
  

  

Parenteel van Reinirus van den Broek. 

 
 

Generatie I 
 

 

I. Reinirus van den Broek, gedoopt op woensdag 7 mei 1760 in Maastricht, begraven op 

zaterdag 2 februari 1805 in Kampen, trouwde (respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 23 jaar 

oud) op zondag 5 mei 1793 in Bergen op Zoom met Martina de Laat, gedoopt op 

zondag 14 mei 1769 in Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 89 jaar oud) op 

vrijdag 21 januari 1859 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johannes van den Broek, gedoopt op dinsdag 9 augustus 1803 in Utrecht, overleden 

(ongeveer 72 jaar oud) op dinsdag 13 juni 1876 in Bergen op Zoom, volgt II, hieronder. 

 

Generatie II 
 

 

II. Johannes van den Broek, zoon van Reinirus van den Broek (I), hierboven en Martina de Laat, 

gedoopt op dinsdag 9 augustus 1803 in Utrecht, kleedermaker tussen 1835 en 1867, overleden 

(ongeveer 72 jaar oud) op dinsdag 13 juni 1876 in Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 34 en ongeveer 32 jaar oud) op donderdag 14 juni 1838 in Bergen op Zoom met 

Catharina Rampaert, dochter van Simon Rampaert en Maria de Haan, geboren in Moerstraten, 

gedoopt op vrijdag 23 mei 1806 in Wouw, overleden (78 jaar oud) op vrijdag 12 december 1884 in 

Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Jacobus van den Broek, geboren op maandag 21 augustus 1843 in Bergen op Zoom, 

volgt IIIa, hieronder. 

2. Gerardina van den Broek, geboren op vrijdag 9 maart 1849 in Bergen op Zoom, 

overleden (75 jaar oud) op vrijdag 6 juni 1924 aldaar, volgt IIIb, op pagina 2. 

 

Generatie III 
 

 

IIIa. Jacobus van den Broek, zoon van Johannes van den Broek (II), hierboven en Catharina 

Rampaert, geboren op maandag 21 augustus 1843 in Bergen op Zoom, kleermaker in 1881 in 

Bergen op Zoom1, trouwde met Antonia Kornelia Johanna Rombouts, geboren op 

maandag 5 november 1849 in Tholen. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Elisabeth Catharina van den Broek, geboren op woensdag 13 augustus 1879 in 

Bergen op Zoom. 

2. Johannes van den Broek, geboren op vrijdag 11 januari 1884 in Bergen op Zoom, 

overleden (66 jaar oud) op zondag 12 februari 1950 in Vaals2, trouwde met Josephina 

Ritzen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Cornelis Wilhelmus van den Broek, geboren op vrijdag 23 mei 1890 in 

Bergen op Zoom, overleden (77 jaar oud) op vrijdag 4 augustus 1967 in Roosendaal3, 

volgt IVa, op pagina 3. 

 

Johannes van den Broek. 

 

 



  

  

 
 

 

 

IIIb. Gerardina van den Broek, dochter van Johannes van den Broek (II), op pagina 1 en Catharina 

Rampaert, geboren op vrijdag 9 maart 1849 in Bergen op Zoom, dienstbode, overleden (75 jaar 

oud) op vrijdag 6 juni 1924 in Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk 21 en 27 jaar oud) op 

donderdag 24 november 1870 in Bergen op Zoom met Cornelis Johannes (Kees) Becht, zoon van 

George Frederik Becht en Apolina Gelens, geboren op donderdag 26 januari 1843 in 

Bergen op Zoom, meubelmaker tussen 1879 en 1880 in Bergen op Zoom, koffiehuishouder in 

1886, herbergier tussen 1887 en 1889, overleden (64 jaar oud) op donderdag 31 januari 1907 in 

Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Catharina Apolina Gerardina Becht, geboren op dinsdag 12 september 1871 in 

Bergen op Zoom, overleden (22 jaar oud) op maandag 30 april 1894 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 21 en ongeveer 30 jaar oud) op maandag 11 september 1893 in 

Bergen op Zoom met Franciscus Brouwers, geboren omstreeks 1863. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

2. Levenloos geboren dochter Becht, geboren op zaterdag 4 oktober 1873 in 

Bergen op Zoom. 

3. George Henricus Johannes Maria Becht, geboren op vrijdag 25 juni 1875 in 

Bergen op Zoom, overleden (7 maanden oud) op dinsdag 8 februari 1876 aldaar. 

4. Johanna Gerardina Becht, geboren op maandag 6 november 1876 in Bergen op Zoom, 

overleden (92 jaar oud) op zondag 26 januari 1969 aldaar4, volgt IVb, op pagina 3. 

