
  

  

Parenteel van Petrus Jansse Claris. 

 
 

Generatie I 
 

 

I. Petrus Jansse Claris, trouwde. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Joannes Petrus Claris, geboren omstreeks 1620 in Kruisland, overleden (ongeveer 53 

jaar oud) op maandag 28 mei 1674 in Wouw, volgt II, hieronder. 

 

Generatie II 
 

 

II. Joannes Petrus Claris, zoon van Petrus Jansse Claris (I), hierboven, geboren omstreeks 1620 in 

Kruisland, overleden (ongeveer 53 jaar oud) op maandag 28 mei 1674 in Wouw, ondertrouw op 

zaterdag 3 januari 1654, trouwde (respectievelijk ongeveer 33 en 23 jaar oud) op 

maandag 19 januari 1654 met Magdaleen Philippus Cappers, dochter van Philippus Adriaanse 

Cappers en Adriaenken Jaspers Maes, geboren op donderdag 9 mei 1630 in Wouw, overleden (45 

jaar oud) op woensdag 27 november 1675 in Kruisland. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Petrus Jansse Claris. 

2. Judith Jansse Claris, geboren in Kruisland, gedoopt op donderdag 3 juli 1659 in 

Wouw. 

3. Philippus Jansse Claris, geboren in Kruisland, begraven op donderdag 7 juli 1740 in 

Kruisland, volgt III, hieronder. 

4. Maria Jansse Claris, geboren in Kruisland, gedoopt op zondag 24 september 1656 in 

Wouw, begraven op dinsdag 26 augustus 1687 in Kruisland, trouwde (ongeveer 23 

jaar oud) (1) op vrijdag 19 juli 1680 in Wouw met Anthonius Janssen Blankaerts, 

begraven op donderdag 8 maart 1685 in Kruisland. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren, trouwde (ongeveer 29 jaar oud) (2) op dinsdag 16 april 1686 in 

Wouw met Mathias Adriaanse Tappers. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Elisabeth Jansse Claris, geboren in Kruisland, gedoopt op zaterdag 3 september 1661 

in Wouw, trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) op 

donderdag 24 januari 1686 in Wouw met Cornelis Jansse Molenaers, gedoopt op 

dinsdag 2 september 1659 in Wouw. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Generatie III 
 

 

III. Philippus Jansse Claris, zoon van Joannes Petrus Claris (II), hierboven en Magdaleen Philippus 

Cappers, geboren in Kruisland, gedoopt op dinsdag 25 mei 1666 in Wouw, begraven op 

donderdag 7 juli 1740 in Kruisland, trouwde (beiden ongeveer 22 jaar oud) op 

donderdag 3 juni 1688 in Wouw met Maria Bartels Scheurbiers, dochter van Bartolomeus Jan 

Peeters Scheurbiers en Maria Melsen Gaens, gedoopt op zaterdag 15 augustus 1665 in Wouw, 

begraven op donderdag 24 mei 1725 in Kruisland. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Maria Philipse Claris, geboren in Kruisland, gedoopt op maandag 25 april 1689 in 

Wouw, begraven op zaterdag 15 oktober 1689 in Kruisland. 

2. Maria Philipse Claris, geboren in Kruisland, gedoopt op woensdag 23 augustus 1690 

in Wouw, begraven op vrijdag 11 september 1693 in Kruisland. 

3. Joannes Philipse Claris, geboren in Kruisland, overleden (ongeveer 77 jaar oud) op 

woensdag 13 december 1769 in Kruisland, volgt IVa, op pagina 2. 

4. Maria Philipse Claris, geboren in Kruisland, gedoopt op vrijdag 3 juni 1695 in Wouw. 



  

  

5. Cornelius Philipse Claris, geboren in Kruisland, gedoopt op vrijdag 7 juni 1697 in 

Wouw, begraven op zaterdag 3 mei 1721 in Kruisland. 

6. Bartholomeus Philipse Claris, geboren in Kruisland, begraven op 

woensdag 31 juli 1743 in Kruisland, volgt IVb, op pagina 3. 

7. Guilielmus Philipse Claris, geboren in Kruisland, gedoopt op 

woensdag 21 september 1701 in Wouw, begraven op maandag 3 oktober 1701 in 

Kruisland. 

