
  

  

Parenteel van Claes Endepoel. 

 
 

Generatie I 
 

 

I. Claes Endepoel, geboren omstreeks 1600, trouwde. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Theunis Claesse Endepoel, geboren omstreeks 1625, volgt II, hieronder. 

 

Claes Endepoel. 

Hoewel de naam niet als de alleroudste namen onder Klundert kan worden aangemerkt, kan men toch 

spreken van een oude Klundertse familienaam. De eerste maal dat ik deze naam ben tegengekomen is in het 

jaar 1654, als Thonis Claeszoon Endepoel deel blijkt te hebben in een perceel pachtland in een hoeve in het 

oostelijke deel van de polder van Niervaart (Klundert). De eerste naamdragers zullen hebben gewoond aan 

het oostelijke einde van de Nieuwendijk, of aan de Buitendijk, juist op de grens van Zevenbergen en 

Klundert. Vrij zeker is dat de eerste Endepoel niet ver moet hebben gewoond van de plaats waarin deatste 

jaren van het bestaan van dit deel van de polder de familie Endepoel-van Wensem woonde. De oudste 

generaties bestonden zonder twijfel uit niet geheel onbemiddelde boeren. Van lieverlee is het blijkbaar met 

de welstand van het geslacht en hun nakomelingen wat achteruit gegaan, zodat het in de vorige eeuw 

voornamelijk slechts landarbeis waren. Een dergelijk verloop komt men in vroeger tijd veel tegen. De soms 

onvoorspelbaar slechte economische toestanden veroorzaakt door oorlogen, ziekte onder mens en dier, 

misoogsten en wateroverlast hebben vaak van welvarende boeren zeer nooddende landarbeiders gemaakt. 

Waarschijnlijk hebben een aantal van de hier aangegeven omstandigheden tot de maatschappelijke 

teruggang van dit geslacht geleid. Wat ook zeer onduidelijk is, is de betekenis van de familienaam. 

Opvallens is dat de verschrijvingen, een zeer normaal verschijnsel in vroeger dagen, bij Endepoel nooit, of 

slechts heel sporadisch voorkomt, slechts eenmaal dat men met spelling geeaad wist, is bij de 

huwelijksinschrijving van Jacob Theuniszoon Endepoel, in 1686 te Zevenbergen, als de dominee Enspoel of 

Entspoel schrijft, wat door zijn slecht handschrift niet geheel duidelijk is. Deze Jacob zou volgens de 

trouwinschrijving zn geboren “ ’t Sevenbergselant”. Dit betekend dat hij onder het gebied van Zevenbergen 

moet zijn geboren. Tevoren was in Zevenbergen al getrouwd zijn broer Cornelis. Van een andere broer, 

Pieter is geen huwelijk gevonden, hoewel een dochter van debekend is. Pieter zal in Klundert zijn getrouwd, 

hier verbrande echter met de kerkbrand van 10 maart 1737, bijna alle akteboeken, zodat deze bronnen niet 

meer kunnen worden geraadpleegd. Hun vader, Thonis, Theunis of Antonis kan ook Antonie hebbenheten, 

in feite zijn deze namen hetzelfde. Blijft echter wel de intresante maar niet op te lossen vraag, waar is de 

familie endepoel van afgeleid, of waar moet deze hebben op geslagen. Bron Linze van der Mierde op 23 

oktober 1981. 

 

 

Generatie II 
 

 

II. Theunis Claesse Endepoel, zoon van Claes Endepoel (I), hierboven, geboren omstreeks 1625. 

Wonende onder de Niervaart in Klundert, hij wordt genoemd in verband met een aanslag over 

pachtgeld in 165455 in de polder van Niervaart, trouwde. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Cornelis Tonisen Endepoel, trouwde op zaterdag 29 mei 1683 in Klundert met 

Christiaantje Corstiaansen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Mayken Theunis Endepoel, begraven op maandag 26 mei 1698 in Klundert. 

3. Pieter Endepoel, ondertrouw op vrijdag 25 april 1692 in Klundert, trouwde op 

zondag 11 mei 1692 in Klundert met Josijntje Ariense van Helden. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

4. Jacob Teunisse Endepoel, geboren tussen 1655 en 1660, begraven op 

woensdag 28 januari 1728 in Klundert, volgt III, op pagina 2. 