5. Gerardina Apolina Catharina Becht, geboren op zondag 4 augustus 1878 in 

Bergen op Zoom, overleden (1 jaar oud) op donderdag 24 juni 1880 aldaar. 

6. Jacobus Cornelis Jacques Becht, geboren op vrijdag 20 februari 1880 in 

Bergen op Zoom, overleden (86 jaar oud) op vrijdag 9 december 1966 aldaar, volgt 

IVc, op pagina 4. 

7. George Frederik Martinus Becht, geboren op maandag 5 december 1881 in 

Bergen op Zoom, overleden (67 jaar oud) op donderdag 7 juli 1949 aldaar5, volgt 

IVd, op pagina 6. 

8. Cornelis Adrianus Becht, geboren op maandag 8 september 1884 in Bergen op Zoom, 

overleden (80 jaar oud) op woensdag 17 maart 1965 in Ulvenhout, volgt IVe, op 

pagina 7. 

9. Wilhelmus Johannes (Willem) Becht, geboren op zondag 25 juli 1886 in 

Bergen op Zoom, dansschoolhouder, ongehuwd overleden (85 jaar oud) op 

zondag 14 mei 1972 in Bergen op Zoom in Huize Sint Catharina6, begraven op 

donderdag 18 mei 1972 aldaar. 

10. Lambertus Marinus Becht, geboren op woensdag 3 juli 1889 in Bergen op Zoom, 



  

  

overleden (76 jaar oud) op zaterdag 25 september 1965 aldaar, volgt IVf, op pagina 7. 

 

Wilhelmus Johannes (Willem) Becht. 

 

 

 
 

 

 

Generatie IV 
 

 

IVa. Cornelis Wilhelmus van den Broek, zoon van Jacobus van den Broek (IIIa), op pagina 1 en 

Antonia Kornelia Johanna Rombouts, geboren op vrijdag 23 mei 1890 in Bergen op Zoom, Rooms 

Katholiek, Cornelis woonde bij overlijden Burg. Schoonheytstraat 16 Roosendaal op 

vrijdag 4 augustus 1967, overleden (77 jaar oud) op vrijdag 4 augustus 1967 in Roosendaal3, 

begraven op woensdag 9 augustus 1967 aldaar, trouwde (1) met Elisabeth Dina Catharina 

Dietvorst, dochter van Johannes Jacobus Dietvorst en Cornelia Koolen, geboren op 

zaterdag 19 april 1890 in Bergen op Zoom, Rooms Katholiek, overleden (30 jaar oud) op 

woensdag 15 september 1920 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Cornelia Johanna Maria van den Broek, geboren op zondag 9 augustus 1914 in 

Breda, Rooms Katholiek. 

2. Maria Josephina Antonia van den Broek, geboren op zaterdag 7 oktober 1916 in 

Breda, Rooms Katholiek. 

3. Catharina Elisabeth Maria van den Broek, geboren op donderdag 17 januari 1918 in 

Bergen op Zoom, Rooms Katholiek. 

4. Antonia Maria van den Broek, geboren op donderdag 12 juni 1919 in 

Bergen op Zoom. 

5. Jacobus Josephus Antonius van den Broek, geboren op vrijdag 11 juni 1920 in 

Bergen op Zoom. 

 

 Cornelis Wilhelmus van den Broek, trouwde (2) met Johanna Hendrickx. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IVb. Johanna Gerardina Becht, dochter van Cornelis Johannes (Kees) Becht en Gerardina van den 

Broek (IIIb), op pagina 2, geboren op maandag 6 november 1876 in Bergen op Zoom, Rooms 



  

  

Katholiek, Johanna woonde bij overlijden in de Kerkstraat 8 Bergen op Zoom op 

zondag 26 januari 1969, overleden (92 jaar oud) op zondag 26 januari 1969 in Bergen op Zoom4, 

begraven op donderdag 30 januari 1969 aldaar, trouwde (respectievelijk 29 en 33 jaar oud) op 

maandag 30 juli 1906 in Bergen op Zoom met Josephus Adrianus Marie Dercks, zoon van 

Josephus Hubertus Dercks en Jenetta Selina Olifiers, geboren op zondag 6 april 1873 in Delft, 

Rooms Katholiek, overleden (60 jaar oud) op dinsdag 21 november 1933 in Dongen, begraven in 

Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Petrus Gerardus Cornelis Jozef Dercks, geboren op zondag 3 mei 1908 in 

Bergen op Zoom, volgt Va, op pagina 8. 