8. Guilielmus Philipse Claris, geboren in Kruisland, gedoopt op 

maandag 11 februari 1704 in Wouw, begraven op woensdag 16 april 1704 in 

Kruisland. 

9. Guilielmus Philipse Claris, geboren in Kruisland, gedoopt op 

woensdag 4 maart 1705 in Wouw, begraven op maandag 9 maart 1705 in Kruisland. 

10. Willem Philipse Claris, gedoopt op woensdag 6 oktober 1706 in Steenbergen, 

begraven op zaterdag 11 januari 1744 in Nieuw-Vossemeer, volgt IVc, op pagina 6. 

11. Maria Philipse Claris, geboren in Kruisland, begraven op vrijdag 9 september 1729 in 

Kruisland, volgt IVd, op pagina 6. 

 

Philippus Jansse Claris. 

Hij was meester-wagenmaker te Kruisland. Bovendien was hij landman aldaar, want als zodanig ging hij op 

l juli 1722 een schuld aan van 400 gulden bij Leendert van Hulst te Roosendaal onder verband van een huis 

en schuur en 23 gemeten land in Kruisland. Jan Philipse Clarijs kocht van Cornelis van Irsel te Steenbergen 2 

gemeten 150 roeden weiland, gelegen op de Val in Kruisland. voor 547 gulden.18 Van Marijnis van Schilt, 

wonend in de Bolspolder, kocht hij 2 gemeten 150 gemeten weiland op dezelfde lokatie voor 612 gulden. Bij 

joffer Hendriëtta Jacoba Turcq had hij een schuld van 500 gulden onder verband van 34 gemeten land met 

een huis en schuur te Kruisland. Een schuld van 1100 gulden had hij bij de heer Gijsbrecht van Hogendorp 

onder verband van 5 gemeten land aan de Val. Als meester-wagenmaker had hij een schuld van 700 gulden 

bij Ida van der Sande onder verband van 13 gemeten land in de polder van Kruisland. Van zijn broer Willem 

Claris kocht hij op 27 februari 1734 een huis en erf in het dorp van Kruisland voor de som van 400 gulden. 

Van Eva Gillis, weduwe van Pieter Boot, die ook een procuratie had van Susanna Boot, begijntje te 

Antwerpen, kocht hij een perceel zaailand van circa 13 gemeten inde Burgwegte Kruisland. Gedurende de 

jaren 1720-1750 was hij pachter van verschillende tienden onder Kruisland, zoals die van de Heenwerf, de 

Boutweg, Oostzandberg en de Vosberg. 

 

 

Generatie IV 
 

 

IVa. Joannes Philipse Claris, zoon van Philippus Jansse Claris (III), op pagina 1 en Maria Bartels 

Scheurbiers, geboren in Kruisland, gedoopt op zondag 26 oktober 1692 in Steenbergen, overleden 

(ongeveer 77 jaar oud) op woensdag 13 december 1769 in Kruisland, begraven op 

zaterdag 16 december 1769 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 19 jaar 

oud) op zondag 10 november 1715 in Steenbergen met Joanna Laureijsens Daenen, gedoopt op 

maandag 18 juni 1696 in Steenbergen, begraven op donderdag 3 november 1768 in Kruisland. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Laurentius Jansse Claris, geboren in Kruisland, gedoopt op vrijdag 23 oktober 1716 in 

Wouw, begraven op zondag 23 februari 1772 aldaar, ondertrouw op 

zaterdag 8 april 1741 in Kruisland, trouwde (beiden ongeveer 24 jaar oud) op 

zondag 23 april 1741 in Kruisland met Adriana Christiaanse van Rooij, dochter van 

Christiaan Pieterse van Rooij en Adriana Willemse Meesters, gedoopt op 

dinsdag 29 december 1716 in Biezen. Uit dit huwelijk 17 kinderen. 

2. Maria Jansse Claris, geboren in Kruisland, gedoopt op donderdag 8 juni 1719 in 

Wouw, ondertrouw (1) op zaterdag 28 januari 1741 in Kruiningen, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 21 en ongeveer 30 jaar oud) op zondag 12 februari 1741 in 

Kruisland met Stoffel Rockx, zoon van Cornelis Cornelisse Rouckx en Joanna 



  

  

Peeterse van Eeckelen, gedoopt op maandag 8 december 1710 in Roosendaal. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren, ondertrouw (2) op zaterdag 13 juli 1748 in 

Steenbergen, trouwde (ongeveer 29 jaar oud) op zondag 28 juli 1748 in Steenbergen 

met Christianus Pieters van Rooij, geboren in Kruisland. Uit dit huwelijk een 

dochter, ondertrouw (3) op zaterdag 20 januari 1753 in Kruisland, trouwde (ongeveer 

33 jaar oud) op zondag 4 februari 1753 in Kruisland met Franciscus Krijnen, geboren 

in Rucphen. Uit dit huwelijk een zoon. 