  

  

 

Generatie III 
 

 

III. Jacob Teunisse Endepoel, zoon van Theunis Claesse Endepoel (II), op pagina 1, geboren tussen 

1655 en 1660 in 't Zevenberse lant, begraven op woensdag 28 januari 1728 in Klundert, trouwde 

met Mariken Cornelisdochter Baert. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Cornelia Jacobsen Endepoel, trouwde op dinsdag 24 april 1714 in Dussen met Gerrit 

van de Dussen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Lijntje Endepoel. 

3. Antony Endepoel, geboren omstreeks 1687 in Klundert, begraven op 

zondag 28 november 1728 aldaar, volgt IV, hieronder. 

4. Elisabeth (Lysbeth) Endepoel, gedoopt op woensdag 15 november 1690 in Klundert, 

begraven op woensdag 13 september 1775 in Klundert, trouwde (ongeveer 20 jaar 

oud) op zondag 28 december 1710 in Klundert met Adriaen Aertse Korteweg. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Maecke Endepoel, gedoopt op zaterdag 1 december 1696 in Klundert, begraven op 

woensdag 31 mei 1747 aldaar, ondertrouw op zaterdag 30 september 1724 in 

Klundert, trouwde (ongeveer 27 jaar oud) op zondag 22 oktober 1724 in Klundert met 

Dingeman Rolaff. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Generatie IV 
 

 

IV. Antony Endepoel, zoon van Jacob Teunisse Endepoel (III), hierboven en Mariken 

Cornelisdochter Baert, geboren omstreeks 1687 in Klundert. Woonde zeer waarschijnlijk op het 

Keteldiep, begraven op zondag 28 november 1728 in Klundert, ondertrouw (1) op 

zaterdag 26 mei 1725 in Klundert, trouwde (ongeveer 38 jaar oud) op zondag 16 juni 1726 in 

Klundert met Adriana Tichon, dochter van Hendrik Tichon en Cornelia Polak, begraven op 

woensdag 13 februari 1754 in Klundert. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Antonia Endepoel, begraven op vrijdag 30 december 1729. 

2. Jacob Endepoel, gedoopt op woensdag 6 maart 1726, volgt Va, hieronder. 

3. Hendrik Endepoel, gedoopt op zaterdag 3 januari 1728 in Klundert, begraven op 

zaterdag 8 juni 1765 aldaar, volgt Vb, hieronder. 

 

 Antony Endepoel, ondertrouw (2) op zaterdag 4 juli 1722 in Klundert, trouwde (ongeveer 35 jaar 

oud) op zondag 26 juli 1722 in Klundert met Elisabeth Cools. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Elisabeth Cools, trouwde (2) met Jacob Musch. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie V 
 

 

Va. Jacob Endepoel, zoon van Antony Endepoel (IV), hierboven en Adriana Tichon, gedoopt op 

woensdag 6 maart 1726, ondertrouw op vrijdag 2 mei 1755 in Klundert, trouwde (ongeveer 29 

jaar oud) op maandag 19 mei 1755 in Klundert met Cornelia van 't Geloof. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Antony Jacobse Endepoel, gedoopt op maandag 21 januari 1765, overleden (ongeveer 

71 jaar oud) op dinsdag 3 januari 1837 in Klundert, volgt VIa, op pagina 3. 

 



  

  

Vb. Hendrik Endepoel, zoon van Antony Endepoel (IV), hierboven en Adriana Tichon, gedoopt op 

zaterdag 3 januari 1728 in Klundert. Het echtpaar sterft vrij jong en laat dan 4 kinderen 

na, landbouwer, begraven op zaterdag 8 juni 1765 in Klundert, ondertrouw op 

vrijdag 19 september 1760 in Klundert, trouwde (ongeveer 32 jaar oud) op 

zondag 12 oktober 1760 in Klundert met Grietje Rouwos, begraven op zaterdag 6 februari 1768 

in Klundert. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Adriana Endepoel. Dit kind komt niet in de doopboeken van Klundert voor, 

begraven op maandag 4 juni 1770 in Klundert. 

