
  

  

Parenteel van Jan van Giels. 

 
 

Generatie I 
 

 

I. Jan van Giels, trouwde met Adriana van Aart, dochter van Jacobus van Aart en Elizabeth van 

Bergen, gedoopt op donderdag 26 juni 1788 in Bergen op Zoom, overleden (ongeveer 74 jaar oud) 

op donderdag 4 december 1862 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 zonen: 

1. Jacobus Johannes van Giels, geboren op zondag 15 mei 1808 in 

Bergen op Zoom, dagloner in 1842. 

2. Wilhelmus van Giels, gedoopt op woensdag 10 februari 1819 in Bergen op Zoom. 

3. Johannes (Jan) van Giels, geboren op woensdag 10 mei 1815 in Bergen op Zoom, 

overleden (64 jaar oud) op zondag 28 december 1879 aldaar, volgt II, hieronder. 

 

Generatie II 
 

 

II. Johannes (Jan) van Giels, zoon van Jan van Giels (I), hierboven en Adriana van Aart, geboren op 

woensdag 10 mei 1815 in Bergen op Zoom, overleden (64 jaar oud) op zondag 28 december 1879 

aldaar, trouwde (beiden 37 jaar oud) op donderdag 11 november 1852 in Bergen op Zoom met 

Clara Staes, dochter van Joannes Baptist Staes en Maria Francisca van Hoppens, geboren op 

donderdag 29 december 1814 in Kieldrecht [oost-vlaanderen, België], overleden (40 jaar oud) op 

vrijdag 28 september 1855 in Rotterdam. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Joannes Jacobus van Giels, geboren op vrijdag 21 mei 1852 in Grave, overleden (63 

jaar oud) op woensdag 26 april 1916 in Bergen op Zoom1, volgt III, hieronder. 

 

Generatie III 
 

 

III. Joannes Jacobus van Giels, zoon van Johannes (Jan) van Giels (II), hierboven en Clara Staes, 

geboren op vrijdag 21 mei 1852 in Grave, koperslager tussen 1908 en 1916 in Bergen op Zoom1,2, 

overleden (63 jaar oud) op woensdag 26 april 1916 in Bergen op Zoom om 22:00 uur1 (getuigen: 

zijn zoon Cornelis Johannes van Giels (zie III, hierboven) (als aangever), boekdrukker en 

Antonius Cornelis Maartense, smid), trouwde (respectievelijk 30 en 23 jaar oud) op 

maandag 22 mei 1882 in Bergen op Zoom met Willemijna Stoop, dochter van Cornelis Stoop en 

Antonia de Bruijn, geboren op vrijdag 24 september 1858 in Wouw, winkelierster in 1921 in 

Bergen op Zoom3, overleden (88 jaar oud) op vrijdag 15 november 1946 in Bergen op Zoom om 

05:00 uur4 (getuige: Albertus Johannes Vorstenbosch (als aangever), koetsier). 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Willem van Giels, geboren op woensdag 21 februari 1883 in 

Bergen op Zoom, bankwerker tussen 1908 en 1920 in Bergen op Zoom2,5, koopman in 

1921 in Steenbergen3, overleden (63 jaar oud) op dinsdag 10 december 1946 in 

Steenbergen, trouwde (respectievelijk 25 en 26 jaar oud) op maandag 11 mei 1908 in 

Bergen op Zoom (getuigen: zijn broer en haar zwager Cornelis Johannes van Giels (zie 

III, hierboven), boekdrukker, zijn broer en haar zwager Hermanus van Giels (IVa, op 

pagina 2), goudsmid, zijn zwager en haar broer Cornelis Hertogs, hoefsmid en zijn 

zwager en haar broer Franciscus Hertogs, spoorwegarbeider) de 

huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad binnen deze gemeente op zondagen den 

zes en twintigsten april en den derden mei jongstleden. 

 De moeder der echtgenoote verklaarde uithoofde van ongeleerdheid niet te kunnen 

teekenen2 met Carolina Hertogs, dochter van Jacobus Hertogs en Petronella de Nijs, 



  

  

geboren op maandag 13 februari 1882 in Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

2. Cornelis Johannes van Giels, geboren omstreeks 1885, boekdrukker tussen 1908 en 

1916 in Bergen op Zoom1,2, boekdrukker in 1921 in Goes3, zonder beroep in 19466, 

ongehuwd overleden (ongeveer 60 jaar oud) op zaterdag 8 juni 1946 in 

Bergen op Zoom om 15:30 uur6 (getuige: Johannes Simons (als aangever), stalhouder). 

3. Hermanus van Giels, geboren op zondag 17 april 1887 in Bergen op Zoom, volgt 

IVa, hieronder. 