 

IVc. Jacobus Cornelis Jacques Becht, zoon van Cornelis Johannes (Kees) Becht en Gerardina van den 

Broek (IIIb), op pagina 2, geboren op vrijdag 20 februari 1880 in 

Bergen op Zoom, onderwijzer, administrateur bij het GEB, overleden (86 jaar oud) op 

vrijdag 9 december 1966 in Bergen op Zoom, begraven aldaar, trouwde (respectievelijk 27 en 26 

jaar oud) (1) op maandag 5 augustus 1907 in Bergen op Zoom met Wilhelmina Johanna van 

Hooff, geboren op woensdag 6 juli 1881 in Bergen op Zoom, overleden (39 jaar oud) op 

vrijdag 15 oktober 1920 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Gerardina Adriana Jacoba Becht, geboren op dinsdag 31 maart 1908 in 

Bergen op Zoom, overleden (8 maanden oud) op vrijdag 4 december 1908 aldaar. 

2. Johanna Cornelia Georgina Becht, geboren op dinsdag 31 maart 1908 in 

Bergen op Zoom, overleden (9 maanden oud) op woensdag 6 januari 1909 aldaar. 

3. Cornelis Johannes Gerardus Becht, geboren op donderdag 20 januari 1910 in 

Bergen op Zoom, overleden (72 jaar oud) op woensdag 31 maart 1982 in Tilburg, 

trouwde (beiden 25 jaar oud) op woensdag 27 februari 1935 in Bergen op Zoom met 

Anna Cornelia Antonia (Anna) van Eekelen, dochter van Cornelis van Eekelen en 

Adriana Boschman, geboren op dinsdag 27 juli 1909 in Bergen op Zoom7, overleden 

(83 jaar oud) op woensdag 16 september 1992 in Tilburg. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

4. Adrianus Johannes Wihelmus Becht, geboren op vrijdag 10 mei 1912 in 

Bergen op Zoom, volgt Vb, op pagina 8. 

5. Josephus Hendrik Becht, geboren op vrijdag 16 februari 1917 in Bergen op Zoom, 

trouwde met Elisabeth van der Meeren, geboren omstreeks 1917. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

 

Cornelis Johannes Gerardus Becht. 

Cornelis Johannes Gerardus Becht (1910-1982) burgemeester van Tilburg Cornelis Johannes Gerardus Becht 

werd op 20 januari 1910 te Bergen op Zoom geboren als zoon van Jacobus Cornelis Becht, 

gemeenteambtenaar, en Wilhelmina Johanna van Hooff. Op 27 februari 1935 trad hij in het huwelijk met 

Anna Cornelia van Eekelen,boren op 27 juli 1909 te Bergen op Zoom. Het huwelijk bleef kinderloos. Cees 

Becht overleed op 31 maart 1982 te Tilburg. Na de lagere school ging Becht naar de HBS in zijn 

geboorteplaats. In 1928 haalde hij het eindexamen HBS-B. Aansluitend werkte hij korte tijd bij de N.V. 

Bechtszonen in Bergen op Zoom, een familiezaak van zijn ooms. Het openbaar bestuur trok hem eer meer. 

En omdat in die tijd voor een jong ambtenaar in Nederlands-Indië de meeste toekomst lag, meldde Becht 

zich aan voor de vergelijkende examens voor kandidaat Indisch bestuursambtenaar. In 1929 begon hij de 

studie Indologie te Utrecht, die hin 1933 afsloot met het economisch doctoraal examen. Ten gevolge van de 

crisis volgde daarop niet de gebruikelijke uitzending naar Indië, maar werd Becht op wachtgeld gesteld. 

Hiervan maakte hij gebruik door in 1934 ook het doctoraal examen Indiscecht te behalen. Uiteindelijk kon hij 

in maart 1935 samen met zijn echtgenote naar Indië vertrekken. In Indië was Becht eerst aspirant-controleur 

binnenlands bestuur in Jogjakarta. In 1937 volgde bevordering tot zelfstandig controleur in Goenoeng 

Kidoel. Dit was een zeer veelzijdige functie, die zowel rapportage inhield over de noden van de plaatijke 

bevolking en het indienen van voorstellen tot verbetering als het toezicht op de inheemse besturen, 

ordehandhaving en lagere rechtspraak. In 1941 werd Becht controleur 1ste klasse in Wates, een veel groter 

district in de buurt van Jogjakarta. Na de capitulatie van het Nederlands-Indische leger in maart 1942 bleef 



  

  

Becht net als zijn meeste collega's nog bijna anderhalve maand in functie. Op 22 april werd hij geïnterneerd. 