2. Antonie Endepoel, gedoopt op zondag 2 augustus 1761 in Klundert. 

3. Anna Endepoel, gedoopt op woensdag 2 februari 1763 in Klundert, overleden 

(ongeveer 72 jaar oud) op vrijdag 13 november 1835 aldaar, trouwde met Jan Bogers. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Hendrik Endepoel, gedoopt op zaterdag 4 januari 1766 in Klundert, overleden 

(ongeveer 56 jaar oud) op donderdag 7 februari 1822 in Fijnaart, volgt VIb, hieronder. 

 

Generatie VI 
 

 

VIa. Antony Jacobse Endepoel, zoon van Jacob Endepoel (Va), op pagina 2 en Cornelia van 't Geloof, 

gedoopt op maandag 21 januari 1765, particulier, overleden (ongeveer 71 jaar oud) op 

dinsdag 3 januari 1837 in Klundert, trouwde (1) met Francijna de Bruijn. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Abraham Endepoel, geboren op maandag 19 februari 1810 in Klundert, gedoopt op 

zondag 4 maart 1810 aldaar. 

 

 Antony Jacobse Endepoel, ondertrouw (2) op zaterdag 30 december 1797 in Klundert, trouwde 

(ongeveer 32 jaar oud) op zaterdag 30 december 1797 in Klundert met Elizabeth Boelhouwers. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Cornelia Endepoel, geboren op dinsdag 16 april 1799 in Fijnaart, gedoopt op 

zondag 21 april 1799 aldaar. 

 

 Antony Jacobse Endepoel, trouwde (respectievelijk ongeveer 48 en ongeveer 44 jaar oud) (3) op 

donderdag 3 juni 1813 in Willemstad met Aartje Kamermans, dochter van Johannes 

Kamermans en Hubertje Veermans, gedoopt op zaterdag 13 mei 1769. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters: 

1. Huibertje Endepoel, geboren op zondag 4 december 1814 in Willemstad, overleden 

(63 jaar oud) op dinsdag 8 oktober 1878 in Klundert, trouwde (29 jaar oud) op 

donderdag 14 maart 1844 in Klundert met Johannes Sohet. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

2. Jaapje Endepoel, geboren op dinsdag 14 januari 1817 in Willemstad, overleden (55 

jaar oud) op woensdag 1 mei 1872 in Klundert, trouwde (respectievelijk 36 en 

ongeveer 50 jaar oud) op vrijdag 12 augustus 1853 in Klundert met Bastiaan de 

Hollander, zoon van Huibert Bastiaanse de Hollander en Hilda de Bruijn, gedoopt op 

dinsdag 18 januari 1803 in Klundert. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Johanna Endepoel, geboren op vrijdag 29 oktober 1819 in Willemstad, overleden (15 

dagen oud) op zaterdag 13 november 1819 in Klundert. 

 

VIb. Hendrik Endepoel, zoon van Hendrik Endepoel (Vb), op pagina 2 en Grietje Rouwos, gedoopt 

op zaterdag 4 januari 1766 in Klundert. Hendrik is geboren bijna 7 maanden na het overlijden van 

zijn vader, overleden (ongeveer 56 jaar oud) op donderdag 7 februari 1822 in Fijnaart, trouwde 

(ongeveer 38 jaar oud) op dinsdag 4 december 1804 in Klundert met Klaziena Izaaksdr Provily. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Antonie Endepoel. 



  

  

2. Hendrik Endepoel, geboren omstreeks 1807, overleden (ongeveer 22 jaar oud) op 

zondag 21 maart 1830 in Fijnaart. 

3. Izaak Cornelis Endepoel, geboren op zondag 21 oktober 1810 in Fijnaart, overleden 

(38 jaar oud) op donderdag 14 juni 1849 aldaar, volgt VII, hieronder. 

