrijdag 27 april 1866 in 

Oud en Nieuw Gastel, overleden (52 jaar oud) op vrijdag 2 augustus 1918 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIIab. Matheus Mulders, zoon van Johannes Mulders (VIIo), op pagina 41 en Antonetta Roovers, 
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geboren op donderdag 23 september 1869 in Terheijden, telegrafist in 1909, overleden (65 jaar 

oud) op vrijdag 1 februari 1935 in Tilburg, trouwde (1) met Elisabeth Schalken, dochter van 

Antonie Schalken en Johanna Biemans, geboren omstreeks 1879 in Dordrecht. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Antonetta Maria Mulders, geboren op vrijdag 21 maart 1902 in Dubbeldam, 

overleden (70 jaar oud) op maandag 6 november 1972 in Tilburg44, volgt IXaf, op 

pagina 106. 

 

 Matheus Mulders, trouwde (respectievelijk 39 en 31 jaar oud) (2) op 

woensdag 22 september 1909 in Dongen de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 5 en 

12 september van dit jaar alsmede te met Johanna Maria Vloeimans, dochter van Petrus 

Vloeimans en Maria van der Wee, geboren op dinsdag 26 februari 1878 in Dongen, overleden (86 

jaar oud) op donderdag 14 januari 1965 in Tilburg. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Maria Pieternella Catharina Mulders, geboren op vrijdag 22 juli 1910 in Rotterdam, 

overleden (85 jaar oud) op zondag 13 augustus 1995 in Delft, volgt IXag, op pagina 

107. 

 

VIIIac. Jacoba Mulders, dochter van Johannes Mulders (VIIo), op pagina 41 en Antonetta Roovers, 

geboren op donderdag 5 januari 1871 in Terheijden, overleden (66 jaar oud) op 

donderdag 23 september 1937 in Breda, trouwde (respectievelijk 25 en 28 jaar oud) op 

donderdag 16 juli 1896 in Breda met Johannes van den Enden, zoon van Johannes van den 

Enden en Wilhelmina van Gils, geboren op donderdag 10 oktober 1867 in Princenhage. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Johannes Petrus van den Enden, geboren op zaterdag 30 april 1898 in Breda, trouwde 

met Maria Theresia van der Lee, geboren op woensdag 16 maart 1898 in Breda. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Petrus Cornelis van den Enden, geboren op donderdag 26 september 1901 in Breda. 

3. Wilhelmus Matheus van den Enden, geboren op woensdag 31 augustus 1904 in 

Breda, trouwde (respectievelijk 24 en 23 jaar oud) (1) op maandag 8 april 1929 in 

Breda met Anna Cornelia Hegeners, geboren op donderdag 28 december 1905 in 

Breda, overleden (23 jaar oud) op vrijdag 17 mei 1929 aldaar. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren, trouwde (respectievelijk 26 en 23 jaar oud) (2) op 

donderdag 9 oktober 1930 met Anna Maria Baggermans, geboren op 

maandag 13 mei 1907 in Oijen, overleden (76 jaar oud) op vrijdag 4 mei 1984 in Oss. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Antonetta Wilhelmina Lucia van den Enden, geboren op vrijdag 3 april 1908 in 

Breda. 

5. Wilhelmina Cornelia van den Enden, geboren op woensdag 23 februari 1910 in 

Breda. 

 

VIIIad. Jacobus Mulders, zoon van Johannes Mulders (VIIo), op pagina 41 en Antonetta Roovers, 

geboren op donderdag 26 februari 1874 in Terheijden, aansluitingswachter, spoorwegambtenaar 

in 1909, overleden (51 jaar oud) op maandag 30 november 1925 in Princenhage, trouwde 

(respectievelijk 27 en 23 jaar oud) op woensdag 12 juni 1901 in Zevenbergen met Cornelia 

Moerkens, dochter van Johannes Moerkens en Maria de Graauw, geboren op 

dinsdag 18 september 1877 in Zevenbergschen Hoek, overleden (72 jaar oud) op 

zondag 23 april 1950 in Mill45. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters: 

1. Antonetta Maria Cornelia Mulders, geboren op maandag 10 september 1906 in 

Rotterdam. 

2. Maria Johanna Mulders, geboren op woensdag 23 februari 1910 in Rotterdam, 

overleden (84 jaar oud) op vrijdag 13 januari 1995 in Oudenbosch. 

3. Johanna Maria Mulders, geboren op maandag 19 augustus 1918 in Princenhage, 

overleden (79 jaar oud) op donderdag 11 december 1997 in Amsterdam, volgt 
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IXah, op pagina 107. 

 

Cornelia Moerkens. 

 

 

 
 

 

 

VIIIae. Lucia Mulders, dochter van Johannes Mulders (VIIo), op pagina 41 en Huiberdina Roovers, 

geboren op maandag 15 maart 1880 in Moerdijk, trouwde (beiden 27 jaar oud) op 

woensdag 3 juli 1907 in Zwaluwe met Johannes Scheffers, zoon van Johannes Scheffers en 

Wilhelmina Hesemans, geboren op donderdag 14 augustus 1879 in Oisterwijk, overleden (78 jaar 

oud) op dinsdag 5 november 1957 in Rijen. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Johannes Christianus Scheffers, geboren op vrijdag 8 mei 1908 in Breda. 

2. Matheus Johannes Scheffers, geboren op vrijdag 15 oktober 1909 in Princenhage. 

3. Christianus Josephus Scheffers, geboren op maandag 13 maart 1911 in Princenhage, 

trouwde (respectievelijk 24 en 21 jaar oud) op maandag 17 juni 1935 in Breda met 

Geertruida Buurmans, geboren op dinsdag 24 februari 1914 in Breda. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

4. Huiberdina Maria Scheffers, geboren op zaterdag 6 september 1913 in Princenhage, 

overleden (6 maanden oud) op dinsdag 31 maart 1914 aldaar. 

5. Huiberdina Wilhelmina Scheffers, geboren op zondag 9 juli 1916 in Princenhage. 

 

VIIIaf. Antonette Mulders, dochter van Johannes Mulders (VIIo), op pagina 41 en Huiberdina Roovers, 

geboren op zondag 7 augustus 1881 in Moerdijk, overleden (55 jaar oud) op 

vrijdag 9 oktober 1936 in Lage Zwaluwe, trouwde (respectievelijk 23 en 27 jaar oud) op 

vrijdag 5 mei 1905 in Lage Zwaluwe met Antonie Florentius Weevers, zoon van Petrus 

Weevers en Dingena Dingemans, geboren op zondag 2 december 1877 in 

Lage Zwaluwe, wisselwachter, overleden (88 jaar oud) op vrijdag 4 februari 1966 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Petrus Johannes (Piet) Weevers, geboren op donderdag 26 april 1906 in Zwaluwe, 

overleden (66 jaar oud) op zaterdag 31 maart 1973 in Breda, trouwde (respectievelijk 
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31 en 27 jaar oud) op woensdag 12 mei 1937 in Wagenberg met Cornelia Maria van 

Zundert, geboren op maandag 28 juni 1909 in Wagenberg, overleden (91 jaar oud) op 

vrijdag 16 maart 2001 in Zevenbergen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Johannes Petrus Weevers, geboren op zaterdag 5 maart 1910 in Zwaluwe, overleden 

(2 weken oud) op zaterdag 19 maart 1910 aldaar. 

3. Johannes Petrus Weevers, geboren op zondag 28 mei 1911 in Zwaluwe, overleden (9 

dagen oud) op dinsdag 6 juni 1911 aldaar. 

4. Dingena Huberdina Weevers, geboren op zaterdag 28 september 1912 in Zwaluwe, 

overleden (2 maanden oud) op zondag 15 december 1912 aldaar. 

5. Dingena Huberdina Weevers, geboren op maandag 16 februari 1914 in Zwaluwe, 

overleden (74 jaar oud) op donderdag 15 september 1988, trouwde met Cornelis 

Lambertus den Ridder. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Cornelia (Nellie) Weevers, geboren op maandag 12 augustus 1918 in Zwaluwe, 

overleden (78 jaar oud) op donderdag 15 augustus 1996 in Breda, trouwde met 

Antonius Corssmit, geboren op vrijdag 2 februari 1912 in Zwaluwe, overleden (84 

jaar oud) op dinsdag 6 augustus 1996 in Made. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

VIIIag. Wilhelmus Mulders, zoon van Johannes Mulders (VIIo), op pagina 41 en Huiberdina Roovers, 

geboren op vrijdag 8 juni 1883 in Moerdijk, spoorwegbeambte in 1909, overleden (56 jaar oud) op 

zondag 28 april 1940 in Rotterdam24, begraven op woensdag 1 mei 1940 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 25 en 20 jaar oud) op woensdag 12 augustus 1908 in Rotterdam met Gerardina 

Maria Reniers, dochter van Adrianus Reniers en Gerardina Maria Boere, geboren op 

woensdag 11 april 1888 in Terheijden, overleden (93 jaar oud) op zaterdag 4 juli 1981 in 

Rotterdam. 

 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 

1. Huiberdina (Dina) Mulders, geboren op zondag 9 mei 1909 in Rotterdam46, 

ongehuwd overleden (87 jaar oud) op donderdag 30 mei 1996 aldaar46. 

2. Mulders, geboren op dinsdag 14 juni 1910 in Zwaluwe. 

3. Adrianus Jacobus (Ad) Mulders, geboren op dinsdag 2 mei 1911 in Rotterdam, 

overleden (91 jaar oud) op woensdag 15 mei 2002 in Amsterdam, volgt IXai, op 

pagina 107. 

4. Levenloos geboren dochter Mulders, geboren op woensdag 20 december 1916 in 

Rotterdam. 

5. Anna Maria (Annie) Mulders, geboren op zondag 13 januari 1918 in Rotterdam, 

overleden (85 jaar oud) op donderdag 6 november 2003 aldaar, volgt IXaj, op pagina 

108. 

6. Johanna Maria (Jo) Mulders, geboren op woensdag 5 maart 1919 in Rotterdam, volgt 

IXak, op pagina 108. 

7. Mulders, geboren op vrijdag 5 maart 1920 in Rotterdam. 

8. Johannes Wilhelmus (Jan) Mulders, geboren op donderdag 8 maart 1923 in 

Rotterdam, overleden (68 jaar oud) op maandag 16 september 1991 in Veghel, volgt 

IXal, op pagina 108. 

9. Maria Jerona (Riet) Mulders, geboren op dinsdag 8 april 1924 in Rotterdam, 

overleden (82 jaar oud) op maandag 8 januari 2007 aldaar, volgt IXam, op pagina 109. 

10. Antonius (Ton) Mulders, geboren op zaterdag 4 juli 1925 in Rotterdam, overleden (67 

jaar oud) op maandag 7 september 1992 aldaar, volgt IXan, op pagina 109. 

11. Abraham (Bram) Mulders, geboren op zaterdag 21 augustus 1926 in Rotterdam, 

overleden (70 jaar oud) op zaterdag 14 december 1996 in Capelle aan den IJssel, volgt 

IXao, op pagina 109. 

12. Jacobus Johannes (Koos) Mulders, geboren op vrijdag 6 januari 1928 in Rotterdam, 

overleden (77 jaar oud) op zaterdag 29 januari 2005 aldaar, volgt IXap, op pagina 109. 

13. (Niet openbaar), volgt IXaq, op pagina 109. 

 

Wilhelmus Mulders. 
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VIIIah. Anthonius Mulders, zoon van Johannes Mulders (VIIo), op pagina 41 en Huiberdina Roovers, 

geboren op maandag 22 augustus 1887 in 

Lage Zwaluwe, spoorwegarbeider, vuurstoker, wagenlichter in 1910, overleden (70 jaar oud) op 

maandag 10 februari 1958 in Rotterdam, begraven op vrijdag 14 februari 1958 in Crooswijk, 

trouwde (respectievelijk 22 en 20 jaar oud) op donderdag 27 januari 1910 in Breskens met Maria 

Sara de Veij, dochter van Anthonie Abraham de Veij en Sara Bruijsschaart, geboren op 

zondag 1 september 1889 in Waterlandkerkje, dienstbode in 1910, overleden (85 jaar oud) op 

vrijdag 21 februari 1975 in Rotterdam. 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 

1. Levenloos geboren dochter Mulders, geboren op zondag 13 februari 1910 in 

Moerdijk. 

2. Huiberdina (Dien) Mulders, geboren op donderdag 15 juni 1911 in Rotterdam, 

overleden (83 jaar oud) op zaterdag 25 maart 1995 aldaar, trouwde (respectievelijk 43 

en 45 jaar oud) op woensdag 23 juni 1954 in Rotterdam met Evert Jan Staub, geboren 

op zaterdag 26 december 1908 in Rotterdam, overleden (67 jaar oud) op 

woensdag 16 juni 1976 in Vlaardingen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Anthonius Mulders, geboren op donderdag 27 maart 1913 in Rotterdam, overleden (1 

jaar oud) op zondag 21 juni 1914 aldaar. 

4. Johannes Antonius (Jan) Mulders, geboren op dinsdag 24 november 1914 in 

Rotterdam, overleden (27 jaar oud) op vrijdag 27 februari 1942 in Indonesië. 

5. Antonia (Toos) Mulders, geboren op dinsdag 21 november 1916 in Rotterdam, 

overleden (73 jaar oud) op zondag 16 september 1990 aldaar, volgt IXar, op pagina 

109. 

6. Elizabeth Maria (Bep) Mulders, geboren op zaterdag 30 maart 1918 in Rotterdam, 

volgt IXas, op pagina 110. 

7. Matheus (Ted) Mulders, geboren op maandag 23 februari 1920 in Rotterdam, 

overleden (81 jaar oud) op woensdag 4 juli 2001 in Noordwijk47, volgt IXat, op pagina 
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110. 

8. Augustinus Carolus (Guus) Mulders, geboren op maandag 18 juli 1921 in Rotterdam, 

overleden (69 jaar oud) op maandag 30 juli 1990 aldaar, volgt IXau, op pagina 110. 

9. Jacobus (Sjaak) Mulders, geboren op maandag 17 september 1923 in Rotterdam, 

overleden (77 jaar oud) op donderdag 1 maart 2001 in Heusden, volgt IXav, op pagina 

110. 

10. Maria Huiberdina Johanna (Riet) Mulders, geboren op zondag 19 april 1925 in 

Rotterdam, overleden (77 jaar oud) op dinsdag 22 oktober 2002 aldaar, volgt IXaw, op 

pagina 110. 

11. Jacoba Mulders, geboren op dinsdag 10 augustus 1926 in Rotterdam, overleden (1 

jaar oud) op zaterdag 3 maart 1928 aldaar. 

12. Lucia Mulders, geboren op donderdag 3 november 1927 in Rotterdam, overleden (6 

maanden oud) op dinsdag 22 mei 1928 aldaar. 

 

VIIIai. Franciscus Meulders, zoon van Joannes Baptista Meulders (VIIt), op pagina 43 en Maria Theresia 

Janssen, geboren op donderdag 16 mei 1861 in Wortel, overleden (67 jaar oud) op 

zaterdag 15 december 1928 in Antwerpen [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 31 en 26 

jaar oud) op zaterdag 13 mei 1893 in Antwerpen [antwerpen, België] met Virginia Francisca de 

Braekell, dochter van Petrus Franciscus de Braekell en Joanna Rosalia de Keysers, geboren op 

maandag 14 januari 1867 in Antwerpen [antwerpen, België], overleden (62 jaar oud) op 

dinsdag 10 december 1929 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Maria Joanna Ludovica Meulders, geboren op donderdag 21 juni 1894 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (39 jaar oud) op dinsdag 2 januari 1934 

aldaar, volgt IXax, op pagina 111. 

2. Nicolaus Alfonsus Meulders, geboren op maandag 23 december 1895 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (81 jaar oud) op vrijdag 4 februari 1977 

aldaar, volgt IXay, op pagina 111. 

3. Carolus Meulders, geboren op zaterdag 4 december 1897 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (87 jaar oud) op maandag 6 mei 1985 

aldaar, volgt IXaz, op pagina 112. 

4. Joanna Maria (Jeanne) Meulders, geboren op woensdag 14 februari 1900 in 

Antwerpen [antwerpen, België], trouwde met Constant (Stan) van Stayen, geboren 

op maandag 2 maart 1903 in Antwerpen [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

5. Florence Meulders, geboren op maandag 27 januari 1902 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (8 maanden oud) op 

zaterdag 4 oktober 1902 aldaar. 