4. Antonia van Giels, geboren op vrijdag 14 december 1888 in Bergen op Zoom, 

overleden (89 jaar oud) op donderdag 26 januari 1978 in Kaatsheuvel, trouwde met 

Antonius Johannes Venmans. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Lambertus Cornelis van Giels, geboren op maandag 26 januari 1891 in 

Bergen op Zoom, overleden als weduwnaar (77 jaar oud) op donderdag 4 april 1968 in 

Halsteren7, volgt IVb, op pagina 4. 

 

Generatie IV 
 

 

IVa. Hermanus van Giels, zoon van Joannes Jacobus van Giels (III), op pagina 1 en Willemijna Stoop, 

geboren op zondag 17 april 1887 in Bergen op Zoom, goudsmid tussen 1908 en 1941 in 

Bergen op Zoom2,5,8, trouwde (respectievelijk 33 en 24 jaar oud) op maandag 27 september 1920 in 

Bergen op Zoom (getuigen: zijn broer en haar zwager Willem van Giels (zie III, op pagina 1), 

bankwerker en Cornelis Jacobus van Kempen, zandvormer) de huwelijksafkondiging heeft plaats 

gehad binnen deze gemeente op zaterdag den vierden september dezes jaars5 met Angelina 

Wilhelmina Verhoeven, dochter van Adrianus Verhoeven en Johanna Veraart, geboren op 

vrijdag 1 mei 1896 in Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Johannes Adrianus Wilhelmus (Jan) van Giels, geboren op maandag 5 mei 1924 in 

Bergen op Zoom, overleden (93 jaar oud) op dinsdag 16 januari 2018 aldaar9, trouwde 

met Jackie Matthijssen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. (Niet openbaar). 

3. Wilhelmina Petronella van Giels, geboren op vrijdag 29 april 1938 in 

Bergen op Zoom, overleden (3 jaar oud) op zondag 14 december 1941 in 

Bergen op Zoom om 04:45 uur8 (getuige: Jacobus Maria Broekhoven (als aangever), 

lijkdienaar). 

4. (Niet openbaar), trouwde met Adrianus Alfred van Terheijden, geboren op 

maandag 22 december 1924 in Bergen op Zoom, overleden (63 jaar oud) op 

zondag 3 april 1988 in Oostburg. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Johannes Adrianus Wilhelmus (Jan) van Giels. 

Jan van Giels 1924-2018. 

Als prins Wannes I voerde hij de leut aan, maar Jan van Giels was ook de man achter Stichting Stadsherstel. 

FRANKA VAN DER RIJT. 

 

Dinsdag overleed hij op 93-jarige leeftijd. 

 

Kartrekker van de Bergse leut. Voorvechter van stadsbehoud. Drijvende kracht achter tal van 

cultureel-historische evenementen en feesten in de Markiezenstad. Denk aan de viering van '700 jaar 

heerlijkheid' in 1987, de klank- en lichtspelen, de Stadsreuzen en, verder terug in de tijd, natuurlijk de Grote 

Sociëteit Thalia. 

 

Jan van Giels was waar het gebeurde in Bergen op Zoom. Een motor voor de stad. Toen hij in 2013 werd 

uitgeroepen tot ereburger had toenmalig burgemeester Han Polman zo ongeveer een pak papier nodig om al 

zijn verdiensten op te sommen. Dinsdagavond overleed hij, vrij plotseling nog, vredig in zijn slaap op 



  

  

93-jarige leeftijd.,Tot aan het einde bleef hij patriarch van de familie'', aldus zijn zoon Chel. 

 

Oudere Bergenaren herinneren zich Jan van Giels vooral als prins Wannes I (1959 tot halverwege de jaren 

'60) en later als voorzitter van de Stichting Vastenavend. Hij was het die het Krabbegat 'de Geit' op het 

Bleekveldje af, de bijna heilige plek tijdens 11-11. Hij was een van de pleitbezorgers van 

(vastenavend)festiviteiten in het Provoosthuis. 

 

Maar de betekenis van Van Giels reikt veel verder dan vastenavend. Toen de stad werd opgeschrikt door 

rigoureuze sloopplannen voor het Westelijk Stadsdeel (het huidige Havenkwartier), trok Van Giels ten 

strijde e. Hij trok zelfs de eigen portemonnee om panden aan de Dubbelstraat en Zuidzijde Haven aan te 

kopen. Het leidde tot oprichting van de Stichting Stadsherstel met Van Giels als voorzitter. Die stichting 

speelde een toonaangevende rol bij behoud en restauratie van monumentale panden. Van Giels keerde zich 

ook tegen het 'dichttimmeren' van de hoek Noordsingel/Van der Rijtstraat. Volgens zijn zoon Chel liet hij 

zich daarbij inspireren door voormalig stadsarchivaris Korneel Slootmans.,Daar had hij groot respect voor.''. 