Hij overleefde de verschrikkingen in verschillende kampen en gevanissen in de daaropvolgende 3 12 jaar Na 

zijn bevrijding in september 1945 stelde hij zich meteen beschikbaar voor vrijwilligerswerk ten behoeve van 

het Rode Kruis. Hiervoor werkend werd hij in oktober 1945 opnieuw geïnterneerd, nu door Indoneshe 

nationalisten. Wederom bevrijd in november 1945 hervatte Becht begin februari 1946 zijn werk als 

ambtenaar binnenlands bestuur. Hij werd belast met het herstel van het Nederlands bestuur over Soerabaja, 

dat daar in het najaar van 1945 verlorens gegaan, en met de organisatie van de distributie aldaar. Terwijl zijn 

echtgenote van medio 1946 tot begin 1947 met verlof naar Nederland ging, bleef Becht in Soerabaja werken. 

De inspanningen van hem en zijn medewerkers leidde ertoe, dat in oktr 1948 verkiezingen gehouden 

konden worden voor de stadsgemeenteraad van Soerabaja. Deze werd op 5 november als eerste op Java 

genstalleerd. Twee dagen eerder was Becht met terugwerkende kracht tot 27 augustus 1948 tot fungerend 

burgemeester van dtad benoemd. Dit was een combinatie van de functie burgemeester naar Indisch recht - 

met minder bevoegdheden dan een Nederlandse burgemeester - en zijn functie als ambtenaar binnenlands 

bestuur. Omdat Becht inmiddels al meer dan dertien jaar, veelnger dan de gebruikelijke tijd, onafgebroken 

in Indië werkzaam was geweest, legde hij op 1 maart 1949 zijn functie neer en vertrok met periodiek verlof 

naar Nederland. Kort daarna kreeg Indonesië zijn onafhankelijkheid, zodat een terugkeer als ambaar 

onmogelijk was. In mei 1950 werd Becht benoemd tot burgemeester van Vaals, in augustus 1951 tot 

burgemeester van Kerkrade. Hier werkte hij met veel succes aan een bestuurlijke reorganisatie en aan 

verbetering van de infrastructuur en het algemene aanzien van de sd die door een onstuimige groei ten 

gevolge van de mijnbouw uit haar voegen was gerukt. Tijdens zijn ambtsperiode in Kerkrade adviseerde 

Becht in Beirout op verzoek van de Ford Foundation regering van Libanon inzake de hervormingen van het 

lokaletuur van dat land. Op 20 juli 1957 volgde de benoeming tot burgemeester van Tilburg met ingang van 

16 augustus van dat jaar De problemen die Becht in Tilburg wachtten, leken op die van Kerkrade. De toen 

achtste stad van Nederland met circa 150.000 inwoners was in de negentiende en het begin van de twintigste 

eeuw stormachtig gegroeid. De eerste systematische stedebouwkige aanpak begon pas in 1917. Het toen 

opgestelde plan was sindsdien gedeeltelijk verwezenlijkt. Ook leed de stad al sinds het einde van de 

negentiende eeuw onder de tweedeling van de bebouwde kom door een drukbereden spoorlijn met vaak en 

lange td gesloten overwegen. Verder kenmerkte Tilburg zich door een slechte bereikbaarheid van het vrij 

zwakke centrum voor het gemotoriseerde verkeer en door een zeer eenzijdige, op de textiel gerichte 

industrialisatie. Deze had de stad jarenlang welvaagebracht en was ook de oorzaak van haar sterke groei 

geweest. Inmiddels was zij over haar hoogtepunt heen. Hoewel verschillende plannen voor stadsverbetering 

al voor de installatie van Becht als burgemeester waren ontworpen en men al gedeeltelijk met de uitvoering 

was begonnen, is het zijn verdienste geweest, dat deze plannen met vaste hand werden uitgerd. Dat hij zich 

hierbij omringd wist door deskundige medewerkers spreekt voor zich. Met hen maakte hij het bekendste 

plan, het in 1959 gepresenteerde 'Achtjarenplan' of '72-miljoen-plan', dat voorzag in goede wegen naar het 

centrum, een aanzienle stadsuitbreiding aan de westzijde van de stad en het ontwikkelen van Tilburg tot een 

regionaal centrum met een belangrijke onderwijs- en dienstverleningsfunctie. Voor dit laatste werd contact 

met de buurgemeenten gezocht. Dit resulteerde in 1958n de oprichting van de Streekraad Midden-Brabant. 