6. Ludovica Henrica (Wiske) Meulders, geboren op zondag 18 december 1904 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (58 jaar oud) op 

donderdag 14 november 1963 in Duffel [antwerpen, België], trouwde met Staf Rovers, 

geboren op maandag 2 maart 1903 in Antwerpen [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIIaj. Maria Ludovica Meulders, dochter van Joannes Baptista Meulders (VIIt), op pagina 43 en Maria 

Theresia Janssen, geboren op dinsdag 11 augustus 1863 in Wortel, trouwde (respectievelijk 26 en 

25 jaar oud) op donderdag 29 augustus 1889 in Turnhout [antwerpen, België] met Leo Franciscus 

Lanslots, zoon van Jacobus Lanslots en Anna Cornelia van den Broek, geboren op 

zondag 15 november 1863 in Merksplas [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Theresia Josephina Lanslots, geboren op zondag 22 augustus 1886 in 

Turnhout [antwerpen, België], overleden (53 jaar oud) op donderdag 12 oktober 1939 

in Baarle-Nassau, trouwde (respectievelijk 23 en 22 jaar oud) op zaterdag 16 april 1910 

in Baarle-Nassau met Franciscus Jacobus Jansens, geboren op dinsdag 26 april 1887 

in Baarle-Nassau. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 
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2. Maria Cornelia Lanslots, geboren op vrijdag 21 maart 1890 in 

Turnhout [antwerpen, België], overleden (87 jaar oud) op maandag 8 augustus 1977 in 

Breda, trouwde (respectievelijk 32 en 31 jaar oud) op woensdag 17 januari 1923 in 

Merksplas [antwerpen, België] met Franciscus Adrianus Luyten, geboren op 

vrijdag 17 april 1891 in Weelde [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. Franciscus Alphonsius Lanslots, geboren op zondag 27 september 1891 in 

Vosselaar [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 28 en 30 jaar oud) op 

zaterdag 8 november 1919 in Baarle-Nassau met Joanna Maria Jansen, geboren op 

woensdag 26 juni 1889 in Baarle-Nassau. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Josephus Ludovicus Lanslots, geboren op vrijdag 28 april 1893 in 

Vosselaar [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 29 en 21 jaar oud) op 

zaterdag 29 juli 1922 in Merksplas [antwerpen, België] met Maria Cornelia Meeuwen, 

geboren op maandag 24 september 1900 in Merksplas [antwerpen, België]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIIak. Gustavius Antonius Meulders, zoon van Petrus Joannes Meulders (VIIw), op pagina 45 en 

Carolina Josephina Verdickt, geboren op vrijdag 15 februari 1878 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (68 jaar oud) op donderdag 8 augustus 1946 in 

Merksem [antwerpen, België], trouwde met Joanna Catharina Kaekebeke, geboren op 

maandag 6 november 1882, overleden (66 jaar oud) op donderdag 3 februari 1949 in 

Merksem [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Gaston Meulders, geboren op woensdag 29 november 1911 in 

Buenos Aires [buenos aires, Argentinië], overleden (79 jaar oud) op 

maandag 11 maart 1991 in Antwerpen [antwerpen, België]. 

2. Raoul Petrus Joannes Meulders, geboren op vrijdag 30 januari 1914 in 

Merksem [antwerpen, België], overleden (54 jaar oud) op zaterdag 25 januari 1969 in 

Brecht [antwerpen, België], volgt IXba, op pagina 112. 

3. Martha Meulders, geboren op zaterdag 23 december 1916 in 

Merksem [antwerpen, België], overleden (82 jaar oud) op maandag 16 augustus 1999 

in Merkelbeek [nordrhein-westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 23 en 24 jaar 

oud) op zaterdag 6 april 1940 in Merksem [antwerpen, België] met Marcel 

Vandevyvere, geboren op dinsdag 27 juli 1915 in Harderwijk, overleden (75 jaar oud) 

op maandag 17 juni 1991. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIIal. Emilius Carolus Meulders, zoon van Petrus Joannes Meulders (VIIw), op pagina 45 en Maria 

Sophia van Buynderen, geboren op maandag 9 mei 1870 in Antwerpen [antwerpen, België], 

overleden (87 jaar oud) op woensdag 26 juni 1957 aldaar, trouwde (respectievelijk 24 en 23 jaar 

oud) op zaterdag 6 oktober 1894 in Antwerpen [antwerpen, België] met Maria Henrica Helena 

Michaëls, geboren op maandag 4 september 1871 in Rotterdam. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Emilius Josephus Wilhelmus Meulders, geboren op dinsdag 2 juli 1895 in 

Antwerpen [antwerpen, België]. 

2. Eugeen Petrus Meulders, geboren op vrijdag 9 juli 1897 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (64 jaar oud) op zaterdag 27 januari 1962 

aldaar, trouwde met Louisa van Gestel, geboren op woensdag 4 april 1900 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (67 jaar oud) op zaterdag 29 april 1967 

aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Helena Augustina Meulders, geboren op zaterdag 7 juni 1902 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden in Lippelo [antwerpen, België], trouwde 

met Frans Brackx. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Dina Joanna Meulders, geboren op zaterdag 10 juni 1905 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (29 jaar oud) op 

zaterdag 22 september 1934 aldaar, trouwde met Jan Slootmans. Uit dit huwelijk zijn 
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mij geen kinderen bekend. 

5. Eduard Meulders, geboren op donderdag 28 maart 1907 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (80 jaar oud) op zondag 10 mei 1987 

aldaar, volgt IXbb, op pagina 112. 

 

VIIIam. Joannes Leonardus (Jan) Meulders, zoon van Carolus Meulders (VIIy), op pagina 45 en Carolina 

Michielsen, geboren op maandag 16 maart 1868 in Merksplas [antwerpen, België], overleden (62 

jaar oud) op zaterdag 9 augustus 1930 aldaar, trouwde (respectievelijk 45 en 35 jaar oud) op 

woensdag 10 september 1913 in Merksplas [antwerpen, België] met Lucia Meeusen, geboren op 

zondag 1 september 1878 in Rijkevorsel [antwerpen, België], overleden (71 jaar oud) op 

zaterdag 14 januari 1950 in Merksplas [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Maria Catharina (Marie) Meulders, geboren op dinsdag 30 september 1913 in 

Merksplas [antwerpen, België], overleden (90 jaar oud) op donderdag 29 april 2004 

aldaar, trouwde (respectievelijk 27 en 29 jaar oud) op woensdag 13 november 1940 in 

Merksplas [antwerpen, België] met Jan Jozef (Jef) Luijckx, geboren op 

zondag 19 februari 1911 in Merksplas [antwerpen, België], overleden (64 jaar oud) op 

zaterdag 8 maart 1975 in Turnhout [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

2. Ludovica Maria (Wis) Meulders, geboren op zondag 15 november 1914 in 

Merksplas [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 31 en 34 jaar oud) op 

zaterdag 11 mei 1946 in Merksplas [antwerpen, België] met Lodewijk (Louis) 

Laurijssen, geboren op zaterdag 9 september 1911 in Meer [antwerpen, België], 

overleden (60 jaar oud) op vrijdag 15 oktober 1971 in Turnhout [antwerpen, België]. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Karel Cornelis (Charles) Meulders, geboren op maandag 29 november 1915 in 

Merksplas [antwerpen, België], overleden (61 jaar oud) op maandag 18 april 1977 

aldaar, volgt IXbc, op pagina 113. 

4. Maria Leonia Meulders, geboren op woensdag 20 december 1916 in 

Merksplas [antwerpen, België], overleden (6 maanden oud) op woensdag 18 juli 1917 

aldaar. 

5. Cornelia Elisabeth Meulders, geboren op woensdag 1 mei 1918 in 

Merksplas [antwerpen, België], overleden (3 maanden oud) op 

dinsdag 20 augustus 1918 aldaar. 

6. Adriaan Constant (Stan) Meulders, geboren op vrijdag 15 augustus 1919 in 

Merksplas [antwerpen, België], volgt IXbd, op pagina 113. 

7. Joanna Maria Meulders, geboren op donderdag 30 juni 1921 in 

Merksplas [antwerpen, België], overleden (6 maanden oud) op 

woensdag 4 januari 1922 aldaar. 

8. (Niet openbaar), trouwde (Hendrick Franciscus (Rik) 26 jaar oud) op 

zaterdag 11 mei 1946 in Merksplas [antwerpen, België] met Hendrick Franciscus 

(Rik) Verschueren, geboren op dinsdag 27 mei 1919 in 

Merksplas [antwerpen, België], overleden (83 jaar oud) op zaterdag 29 juni 2002 in 

Turnhout [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIIan. Josephus Carolus Meulders, zoon van Carolus Meulders (VIIz), op pagina 46 en Maria Stevens, 

geboren op vrijdag 12 september 1873 in Antwerpen [antwerpen, België], trouwde in 

Borgerhout [antwerpen, België] met Maria Philomena Maes, geboren op zondag 29 mei 1881 in 

Olmen [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Virginia Maria Carolus Meulders, geboren op vrijdag 2 mei 1902 in 

Borgerhout [antwerpen, België], overleden (97 jaar oud) op woensdag 2 juni 1999 in 

Deurne [antwerpen, België], trouwde met Jozef van Dyck. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

2. Florentina Eugenia Joannes Meulders, geboren op zondag 12 juni 1904 in 
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Borgerhout [antwerpen, België], overleden (90 jaar oud) op maandag 13 februari 1995 

in Antwerpen [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 20 en 21 jaar oud) op 

zaterdag 14 juni 1924 in Borgerhout [antwerpen, België] met Pieter (Pièrre) de Bruyn, 

geboren op donderdag 23 oktober 1902 in Rotterdam, overleden (80 jaar oud) op 

vrijdag 18 februari 1983 in Antwerpen [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. Frans Jan (Sus) Meulders, geboren in 1906 in Borgerhout [antwerpen, België]. 

4. Petrus Carolus Rosalia Meulders, geboren op woensdag 24 maart 1909 in 

Borgerhout [antwerpen, België], overleden (82 jaar oud) op vrijdag 7 juni 1991 in 

Antwerpen [antwerpen, België], volgt IXbe, op pagina 113. 

 

Generatie IX 
 

 

IXa. Paul Anne Marie de Bont, zoon van Hendrik Petrus Maria de Bont (VIIId), op pagina 59 en 

Emanuella Ludovica Francisca Oeijen, geboren op maandag 8 september 1884 in Princenhage, 

overleden (51 jaar oud) op zaterdag 11 april 1936 in 

Malang [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], trouwde met Cornelia Wilhelmina (Corrie) 

Eweg, geboren op maandag 4 november 1889 in Menado [celebes, Indonesië]. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Willij Emma Jeanne de Bont, geboren op zondag 18 juni 1911 in 

Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], overleden (83 jaar oud) op 

woensdag 14 december 1994 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 29 en 26 jaar 

oud) op vrijdag 26 juli 1940 in Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië] met 

Henricus Theodorus Antonius Maria Schoenmakers, geboren op 

zaterdag 16 mei 1914 in Loon op Zand, gesneuveld (27 jaar oud) op 

zondag 21 december 1941 in Zuid-Chinese Zee. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Madeleine Henriette de Bont, geboren op vrijdag 4 februari 1916 in 

Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], overleden (86 jaar oud) op 

vrijdag 31 mei 2002 in 's-Gravenhage, volgt Xa, op pagina 114. 

 

IXb. Victor Anna Maria de Bont, zoon van Petrus Antonius Franciscus de Bont (VIIIf), op pagina 

59 en Alberta Maria van Wijck, geboren op woensdag 6 mei 1891 in Breda, overleden (ongeveer 

60 jaar oud) in 1951 in Chicago [illinois, Verenigde Staten], trouwde (1) met Caroline A. Basten 

Batenburg, geboren in Nijmegen. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Peter de Bont, overleden in Verenigde Staten. 

 

 Victor Anna Maria de Bont, trouwde (2) met Mary Alice Haynes, geboren op 

zondag 22 juli 1894 in Louisville [kentucky, Verenigde Staten], overleden (79 jaar oud) op 

woensdag 17 juli 1974 in Albuequrque [new mexico, Verenigde Staten]. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

IXc. Hetty de Bont, dochter van Hendricus Martinus Franciscus de Bont (VIIIg), op pagina 61 en 

Elonore Clementine Esser, geboren in Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], 

trouwde op dinsdag 9 oktober 1934 in Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië] met 

Joseph Gobus, geboren in Saparoea [celebes, Indonesië], overleden op zondag 17 september 1939 

in Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 

1. Levenloos geboren zoon Gobus, geboren op woensdag 28 augustus 1935 in 

Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië]. 

2. Clementine Hetty Gobus, geboren op maandag 29 juni 1936 in 

Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], overleden (één dag oud) op 
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dinsdag 30 juni 1936 aldaar. 

 

IXd. Theodorus Aloysius de Bont, zoon van Theodorus Johannes de Bont (VIIIh), op pagina 61 en 

Dorothea Wihelmina Pfaff, geboren op vrijdag 8 september 1905 in 

Magelang [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië]25, overleden (90 jaar oud) op 

vrijdag 2 februari 1996 in Enschede25, trouwde (respectievelijk 27 en 20 jaar oud) op 

maandag 27 februari 1933 in Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië] met Frederika 

Geertruida de Ligten, geboren op donderdag 13 februari 1913 in 

Magelang [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië]. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

IXe. Adé de Bont, dochter van Theodorus Johannes de Bont (VIIIh), op pagina 61 en Dorothea 

Wihelmina Pfaff, geboren op maandag 22 juli 1907 in 

Malang [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië]26, overleden (86 jaar oud) op 

dinsdag 12 oktober 1993 in Delft26, trouwde (respectievelijk 23 en 34 jaar oud) (1) op 

zaterdag 28 maart 1931 in Magelang [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië] met Hermann Emile 

Poerschke, geboren op zondag 10 mei 1896 in Herzogwald [nordrhein-westfalen, Duitsland], 

overleden (50 jaar oud) op donderdag 8 augustus 1946 in Dehradun [India]. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. (Niet openbaar), trouwde (Th.M. ongeveer 29 jaar oud) op maandag 22 januari 1951 

met Th.M. Müller, geboren omstreeks 1921. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Alfred Constantijn 

Westerborg en Eva Agne de Mattos. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar). 

 

 Adé de Bont, trouwde (respectievelijk 41 en 27 jaar oud) (2) op vrijdag 5 november 1948 in 

Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië] met Gijsbertus Alphonsus Hillebrink, 

geboren op zaterdag 2 april 1921 in Maarssen, overleden (54 jaar oud) op zaterdag 12 april 1975 

in De Lier. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

IXf. Dirk Thomas de Bont, zoon van Dirk Thomas de Bont (VIIIi), op pagina 61 en Maria Louisa 

Focke, geboren op dinsdag 27 augustus 1912 in Pasuruan [java, Indonesië]27, 1e luitenant 

vliegenier, overleden (81 jaar oud) op zaterdag 1 januari 1994 in 's-Gravenhage27, trouwde 

(respectievelijk 26 en 24 jaar oud) op vrijdag 7 oktober 1938 in 

Bandoeng [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië] met Helena Maria Rijnders, geboren op 

zondag 19 april 1914 in Bau [borneo, Indonesië], overleden (70 jaar oud) op vrijdag 29 maart 1985 

in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. (Niet openbaar). 

3. Paul de Bont, geboren op dinsdag 10 november 1942 in 

Bandoeng [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], overleden (58 jaar oud) op 

zondag 21 oktober 2001 in 's-Gravenhage, volgt Xb, op pagina 114. 

4. (Niet openbaar). 

 

IXg. Maria Antonetta Mulders, dochter van Cornelis Mulders (VIIIl), op pagina 62 en Adriana Hak, 

geboren op zondag 28 november 1880 in Prinsenbeek, overleden (51 jaar oud) op 

woensdag 6 april 1932 in Dorst28, trouwde (respectievelijk 20 en 27 jaar oud) op 
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woensdag 30 oktober 1901 in Princenhage met Adrianus van Dijk, zoon van Cornelis van Dijk en 

Adriana Peijnenborg, geboren op maandag 30 maart 1874 in Ginneken, boswachter in 1929, 

overleden (63 jaar oud) op woensdag 16 februari 1938 in Oosterhout. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Cornelis Johannes Jacobus van Dijk, geboren op maandag 24 november 1902 in 

Oosterhout, overleden (10 maanden oud) op dinsdag 29 september 1903 aldaar. 