 

Die maatschappelijke betrokkenheid is typerend voor Van Giels, vindt Bas van Oevelen, huidig voorzitter 

van de Stichting Vastenavend.,Bij Jan ging het nooit om hemzelf, maar altijd om de gemeenschapszin.'' Het 

grotere en bredere belang dus; wat brengt mensen samen? Wat is goed voor de stad? Maar vooral ook: wat 

pást bij Bergen op Zoom. 

 

Van Giels wist het: Bergen is een stad van 'stoet en spel'. Die slogan kwam uit zíjn koker. Hij was een man 

van duidelijke opvattingen met een kritische blik naar overheden en autoriteiten.,Wat hij in zijn hoofd had, 

ging er niet zomaar uit. Je moest van goeden huize komen om hem op andere gedachten te brengen'', aldus 

Van Oevelen. 

 

Hoezeer ook verknocht aan Bergen op Zoom, Van Giels was sinds 1973 thuis in Antwerpen. Hij voelde, 

mede door familiebanden, een bijzondere relatie met Vlamingen. Toch kwam hij steeds terug en logeerde 

dan graag bij zijn zoon in hartje binnenstad. Want behalve een Òòg'eid en maatschappelijke motor was hij 

vooral ook vader van drie zoons en twee dochters. 

 

De Vastenavend 2018 moet het zonder Jan van Giels doen. Maar de stempel die hij zette, blijft. Dinsdag 23 

januari om 11.00 uur neemt de stad afscheid van hem tijdens een dienst in de Gertrudiskerk. 

Bron: BNdeStem 19 januari 2018. 

 

 

 



  

  

 
 

 

 

IVb. Lambertus Cornelis van Giels, zoon van Joannes Jacobus van Giels (III), op pagina 1 en 

Willemijna Stoop, geboren op maandag 26 januari 1891 in Bergen op Zoom, slager in 1921 in 

Bergen op Zoom3, overleden als weduwnaar (77 jaar oud) op donderdag 4 april 1968 in Halsteren 

in huize Sint Elisabeth7, begraven op woensdag 10 april 1968 aldaar, trouwde (respectievelijk 30 

en 36 jaar oud) op maandag 1 augustus 1921 in Bergen op Zoom (getuigen: zijn broer en haar 

zwager Willem van Giels (zie III, op pagina 1), koopman en zijn broer en haar zwager Cornelis 

Johannes van Giels (zie III, op pagina 1), boekdrukker) de huwelijksafkondiging heeft plaats 

gehad binnen deze gemeente op zaterdag den negende juli dezes jaars3 met Elizabeth van 

Dongen, dochter van Adrianus van Dongen en Adriana Cornelia Matthijssen, geboren op 

zondag 15 maart 1885 in Wouw, overleden (82 jaar oud) op zaterdag 12 augustus 1967 in 

Halsteren in huize Sint Elisabeth10, begraven op dinsdag 15 augustus 1967 in Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 



  

 blz. 5  

Bronnen 

 
 

 

1. Overlijdensakte van Joannes Jacobus van Giels (BSO0001580), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 386, Akteplaats: 

Bergen op Zoom, periode: 1916 (vrijdag 28 april 1916 akte 119) 

2. Huwelijksakte van Jacobus de Haas & Johanna Elisabeth van Giels (BSH0000502), Type: BS 

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

238, Akteplaats: Bergen op Zoom, periode: 1908 (maandag 11 mei 1908 akte 34) 

3. Huwelijksakte van Lambertus Cornelis van Giels & Elizabeth van Dongen (BSH0000489), 

Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, 

Inventarisnr.: 251, Akteplaats: Bergen op Zoom, periode: 1921 (maandag 1 augustus 1921 akte 73) 

4. Overlijdensakte van Willemijna Stoop (BSO0001560), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 416, Akteplaats: 

Bergen op Zoom, periode: 1946 (zaterdag 16 november 1946 akte 344) 

5. Huwelijksakte van Hermanus van Giels & Angelina Wilhelmina Verhoeven (BSH0000491), 

Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, 

Inventarisnr.: 250, Akteplaats: Bergen op Zoom, periode: 1920 (maandag 27 september 1920 akte 

117) 

6. Overlijdensakte van Cornelis Johannes van Giels (BSO0001561), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 184, Akteplaats: 

Bergen op Zoom, periode: 1946 (dinsdag 11 juni 1946 akte 184) 

7. Overlijdensadvertentie Brabants Nieuwsblad 1968 (Maart - April) (OA00000958), Type: 

Overlijdensadvertentie, (maandag 8 april 1968) 

8. Overlijdensakte van Wilhelmina Petronella van Giels (BSO0001562), Type: BS 

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

411, Akteplaats: Bergen op Zoom, periode: 1941 (maandag 15 december 1941 akte 345) 

9. Overlijdensadvertentie BN DeStem van Johannes Adrianus Wilhelmus van Giels 

(OA00000325), Type: Overlijdensadvertentie, (vrijdag 19 januari 2018) 

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

Overlijdensadvertentie, (maandag 14 augustus 1967) 

  

 