Deze zou later via het Stadsgewest Tilburg uitgroeien tot het huidige Samenwerkingsverband 

Midden-Brabant. Hiermee wist Becht de angst van de omliggende gemeenten voor een sterk Tilburg te 

verminde. 'Stadsgewestvorming is de beste waarborg tegen annexatie', was Bechts stelregel in een tijd dat 

veel grote steden er naar streefden hun grondgebied uit te breiden. In zijn tijd als burgemeester is dan ook 

nooit sprake geweest van annexatie van (en van) buurgemeenten door Tilburg. Achteraf gezien kleefden er 

fouten aan het '72 miljoen-plan'. Becht was net als zijn medebestuurders een kind van zijn tijd. De auto gold 

als hèt vervoermiddel waarvoor veel moest wijken, terwijl de negentiende-eeuwse architectuur weinig 

gewaardeewerd. In het kader van het plan werden dan ook midden in het centrum grootschalige 

doorbraken gemaakt en vierbaanswegen aangelegd. Verder bouwde men een schouwburg, een 

centrumgemeente waardig, en een nieuw stadhuis. Hierdoor kon eindelijk het gemtebestuur in één gebouw 

gehuisvest worden in plaats van in veel verspreid liggende panden. Dat daarvoor enkele historisch redelijk 

waardevolle panden als het oude, vroeg negentiende-eeuwse stadhuis moesten verdwijnen, kan men 

betreuren. Dat geldtder voor de krottenwijk De Koningswei, die plaats moest maken voor een aanzienlijk 

winkelcentrum. De tragiek is, dat de ideeën van Becht en zijn medewerkers niet volledig, ook niet in een 

naar latere inzichten aangepaste vorm, zijn uitgevoerd. Hetnkelcentrum met een paar grote warenhuizen 

kon door gebrek aan belangstelling van investeerders niet gerealiseerd worden, terwijl het ontsluitingsplan 

voor de binnenstad onvoltooid bleef. Daardoor kwam Tilburg met een onaf stadscentrum te zitten,t vrijwel 



  

  

geen aantrekkingskracht bezat, en met een vrij zwakke middenstand. Daarentegen slaagde de westelijke 

stadsuitbreiding goed, evenals die welke later ten noorden van het Wilhelminakanaal werd gerealiseerd. 

Ook de ontwikkeling tot diensten-n onderwijscentrum kwam zodanig van de grond, dat toen de 

textielindustrie in de jaren zeventig geheel in elkaar stortte, de werkloosheid niet dramatisch werd. Dit 

laatste was ook het gevolg van het tijdig aantrekken van andere industrieën. Dit kwmaar langzaam op gang, 

maar was uiteindelijk wel succesvol. Hoewel een deel van de Tilburgse bevolking minder enthousiast was 

over wat in de periode Becht tot stand is gebracht - zijn bijnaam 'Kees de Sloper' spreekt voor zichzelf - kreeg 

hij bij zijn afscheid als burgemeester op 30 januari 1975 veel waardng. Terecht verleende de gemeenteraad 

hem bij die gelegenheid het ereburgerschap van Tilburg en de gouden legpenning van de stad. Ook na zijn 

pensionering bleef Becht nog een aantal jaren actief, onder meer als voorzitter van verschillende door heijk 

ingestelde adviescommissies, onder meer betreffende de versterking van de rivierdijken. Aanvankelijk bleef 

hij nog in Tilburg wonen maar in 1978 verhuisde hij naar Beers bij Grave. Na een slopende ziekte overleed 

Cees Becht op 31 maart 1982 in het Tilburgse Sint-Elisabethziekenhuis. 

 

 

 Jacobus Cornelis Jacques Becht, trouwde (respectievelijk 42 en 27 jaar oud) (2) op 

woensdag 11 oktober 1922 in Bergen op Zoom met Johanna Antonia Catharina van der Meeren, 

dochter van Franciscus Christianus van der Meeren en Catharina Maria de Groot, geboren op 

maandag 7 oktober 1895 in Bergen op Zoom, overleden (50 jaar oud) op 

dinsdag 6 november 1945 aldaar, begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

IVd. George Frederik Martinus Becht, zoon van Cornelis Johannes (Kees) Becht en Gerardina van den 

Broek (IIIb), op pagina 2, geboren op maandag 5 december 1881 in 

Bergen op Zoom, drankfabrikant, bij overlijden woonde hij Bolwerk Zuid 44 Bergen op Zoom op 

donderdag 7 juli 1949, overleden (67 jaar oud) op donderdag 7 juli 1949 in Bergen op Zoom5, 

begraven op maandag 11 juli 1949 aldaar, trouwde (respectievelijk 34 en 28 jaar oud) op 

vrijdag 1 september 1916 in Bloemendaal met Johanna Maria van Dort, dochter van Pieter 

Willem van Dort en Maria Elisabeth van Dort, geboren op zondag 22 januari 1888 in 

Bergen op Zoom, overleden (68 jaar oud) op vrijdag 7 december 1956 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Cornelis Jacques Gerardus (Kees) Becht, geboren op vrijdag 15 juni 1917 in 

Bergen op Zoom, overleden (99 jaar oud) op vrijdag 25 november 2016 in Breda8, volgt 

Vc, op pagina 8. 