2. Adriana Johanna Maria van Dijk, geboren op vrijdag 13 november 1903 in 

Oosterhout, overleden (74 jaar oud) op dinsdag 6 juni 1978 in Valkenswaard, trouwde 

met Hendrik Willem (Henk) Breevaart, geboren op woensdag 30 juli 1902 in Aalst. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Cornelis Petrus van Dijk, geboren op zaterdag 11 maart 1905 in 

Oosterhout, boswachter in 1929, overleden (60 jaar oud) op vrijdag 12 maart 1965 in 

Breda, trouwde (beiden 24 jaar oud) op woensdag 25 september 1929 in 

Zevenbergen de huwelijksafkondiging heeft plaats gehad op 7 september van dit jaar 

alsmede te Oosterhout met Cornelia Wilhelmina Huijsmans, dochter van Petrus 

Josephus Huijsmans en Cicilia Petronella Biggelaar, geboren op 

donderdag 15 juni 1905 in Zevenbergen, overleden (73 jaar oud) op 

zondag 22 april 1979 in Breda. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Adrianus Jacobus van Dijk, geboren op donderdag 29 augustus 1907 in 

Oosterhout, leerling boswachter in 1929, overleden (88 jaar oud) op 

zondag 18 augustus 1996 in Oosterhout, trouwde (respectievelijk 30 en 29 jaar oud) op 

woensdag 15 juni 1938 in Gilze en Rijen met Anna Adriana van Dorst, geboren op 

zondag 17 januari 1909 in Gilze, overleden (92 jaar oud) op maandag 26 maart 2001 in 

Oosterhout. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Maria Emilia van Dijk, geboren op dinsdag 8 december 1908 in Oosterhout, 

overleden (81 jaar oud) op woensdag 31 oktober 1990 in Tilburg, trouwde 

(respectievelijk 54 en 62 jaar oud) op zaterdag 2 februari 1963 in Biezenmortel met 

Gerardus de Brouwer, geboren op woensdag 28 november 1900 in Oisterwijk, 

overleden (67 jaar oud) op donderdag 12 september 1968 in Tilburg. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

6. Anna Maria van Dijk, geboren op vrijdag 5 mei 1911 in Oosterhout, overleden (79 

jaar oud) op dinsdag 29 januari 1991 in Tilburg, trouwde met Jozef Hendrikus 

Heuvelmans, geboren op maandag 11 juli 1904 in Diessen, overleden (67 jaar oud) op 

zaterdag 4 september 1971 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. Dymphna Cornelia Maria van Dijk, geboren op vrijdag 3 oktober 1913 in 

Oosterhout, overleden (75 jaar oud) op dinsdag 25 juli 1989 in Middelbeers, trouwde 

(respectievelijk 30 en 28 jaar oud) op woensdag 20 oktober 1943 in Oosterhout met 

Cornelis Arnoldus (Cor) Stouthart, geboren op zaterdag 13 maart 1915 in Vlissingen, 

overleden (86 jaar oud) op vrijdag 27 april 2001 in Middelburg. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

8. Johannes Antonius van Dijk, geboren op woensdag 20 januari 1915 in Oosterhout, 

overleden (één week oud) op woensdag 27 januari 1915 aldaar. 

9. Gudula Jacoba van Dijk, geboren op vrijdag 9 maart 1917 in Oosterhout, overleden 

(81 jaar oud) op vrijdag 29 januari 1999 in Waalwijk, trouwde (respectievelijk 29 en 40 

jaar oud) op zaterdag 17 augustus 1946 in Nijmegen met Adrianus Coppens, geboren 

op donderdag 4 januari 1906 in Waalwijk, overleden (77 jaar oud) op 

zondag 9 januari 1983 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Maria Antonetta Mulders. 
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IXh. Antonetta Elisabeth Mulders, dochter van Cornelis Mulders (VIIIl), op pagina 62 en Adriana 

Hak, geboren op zaterdag 13 februari 1886 in Princenhage, overleden (23 jaar oud) op 

dinsdag 23 november 1909 in Rucphen, trouwde (respectievelijk 22 en 32 jaar oud) op 

donderdag 4 juni 1908 in Princenhage met Adrianus Rumoldus Dekkers, geboren op 

maandag 15 november 1875 in Rucphen, overleden (50 jaar oud) op dinsdag 2 februari 1926 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Levenloos geboren zoon Dekkers, geboren op dinsdag 9 november 1909 in Rucphen. 

 

 Adrianus Rumoldus Dekkers, trouwde (respectievelijk 34 en 37 jaar oud) (2) op 

woensdag 6 april 1910 in Roosendaal met Dimphna Beens, dochter van Henricus Beens en 

Dimphna de Rijk, geboren op woensdag 27 november 1872 in Roosendaal, overleden (85 jaar 

oud) op dinsdag 14 oktober 1958 in Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

IXi. Joannes Cornelis Mulders, zoon van Cornelis Mulders (VIIIl), op pagina 62 en Adriana Hak, 

geboren op donderdag 29 december 1887 in Princenhage, overleden (66 jaar oud) op 

zondag 7 februari 1954 in Prinsenbeek29, begraven in Breda, trouwde (respectievelijk 22 en 34 jaar 

oud) op donderdag 12 mei 1910 in Princenhage met Goverdina Dikmans, dochter van Adrianus 

Dikmans en Petronella Nuijten, geboren op maandag 1 november 1875 in Princenhage, overleden 

(69 jaar oud) op zaterdag 24 maart 1945, begraven in Breda. 

 Uit dit huwelijk 4 dochters: 

1. Petronella Adriana Maria Mulders, geboren op dinsdag 16 mei 1911 in Princenhage48, 

overleden (81 jaar oud) op zondag 3 januari 1993 in Breda48,49, volgt Xc, op pagina 114. 

2. Adriana Maria Mulders, geboren op donderdag 2 mei 1912 in Princenhage, overleden 

(87 jaar oud) op woensdag 5 januari 2000 in Breda, begraven op 

maandag 10 januari 2000 in Prinsenbeek. 

3. Maria Antoinetta Francisca Mulders, geboren op vrijdag 10 oktober 1913 in 
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Princenhage, overleden (83 jaar oud) op woensdag 30 juli 1997 in Breda50, begraven 

aldaar. 

4. Johanna Adriana Maria Mulders, geboren op dinsdag 19 januari 1915 in Princenhage, 

overleden (84 jaar oud) op woensdag 29 december 1999 in Hulst, volgt Xd, op pagina 

116. 

 

Joannes Cornelis Mulders. 

 

 

 
 

 

 

Maria Antoinetta Francisca Mulders. 

 

 



 www.GOWB.nl  

  

 
 

 

 

IXj. Adrianus Jacobus Mulders, zoon van Johannes Mulders (VIIIm), op pagina 62 en Anna Maria 

Franken, geboren op woensdag 15 februari 1893 in Breda, overleden (78 jaar oud) op 

donderdag 20 januari 1972 aldaar, begraven aldaar, trouwde (respectievelijk 30 en 24 jaar oud) op 

vrijdag 11 januari 1924 in Breda met Maria Johanna Wilhelmina Braun, dochter van Wilhelmus 

Jacobus Braun en Catharina Margretha Elisabeth Mols, geboren op dinsdag 5 december 1899 in 

Breda, overleden (80 jaar oud) op maandag 14 april 1980 aldaar, begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. (Niet openbaar), trouwde (Norberus Johannes (Bert) 25 jaar oud) op 

donderdag 22 april 1954 met Norberus Johannes (Bert) Gerritsma, geboren op 

vrijdag 8 juni 1928 in Breda, overleden (55 jaar oud) op zondag 19 februari 1984 

aldaar51. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. Wilhelmus Johannes Maria (Wim) Mulders, geboren op 

donderdag 22 november 1928 in Breda, overleden (66 jaar oud) op 

woensdag 18 januari 1995 in Rotterdam52, volgt Xe, op pagina 117. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

5. Josepha Maria Theresia Mulders, geboren op woensdag 8 december 1937 in Breda, 

overleden (70 jaar oud) op dinsdag 8 april 2008 in Goirle, volgt Xf, op pagina 119. 

 

Norberus Johannes (Bert) Gerritsma. 
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IXk. Maria Adriana Mulders, dochter van Johannes Mulders (VIIIm), op pagina 62 en Anna Maria 

Franken, geboren op zaterdag 15 december 1894 in Princenhage, overleden (89 jaar oud) op 

zaterdag 23 juni 1984 in Berg en Terblijt, trouwde (respectievelijk 30 en 26 jaar oud) op 

zaterdag 27 december 1924 in Breda met Joseph Johannes Schrauwen, zoon van Adrianus 

Schrauwen en Catharina Laurina Keij, geboren op donderdag 17 november 1898 in Roosendaal, 

overleden (57 jaar oud) op dinsdag 21 februari 1956 in Breda. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), trouwde (Cornelis Johannes Josephus 27 jaar oud) op 

maandag 6 februari 1950 in Oud Gastel met Cornelis Johannes Josephus Roelen, 

geboren op vrijdag 25 augustus 1922 in Teteringen, overleden (39 jaar oud) op 

maandag 19 maart 1962. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IXl. Willem Johannes Mulders, zoon van Adrianus Mulders (VIIIo), op pagina 69 en Jeannette Braat, 

geboren op woensdag 25 februari 1891 in Breda, overleden (49 jaar oud) op 

zondag 16 februari 1941 in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 24 en 26 jaar oud) op 

woensdag 23 februari 1916 met Elisabeth Broeze, geboren op vrijdag 31 mei 1889 in Wijhe. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Adrianus Mulders, geboren op vrijdag 30 juni 1916 in 's-Gravenhage53, woonde 

Schalk Burgerstraat 66 's-Gravenhage op dinsdag 12 november 1935, overleden (50 

jaar oud) op vrijdag 16 september 1966 in 's-Gravenhage53, trouwde (respectievelijk 36 

en 38 jaar oud) op woensdag 10 september 1952 in 's-Gravenhage met Alida 

Antoinette Borsboom, geboren op zaterdag 29 augustus 1914 in Leiden. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IXm. Jacques Adrianus Mulders, zoon van Adrianus Mulders (VIIIo), op pagina 69 en Jeannette Braat, 

geboren op dinsdag 17 mei 1892 in Breda, trouwde met Louisa Catharina Schröder, geboren op 

vrijdag 1 juli 1887 in Haarlem. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Adrianus Mulders, geboren op woensdag 12 januari 1916 in 's-Gravenhage, 
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overleden (81 jaar oud) op maandag 14 juli 1997 in Baarn, volgt Xg, op pagina 119. 

2. Engelina Sara Mulders, geboren op woensdag 25 september 1918 in 's-Gravenhage. 

 

IXn. Johan Petrus Paulus Mulders, zoon van Adrianus Mulders (VIIIo), op pagina 69 en Jeannette 

Braat, geboren op donderdag 11 juli 1895 in Breda, trouwde met Margaretha Christina van der 

Meer, geboren op dinsdag 19 juni 1894 in 's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Roelandus Mulders, geboren op maandag 2 juli 1917 in 's-Gravenhage, overleden (87 

jaar oud) op dinsdag 7 september 2004 aldaar, trouwde (respectievelijk 24 en 22 jaar 

oud) op donderdag 3 juli 1941 in Voorburg met Elisabeth Sara Bruens, geboren op 

zondag 27 oktober 1918 in Rotterdam. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Adrianus Mulders, geboren op dinsdag 10 december 1918 in 's-Gravenhage54, 

overleden (75 jaar oud) op donderdag 19 mei 1994 in Amstelveen54, volgt Xh, op 

pagina 119. 

 

IXo. Johannes Adrianus (Jannes) Mulders, zoon van Petrus Mulders (VIIIp), op pagina 70 en Maria 

Verhagen, geboren op woensdag 20 april 1887 in Ginneken, overleden (83 jaar oud) op 

woensdag 17 juni 1970 in Bergeijk, trouwde met Johanna de Craen, dochter van Franciscus de 

Craen en Elisabeth van Dijk, geboren op zondag 9 maart 1879 in Ginneken, overleden (80 jaar 

oud) op dinsdag 9 juni 1959 in Bergeijk. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Louisa Maria Josepha Mulders, geboren op woensdag 26 juni 1912 in Ginneken, 

overleden (83 jaar oud) op donderdag 10 augustus 1995 in Breda, volgt Xi, op pagina 

119. 

2. Maria Petronella Johanna Mulders, geboren op zondag 26 april 1914 in 

Ginneken en Bavel, overleden (91 jaar oud) op woensdag 4 mei 2005 in Tilburg, volgt 

Xj, op pagina 120. 

3. Jeanetta Francisca Adriana Mulders, geboren op vrijdag 10 maart 1916 in 

Ginneken en Bavel, overleden (84 jaar oud) op zondag 2 juli 2000 in 

Geertruidenberg55, begraven op donderdag 6 juli 2000 in Breda, trouwde 

(respectievelijk 27 en 29 jaar oud) op donderdag 17 februari 1944 in Breda met 

Nicolaas Martinus van Someren, geboren op donderdag 2 juli 1914 in Rotterdam. Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Johannes Antonius (Jan) Mulders, geboren op woensdag 29 december 1920 in 

Ginneken en Bavel, overleden (79 jaar oud) op donderdag 18 mei 2000 in Breda56, 

volgt Xk, op pagina 120. 

 

IXp. Jeanetta Maria Mulders, dochter van Petrus Mulders (VIIIp), op pagina 70 en Maria Verhagen, 

geboren op dinsdag 15 september 1891 in Ginneken, trouwde (respectievelijk 25 en 29 jaar 

oud) op woensdag 2 mei 1917 in Ginneken en Bavel met Adrianus Hendrikus van der Velden, 

zoon van Hendrik van der Velden en Maria Wilhelmina Wirken, geboren op 

zondag 11 september 1887 in Ginneken. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Levenloos geboren kind van der Velden, geboren op donderdag 30 mei 1918 in 

Willemstad. 

2. Maria Wilhelmina van der Velden, geboren op woensdag 21 april 1920 in 

Willemstad. 

3. Petrus Josephus van der Velden, geboren op donderdag 27 oktober 1921 in 

Willemstad. 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar). 

6. (Niet openbaar). 

7. (Niet openbaar). 

8. (Niet openbaar). 

9. (Niet openbaar). 
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IXq. Maria Antoinetta Mulders, dochter van Petrus Mulders (VIIIp), op pagina 70 en Maria 

Verhagen, geboren op maandag 15 november 1897 in Ginneken, overleden (45 jaar oud) op 

vrijdag 1 oktober 1943 in Gilze en Rijen, trouwde (respectievelijk 21 en 36 jaar oud) op 

woensdag 30 juli 1919 in Ginneken met Jacobus van Loon, zoon van Adriaan van Loon en Maria 

Wilhelmina Bruijninckx, geboren op zondag 6 mei 1883 in Ginneken. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Adrianus Petrus van Loon, geboren op vrijdag 23 september 1921 in Ginneken, 

overleden (84 jaar oud) op zondag 3 september 2006 in Bavel57, gecremeerd op 

donderdag 7 september 2006 in Breda, trouwde met Johanna Petronella van den 

Nieuwenhuizen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. (Niet openbaar). 

3. Maria Wilhelmina van Loon, geboren op dinsdag 8 december 1925 in Ginneken, 

overleden (1 jaar oud) op zondag 16 januari 1927 aldaar. 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar), trouwde met Wilhelmus Joannes Josephus Spapens, geboren op 

zondag 4 september 1921 in Loon op Zand, overleden (46 jaar oud) op 

donderdag 11 januari 1968 in Tilburg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Cornelis Adrianus van Loon, geboren op woensdag 8 oktober 1930 in Gilze en Rijen, 

overleden (7 maanden oud) op zaterdag 16 mei 1931 aldaar. 

7. (Niet openbaar), trouwde met Johannes Josephus Dominicus, geboren op 

woensdag 18 november 1925 in Tilburg, overleden (55 jaar oud) op 

woensdag 8 juli 1981 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

8. (Niet openbaar). 

9. (Niet openbaar). 

10. (Niet openbaar). 

 

IXr. Jacobus Henricus Mulders, zoon van Johannes Mulders (VIIIr), op pagina 71 en Johanna de 

Roos, geboren op donderdag 4 november 1886 in Oudenbosch, schilder in 1913, overleden (69 

jaar oud) op zondag 5 augustus 1956 in Oudenbosch34, trouwde (respectievelijk 26 en 27 jaar 

oud) op woensdag 6 augustus 1913 in Oudenbosch de huwelijksafkondigingen hebben plaats 

gehad op 20 en 27 juli van dit jaar met Christina Maria de Visser, dochter van Cornelis de 

Visser en Maria Jacoba van Loon, geboren op vrijdag 25 december 1885 in Oudenbosch, naaister 

in 1913, overleden (92 jaar oud) op maandag 20 november 1978 in Oudenbosch in Huize De 

Zellebergen58. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Johanna Maria Dijmphna Mulders, geboren op woensdag 24 maart 1915 in 

Oudenbosch, overleden (85 jaar oud) op donderdag 4 januari 2001 in Roosendaal59,60, 

volgt Xl, op pagina 121. 