3. Dijmphna Jansse Claris, geboren in Kruisland, gedoopt op donderdag 7 mei 1722 in 

Wouw, begraven op donderdag 9 februari 1769 in Kruisland, ondertrouw (1) op 

zaterdag 28 januari 1747 in Steenbergen (getuigen: Laurentius van Ringelen en 

Cornelia Clarijs), trouwde (respectievelijk ongeveer 24 en ongeveer 31 jaar oud) op 

zondag 12 februari 1747 in Wouw (getuigen: Joannes Botermans en Anna Vadde) met 

Cornelius Jansse Huijsmans, zoon van Jan Antonisse Huijsmans en Helena 

Laureijsse Ringers, gedoopt op zaterdag 21 september 1715 in Kruisland. Uit dit 

huwelijk 2 zonen, ondertrouw (2) op zaterdag 17 juli 1751 in Kruisland, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 37 jaar oud) op zondag 1 augustus 1751 in 

Kruisland met Pieter Willemse Cortsmit, zoon van Willem Cortsmit en Cornelia de 

Rooij, geboren in Kruisland, gedoopt op zaterdag 27 januari 1714 in 

Oud en Nieuw Gastel. Uit dit huwelijk 2 dochters. 

4. Philippus Jansse Claris, geboren in Kruisland, gedoopt op 

donderdag 9 november 1724 in Wouw, begraven op maandag 20 november 1747 in 

Kruisland. 

5. Cornelia Jansse Claris, geboren in Kruisland, gedoopt op woensdag 26 mei 1728 in 

Wouw, begraven op donderdag 25 juli 1754 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 

21 en ongeveer 29 jaar oud) op zondag 21 september 1749 in Steenbergen met Adriaan 

Boenders, zoon van Guilielmus Boenders en Joanna de Wit, gedoopt op 

donderdag 2 november 1719 in Bergen op Zoom, overleden in Kruisland. Uit dit 

huwelijk 3 kinderen. 

6. Marijnus Jansse Claris, geboren in Kruisland, gedoopt op maandag 5 februari 1731 in 

Wouw. 

7. Andreas Jansse Claris, geboren in Kruisland, gedoopt op zondag 30 november 1732 

in Wouw. 

8. Cornelius Jansse Claris, geboren in Kruisland, gedoopt op 

woensdag 8 september 1734 in Wouw, overleden (ongeveer 89 jaar oud) op 

vrijdag 4 juni 1824 in Kruisland, ondertrouw op zaterdag 31 maart 1764 in Kruisland, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 27 jaar oud) op zondag 15 april 1764 

in Kruisland met Dijmphna Carelse Dingemans, dochter van Carolus Marijnisse 

Dingemans en Dimphna Antonisse van Hoof, geboren in Kruisland, gedoopt op 

zondag 21 oktober 1736 in Steenbergen, begraven op maandag 13 januari 1800 in 

Kruisland. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

9. Marijnus Jansse Clarijs, geboren in Kruisland, gedoopt op dinsdag 3 december 1737 

in Wouw, overleden (81 jaar oud) op vrijdag 2 juli 1819 in Kruisland, ondertrouw op 

woensdag 1 maart 1769 in Kruisland, trouwde (respectievelijk ongeveer 31 en 

ongeveer 19 jaar oud) op zondag 19 maart 1769 in Kruisland met Joanna Carelse 

Dingemans, dochter van Carolus Marijnisse Dingemans en Lamberta Janssen 

Mutsaerts, geboren in Kruisland, gedoopt op woensdag 2 april 1749 in Wouw, 

begraven op zaterdag 19 september 1795 in Kruisland. Uit dit huwelijk 12 kinderen. 