2. Maria Cornelia Johanna (Miep) Becht, geboren op maandag 30 september 1918 in 

Bergen op Zoom, overleden (77 jaar oud) op donderdag 29 februari 1996 aldaar, 

begraven op maandag 4 maart 1996 aldaar, trouwde met Lodewijk Joannes Josephus 

Wilhelmus (Louis) Asselbergs, zoon van Wilhelmus Albertus Eduardus Franciscus 

Asselbergs en Helena Seraphina Maria de Meulemeester, geboren op 

vrijdag 12 januari 1917 in Bergen op Zoom9, Rooms Katholiek, overleden (78 jaar oud) 

op donderdag 4 januari 1996 aldaar10, begraven op maandag 8 januari 1996 aldaar. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Gerardina Wilhelmina Johanna (Dien) Becht, geboren op 

maandag 13 september 1920 in Bergen op Zoom, overleden (86 jaar oud) op 

zondag 5 augustus 2007 in Ossendrecht, trouwde met Johannes Gerardus Albertus 

(Jan) Bus. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

George Frederik Martinus Becht. 

 

 



  

  

 
 

 

 

IVe. Cornelis Adrianus Becht, zoon van Cornelis Johannes (Kees) Becht en Gerardina van den Broek 

(IIIb), op pagina 2, geboren op maandag 8 september 1884 in Bergen op Zoom, overleden (80 jaar 

oud) op woensdag 17 maart 1965 in Ulvenhout, begraven in Bergen op Zoom, trouwde 

(respectievelijk 36 en 26 jaar oud) op woensdag 17 november 1920 in Bergen op Zoom met 

Adriana Johanna Jordans, dochter van Wilhelmus Johannes Jordans en Anette Kuijpers, geboren 

op zondag 16 september 1894 in Bergen op Zoom, Adriana is overleden in huize Sint Catharina, 

Sint Catharinaplein 23-25 Bergen op Zoom op zaterdag 29 mei 1971.  

 huize Sint Catharina 

 De ingang was Geweldigerstraat 3 

 Overleden (76 jaar oud) op zaterdag 29 mei 1971 in Bergen op Zoom11, begraven op 

donderdag 3 juni 1971 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt Vd, op pagina 10. 

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 mij geen kinderen 

bekend. 

4. (Niet openbaar), volgt Ve, op pagina 10. 

 

IVf. Lambertus Marinus Becht, zoon van Cornelis Johannes (Kees) Becht en Gerardina van den Broek 

(IIIb), op pagina 2, geboren op woensdag 3 juli 1889 in Bergen op Zoom, sergeant der infanterie 

in 1912 in Bergen op Zoom12, overleden (76 jaar oud) op zaterdag 25 september 1965 in 

Bergen op Zoom, trouwde met Elisabeth van Hoof, geboren op zondag 20 december 1896 in 

Maastricht, overleden (89 jaar oud) op woensdag 26 februari 198613, begraven in Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 



  

  

1. Cornelis Johannes Maria Becht, geboren op woensdag 19 oktober 1921 in 

Bergen op Zoom, volgt Vf, op pagina 10. 

2. Johannes Cornelis Hubertus Becht, geboren op dinsdag 7 april 1925 in 

Bergen op Zoom, overleden (82 jaar oud) op woensdag 10 oktober 2007, volgt Vg, op 

pagina 10. 

 

Elisabeth van Hoof. 

 

 

 
 

 

 

Generatie V 
 

 

Va. Petrus Gerardus Cornelis Jozef Dercks, zoon van Josephus Adrianus Marie Dercks en Johanna 

Gerardina Becht (IVb), op pagina 3, geboren op zondag 3 mei 1908 in Bergen op Zoom, Rooms 

Katholiek, trouwde met Cornelia Maria van Broekhoven, dochter van Jacobus Adrianus van 

Broekhoven en Johanna Maria van Baal, geboren op woensdag 25 mei 1910 in Bergen op Zoom, 

Rooms Katholiek. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Vb. Adrianus Johannes Wihelmus Becht, zoon van Jacobus Cornelis Jacques Becht (IVc), op pagina 

4 en Wilhelmina Johanna van Hooff, geboren op vrijdag 10 mei 1912 in Bergen op Zoom, kolonel 

bij de artillerie, trouwde met Christina J. Theuns, geboren omstreeks 1910, overleden (ongeveer 

80 jaar oud) omstreeks 1990 in Tilburg. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), volgt VIa, op pagina 11. 