2. Cornelis Johannes Henricus Mulders, geboren op vrijdag 29 juni 1917 in 

Oudenbosch, overleden (83 jaar oud) op zaterdag 24 maart 2001 in Breda61, volgt 

Xm, op pagina 123. 

 

Jacobus Henricus Mulders. 
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Christina Maria de Visser. 
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IXs. Jacobus Johannes Mulders, zoon van Cornelis Johannes Mulders (VIIIu), op pagina 72 en Maria 

Elizabeth Weijers, geboren op vrijdag 18 september 1891 in Oudenbosch, schilder in 1921, 

overleden (57 jaar oud) op zaterdag 6 november 1948 in Nijmegen, trouwde (respectievelijk 30 en 

27 jaar oud) op zaterdag 22 oktober 1921 in Nijmegen met Johanna Maria Arnolda Wolfs, 

dochter van Adrianus Wilhelmus Wolfs en Maria Elisabeth van den Boogaart, geboren op 

dinsdag 16 oktober 1894 in Nijmegen, dienstbode in 1921. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Cornelis Wilhelmus Johannus Mulders, geboren op vrijdag 19 mei 1922 in 

Nijmegen, kantoorfunctionaris, overleden (50 jaar oud) op zaterdag 10 juni 1972 in 

Groesbeek, trouwde (respectievelijk 27 en 34 jaar oud) op woensdag 19 oktober 1949 

in Hengelo met Elisabeth Maria Bongaarts, dochter van Lambertus Johannus 

Bongaarts en Berdina Maria Winkelman, geboren op woensdag 27 januari 1915 in 

Hengelo, overleden (83 jaar oud) op maandag 26 oktober 1998 in Nijmegen. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Johannes Antonius Maria Mulders, geboren op vrijdag 20 februari 1925 in Nijmegen, 

overleden (73 jaar oud) op donderdag 14 mei 1998 in Eindhoven, volgt Xn, op pagina 

123. 

3. Maria Elisabeth Adriana Mulders, geboren op dinsdag 21 september 1926 in 

Nijmegen, overleden (81 jaar oud) op vrijdag 1 februari 2008 aldaar. 

 

IXt. Johannes Cornelis Hendricus Mulders, zoon van Cornelis Johannes Mulders (VIIIu), op pagina 

72 en Maria Elizabeth Weijers, geboren op zondag 18 februari 1894 in Oudenbosch, trouwde met 

Antonia Maria Tomas, geboren op woensdag 22 februari 1899 in Nijmegen. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), trouwde (Johannes (Jan) 30 jaar oud) op 

donderdag 18 november 1954 in Heerlen met Johannes (Jan) Geerts, geboren op 

vrijdag 4 januari 1924 in Nieuw-Ginneken, overleden (67 jaar oud) op 

zondag 20 januari 1991 in Maastricht. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Cornelis Johannes Derk Mulders, geboren op zaterdag 29 oktober 1927 in Heerlen, 

overleden (78 jaar oud) op zaterdag 17 december 2005 aldaar, volgt Xo, op pagina 123. 

 

IXu. Cornelia Elisabeth Mulders, dochter van Antonie Mulders (VIIIx), op pagina 75 en Clasina 

Verdaasdonk, geboren op dinsdag 13 december 1898 in Princenhage, overleden (91 jaar oud) op 

woensdag 3 januari 1990 in Etten-Leur, begraven in Teteringen, trouwde (respectievelijk 27 en 34 

jaar oud) op woensdag 24 november 1926 in Princenhage met Petrus Cornelis Vriends, geboren 

op vrijdag 17 juni 1892 in Teteringen, overleden (85 jaar oud) op woensdag 20 juli 1977 in Breda, 

begraven in Teteringen. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. (Niet openbaar), trouwde met Wilhelmus Mathijsen, geboren op 

dinsdag 12 november 1929 in Tilburg, overleden (78 jaar oud) op 

zondag 3 augustus 2008 in Loon op Zand. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Cornelia Lucia Vriends, geboren op dinsdag 16 oktober 1928 in Teteringen, overleden 

(7 jaar oud) op maandag 21 oktober 1935 in Breda. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

4. (Niet openbaar), trouwde met Adrianus Goos, geboren op dinsdag 2 november 1926 

in Princenhage, overleden (74 jaar oud) op vrijdag 2 februari 2001 in Geldrop. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. (Niet openbaar), trouwde met Adrianus van Haperen, geboren op 

zaterdag 25 oktober 1930 in Ginneken en Bavel, overleden (69 jaar oud) op 

zondag 12 december 1999 in Baarle-Nassau. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

6. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 
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7. (Niet openbaar), trouwde met Hendrikus Jansen, geboren op zaterdag 4 juli 1936 in 

Magelang [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], overleden (66 jaar oud) op 

maandag 14 april 2003 in Princenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

8. (Niet openbaar), trouwde met Petrus Dirven, geboren op donderdag 29 juli 1937 in 

Princenhage, overleden (66 jaar oud) op donderdag 29 januari 2004 in Prinsenbeek. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

IXv. Adrianus Mulders, zoon van Antonie Mulders (VIIIx), op pagina 75 en Clasina Verdaasdonk, 

geboren op zondag 25 februari 1900 in Princenhage36, landbouwer, woonde Wijk B nummer 36 

Teteringen op zaterdag 7 maart 1936 Is op 1 maart 1955 Tilburgsebaan 4 geworden, overleden (69 

jaar oud) op zaterdag 9 augustus 1969 in Breda36, trouwde (beiden 35 jaar oud) op 

woensdag 26 juni 1935 in Etten met Christina (Stientje) Monden, dochter van Martinus 

Monden en Johanna Maria Hereijgens, geboren op zondag 21 januari 1900 in Etten, overleden (73 

jaar oud) op donderdag 29 november 1973 in Etten-Leur. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Xp, op pagina 123. 

2. (Niet openbaar), volgt Xq, op pagina 124. 

3. (Niet openbaar), volgt Xr, op pagina 124. 

4. (Niet openbaar), volgt Xs, op pagina 124. 

 

IXw. Antonius Cornelis Mulders, zoon van Antonie Mulders (VIIIx), op pagina 75 en Clasina 

Verdaasdonk, geboren op dinsdag 30 juli 1901 in Princenhage, overleden (86 jaar oud) op 

dinsdag 14 juni 1988 in Etten-Leur37, trouwde (respectievelijk 33 en 31 jaar oud) op 

woensdag 5 juni 1935 in Princenhage met Cornelia van Chaam, geboren op dinsdag 17 mei 1904, 

overleden (70 jaar oud) op maandag 14 april 1975. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Antonius Johannes (Twan) Mulders, geboren op maandag 30 maart 1936 in 

Etten-Leur, overleden (69 jaar oud) op woensdag 13 april 2005 in Drimmelen, volgt 

Xt, op pagina 124. 

2. (Niet openbaar), volgt Xu, op pagina 124. 

3. (Niet openbaar), volgt Xv, op pagina 124. 

4. (Niet openbaar), volgt Xw, op pagina 124. 

5. (Niet openbaar), volgt Xx, op pagina 125. 

 

Antonius Cornelis Mulders. 
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IXx. Johanna Cornelia Maria Mulders, dochter van Johannes Mulders (VIIIy), op pagina 76 en 

Catharina van Baal, geboren op zaterdag 10 maart 1900 in Princenhage, overleden (79 jaar oud) 

op zaterdag 10 maart 1979 in Breda, trouwde (respectievelijk 26 en 34 jaar oud) op 

woensdag 10 november 1926 in Princenhage met Adrianus Hereijgers, geboren op 

vrijdag 7 oktober 1892 in Princenhage, overleden (79 jaar oud) op maandag 10 juli 1972 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Johannes Adrianus Hereijgers, geboren op maandag 25 april 1927 in Princenhage, 

overleden (2 jaar oud) op vrijdag 8 november 1929 in Ginneken. 

2. Adrianus Cornelis Hereijgers, geboren op dinsdag 10 april 1928 in Bavel, overleden 

(74 jaar oud) op zondag 27 oktober 2002 in Rijsbergen, trouwde (29 jaar oud) op 

dinsdag 14 januari 1958 in Rijsbergen met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

4. Joannes Adrianus Hereijgers, geboren op maandag 2 juni 1930 in Bavel, overleden 

(73 jaar oud) op dinsdag 11 mei 2004, trouwde met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

5. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

6. Elisabeth Maria Hereijgers, geboren op vrijdag 3 juni 1932 in Bavel, overleden (3 

dagen oud) op maandag 6 juni 1932 in Ginneken. 

7. Elisabeth Maria Hereijgers, geboren op donderdag 3 augustus 1933 in Princenhage, 

overleden (2 dagen oud) op zaterdag 5 augustus 1933 aldaar. 

8. Cornelis Johannes Hereijgers, geboren en overleden op dinsdag 28 augustus 1934 in 

Princenhage. 

9. Elisabeth Maria Adriana Hereijgers, geboren op vrijdag 27 september 1935 in 

Princenhage, overleden (één dag oud) op zaterdag 28 september 1935 aldaar. 

10. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 



 www.GOWB.nl  

  

 

IXy. Adrianus Mulders, zoon van Johannes Mulders (VIIIy), op pagina 76 en Elisabeth Schalk, 

geboren op zaterdag 12 oktober 1901 in Princenhage, overleden (93 jaar oud) op 

maandag 12 december 1994 in Breda38, begraven op vrijdag 16 december 1994 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 38 en 34 jaar oud) op woensdag 26 juni 1940 in Ginneken met Wilhelmina Maas, 

geboren op zaterdag 10 maart 1906 in Ginneken, overleden (77 jaar oud) op zondag 29 mei 1983 

in Breda62, begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Xy, op pagina 125. 

2. (Niet openbaar), volgt Xz, op pagina 125. 

3. (Niet openbaar), volgt Xaa, op pagina 125. 

4. Adrianus Mulders, geboren en overleden in 1945. 

5. (Niet openbaar), volgt Xab, op pagina 125. 

6. (Niet openbaar), volgt Xac, op pagina 125. 

7. (Niet openbaar), volgt Xad, op pagina 125. 

 

Adrianus Mulders. 

 

 

 
 

 

 

Wilhelmina Maas. 
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IXz. Elisabeth Mulders, dochter van Johannes Mulders (VIIIy), op pagina 76 en Elisabeth Schalk, 

geboren op zondag 14 december 1902 in Princenhage, overleden (85 jaar oud) op 

maandag 11 april 1988 in Breda, begraven aldaar, trouwde (respectievelijk 26 en 25 jaar oud) op 

dinsdag 5 februari 1929 in Princenhage met Marinus Wilhelmus Langen, zoon van Wilhelmus 

Langen en Anna Cornelia van Baal, geboren op zaterdag 21 maart 1903 in Princenhage, overleden 

(46 jaar oud) op donderdag 16 maart 1950 in Breda63. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Wilhelmus Johannes Maria Langen, geboren op zondag 18 januari 1931 in 

Princenhage, overleden (41 jaar oud) op zondag 7 januari 1973 in Teteringen, trouwde 

(27 jaar oud) op vrijdag 13 juni 1958 in Teteringen met (Niet openbaar). Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. (Niet openbaar). 

4. Johannes Maria Adrianus (Jan) Langen, geboren op donderdag 3 september 1936 in 

Princenhage, overleden (57 jaar oud) op donderdag 11 augustus 1994 in Breda, 

trouwde met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

6. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

7. Maria Elisabeth Cornelia (Riet) Langen, geboren op vrijdag 19 juni 1942 in Breda, 

overleden (34 jaar oud) op vrijdag 4 maart 1977 in Tilburg, trouwde (24 jaar oud) op 

maandag 24 april 1967 in Breda met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

8. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Elisabeth Mulders. 
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Marinus Wilhelmus Langen. 
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IXaa. Cornelis Adrianus Mulders, zoon van Johannes Mulders (VIIIy), op pagina 76 en Elisabeth 

Schalk, geboren op zaterdag 9 september 1905 in Princenhage, overleden (92 jaar oud) op 

zondag 19 oktober 1997 in Breda39, trouwde (respectievelijk 30 en 26 jaar oud) (1) op 

woensdag 29 april 1936 in Princenhage met Antonia Wilhelmina Janssen, geboren op 

maandag 4 april 1910 in Princenhage, overleden (34 jaar oud) op maandag 17 juli 1944 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Elisabeth Lucia Mulders, geboren en overleden op maandag 15 februari 1937 in 

Ginneken. 

2. (Niet openbaar), volgt Xae, op pagina 126. 

3. (Niet openbaar), volgt Xaf, op pagina 126. 

4. (Niet openbaar), volgt Xag, op pagina 126. 

5. Cornelis Adrianus Maria (Keesje) Mulders, geboren op vrijdag 18 december 1942 in 

Breda, overleden (11 maanden oud) op donderdag 9 december 1943 aldaar. 

6. Levenloos geboren zoon Mulders, geboren op zondag 16 juli 1944 in Breda of 16 jul 

1944 of 17 jun 1944. 

 

 Cornelis Adrianus Mulders, trouwde (respectievelijk 40 en 34 jaar oud) (2) op 

maandag 24 september 1945 in Breda met Maria Elisabeth Dimphna van Geel, geboren op 

zondag 6 november 1910 in Steenbergen, overleden (91 jaar oud) op zaterdag 26 oktober 2002 in 

Breda. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Xah, op pagina 126. 

2. (Niet openbaar), volgt Xai, op pagina 126. 

3. (Niet openbaar), volgt Xaj, op pagina 126. 

4. (Niet openbaar), volgt Xak, op pagina 127. 

5. (Niet openbaar), volgt Xal, op pagina 127. 

 

IXab. Cornelia Elisabeth Mulders, dochter van Johannes Mulders (VIIIy), op pagina 76 en Elisabeth 

Schalk, geboren op dinsdag 21 januari 1908 in Princenhage, overleden (91 jaar oud) op 

maandag 1 februari 1999 in Prinsenbeek40, trouwde (respectievelijk 30 en 33 jaar oud) op 

woensdag 23 november 1938 in Princenhage met Leonardus (Leo) Smits, geboren op 

donderdag 15 december 1904 in Princenhage, Drager van de Pauselijke Onderscheiding Pro 

Ecclesia et Pontifice, overleden (90 jaar oud) op vrijdag 10 november 1995 in Prinsenbeek64, 

begraven op donderdag 16 november 1995 in Breda. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

4. (Niet openbaar), trouwde (Piet 27 jaar oud) (1) op vrijdag 1 mei 1970 met Piet van 

Meer, geboren op zaterdag 8 augustus 1942 in Breda, overleden (33 jaar oud) op 

zondag 11 januari 1976. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren, relatie met (Niet 

openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

6. (Niet openbaar), trouwde (Frans 24 jaar oud) op zaterdag 12 september 1970 met 

Frans van Meer, geboren op woensdag 16 januari 1946 in Breda, overleden (57 jaar 

oud) op woensdag 23 april 2003. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

8. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 
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Cornelia Elisabeth Mulders. 

 

 

 
 

 

 

Leonardus (Leo) Smits. 
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IXac. Catharina (To) Mulders, dochter van Johannes Mulders (VIIIy), op pagina 76 en Elisabeth 

Schalk, geboren op woensdag 10 augustus 1910 in Princenhage, overleden (76 jaar oud) op 

maandag 15 december 1986 in Prinsenbeek41, begraven in Breda, trouwde (respectievelijk 29 en 31 

jaar oud) op woensdag 8 mei 1940 in Princenhage met Hendricus (Driek) Smits, geboren op 

zaterdag 25 juli 1908 in Princenhage, overleden (98 jaar oud) op woensdag 13 december 2006 in 

Breda65, begraven op maandag 18 december 2006 in Prinsenbeek. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

5. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

6. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

7. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

8. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

9. (Niet openbaar). 

 

Catharina (To) Mulders. 

 

 

 
 

 

 

Hendricus (Driek) Smits. 
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IXad. Maria Elisabeth Mulders, dochter van Johannes Mulders (VIIIy), op pagina 76 en Elisabeth 

Schalk, geboren op woensdag 28 mei 1913 in Princenhage, overleden (87 jaar oud) op 

donderdag 29 juni 2000 in Zundert42, trouwde (respectievelijk 32 en 30 jaar oud) op 

maandag 20 mei 1946 in Breda met Franciscus Smits, geboren op donderdag 8 juli 1915 in 

Princenhage. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 
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geboren. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar), trouwde met Ed den Daas, geboren op woensdag 19 april 1950 in 

Rotterdam, overleden (45 jaar oud) op woensdag 31 januari 1996. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

 

Maria Elisabeth Mulders. 