 

Generatie VII 
 

 

VII. Izaak Cornelis Endepoel, zoon van Hendrik Endepoel (VIb), op pagina 3 en Klaziena Izaaksdr 

Provily, geboren op zondag 21 oktober 1810 in Fijnaart, gedoopt op zondag 28 oktober 1810 

aldaar. Woonde aan de Drogendijk en aan 'de oude' Molen, overleden (38 jaar oud) op 

donderdag 14 juni 1849 in Fijnaart, trouwde (respectievelijk 22 en ongeveer 25 jaar oud) op 

zaterdag 19 januari 1833 in Fijnaart met Teuntje Hendriks, gedoopt op 

zaterdag 5 september 1807 in Klundert, overleden (81 jaar oud) op zaterdag 11 mei 1889 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Klazina Hendrika Endepoel, geboren op donderdag 10 november 1831 in 

Fijnaart, dienstmeid, trouwde (respectievelijk 34 en 40 jaar oud) op 

zaterdag 5 mei 1866 in Fijnaart met Jacob van den Berg, zoon van Matthijs van den 

Berg en Dingene Schippers, geboren op dinsdag 7 juni 1825 in Noordhoek, arbeider. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Johanna Clasina Endepoel, geboren op woensdag 15 april 1835 in Fijnaart, overleden 

(72 jaar oud) op zondag 16 februari 1908 in Klundert, trouwde (respectievelijk 30 en 

33 jaar oud) op donderdag 4 mei 1865 in Klundert met Cornelis Heystek, geboren op 

maandag 29 augustus 1831, overleden (51 jaar oud) op zondag 8 april 1883. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Hendrik Jan Endepoel, geboren op dinsdag 15 mei 1838 in Fijnaart, overleden (72 jaar 

oud) op zondag 14 augustus 1910 in Klundert, volgt VIII, hieronder. 

4. Baatje Endepoel, geboren op maandag 24 februari 1840 in Fijnaart, overleden (59 jaar 

oud) op donderdag 4 januari 1900 aldaar, trouwde met Cornelis Boeren, geboren op 

zondag 4 december 1836 in Noordhoek. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Generatie VIII 
 

 

VIII. Hendrik Jan Endepoel, zoon van Izaak Cornelis Endepoel (VII), hierboven en Teuntje Hendriks, 

geboren op dinsdag 15 mei 1838 in Fijnaart, overleden (72 jaar oud) op zondag 14 augustus 1910 

in Klundert, trouwde (respectievelijk 33 en 29 jaar oud) (1) op donderdag 1 juni 1871 in Klundert 

met Neeltje de Neef, dochter van Leendert de Neef en Geertrui van Maastricht, geboren op 

woensdag 2 februari 1842 in Fijnaart, overleden in Klundert. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Cornelis Endepoel, geboren op vrijdag 25 oktober 1867 in Klundert, overleden (79 

jaar oud) op woensdag 19 februari 1947 in Oudenbosch, volgt IXa, op pagina 5. 

2. Izaak Cornelis Endepoel, geboren op dinsdag 2 april 1872 in Klundert, overleden (60 

jaar oud) op zaterdag 23 april 1932, volgt IXb, op pagina 5. 

3. Geertrui Endepoel, geboren op zaterdag 24 januari 1874 in Fijnaart. 

 

 Hendrik Jan Endepoel, trouwde (respectievelijk 38 en 46 jaar oud) (2) op 

donderdag 28 september 1876 in Klundert met Johanna van de Meeberg, dochter van Hendrik 

van de Meeberg en Johanna Soët, geboren op zaterdag 13 februari 1830 in Fijnaart, overleden (88 

jaar oud) op donderdag 26 september 1918 in Klundert. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie IX 
 



  

  

 

IXa. Cornelis Endepoel, zoon van Hendrik Jan Endepoel (VIII), op pagina 4 en Neeltje de Neef, 

geboren op vrijdag 25 oktober 1867 in Klundert, overleden (79 jaar oud) op 

woensdag 19 februari 1947 in Oudenbosch, trouwde met Adriana Dingena Swijgers, geboren op 

donderdag 25 februari 1869 in Willemstad. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Geertrui Endepoel, geboren op donderdag 24 januari 1895 in Klundert, trouwde met 