 

Vc. mr. Cornelis Jacques Gerardus (Kees) Becht, zoon van George Frederik Martinus Becht (IVd), op 

pagina 6 en Johanna Maria van Dort, geboren op vrijdag 15 juni 1917 in Bergen op Zoom, 

overleden (99 jaar oud) op vrijdag 25 november 2016 in Breda8, trouwde (respectievelijk 25 en 26 

jaar oud) (1) op dinsdag 23 juni 1942 in Groningen met Grietje Tuinema, geboren op 



  

  

zaterdag 5 februari 1916 in Groningen. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt VIb, op pagina 11. 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

mr. Cornelis Jacques Gerardus (Kees) Becht. 

 

 

 
 

Eerste prins karnaval in Bergen op Zoom na de oorlog 'prins Nilles de eerste' 

 

Ondernemer, wethouder, prins: Becht leefde een vol leven. 

Hij zat als verzetsstrijder in concentratiekamp Sachsenhausen, was na de Tweede Wereldoorlog wethouder 

van Bergen op Zoom, maar ook prins Nilles I, ereburger van de stad, Ridder in de Orde van de Eeuwige 

Jeugd, ondernemer, schrijver. En nóg is het lijstje niet compleet.,Kees was niet van de tweede rij", zegt Koert 

Damveld, een van zijn opvolgers als vastenavendboegbeeld. 

Kees Becht leefde een vol leven. Als Nilles I kent iedereen hem. Hij mocht nog meemaken dat Bergen op 

Zoom 6 x 11 jaar vastenavend vierde. Maar hij was ook de man die Josina, 't is toch zonde schreef, een boekje 

over kindermoordenares Josina Peereboom. Becht dook in de archieven en publiceerde zijn studie begin 

jaren negentig; later diende het als basis voor het spektakelstuk Schande van Sanne. Zónder verwijzing naar 

het boek van Becht. Dat wilde hij niet, want hij had 'te doen met da meske', bekende hij tegenover deze 

krant. Daarom zag hij het aanvankelijk ook niet zitten dat er een toneeluitvoering kwam. Toch legde hij zich 

er uiteindelijk bij neer. 

Becht was ook de man van de frisdrank.,Als je lef hebt, dan begin je zelf'' - zo spoort vader en 

drankenproducent George Becht zijn zoon Kees in 1945 aan. Dat laat de 27-jarige Kees zich dat geen twee 

keer zeggen. Hij begint in 1946 in aan de Galgenbaan een appelsapfabriek. B3, heet het merk. 

Al vóór de Tweede Wereldoorlog had hij samen met vader George het merk SiSi bedacht. Toen hij tijdens die 

oorlog gevangen zat, had hij tijd om na te denken.,Mijn overtuiging was dat we na de bevrijding vooral 

concurrentie zouden krijgen van het Amerikaanse Coca Cola en Hero uit Breda'', vertelde hij daar later 

over.,Om deze twee partij te kunnen bieden, was het belangrijk om je sterkste merk, SiSi in ons geval, goed 

in de markt te zetten en ook op het gebied van vruchtensappen aan de weg te timmeren. Dat laatste zag mijn 

vader niet zitten, vandaar dat ik zelf met B3 ben begonnen.". 

Begin jaren vijftig begint Becht samen met Heineken het nog altijd bestaande bedrijf Vrumona. Becht en 



  

  

Zonen was een van de eerste limonadeproducenten die het belang van merken en marketing inzagen en 

heeft het daardoor ook volgehouden.,Als ik straks naar mijn vader ga, kan ik hem melden dat er nog steeds 

SiSi wordt gedronken en we nog steeds vastenavend vieren'', zei Becht in BN DeStem.,Ik ken z'n reactie al: 

agge mar leut et!''. 

Bron: BNdeStem 29-11-2016. 

 

 

 mr. Cornelis Jacques Gerardus (Kees) Becht, trouwde (54 jaar oud) (2) op 

vrijdag 10 december 1971 in Bunnik met (Niet openbaar), kind van Johannes Aloysius Petrus 

Maria van Hasselt en Ludovica Petronella Maria Smits. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Vd. (Niet openbaar), kind van Cornelis Adrianus Becht (IVe), op pagina 7 en Adriana Johanna 

Jordans, trouwde met G. Giesen, geboren omstreeks 1922. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

Ve. (Niet openbaar), kind van Cornelis Adrianus Becht (IVe), op pagina 7 en Adriana Johanna 

Jordans, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar). 