 

 

 
 

 

 

IXae. Maria Johanna van Hooijdonk, dochter van Marinus van Hooijdonk en Antonia Mulders 

(VIIIz), op pagina 77, geboren op vrijdag 23 april 1909 in Roosendaal, overleden (78 jaar oud) op 

donderdag 5 november 1987 aldaar, trouwde (beiden 25 jaar oud) op dinsdag 25 september 1934 

in Roosendaal met Petrus Franciscus Meeuwis, geboren op vrijdag 18 december 1908 in 

Roosendaal, overleden (80 jaar oud) op donderdag 7 december 1989 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Petrus Antonius Maria (Pierre) Meeuwis, geboren op donderdag 3 februari 1938 in 

Roosendaal, overleden (62 jaar oud) op donderdag 23 maart 2000 in Wouw, relatie 

met (Niet openbaar). Uit deze relatie zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IXaf. Antonetta Maria Mulders, dochter van Matheus Mulders (VIIIab), op pagina 78 en Elisabeth 

Schalken, geboren op vrijdag 21 maart 1902 in Dubbeldam, overleden (70 jaar oud) op 

maandag 6 november 1972 in Tilburg44, trouwde met Ferdinand Wilhelm Adrianus van 

Oostende, geboren in Dordrecht. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 
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Antonetta Maria Mulders. 

 

 

 
 

 

 

IXag. Maria Pieternella Catharina Mulders, dochter van Matheus Mulders (VIIIab), op pagina 78 en 

Johanna Maria Vloeimans, geboren op vrijdag 22 juli 1910 in Rotterdam, overleden (85 jaar oud) 

op zondag 13 augustus 1995 in Delft, trouwde (respectievelijk 26 en 31 jaar oud) op 

dinsdag 6 april 1937 in Tilburg met Cornelis Hendrikus van Velthoven, geboren op 

zaterdag 17 februari 1906 in Monster, overleden (74 jaar oud) op woensdag 28 januari 1981 in 

Delft. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

IXah. Johanna Maria Mulders, dochter van Jacobus Mulders (VIIIad), op pagina 79 en Cornelia 

Moerkens, geboren op maandag 19 augustus 1918 in Princenhage, overleden (79 jaar oud) op 

donderdag 11 december 1997 in Amsterdam, trouwde (respectievelijk 30 en 40 jaar oud) op 

zaterdag 28 augustus 1948 in Breda met Wilhelm Heinrich Artur Spickenheuer, geboren op 

donderdag 5 december 1907 in Grefrath [nordrhein-westfalen, Duitsland], overleden (65 jaar 

oud) op dinsdag 17 juli 1973 in Mayrhofen [tirol, Oostenrijk]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

IXai. Adrianus Jacobus (Ad) Mulders, zoon van Wilhelmus Mulders (VIIIag), op pagina 81 en 

Gerardina Maria Reniers, geboren op dinsdag 2 mei 1911 in Rotterdam, overleden (91 jaar oud) 

op woensdag 15 mei 2002 in Amsterdam, trouwde (respectievelijk 28 en 25 jaar oud) op 

woensdag 21 februari 1940 in Rotterdam met Maria Anthonia van Arnhem, geboren op 
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zondag 9 augustus 1914 in Capelle aan den IJssel, overleden (91 jaar oud) op 

zondag 27 november 2005 in Amsterdam. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Xam, op pagina 127. 

2. (Niet openbaar), volgt Xan, op pagina 128. 

3. (Niet openbaar), volgt Xao, op pagina 128. 

4. (Niet openbaar), volgt Xap, op pagina 128. 

5. (Niet openbaar). 

6. Cornelia Maria (Nelleke) Mulders, geboren op vrijdag 6 oktober 1950 in 

Oudenbosch, overleden (53 jaar oud) op zaterdag 26 juni 2004 in Amsterdam, volgt 

Xaq, op pagina 128. 

 

IXaj. Anna Maria (Annie) Mulders, dochter van Wilhelmus Mulders (VIIIag), op pagina 81 en 

Gerardina Maria Reniers, geboren op zondag 13 januari 1918 in Rotterdam, overleden (85 jaar 

oud) op donderdag 6 november 2003 aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en 24 jaar oud) op 

woensdag 8 september 1943 in Rotterdam met Johannes Jacobus (Jan) van Zanten, zoon van 

Theodorus van Zanten en Gerardina Theodora Hopman, geboren op 

donderdag 14 november 1918 in Rotterdam, overleden (83 jaar oud) op 

woensdag 20 februari 2002 in Schiedam. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Wilhelmus Gerardus (Wim) van Zanten, geboren op vrijdag 20 juli 1945 in 

Rotterdam, overleden (54 jaar oud) op dinsdag 20 juni 2000 in Sneek, trouwde (22 jaar 

oud) (1) op woensdag 6 december 1967 in Rotterdam met (Niet openbaar). Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren, trouwde (54 jaar oud) (2) op 

vrijdag 28 april 2000 in Sneek met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

5. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

6. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

IXak. Johanna Maria (Jo) Mulders, dochter van Wilhelmus Mulders (VIIIag), op pagina 81 en 

Gerardina Maria Reniers, geboren op woensdag 5 maart 1919 in Rotterdam, trouwde 

(respectievelijk 28 en 22 jaar oud) op woensdag 9 april 1947 in Rotterdam met Martinus 

Franciscus (Tinus) Bierhuis, zoon van Franciscus Petrus Bierhuis en Helena Maria Langeveld, 

geboren op zondag 29 juni 1924 in Berkel en Rodenrijs, overleden (56 jaar oud) op 

dinsdag 1 juli 1980 in Arnhem. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren, relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

4. (Niet openbaar). 

 

IXal. Johannes Wilhelmus (Jan) Mulders, zoon van Wilhelmus Mulders (VIIIag), op pagina 81 en 

Gerardina Maria Reniers, geboren op donderdag 8 maart 1923 in Rotterdam, overleden (68 jaar 

oud) op maandag 16 september 1991 in Veghel, trouwde (36 jaar oud) op 
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maandag 31 augustus 1959 in Sint-Oedenrode met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Xar, op pagina 128. 

2. (Niet openbaar), volgt Xas, op pagina 128. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

IXam. Maria Jerona (Riet) Mulders, dochter van Wilhelmus Mulders (VIIIag), op pagina 81 en 

Gerardina Maria Reniers, geboren op dinsdag 8 april 1924 in Rotterdam, overleden (82 jaar oud) 

op maandag 8 januari 2007 aldaar, trouwde (respectievelijk 34 en 33 jaar oud) op 

dinsdag 12 augustus 1958 in Rotterdam met Kors Trimp, geboren op dinsdag 23 september 1924 

in Rotterdam, overleden (70 jaar oud) op maandag 4 september 1995 in Capelle aan den IJssel. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend, relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

IXan. Antonius (Ton) Mulders, zoon van Wilhelmus Mulders (VIIIag), op pagina 81 en Gerardina 

Maria Reniers, geboren op zaterdag 4 juli 1925 in Rotterdam, overleden (67 jaar oud) op 

maandag 7 september 1992 aldaar, trouwde (28 jaar oud) op woensdag 9 juni 1954 in Rotterdam 

met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Xat, op pagina 128. 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar), volgt Xau, op pagina 128. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

IXao. Abraham (Bram) Mulders, zoon van Wilhelmus Mulders (VIIIag), op pagina 81 en Gerardina 

Maria Reniers, geboren op zaterdag 21 augustus 1926 in Rotterdam, overleden (70 jaar oud) op 

zaterdag 14 december 1996 in Capelle aan den IJssel, trouwde (21 jaar oud) op 

woensdag 8 oktober 1947 in Rotterdam met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

IXap. Jacobus Johannes (Koos) Mulders, zoon van Wilhelmus Mulders (VIIIag), op pagina 81 en 

Gerardina Maria Reniers, geboren op vrijdag 6 januari 1928 in Rotterdam, overleden (77 jaar oud) 

op zaterdag 29 januari 2005 aldaar, trouwde (26 jaar oud) op woensdag 28 april 1954 in 

Rotterdam, (gescheiden op donderdag 11 december 1986 in Rotterdam) met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Xav, op pagina 128. 

2. (Niet openbaar), volgt Xaw, op pagina 129. 

3. (Niet openbaar). 

 

IXaq. (Niet openbaar), kind van Wilhelmus Mulders (VIIIag), op pagina 81 en Gerardina Maria 

Reniers, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar), volgt Xax, op pagina 129. 

3. (Niet openbaar), volgt Xay, op pagina 129. 

4. (Niet openbaar), volgt Xaz, op pagina 129. 

5. (Niet openbaar). 

6. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 
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IXar. Antonia (Toos) Mulders, dochter van Anthonius Mulders (VIIIah), op pagina 82 en Maria Sara 

de Veij, geboren op dinsdag 21 november 1916 in Rotterdam, overleden (73 jaar oud) op 

zondag 16 september 1990 aldaar, trouwde (respectievelijk 23 en 22 jaar oud) (1) op 

woensdag 17 juli 1940 met Jacobus Mathijs van der Sluis, geboren op woensdag 6 februari 1918 

in Rotterdam. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

 Antonia (Toos) Mulders, trouwde (2) met Herman Penters, geboren in Rotterdam, overleden 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IXas. Elizabeth Maria (Bep) Mulders, dochter van Anthonius Mulders (VIIIah), op pagina 82 en Maria 

Sara de Veij, geboren op zaterdag 30 maart 1918 in Rotterdam, trouwde (respectievelijk 23 en 25 

jaar oud) op woensdag 24 december 1941 in Rotterdam met Geert van Roeden, geboren op 

zondag 29 oktober 1916 in Katlijk, overleden (83 jaar oud) op zaterdag 15 juli 2000 in Rotterdam. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. (Niet openbaar). 

 

IXat. Matheus (Ted) Mulders, zoon van Anthonius Mulders (VIIIah), op pagina 82 en Maria Sara de 

Veij, geboren op maandag 23 februari 1920 in Rotterdam, overleden (81 jaar oud) op 

woensdag 4 juli 2001 in Noordwijk47, begraven op zaterdag 7 juli 2001 in Leiden, trouwde 

(respectievelijk 29 en 31 jaar oud) op donderdag 17 maart 1949 in Noordwijk met Maartje 

Hazenoot, geboren op woensdag 26 september 1917 in Noordwijk, overleden (85 jaar oud) op 

zondag 16 maart 2003 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Xba, op pagina 129. 

2. (Niet openbaar), volgt Xbb, op pagina 129. 

3. (Niet openbaar), volgt Xbc, op pagina 129. 

4. (Niet openbaar), volgt Xbd, op pagina 129. 

5. (Niet openbaar), volgt Xbe, op pagina 129. 

 

IXau. Augustinus Carolus (Guus) Mulders, zoon van Anthonius Mulders (VIIIah), op pagina 82 en 

Maria Sara de Veij, geboren op maandag 18 juli 1921 in Rotterdam, overleden (69 jaar oud) op 

maandag 30 juli 1990 aldaar, trouwde met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Xbf, op pagina 130. 

2. (Niet openbaar), volgt Xbg, op pagina 130. 

 

IXav. Jacobus (Sjaak) Mulders, zoon van Anthonius Mulders (VIIIah), op pagina 82 en Maria Sara de 

Veij, geboren op maandag 17 september 1923 in Rotterdam, overleden (77 jaar oud) op 

donderdag 1 maart 2001 in Heusden, trouwde (respectievelijk 27 en 23 jaar oud) op 

donderdag 21 december 1950 in Capelle aan den IJssel met Neeltje Twigt, geboren op 

donderdag 2 juni 1927 in Capelle aan den IJssel, overleden (60 jaar oud) op 

maandag 11 januari 1988 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Xbh, op pagina 130. 

2. (Niet openbaar), volgt Xbi, op pagina 130. 

 

IXaw. Maria Huiberdina Johanna (Riet) Mulders, dochter van Anthonius Mulders (VIIIah), op pagina 

82 en Maria Sara de Veij, geboren op zondag 19 april 1925 in Rotterdam, overleden (77 jaar oud) 

op dinsdag 22 oktober 2002 aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en 24 jaar oud) op 

woensdag 29 november 1950 in Rotterdam, (gescheiden op maandag 4 februari 1980 in 
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Rotterdam) met Jacobus van Leeuwen, geboren op maandag 14 juni 1926 in Rotterdam, 

overleden (76 jaar oud) op dinsdag 22 oktober 2002 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Xbj, op pagina 130. 

2. (Niet openbaar), volgt Xbk, op pagina 130. 

3. (Niet openbaar), volgt Xbl, op pagina 130. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

IXax. Maria Joanna Ludovica Meulders, dochter van Franciscus Meulders (VIIIai), op pagina 83 en 

Virginia Francisca de Braekell, geboren op donderdag 21 juni 1894 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (39 jaar oud) op dinsdag 2 januari 1934 aldaar, 

trouwde (respectievelijk 19 en 28 jaar oud) op dinsdag 27 januari 1914 in 

Antwerpen [antwerpen, België] met Henricus Franciscus Stefanus Baele, geboren op 

woensdag 5 augustus 1885 in Antwerpen [antwerpen, België], overleden (81 jaar oud) op 

donderdag 12 januari 1967 in Mortsel [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Joël (John) Baele, geboren op dinsdag 28 januari 1913 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (54 jaar oud) op woensdag 12 juli 1967 in 

Mortsel [antwerpen, België], trouwde met Maria Hey, geboren op zaterdag 4 juli 1908 

in Borgerhout [antwerpen, België], overleden (91 jaar oud) op 

donderdag 13 januari 2000 in Deurne [antwerpen, België]. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

2. Maria Virgina Constantia Baele, geboren op zondag 6 december 1914 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (2 jaar oud) op vrijdag 4 mei 1917 aldaar. 

3. Albert Frans Baele, geboren op maandag 21 februari 1916 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (11 maanden oud) op 

woensdag 14 februari 1917 aldaar. 

4. Maria Louisa Constantia Baele, geboren op zaterdag 13 oktober 1917 in 

Antwerpen [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 20 en 21 jaar oud) op 

zaterdag 14 mei 1938 in Antwerpen [antwerpen, België] met Albert Frans Marijn 

Cloots, geboren op zaterdag 21 oktober 1916 in Antwerpen [antwerpen, België], 

overleden (80 jaar oud) op zaterdag 18 oktober 1997 in Kapellen [antwerpen, België]. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Joanna Virginia Baele, geboren op donderdag 2 oktober 1919 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (82 jaar oud) op zaterdag 18 mei 2002, 

trouwde met Orlando Zanon, geboren op maandag 3 februari 1908 in 

Venetië [veneto, Italië], overleden (91 jaar oud) op donderdag 10 juni 1999. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Frans Hendrik Valerie Baele, geboren op donderdag 12 mei 1921 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (19 dagen oud) op dinsdag 31 mei 1921 

aldaar. 

7. Hendrik Frans Ludovica Baele, geboren op donderdag 12 mei 1921 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (31 dagen oud) op zondag 12 juni 1921 

aldaar. 

8. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

9. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

IXay. Nicolaus Alfonsus Meulders, zoon van Franciscus Meulders (VIIIai), op pagina 83 en Virginia 

Francisca de Braekell, geboren op maandag 23 december 1895 in Antwerpen [antwerpen, België], 

overleden (81 jaar oud) op vrijdag 4 februari 1977 aldaar, trouwde (respectievelijk 19 en 20 jaar 

oud) op dinsdag 27 april 1915 in Antwerpen [antwerpen, België] met Maria Josephina Delatin, 

geboren op dinsdag 1 januari 1895 in Antwerpen [antwerpen, België], overleden (88 jaar oud) op 
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maandag 25 april 1983 in Borgerhout [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Pieter Josef Meulders, geboren op maandag 16 oktober 1916 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (73 jaar oud) op maandag 12 februari 1990 

in Deurne [antwerpen, België], trouwde (25 jaar oud) op zaterdag 18 oktober 1941 in 

Deurne [antwerpen, België] met Jeanne Verbeeck. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Jan Virginia Jozef Meulders, geboren op donderdag 26 februari 1920 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (79 jaar oud) op zaterdag 16 oktober 1999 

in Wilrijk [antwerpen, België], trouwde (23 jaar oud) op zaterdag 8 januari 1944 in 

Serskamp [oost-vlaanderen, België] met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. François Pierre Elisabeth Meulders, geboren op vrijdag 20 april 1923 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (69 jaar oud) op dinsdag 14 juli 1992 in 

Zoersel [antwerpen, België], volgt Xbm, op pagina 130. 

4. Louisa Carolina Ludovica Meulders, geboren op maandag 15 februari 1926 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (47 jaar oud) op maandag 23 april 1973 in 

Brecht [antwerpen, België]. 

5. (Niet openbaar). 

6. (Niet openbaar), volgt Xbn, op pagina 131. 