Johannes Lookers, zoon van Abraham Lookers en Pieternella Regt, geboren op 

woensdag 19 januari 1876 in Rotterdam, overleden (80 jaar oud) op 

dinsdag 24 januari 1956 in Hoeven. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Pietertje Neeltje Endepoel, geboren op zaterdag 1 februari 1896 in Zevenbergen, 

trouwde (respectievelijk 26 en 25 jaar oud) op vrijdag 28 april 1922 in Willemstad met 

Rochus Eland, zoon van Cornelis Eland en Adriana Dalemans, geboren op 

maandag 18 mei 1896 in Willemstad. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Levenloos geboren zoon Endepoel, geboren op woensdag 30 december 1896 in 

Willemstad. 

4. Hendrik Jan Endepoel, geboren op dinsdag 2 april 1901 in Willemstad. 

5. Dingena Catharina Endepoel, geboren op maandag 12 december 1904 in Willemstad. 

 

IXb. Izaak Cornelis Endepoel, zoon van Hendrik Jan Endepoel (VIII), op pagina 4 en Neeltje de Neef, 

geboren op dinsdag 2 april 1872 in Klundert, overleden (60 jaar oud) op zaterdag 23 april 1932, 

trouwde (respectievelijk 23 en 24 jaar oud) op zaterdag 4 mei 1895 in Willemstad met Aartje van 

de Merbel, dochter van Weygert van de Merbel en Maria Cornelia Pietjouw, geboren op 

donderdag 16 juni 1870 in Fijnaart, overleden in Klundert. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Hendrik Endepoel, geboren op dinsdag 17 maart 1896 in Klundert, volgt 

Xa, hieronder. 

2. Weygert Endepoel, geboren op zaterdag 19 maart 1898 in Klundert. 

3. Cornelis Endepoel, geboren op vrijdag 1 juni 1900 in Klundert, volgt Xb, hieronder. 

4. Willem Endepoel, geboren op vrijdag 13 november 1903 in Klundert, overleden (9 

maanden oud) op zaterdag 20 augustus 1904 aldaar. 

5. Neeltje Maria Endepoel, geboren op zaterdag 27 mei 1905 in Klundert, overleden (4 

maanden oud) op donderdag 19 oktober 1905 aldaar. 

 

Generatie X 
 

 

Xa. Hendrik Endepoel, zoon van Izaak Cornelis Endepoel (IXb), hierboven en Aartje van de Merbel, 

geboren op dinsdag 17 maart 1896 in Klundert, trouwde (respectievelijk 25 en 22 jaar oud) op 

donderdag 23 juni 1921 in Klundert met Mechelina van Wensen, dochter van Marijn Pieter van 

Wensen en Cornelia Vermeulen, geboren op zaterdag 7 januari 1899 in Klundert. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar), volgt XI, op pagina 6. 

3. Izaak Cornelis Endepoel, geboren op maandag 1 juni 1925 in Fijnaart, overleden als 

weduwnaar (81 jaar oud) op woensdag 14 juni 2006 in Zevenbergen1, trouwde met 

Wilhelmina Johanna Polak. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar). 

 

Xb. Cornelis Endepoel, zoon van Izaak Cornelis Endepoel (IXb), hierboven en Aartje van de Merbel, 

geboren op vrijdag 1 juni 1900 in Klundert, trouwde (respectievelijk 21 en 18 jaar oud) op 

vrijdag 1 juli 1921 in Fijnaart met Anna de Ruiter, geboren op dinsdag 16 september 1902 in 

Klundert. 



  

  

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

Generatie XI 
 

 

XI. (Niet openbaar), kind van Hendrik Endepoel (Xa), op pagina 5 en Mechelina van Wensen, relatie 

met (Niet openbaar), kind van Willem van Dam en Grietje Schreuders. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt XII, hieronder. 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar). 

 

Generatie XII 
 

 

XII. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (XI), hierboven en (Niet openbaar), relatie met (Niet 

openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 



  

 blz. 7  

Bronnen 

 
 

 

1. Overlijdensadvertentie BN DeStem van Izaak Cornelis Endepoel (OA00001214), Type: 

Overlijdensadvertentie, (woensdag 14 juni 2006) 

  

 

 