 

Vf. Cornelis Johannes Maria Becht, zoon van Lambertus Marinus Becht (IVf), op pagina 7 en 

Elisabeth van Hoof, geboren op woensdag 19 oktober 1921 in Bergen op Zoom, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 29 jaar oud) omstreeks 1944 met C. van As, geboren 

omstreeks 1915. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

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 mij geen kinderen 

bekend. 

 

Vg. Johannes Cornelis Hubertus Becht, zoon van Lambertus Marinus Becht (IVf), op pagina 7 en 

Elisabeth van Hoof, geboren op dinsdag 7 april 1925 in Bergen op Zoom, overleden (82 jaar oud) 

op woensdag 10 oktober 2007, begraven op maandag 15 oktober 2007 aldaar, trouwde met 

Bernarda Johanna Margaretha Smits, dochter van Johannes Regnerus Leonardus Smits en 

Wilhelmina Margaretha Poelma, geboren op zaterdag 30 januari 1926 in Bergen op Zoom14, 

Rooms Katholiek, overleden (90 jaar oud) op donderdag 3 maart 201615, begraven op 

donderdag 10 maart 2016 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar). 

6. (Niet openbaar). 



  

  

 

Generatie VI 
 

 

VIa. (Niet openbaar), kind van Adrianus Johannes Wihelmus Becht (Vb), op pagina 8 en Christina J. 

Theuns, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

VIb. (Niet openbaar), kind van mr. Cornelis Jacques Gerardus (Kees) Becht (Vc), op pagina 8 en 

Grietje Tuinema, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 



  

 blz. 12  

Bronnen 

 
 

 

1. Geboorteakte van Johanna Wilhelmina Philomena Disco (BSG0000941), Type: BS 

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

71, Akteplaats: Bergen op Zoom, periode: 1881 (maandag 25 april 1881 akte 137) 

2. Bidprentje van Johannes van den Broek (BPBOZ01791), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Vaals, OVL datum: zondag 12 februari 1950 

3. Overlijdensadvertentie Brabants Nieuwsblad 1967 (Juli-Augustus) (OA00001082), Type: 

Overlijdensadvertentie, (zaterdag 5 augustus 1967) 

4. Overlijdensadvertentie Brabants Nieuwsblad 1969 (Januari-Februari) (OA00000833), Type: 

Overlijdensadvertentie, (dinsdag 28 januari 1969) 

5. Overlijdensadvertentie Brabants Nieuwsblad 1949 (BN00000003), Type: Overlijdensadvertentie, 

(zaterdag 9 juli 1949) 

6. Overlijdensadvertentie Brabants Nieuwsblad 1972 (Mei-Jun) (OA00000677), Type: 

Overlijdensadvertentie, (dinsdag 16 mei 1972) 

7. Gezinskaarten Ear-Ege (BR00000074), Type: Bevolkingsregister, Archiefnaam: West-Brabants 

Archief, Inventaris: 229, Plaats registratie: Bergen op Zoom, Registratiedatum: van 1920 

tot en met 1938 (dinsdag 27 juli 1909) 

8. Overlijdensadvertentie BN de Stem 2016 (OABN000001), Type: Overlijdensadvertentie, 

(woensdag 30 november 2016) 

9. Gezinskaarten Ams-Ass (BR00000018), Type: Bevolkingsregister, Archiefnaam: West-Brabants 

Archief, Inventaris: 201, Plaats registratie: Bergen op Zoom, Registratiedatum: van 1920 

tot en met 1938 (vrijdag 12 januari 1917) 

10. Overlijdensadvertentie Brabants Nieuwsblad 1996 (BN00000016), Type: Overlijdensadvertentie, 

(zaterdag 6 januari 1996 blz. 46) 

11. Overlijdensadvertentie Brabants Nieuwsblad 1971 (Mei-Jun) (OA00000613), Type: 

Overlijdensadvertentie, (dinsdag 1 juni 1971) 

12. Geboorteakte van Servaas Cornelis Jan Marinus Machielse (BSG0001632), Type: BS 

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

102, Akteplaats: Bergen op Zoom, periode: 1912 (donderdag 6 juni 1912 akte 219) 

13. Bidprentje van Elisabeth van Hoof (BPBEC00030), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, 

OVL datum: woensdag 26 februari 1986 

14. Gezinskaarten Smi-Soe (BR00000095), Type: Bevolkingsregister, Archiefnaam: West-Brabants 

Archief, Inventaris: 320, Plaats registratie: Bergen op Zoom, Registratiedatum: van 1920 

tot en met 1938 (zaterdag 30 januari 1926) 

15. Overlijdensadvertentie BN de Stem 2016 (OABN000001), Type: Overlijdensadvertentie, 

(zaterdag 5 maart 2016) 

  

 