7. Hubert Joseph (Jos) Meulders, geboren op zaterdag 24 september 1932 in 

Wilrijk [antwerpen, België], overleden (65 jaar oud) op dinsdag 31 maart 1998 in 

Antwerpen [antwerpen, België], volgt Xbo, op pagina 131. 

8. (Niet openbaar), volgt Xbp, op pagina 131. 

 

IXaz. Carolus Meulders, zoon van Franciscus Meulders (VIIIai), op pagina 83 en Virginia Francisca de 

Braekell, geboren op zaterdag 4 december 1897 in Antwerpen [antwerpen, België], overleden (87 

jaar oud) op maandag 6 mei 1985 aldaar, trouwde met Maria Geersheuvel, geboren op 

maandag 18 augustus 1902 in Antwerpen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 72 jaar oud) 

in 1975 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Maria Francisca Theresia Meulders, geboren op vrijdag 1 oktober 1920 in 

Hoboken [antwerpen, België], trouwde (beiden 22 jaar oud) op 

dinsdag 24 november 1942 in Antwerpen [antwerpen, België] met François Theunis, 

geboren op donderdag 1 januari 1920 in Antwerpen [antwerpen, België]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

IXba. Raoul Petrus Joannes Meulders, zoon van Gustavius Antonius Meulders (VIIIak), op pagina 

84 en Joanna Catharina Kaekebeke, geboren op vrijdag 30 januari 1914 in 

Merksem [antwerpen, België], overleden (54 jaar oud) op zaterdag 25 januari 1969 in 

Brecht [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 22 en 26 jaar oud) op zaterdag 18 juli 1936 

met Joanna Adolphina Thomas, geboren op zondag 1 mei 1910 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (90 jaar oud) op vrijdag 8 december 2000 in 

Brecht [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Xbq, op pagina 131. 

2. Marc François Jean Meulders, geboren op zaterdag 4 oktober 1941 in 

Merksem [antwerpen, België], overleden (58 jaar oud) op dinsdag 29 februari 2000 in 

Brecht [antwerpen, België], volgt Xbr, op pagina 131. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

IXbb. Eduard Meulders, zoon van Emilius Carolus Meulders (VIIIal), op pagina 84 en Maria Henrica 

Helena Michaëls, geboren op donderdag 28 maart 1907 in Antwerpen [antwerpen, België], 

overleden (80 jaar oud) op zondag 10 mei 1987 aldaar, trouwde met Eulalie du Lion, geboren op 
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maandag 22 juni 1914 in Borgerhout [antwerpen, België], overleden (86 jaar oud) op 

vrijdag 18 mei 2001 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), trouwde (Johannes (John) 29 jaar oud) op zaterdag 17 juli 1954 in 

Borgerhout [antwerpen, België] met Johannes (John) Baert, geboren op 

dinsdag 18 november 1924 in Borgerhout [antwerpen, België], overleden (34 jaar oud) 

in oktober 1959 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

IXbc. Karel Cornelis (Charles) Meulders, zoon van Joannes Leonardus (Jan) Meulders (VIIIam), op 

pagina 84 en Lucia Meeusen, geboren op maandag 29 november 1915 in 

Merksplas [antwerpen, België], overleden (61 jaar oud) op maandag 18 april 1977 aldaar, 

trouwde (respectievelijk 26 en 28 jaar oud) op woensdag 1 juli 1942 in 

Turnhout [antwerpen, België] met Josephina (Fien) Reynders, geboren op 

maandag 12 januari 1914 in Turnhout [antwerpen, België], overleden (86 jaar oud) op 

zondag 27 februari 2000 in Beerse [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Xbs, op pagina 132. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. (Niet openbaar), volgt Xbt, op pagina 132. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

5. (Niet openbaar), volgt Xbu, op pagina 132. 

6. (Niet openbaar). 

7. (Niet openbaar). 

 

IXbd. Adriaan Constant (Stan) Meulders, zoon van Joannes Leonardus (Jan) Meulders (VIIIam), op 

pagina 84 en Lucia Meeusen, geboren op vrijdag 15 augustus 1919 in 

Merksplas [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 26 en 22 jaar oud) op 

woensdag 15 mei 1946 in Merksplas [antwerpen, België] met Anna Catharina Elisa Marijnissen, 

geboren op maandag 16 juli 1923 in Merksplas [antwerpen, België], overleden (81 jaar oud) op 

donderdag 5 augustus 2004 in Turnhout [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. (Niet openbaar), volgt Xbv, op pagina 132. 

4. Maria Anna Francisca Meulders, geboren op zondag 2 juli 1950 in 

Hoogstraten [antwerpen, België], overleden (11 maanden oud) op zondag 10 juni 1951 

in Merksplas [antwerpen, België]. 

5. (Niet openbaar), volgt Xbw, op pagina 132. 

6. (Niet openbaar), volgt Xbx, op pagina 132. 

7. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

8. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

9. (Niet openbaar), trouwde (Alois Maria François (Louis) 22 jaar oud) op 

vrijdag 24 september 1976 in Merksplas [antwerpen, België] met Alois Maria François 

(Louis) Stymans, geboren op donderdag 5 november 1953 in 

Turnhout [antwerpen, België], overleden (51 jaar oud) op dinsdag 7 juni 2005 aldaar. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

10. (Niet openbaar), volgt Xby, op pagina 132. 

11. (Niet openbaar), volgt Xbz, op pagina 133. 

12. (Niet openbaar), volgt Xca, op pagina 133. 

13. (Niet openbaar), volgt Xcb, op pagina 133. 
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IXbe. Petrus Carolus Rosalia Meulders, zoon van Josephus Carolus Meulders (VIIIan), op pagina 85 en 

Maria Philomena Maes, geboren op woensdag 24 maart 1909 in Borgerhout [antwerpen, België], 

overleden (82 jaar oud) op vrijdag 7 juni 1991 in Antwerpen [antwerpen, België], trouwde met 

Margaretha Andries, geboren op zaterdag 22 april 1911 in Borgerhout [antwerpen, België], 

overleden (66 jaar oud) op donderdag 22 december 1977 in Antwerpen [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Xcc, op pagina 133. 

2. (Niet openbaar), trouwde (Emiel 24 jaar oud) op zaterdag 5 maart 1955 met Emiel 

van de Velde, geboren op vrijdag 13 juni 1930 in Antwerpen [antwerpen, België], 

overleden (70 jaar oud) op vrijdag 16 februari 2001 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

3. (Niet openbaar), volgt Xcd, op pagina 133. 

 

Generatie X 
 

 

Xa. Madeleine Henriette de Bont, dochter van Paul Anne Marie de Bont (IXa), op pagina 86 en 

Cornelia Wilhelmina (Corrie) Eweg, geboren op vrijdag 4 februari 1916 in 

Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], overleden (86 jaar oud) op vrijdag 31 mei 2002 

in 's-Gravenhage, trouwde (respectievelijk 19 en 23 jaar oud) op dinsdag 10 december 1935 in 

Soerabajaj [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië] met Dirk Hendrik Minderhout, geboren op 

zaterdag 2 november 1912 in Domburg, overleden (32 jaar oud) op vrijdag 16 februari 1945 in 

Bandoeng [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië]. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Xb. Paul de Bont, zoon van Dirk Thomas de Bont (IXf), op pagina 87 en Helena Maria Rijnders, 

geboren op dinsdag 10 november 1942 in Bandoeng [jakarta raya (djakarta raya), Indonesië], 

overleden (58 jaar oud) op zondag 21 oktober 2001 in 's-Gravenhage, trouwde (28 jaar oud) op 

zondag 16 mei 1971 in Glendale Calif [california, Verenigde Staten] met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xc. Petronella Adriana Maria Mulders, dochter van Joannes Cornelis Mulders (IXi), op pagina 89 en 

Goverdina Dikmans, geboren op dinsdag 16 mei 1911 in Princenhage48, overleden (81 jaar oud) 

op zondag 3 januari 1993 in Breda48,49, begraven aldaar, trouwde (respectievelijk 27 en 29 jaar 

oud) op woensdag 17 augustus 1938 in Princenhage met Antonius Johannes (Toon) Vonk, 

geboren op donderdag 27 mei 1909 in Princenhage, directeur van een zuivelfabriek, overleden 

(76 jaar oud) op woensdag 25 september 1985 in Prinsenbeek66, begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

5. (Niet openbaar), trouwde (Huberdina Willibrorda Alphonsa Maria 26 jaar oud) op 

vrijdag 25 juni 1971 in Hooge en Lage Zwaluwe met Huberdina Willibrorda 

Alphonsa Maria Zelissen, geboren op dinsdag 7 november 1944 in 

Hooge en Lage Zwaluwe, overleden (54 jaar oud) op dinsdag 10 augustus 1999 in 

Oosterhout. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 
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6. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Petronella Adriana Maria Mulders. 

 

 

 
 

 

 

Antonius Johannes (Toon) Vonk. 
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Xd. Johanna Adriana Maria Mulders, dochter van Joannes Cornelis Mulders (IXi), op pagina 89 en 

Goverdina Dikmans, geboren op dinsdag 19 januari 1915 in Princenhage, overleden (84 jaar oud) 

op woensdag 29 december 1999 in Hulst, trouwde (respectievelijk 34 en 35 jaar oud) op 

woensdag 11 mei 1949 in Beek met Emerie Alphons Louis Fassaert, geboren op 

zondag 15 maart 1914 in Hontenisse. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 
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geboren. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

5. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Xe. Wilhelmus Johannes Maria (Wim) Mulders, zoon van Adrianus Jacobus Mulders (IXj), op 

pagina 91 en Maria Johanna Wilhelmina Braun, geboren op donderdag 22 november 1928 in 

Breda, overleden (66 jaar oud) op woensdag 18 januari 1995 in Rotterdam52, trouwde 

(respectievelijk 29 en 27 jaar oud) (1) op donderdag 1 mei 1958 in Nieuw-Ginneken met 

Margaretha Maria Josepha (Greetje) Schelfhout, geboren op woensdag 28 mei 1930 in 

Hontenisse, overleden (60 jaar oud) op donderdag 27 september 1990 in Tilburg67, begraven 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar), volgt XIa, op pagina 133. 

5. (Niet openbaar), volgt XIb, op pagina 133. 

6. (Niet openbaar), volgt XIc, op pagina 134. 

 

Wilhelmus Johannes Maria (Wim) Mulders. 

 

 

 
 

Voorkant bidprentje. 
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Margaretha Maria Josepha (Greetje) Schelfhout. 

 

 

 
 

Voorkant bidprentje. 
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 Wilhelmus Johannes Maria (Wim) Mulders, trouwde (64 jaar oud) (2) op 

vrijdag 5 november 1993 in Alphen met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Xf. Josepha Maria Theresia Mulders, dochter van Adrianus Jacobus Mulders (IXj), op pagina 91 en 

Maria Johanna Wilhelmina Braun, geboren op woensdag 8 december 1937 in Breda, overleden 

(70 jaar oud) op dinsdag 8 april 2008 in Goirle, trouwde (26 jaar oud) op dinsdag 21 juli 1964 in 

Breda met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xg. Adrianus Mulders, zoon van Jacques Adrianus Mulders (IXm), op pagina 92 en Louisa Catharina 

Schröder, geboren op woensdag 12 januari 1916 in 's-Gravenhage, overleden (81 jaar oud) op 

maandag 14 juli 1997 in Baarn, trouwde (respectievelijk 23 en 24 jaar oud) op 

woensdag 6 september 1939 in Rijswijk met Josephina Frederika Neeltje de Man, geboren op 

donderdag 20 mei 1915 in Leiden. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Xh. Adrianus Mulders, zoon van Johan Petrus Paulus Mulders (IXn), op pagina 93 en Margaretha 

Christina van der Meer, geboren op dinsdag 10 december 1918 in 's-Gravenhage54, hotelmanager 

KLM, overleden (75 jaar oud) op donderdag 19 mei 1994 in Amstelveen54, trouwde 

(respectievelijk 26 en 25 jaar oud) op woensdag 13 juni 1945 in 's-Gravenhage met Cornelia 

Pieternella Hendrica Helena Rooijakkers, geboren op zondag 26 oktober 1919 in Leiden. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 
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Xi. Louisa Maria Josepha Mulders, dochter van Johannes Adrianus (Jannes) Mulders (IXo), op 

pagina 93 en Johanna de Craen, geboren op woensdag 26 juni 1912 in Ginneken, overleden (83 

jaar oud) op donderdag 10 augustus 1995 in Breda, trouwde (beiden 28 jaar oud) op 

vrijdag 17 januari 1941 in Breda met Johannes Antonius van Hooijdonk, geboren op 

zaterdag 24 februari 1912 in Princenhage, overleden (70 jaar oud) op donderdag 3 februari 1983 

in Breda. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

 

Xj. Maria Petronella Johanna Mulders, dochter van Johannes Adrianus (Jannes) Mulders (IXo), op 

pagina 93 en Johanna de Craen, geboren op zondag 26 april 1914 in Ginneken en Bavel, 

overleden (91 jaar oud) op woensdag 4 mei 2005 in Tilburg, trouwde (respectievelijk 23 en 25 jaar 

oud) op maandag 3 mei 1937 in Breda met Adrianus Petrus Henricus van Beurden, zoon van 

Henricus Franciscus van Beurden en Joanna Maria Hermans, geboren op maandag 29 april 1912 

in Tilburg, fabrieksarbeider, overleden (60 jaar oud) op zaterdag 14 april 1973 in Tilburg. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xk. Johannes Antonius (Jan) Mulders, zoon van Johannes Adrianus (Jannes) Mulders (IXo), op 

pagina 93 en Johanna de Craen, geboren op woensdag 29 december 1920 in Ginneken en Bavel, 

overleden (79 jaar oud) op donderdag 18 mei 2000 in Breda56, begraven op dinsdag 23 mei 2000 

aldaar, trouwde (respectievelijk 26 en 25 jaar oud) op dinsdag 19 augustus 1947 in Breda met 

Maria Antonia Johanna (Riet) van den Bemt, geboren op donderdag 8 juni 1922 in Breda, 

overleden (71 jaar oud) op vrijdag 11 maart 1994 aldaar68. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XId, op pagina 134. 

2. (Niet openbaar), volgt XIe, op pagina 134. 

3. (Niet openbaar), volgt XIf, op pagina 134. 

 

Maria Antonia Johanna (Riet) van den Bemt. 
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Xl. Johanna Maria Dijmphna Mulders, dochter van Jacobus Henricus Mulders (IXr), op pagina 

94 en Christina Maria de Visser, geboren op woensdag 24 maart 1915 in Oudenbosch, overleden 

(85 jaar oud) op donderdag 4 januari 2001 in Roosendaal59,60, begraven op dinsdag 9 januari 2001 

in Oudenbosch, trouwde (respectievelijk 22 en 23 jaar oud) op woensdag 6 oktober 1937 in 

Oudenbosch met Johannes Gerardus Cornelis Maria Borburgh, geboren op 

zaterdag 11 oktober 1913 in Oudenbosch, meubelmaker in 1941, overleden (70 jaar oud) op 

vrijdag 6 april 1984 in Etten-Leur69. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. Christina Dymphna Johanna Maria Borburgh, geboren op 

woensdag 19 februari 1941 in Oudenbosch, overleden (één week oud) op 

woensdag 26 februari 1941 aldaar. 

3. Lucia Elisabeth Maria Theodora Borburgh, geboren op woensdag 19 februari 1941 in 

Oudenbosch, overleden (10 dagen oud) op zaterdag 1 maart 1941 aldaar. 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar). 

6. (Niet openbaar). 

7. Andreas Cornelis Elisabeth Clemens Borburgh, geboren op 

donderdag 28 augustus 1947 in Oudenbosch, overleden (één maand oud) op 

donderdag 23 oktober 1947 in Breda. 

8. (Niet openbaar). 

9. (Niet openbaar). 

 

Johanna Maria Dijmphna Mulders. 
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Johannes Gerardus Cornelis Maria Borburgh. 
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Xm. Cornelis Johannes Henricus Mulders, zoon van Jacobus Henricus Mulders (IXr), op pagina 

94 en Christina Maria de Visser, geboren op vrijdag 29 juni 1917 in Oudenbosch, overleden (83 

jaar oud) op zaterdag 24 maart 2001 in Breda61, trouwde (29 jaar oud) op dinsdag 20 mei 1947 in 

Aduard met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), volgt XIg, op pagina 134. 

 

Cornelis Johannes Henricus Mulders. 

 

 

 
 

 

 

Xn. Johannes Antonius Maria Mulders, zoon van Jacobus Johannes Mulders (IXs), op pagina 96 en 

Johanna Maria Arnolda Wolfs, geboren op vrijdag 20 februari 1925 in Nijmegen, overleden (73 

jaar oud) op donderdag 14 mei 1998 in Eindhoven, trouwde (respectievelijk 28 en 31 jaar oud) op 

maandag 9 november 1953 in Nijmegen met Johanna Odilia Konings, geboren op 

dinsdag 22 november 1921 in Posterholt [campania, Italië], overleden (52 jaar oud) op 

zaterdag 26 januari 1974 in Eindhoven. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Xo. Cornelis Johannes Derk Mulders, zoon van Johannes Cornelis Hendricus Mulders (IXt), op 

pagina 96 en Antonia Maria Tomas, geboren op zaterdag 29 oktober 1927 in Heerlen, overleden 

(78 jaar oud) op zaterdag 17 december 2005 aldaar, trouwde (23 jaar oud) op 

donderdag 15 maart 1951 in Heerlen met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

Xp. (Niet openbaar), kind van Adrianus Mulders (IXv), op pagina 97 en Christina (Stientje) Monden, 
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relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIh, op pagina 134. 

2. (Niet openbaar), volgt XIi, op pagina 134. 

 

Xq. (Niet openbaar), kind van Adrianus Mulders (IXv), op pagina 97 en Christina (Stientje) Monden, 

relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIj, op pagina 134. 

2. (Niet openbaar), volgt XIk, op pagina 134. 

3. (Niet openbaar), volgt XIl, op pagina 135. 

 

Xr. (Niet openbaar), kind van Adrianus Mulders (IXv), op pagina 97 en Christina (Stientje) Monden, 

trouwde (Martinus Adrianus 40 jaar oud) op vrijdag 1 april 1966 in Teteringen met Martinus 

Adrianus van de Hurk, geboren op maandag 28 september 1925 in Uden, overleden (77 jaar oud) 

op dinsdag 4 maart 2003 in Eindhoven. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Xs. (Niet openbaar), kind van Adrianus Mulders (IXv), op pagina 97 en Christina (Stientje) Monden, 

relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIm, op pagina 135. 

2. (Niet openbaar), volgt XIn, op pagina 135. 

 

Xt. Antonius Johannes (Twan) Mulders, zoon van Antonius Cornelis Mulders (IXw), op pagina 

97 en Cornelia van Chaam, geboren op maandag 30 maart 1936 in Etten-Leur, overleden (69 jaar 

oud) op woensdag 13 april 2005 in Drimmelen, trouwde (30 jaar oud) op vrijdag 27 januari 1967 

in Made en Drimmelen met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), volgt XIo, op pagina 135. 

 

Xu. (Niet openbaar), kind van Antonius Cornelis Mulders (IXw), op pagina 97 en Cornelia van 

Chaam, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIp, op pagina 135. 

2. (Niet openbaar), volgt XIq, op pagina 135. 

3. (Niet openbaar), volgt XIr, op pagina 135. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Xv. (Niet openbaar), kind van Antonius Cornelis Mulders (IXw), op pagina 97 en Cornelia van 

Chaam, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), volgt XIs, op pagina 135. 

 

Xw. (Niet openbaar), kind van Antonius Cornelis Mulders (IXw), op pagina 97 en Cornelia van 

Chaam, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIt, op pagina 135. 
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2. (Niet openbaar), volgt XIu, op pagina 135. 

 

Xx. (Niet openbaar), kind van Antonius Cornelis Mulders (IXw), op pagina 97 en Cornelia van 

Chaam, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. Goossen Christiaan Mulders, geboren op dinsdag 3 april 1973 in Geldrop, overleden 

(28 jaar oud) op donderdag 6 december 2001 in Breda. 

 

Xy. (Niet openbaar), kind van Adrianus Mulders (IXy), op pagina 99 en Wilhelmina Maas, relatie 

met (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en Anna Maria van Rosmalen. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIv, op pagina 136. 

2. (Niet openbaar), volgt XIw, op pagina 136. 

3. (Niet openbaar). 

 

Xz. (Niet openbaar), kind van Adrianus Mulders (IXy), op pagina 99 en Wilhelmina Maas, relatie 

met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Elisabeth Maria (Maureen) van den Wijngaart, geboren op woensdag 19 juli 1972, 

overleden (één dag oud) op woensdag 19 juli 1972 in Breda. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Xaa. (Niet openbaar), kind van Adrianus Mulders (IXy), op pagina 99 en Wilhelmina Maas, relatie 

met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIx, op pagina 136. 

2. (Niet openbaar), volgt XIy, op pagina 136. 

3. (Niet openbaar), volgt XIz, op pagina 136. 

4. (Niet openbaar). 

 

Xab. (Niet openbaar), kind van Adrianus Mulders (IXy), op pagina 99 en Wilhelmina Maas, relatie 

met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), volgt XIaa, op pagina 136. 

 

 (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

Xac. (Niet openbaar), kind van Adrianus Mulders (IXy), op pagina 99 en Wilhelmina Maas, relatie 

met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Xad. (Niet openbaar), kind van Adrianus Mulders (IXy), op pagina 99 en Wilhelmina Maas, relatie 

met (Niet openbaar). 
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 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Xae. (Niet openbaar), kind van Cornelis Adrianus Mulders (IXaa), op pagina 102 en Antonia 

Wilhelmina Janssen, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xaf. (Niet openbaar), kind van Cornelis Adrianus Mulders (IXaa), op pagina 102 en Antonia 

Wilhelmina Janssen, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIab, op pagina 136. 

2. (Niet openbaar), volgt XIac, op pagina 136. 

 

Xag. (Niet openbaar), kind van Cornelis Adrianus Mulders (IXaa), op pagina 102 en Antonia 

Wilhelmina Janssen, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Xah. (Niet openbaar), kind van Cornelis Adrianus Mulders (IXaa), op pagina 102 en Maria Elisabeth 

Dimphna van Geel, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Xai. (Niet openbaar), kind van Cornelis Adrianus Mulders (IXaa), op pagina 102 en Maria Elisabeth 

Dimphna van Geel, relatie met (Niet openbaar), kind van Antonius Petrus Suijkerbuijk en 

Paulina Adriana Jacoba van Nispen. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Xaj. (Niet openbaar), kind van Cornelis Adrianus Mulders (IXaa), op pagina 102 en Maria Elisabeth 

Dimphna van Geel, trouwde (Christ 25 jaar oud) op vrijdag 7 mei 1971 in Breda met Christ 

Geerts, geboren op zaterdag 16 februari 1946 in Breda, overleden (63 jaar oud) op 

vrijdag 20 februari 2009 in Bavel70. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 
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bekend. 

3. (Niet openbaar). 

 

Christ Geerts. 

 

 

 
 

 

 

Xak. (Niet openbaar), kind van Cornelis Adrianus Mulders (IXaa), op pagina 102 en Maria Elisabeth 

Dimphna van Geel, trouwde (Carla 26 jaar oud) (1) op dinsdag 9 december 1980 in Breda met 

Carla Blom, geboren op woensdag 14 juli 1954 in Breda, overleden (48 jaar oud) op 

zondag 20 oktober 2002 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

 (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Xal. (Niet openbaar), kind van Cornelis Adrianus Mulders (IXaa), op pagina 102 en Maria Elisabeth 

Dimphna van Geel, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

 

Xam. (Niet openbaar), kind van Adrianus Jacobus (Ad) Mulders (IXai), op pagina 107 en Maria 

Anthonia van Arnhem, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 
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bekend. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Xan. (Niet openbaar), kind van Adrianus Jacobus (Ad) Mulders (IXai), op pagina 107 en Maria 

Anthonia van Arnhem, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Thomas Adrianus Nagel, geboren op vrijdag 25 mei 1962, overleden (30 jaar oud) op 

zondag 28 maart 1993, volgt XIad, op pagina 136. 

 

Xao. (Niet openbaar), kind van Adrianus Jacobus (Ad) Mulders (IXai), op pagina 107 en Maria 

Anthonia van Arnhem, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar). 

 

Xap. (Niet openbaar), kind van Adrianus Jacobus (Ad) Mulders (IXai), op pagina 107 en Maria 

Anthonia van Arnhem, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Xaq. Cornelia Maria (Nelleke) Mulders, dochter van Adrianus Jacobus (Ad) Mulders (IXai), op 

pagina 107 en Maria Anthonia van Arnhem, geboren op vrijdag 6 oktober 1950 in Oudenbosch, 

overleden (53 jaar oud) op zaterdag 26 juni 2004 in Amsterdam, trouwde (21 jaar oud) op 

dinsdag 7 december 1971 in Amsterdam met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Xar. (Niet openbaar), kind van Johannes Wilhelmus (Jan) Mulders (IXal), op pagina 108 en (Niet 

openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xas. (Niet openbaar), kind van Johannes Wilhelmus (Jan) Mulders (IXal), op pagina 108 en (Niet 

openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Xat. (Niet openbaar), kind van Antonius (Ton) Mulders (IXan), op pagina 109 en (Niet openbaar), 

relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xau. (Niet openbaar), kind van Antonius (Ton) Mulders (IXan), op pagina 109 en (Niet openbaar), 

relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xav. (Niet openbaar), kind van Jacobus Johannes (Koos) Mulders (IXap), op pagina 109 en (Niet 

openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 
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1. (Niet openbaar). 

 

Xaw. (Niet openbaar), kind van Jacobus Johannes (Koos) Mulders (IXap), op pagina 109 en (Niet 

openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Xax. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar) (IXaq), op pagina 109, relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Xay. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar) (IXaq), op pagina 109, relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xaz. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar) (IXaq), op pagina 109, relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xba. (Niet openbaar), kind van Matheus (Ted) Mulders (IXat), op pagina 110 en Maartje Hazenoot, 

relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

Xbb. (Niet openbaar), kind van Matheus (Ted) Mulders (IXat), op pagina 110 en Maartje Hazenoot, 

relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xbc. (Niet openbaar), kind van Matheus (Ted) Mulders (IXat), op pagina 110 en Maartje Hazenoot, 

relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xbd. (Niet openbaar), kind van Matheus (Ted) Mulders (IXat), op pagina 110 en Maartje Hazenoot, 

relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xbe. (Niet openbaar), kind van Matheus (Ted) Mulders (IXat), op pagina 110 en Maartje Hazenoot, 

relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 
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Xbf. (Niet openbaar), kind van Augustinus Carolus (Guus) Mulders (IXau), op pagina 110 en (Niet 

openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xbg. (Niet openbaar), kind van Augustinus Carolus (Guus) Mulders (IXau), op pagina 110 en (Niet 

openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xbh. (Niet openbaar), kind van Jacobus (Sjaak) Mulders (IXav), op pagina 110 en Neeltje Twigt, relatie 

met (Niet openbaar), kind van Aloijsius Hubertus Maria Vermeer en Maria Adriana Bernardina 

van der Poel. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar), volgt XIae, op pagina 136. 

 

Xbi. (Niet openbaar), kind van Jacobus (Sjaak) Mulders (IXav), op pagina 110 en Neeltje Twigt, relatie 

met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Xbj. (Niet openbaar), kind van Jacobus van Leeuwen en Maria Huiberdina Johanna (Riet) Mulders 

(IXaw), op pagina 110, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Xbk. (Niet openbaar), kind van Jacobus van Leeuwen en Maria Huiberdina Johanna (Riet) Mulders 

(IXaw), op pagina 110, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

Xbl. (Niet openbaar), kind van Jacobus van Leeuwen en Maria Huiberdina Johanna (Riet) Mulders 

(IXaw), op pagina 110, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

 (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Xbm. François Pierre Elisabeth Meulders, zoon van Nicolaus Alfonsus Meulders (IXay), op pagina 

111 en Maria Josephina Delatin, geboren op vrijdag 20 april 1923 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (69 jaar oud) op dinsdag 14 juli 1992 in 

Zoersel [antwerpen, België], trouwde (42 jaar oud) op dinsdag 27 april 1965 in 

Deurne [antwerpen, België] met (Niet openbaar). 
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 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Xbn. (Niet openbaar), kind van Nicolaus Alfonsus Meulders (IXay), op pagina 111 en Maria Josephina 

Delatin, trouwde (François Jean Maria 23 jaar oud) op zaterdag 26 maart 1949 in 

Antwerpen [antwerpen, België] met François Jean Maria Bruyneels, geboren op 

zondag 12 april 1925 in Antwerpen [antwerpen, België], overleden (69 jaar oud) op 

zaterdag 4 juni 1994. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Frans René Bruyneels, geboren op dinsdag 21 oktober 1958 in 

Antwerpen [antwerpen, België], overleden (45 jaar oud) op donderdag 29 april 2004 in 

Berendrecht [antwerpen, België], trouwde (22 jaar oud) op 

zaterdag 12 september 1981 in Antwerpen [antwerpen, België] met (Niet openbaar). 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

5. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren, relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Xbo. Hubert Joseph (Jos) Meulders, zoon van Nicolaus Alfonsus Meulders (IXay), op pagina 111 en 

Maria Josephina Delatin, geboren op zaterdag 24 september 1932 in Wilrijk [antwerpen, België], 

overleden (65 jaar oud) op dinsdag 31 maart 1998 in Antwerpen [antwerpen, België], trouwde (1) 

met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), volgt XIaf, op pagina 136. 

 

 Hubert Joseph (Jos) Meulders, trouwde (2) met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), volgt XIag, op pagina 137. 

 

Xbp. (Niet openbaar), kind van Nicolaus Alfonsus Meulders (IXay), op pagina 111 en Maria Josephina 

Delatin, trouwde met Betsie Julianna August Scheers, geboren op donderdag 19 juni 1941 in 

Beveren [oost-vlaanderen, België], overleden (61 jaar oud) op donderdag 29 mei 2003 in 

Wilrijk [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

Xbq. (Niet openbaar), kind van Raoul Petrus Joannes Meulders (IXba), op pagina 112 en Joanna 

Adolphina Thomas, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Xbr. Marc François Jean Meulders, zoon van Raoul Petrus Joannes Meulders (IXba), op pagina 112 en 

Joanna Adolphina Thomas, geboren op zaterdag 4 oktober 1941 in Merksem [antwerpen, België], 

overleden (58 jaar oud) op dinsdag 29 februari 2000 in Brecht [antwerpen, België], trouwde met 
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(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Xbs. (Niet openbaar), kind van Karel Cornelis (Charles) Meulders (IXbc), op pagina 113 en Josephina 

(Fien) Reynders, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren, relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Xbt. (Niet openbaar), kind van Karel Cornelis (Charles) Meulders (IXbc), op pagina 113 en Josephina 

(Fien) Reynders, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Xbu. (Niet openbaar), kind van Karel Cornelis (Charles) Meulders (IXbc), op pagina 113 en Josephina 

(Fien) Reynders, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xbv. (Niet openbaar), kind van Adriaan Constant (Stan) Meulders (IXbd), op pagina 113 en Anna 

Catharina Elisa Marijnissen, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xbw. (Niet openbaar), kind van Adriaan Constant (Stan) Meulders (IXbd), op pagina 113 en Anna 

Catharina Elisa Marijnissen, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIah, op pagina 137. 

2. (Niet openbaar), volgt XIai, op pagina 137. 

 

Xbx. (Niet openbaar), kind van Adriaan Constant (Stan) Meulders (IXbd), op pagina 113 en Anna 

Catharina Elisa Marijnissen, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

Xby. (Niet openbaar), kind van Adriaan Constant (Stan) Meulders (IXbd), op pagina 113 en Anna 

Catharina Elisa Marijnissen, relatie met (Niet openbaar). 
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 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xbz. (Niet openbaar), kind van Adriaan Constant (Stan) Meulders (IXbd), op pagina 113 en Anna 

Catharina Elisa Marijnissen, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xca. (Niet openbaar), kind van Adriaan Constant (Stan) Meulders (IXbd), op pagina 113 en Anna 

Catharina Elisa Marijnissen, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xcb. (Niet openbaar), kind van Adriaan Constant (Stan) Meulders (IXbd), op pagina 113 en Anna 

Catharina Elisa Marijnissen, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Xcc. (Niet openbaar), kind van Petrus Carolus Rosalia Meulders (IXbe), op pagina 113 en Margaretha 

Andries, trouwde met Eliza Desfosses, geboren op dinsdag 26 december 1933, overleden (72 jaar 

oud) op donderdag 16 maart 2006 in Berchem [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIaj, op pagina 137. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

3. (Niet openbaar), volgt XIak, op pagina 137. 

4. (Niet openbaar), volgt XIal, op pagina 137. 

 

Xcd. (Niet openbaar), kind van Petrus Carolus Rosalia Meulders (IXbe), op pagina 113 en Margaretha 

Andries, trouwde (Josephina 21 jaar oud) op zaterdag 13 juli 1963 in Berchem [antwerpen, België] 

met Josephina Verhoeven, geboren op vrijdag 12 december 1941 in 

Borgerhout [antwerpen, België], overleden (62 jaar oud) op woensdag 21 april 2004 in 

Berchem [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIam, op pagina 137. 

2. (Niet openbaar), volgt XIan, op pagina 137. 

 

Generatie XI 
 

 

XIa. (Niet openbaar), kind van Wilhelmus Johannes Maria (Wim) Mulders (Xe), op pagina 117 en 

Margaretha Maria Josepha (Greetje) Schelfhout, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIb. (Niet openbaar), kind van Wilhelmus Johannes Maria (Wim) Mulders (Xe), op pagina 117 en 

Margaretha Maria Josepha (Greetje) Schelfhout, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 
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2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

XIc. (Niet openbaar), kind van Wilhelmus Johannes Maria (Wim) Mulders (Xe), op pagina 117 en 

Margaretha Maria Josepha (Greetje) Schelfhout, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XId. (Niet openbaar), kind van Johannes Antonius (Jan) Mulders (Xk), op pagina 120 en Maria 

Antonia Johanna (Riet) van den Bemt, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

XIe. (Niet openbaar), kind van Johannes Antonius (Jan) Mulders (Xk), op pagina 120 en Maria 

Antonia Johanna (Riet) van den Bemt, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIf. (Niet openbaar), kind van Johannes Antonius (Jan) Mulders (Xk), op pagina 120 en Maria 

Antonia Johanna (Riet) van den Bemt, relatie. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

 (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIg. (Niet openbaar), kind van Cornelis Johannes Henricus Mulders (Xm), op pagina 123 en (Niet 

openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XIIa, op pagina 138. 

2. (Niet openbaar), volgt XIIb, op pagina 138. 

 

XIh. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xp), op pagina 123 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIi. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xp), op pagina 123 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIj. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xq), op pagina 124 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 
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XIk. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xq), op pagina 124 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIl. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xq), op pagina 124 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIm. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xs), op pagina 124 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIn. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xs), op pagina 124 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

 

XIo. (Niet openbaar), kind van Antonius Johannes (Twan) Mulders (Xt), op pagina 124 en (Niet 

openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIp. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xu), op pagina 124 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIq. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xu), op pagina 124 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIr. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xu), op pagina 124 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

XIs. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xv), op pagina 124 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
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1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIt. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xw), op pagina 124 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xaa), op pagina 125 en (Niet openbaar) (zie XIx, op 

pagina 136). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIu. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xw), op pagina 124 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIv. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xy), op pagina 125 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIw. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xy), op pagina 125 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIx. (Niet openbaar) (XIx), hierboven, kind van (Niet openbaar) (Xaa), op pagina 125 en (Niet 

openbaar), relatie met (Niet openbaar) (zie XIt, op pagina 135). 

 

XIy. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xaa), op pagina 125 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIz. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xaa), op pagina 125 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIaa. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xab), op pagina 125 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIab. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xaf), op pagina 126 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIac. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xaf), op pagina 126 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 
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2. (Niet openbaar). 

 

XIad. Thomas Adrianus Nagel, zoon van (Niet openbaar) en (Niet openbaar) (Xan), op pagina 128, 

geboren op vrijdag 25 mei 1962, overleden (30 jaar oud) op zondag 28 maart 1993, trouwde met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIae. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xbh), op pagina 130 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIaf. (Niet openbaar), kind van Hubert Joseph (Jos) Meulders (Xbo), op pagina 131 en (Niet openbaar), 

relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIag. (Niet openbaar), kind van Hubert Joseph (Jos) Meulders (Xbo), op pagina 131 en (Niet openbaar), 

relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIah. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xbw), op pagina 132 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIai. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xbw), op pagina 132 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIaj. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xcc), op pagina 133 en Eliza Desfosses, relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

XIak. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xcc), op pagina 133 en Eliza Desfosses, relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

 

 (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIal. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xcc), op pagina 133 en Eliza Desfosses, relatie met 

(Niet openbaar). 
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 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

 (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

XIam. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xcd), op pagina 133 en Josephina Verhoeven, relatie 

met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIan. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (Xcd), op pagina 133 en Josephina Verhoeven, relatie 

met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

Generatie XII 
 

 

XIIa. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (XIg), op pagina 134 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

XIIb. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (XIg), op pagina 134 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 



  

  

Bronnen 

 
 

 

1. Bidprentje van Elisabeth Mulders (BPMUL00366), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, 

OVL plaats: Teteringen, OVL datum: vrijdag 13 november 1908 

2. Bidprentje van Andreas Mulders (BPMUL00127), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, OVL 

plaats: Teteringen, OVL datum: donderdag 3 februari 1887 

3. Bidprentje van Joannes Mulders (BPMUL00367), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, OVL 

plaats: Teteringen, OVL datum: maandag 7 juli 1941 

4. Bidprentje van Dymphna Mulders (BPMUL00224), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, 

OVL plaats: Teteringen, OVL datum: zaterdag 27 augustus 1949 

5. Bidprentje van Christianus Laurentius Mulders (BPMUL00375), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Teteringen, OVL datum: donderdag 21 juni 1945 

6. Bidprentje van Petronilla Maria Mulders (BPMUL00368), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Breda, OVL datum: donderdag 2 november 1911 

7. Bidprentje van Adrianus Anthonius Mulders (BPMUL00373), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Teteringen, OVL datum: dinsdag 19 september 1939 

8. Persoonskaart van Adriana Elisabeth Maria Mulders (PKCBG00019), Type: Persoonskaart, 

Akte: Privé-collectie, Vergel. datum: 21-09-1939, Achterkant (J/N): Ja, Referentie Plaats: 

Teteringen, Ontvangen: zondag 21 mei 1944 

9. Geboorteakte van Andreas Mulders (BSG0000047), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: 

Gemeentearchief Breda, Archief: Burgerlijke stand, Akteplaats: Teteringen 

(zondag 16 augustus 1874 akte 28) 

10. Persoonskaart van Andreas Mulders (PKCBG00046), Type: Persoonskaart, Akte: Privé-collectie, 

Vergel. datum: 19Dep39, Achterkant (J/N): Ja, Referentie Plaats: Teteringen, Ontvangen: 

dinsdag 27 mei 1941 

11. Bidprentje van Andreas Mulders (BPMUL00229), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, OVL 

plaats: Teteringen, OVL datum: dinsdag 27 mei 1941 

12. Overlijdensakte van Andreas Mulders (BSO0000023), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: Gemeentearchief Breda, Archief: Burgerlijke stand, Akteplaats: Teteringen 

(donderdag 29 mei 1941 akte 24) 

13. Persoonskaart van Adriana Mulders (PKCBG00022), Type: Persoonskaart, Akte: Privé-collectie, 

Vergel. datum: 30-09-1939, Achterkant (J/N): Ja, Referentie Plaats: Breda, Ontvangen: 

woensdag 9 november 1966 

14. Bidprentje van Adriana Mulders (BPMUL00230), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, OVL 

plaats: Breda, OVL datum: woensdag 9 november 1966 

15. Overlijden Adriana Mulders (BSO0001304), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: 

Stadsarchief Breda, Archief: burgerlijke stand, Akteplaats: Breda (vrijdag 11 november 1966 akte 

1084) 

16. Bidprentje van Adrianus Cornelius Josephus Snoek (BPMUL00457), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Teteringen, OVL datum: zaterdag 4 september 1954 

17. Bidprentje van Angelina Maria Anna de Bont (BPBON00033), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, Inventarisnr.: 33, OVL plaats: Leiden, OVL datum: maandag 8 mei 1961 

18. Bidprentje van Catharina Maria Willemse (BPMUL00220), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Teteringen, OVL datum: zondag 26 augustus 1923 

19. Bidprentje van Johanna Maas (BPMUL00165), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, OVL 

plaats: Tilburg, OVL datum: donderdag 5 juni 1975 

20. Bidprentje van Jacobus Mulders (BPMUL00201), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, OVL 

plaats: Bergen op Zoom, OVL datum: dinsdag 7 juli 1931 

21. Bidprentje van Cornelia Mulders (BPMUL00374), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, 

OVL plaats: Effen, OVL datum: dinsdag 23 januari 1945 

22. Bidprentje van Antonie Mulders (BPMUL00261), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, OVL 

plaats: Princenhage, OVL datum: zondag 8 maart 1931 



  

  

23. Bidprentje van Antonia Mulders (BPMUL00347), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, OVL 

plaats: Princenhage, OVL datum: vrijdag 28 januari 1949 

24. Bidprentje van Wilhelmus Mulders (BPMUL00097), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, 

OVL plaats: Rotterdam, OVL datum: zondag 28 april 1940 

25. Persoonslijst Theodorus Aloysius de Bont (PLCBG00035), Type: Persoonslijst, CBG Refnr.: 

0188433-14657, Referentie Plaats: Enschede, Ontvangen: vrijdag 2 februari 1996 

26. Persoonskkaart Adé de Bont (PKCBG03502), Type: Persoonskaart, Akte: Privé-collectie, Vergel. 

datum: GaNd 2Aug51AA, Achterkant (J/N): Ja, Referentie Plaats: Delft, Ontvangen: 

dinsdag 12 oktober 1993 

27. Persoonskaart van Dirk Thomas de Bont (PKCBG06662), Type: Persoonskaart, Akte: 

Privé-collectie, Vergel. datum: GaNd 22Mrt51AA, Achterkant (J/N): Ja, Referentie Plaats: 

's-Gravenhage, Ontvangen: zaterdag 1 januari 1994 

28. Bidprentje van Maria Antonetta Mulders (BPMUL00206), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Dorst, OVL datum: woensdag 6 april 1932 

29. Bidprentje van Joannes Cornelis Mulders (BPMUL00244), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Prinsenbeek, OVL datum: zondag 7 februari 1954 

30. Bidprentje van Anna Elisabeth Hopstaken (BPMUL00081), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Oudenbosch, OVL datum: woensdag 20 februari 1929 

31. Bidprentje van Maria Anna Alphonsa Mulders (BPMUL00295), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Zundert, OVL datum: dinsdag 11 november 1975 

32. Bidprentje van Alphonsus Johannes Maria Mulders (BPMUL00499), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Nijmegen, OVL datum: donderdag 9 april 1981 

33. Bidprentje van Anna Maria Alphonsa Mulders (BPMUL00174), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Oudenbosch, OVL datum: zaterdag 15 december 1979 

34. Bidprentje van Jacobus Henricus Mulders (BPMUL00124), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Oudenbosch, OVL datum: zondag 5 augustus 1956 

35. Bidprentje van Cornelius Adrianus Jansen (BPMUL00456), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Princenhage, OVL datum: donderdag 30 januari 1936 

36. Persoonskaart van Adrianus Mulders (PKCBG00036), Type: Persoonskaart, Akte: 

Privé-collectie, Vergel. datum: 2Mei39AA, Achterkant (J/N): Ja, Referentie Plaats: Breda, 

Ontvangen: zaterdag 9 augustus 1969 

37. Bidprentje van Antonius Cornelis Mulders (BPMUL00418), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Etten-Leur, OVL datum: dinsdag 14 juni 1988 

38. Bidprentje van Adrianus Mulders (BPMUL00419), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, 

OVL plaats: Breda, OVL datum: maandag 12 december 1994 

39. Bidprentje van Cornelis Adrianus Mulders (BPMUL00382), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Breda, OVL datum: zondag 19 oktober 1997 

40. Bidprentje van Cornelia Elisabeth Mulders (BPMUL00407), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Prinsenbeek, OVL datum: maandag 1 februari 1999 

41. Bidprentje van Catharina Mulders (BPMUL00426), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, 

OVL plaats: Prinsenbeek, OVL datum: maandag 15 december 1986 

42. Bidprentje vanMaria Elisabeth Mulders (BPMUL00020), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Zundert, OVL datum: donderdag 29 juni 2000 

43. Overlijdensadvertentie Brabants Nieuwsblad 1953 (BN00000002), Type: Overlijdensadvertentie, 

(dinsdag 15 december 1953) 

44. Bidprentje van Antonetta Maria Mulders (BPMUL00310), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Tilburg, OVL datum: maandag 6 november 1972 

45. Bidprentje van Cornelia Moerkens (BPMUL00078), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, 

OVL plaats: Mill, OVL datum: zondag 23 april 1950 

46. Persoonslijst Huiberdina Mulders (PLCBG00022), Type: Persoonslijst, CBG Refnr.: 

0234967-14657, Referentie Plaats: Rotterdam, Ontvangen: donderdag 30 mei 1996 

47. Overlijdensadvertentie BN de Stem (OABNdeSTEM), Type: Overlijdensadvertentie, (blz. 258) 

48. Persoonskkaart Petronella Adriana Maria Mulders (PKCBG04044), Type: Persoonskaart, Akte: 

Privé-collectie, Vergel. datum: 3.1.1993, Achterkant (J/N): Ja, Referentie Plaats: Breda, Ontvangen: 

zondag 3 januari 1993 



  

  

49. Bidprentje van Petronella Adriana Maria Mulders (BPMUL00184), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Breda, OVL datum: zondag 3 januari 1993 

50. Bidprentje van Maria Antoinetta Francisca Mulders (BPMUL00061), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Breda, OVL datum: woensdag 30 juli 1997 

51. Bidprentje van Norbertus Johannes Gerritsma (BPMUL00062), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Breda, OVL datum: zondag 19 februari 1984 

52. Bidprentje van Wilhelmus Johannes Maria Mulders (BPMUL00322), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Rotterdam, OVL datum: woensdag 18 januari 1995 

53. Peroonskaart Adrianus Mulders (PKCBG00035), Type: Persoonskaart, Akte: Privé-collectie, 

Vergel. datum: 8jul41, Achterkant (J/N): Ja, Referentie Plaats: 's-Gravenhage, Ontvangen: 

vrijdag 16 september 1966 

54. Persoonskaart van Adrianus Mulders (PKCBG05735), Type: Persoonskaart, Akte: 

Privé-collectie, Vergel. datum: 6865 10Jul41, Achterkant (J/N): Ja, Referentie Plaats: Amstelveen, 

Ontvangen: donderdag 19 mei 1994 

55. Overlijdensadvertentie BN de Stem (OABNdeSTEM), Type: Overlijdensadvertentie, (blz. 223) 

56. Overlijdensadvertentie BN de Stem (OABNdeSTEM), Type: Overlijdensadvertentie, (blz. 226) 

57. Overlijdensadvertentie BN DeStem van Adrianus Petrus van Loon (OA00001410), Type: 

Overlijdensadvertentie, (zondag 3 september 2006) 

58. Bidprentje van Christina Maria de Visser (BPMUL00164), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Oudenbosch, OVL datum: maandag 20 november 1978 

59. Overlijdensadvertentie BN de Stem (OABNdeSTEM), Type: Overlijdensadvertentie, (blz. 175) 

60. Bidprentje van Johanna Maria Dymphna Mulders (BPMUL00044), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Roosendaal, OVL datum: donderdag 4 januari 2001 

61. Bidprentje van Cornelis Johannes Henricus Mulders (BPMUL00508), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Breda, OVL datum: zaterdag 24 maart 2001 

62. Bidprentje van Wilhelmina Maas (BPMUL00515), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, 

OVL plaats: Breda, OVL datum: zondag 29 mei 1983 

63. Bidprentje van Marinus Wilhelmus Langen (BPMUL00226), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Breda, OVL datum: donderdag 16 maart 1950 

64. Bidprentje van Leonardus Smits (BPMUL00030), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, OVL 

plaats: Prinsenbeek, OVL datum: vrijdag 10 november 1995 

65. Bidprentje van Hendricus Smits (BPMUL00057), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, OVL 

plaats: Breda, OVL datum: woensdag 13 december 2006 

66. Bidprentje van Antonius Johannes Vonk (BPMUL00441), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Prinsenbeek, OVL datum: woensdag 25 september 1985 

67. Bidprentje van Margaretha Maria Josepha Schelfhout (BPMUL00321), Type: Bidprentje, 

Archief: Privé-collectie, OVL plaats: Tilburg, OVL datum: donderdag 27 september 1990 

68. Bidprentje van Maria Antonia Johanna van den Bemt (BPMUL00196), Type: Bidprentje, 

Archief: Privé-collectie, OVL plaats: Breda, OVL datum: vrijdag 11 maart 1994 

69. Bidprentje van Johannes Gerardus Cornelis Maria Borburgh (BPMUL00195), Type: Bidprentje, 

Archief: Privé-collectie, OVL plaats: Etten-Leur, OVL datum: vrijdag 6 april 1984 

70. Bidprentje van Chris Geerts (BPMUL00500), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, OVL 

plaats: Bavel, OVL datum: vrijdag 20 februari 2009 

  

 