 

IVb. Bartholomeus Philipse Claris, zoon van Philippus Jansse Claris (III), op pagina 1 en Maria 

Bartels Scheurbiers, geboren in Kruisland, gedoopt op woensdag 6 januari 1700 in Steenbergen, 

begraven op woensdag 31 juli 1743 in Kruisland, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en 

ongeveer 26 jaar oud) op zondag 8 juli 1725 in Roosendaal met Lijsbet Janse Sledde, gedoopt op 

dinsdag 17 maart 1699 in Roosendaal, begraven op zondag 30 oktober 1768 in Wouw. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Joannes Bartelse Clarijs, gedoopt op zaterdag 25 februari 1730 in Wouw, begraven op 



  

  

donderdag 19 juni 1794 in Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk ongeveer 27 en 

ongeveer 25 jaar oud) (1) op zondag 1 mei 1757 in Steenbergen met Petronella 

Leemans, gedoopt op zondag 24 februari 1732 in Steenbergen, begraven op 

zaterdag 6 november 1762 in Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk 3 kinderen, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 35 en ongeveer 20 jaar oud) (2) op zondag 30 juni 1765 in 

Bergen op Zoom met Agatha Roosendaal, gedoopt op dinsdag 16 maart 1745 in 

Oudenbosch, overleden (ongeveer 66 jaar oud) op vrijdag 13 maart 1812 in 

Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

2. Cornelia Clarijs, gedoopt op maandag 18 februari 1732 in Wouw (getuigen: Cornelius 

Wagemakers en Joanna Damen), begraven op dinsdag 10 maart 1767 in Steenbergen, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 22 en ongeveer 47 jaar oud) op 

zondag 1 september 1754 in Steenbergen met Henricus Verkaert, geboren in 

Moerstraten, gedoopt op maandag 28 maart 1707 in Wouw. Uit dit huwelijk 5 

kinderen. 

3. Cornelius Bartelse Clarijs, gedoopt op zaterdag 21 augustus 1734 in 

Wouw (getuigen: Joannes Uijttewilligen en Catharina Geerts), begraven op 

vrijdag 2 maart 1804 in Kruisland, trouwde (respectievelijk ongeveer 23 en ongeveer 

29 jaar oud) op zondag 14 mei 1758 in Halsteren met Adriana Heijstraten, gedoopt op 

maandag 13 december 1728 in Bergen op Zoom, begraven op woensdag 11 april 1792 

in Kruisland. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

 

Bartholomeus Philipse Claris. 

Bartel Philipse Claris vermelding in schepenakte op zaterdag 16 februari 1743 Roosendaal in akte vermelde 

toponiemen : Ettingstraatje - Peereboom - Reep - Gors - Ettingen - Lage Brug. 

auctor(en) : 1. Bartel Philipse CLARIS (wonende te Oud Gastel). 

2. Elisabet Jansse SLEDDEN (zijn echtgenote). 

destinataris(sen) : 1. Jan Carel JUTA (kerkmeester van de gereformeerde kerk van Roosendaal). 

inhoud : De auctor verklaart schuldig te zijn aan de destinataris een geldbedrag van 400 guldens uit een 

geldleenovereenkomst. Als onderpand dienen: 

A. - een perceel zaailand, groot 2 gemeten 72 roeden, gelegen aan het Ettingstraetje;. 

B. - een perceel zaailand, groot 1 gemet 273 roeden, gelegen aan het Peereboomstraetje met het bijbehorend 

Reepken;. 

C. - de helft van twee percelen land, deze helft is groot 1 gemet 10 roeden, gelegen achter het Gors aan de 

Ettinge;. 

D. - een perceel land, groot 238 roeden, gelegen aan het Peereboomstraetje;. 

E. - een huis en erf, gelegen over de Leege Brugge;. 

F. - een huis en erf, aldaar gelegen;. 

G. - een leeg erf, aldaar gelegen;. 

H. - een huis en erf met alle toebehoren, gelegen te Oud Gastel;. 

I. - de wagenmakerswinkel hierin gevestigd. 

De goederen, genoemd onder A t/m G, zijn de debiteur aangekomen van haar vader Jan Pietersse 

SLEDDEN. In de marge: op 22-05-1744 verklaart Jan Carel JUTA als kerkmeester van de gereformeerde van 

Roosendaal dat Elisabet Jansse SLEDDEN weduwe van Bartel Philipsse CLARIS, de schuld van 400 guldens 

heeft betaald en voldaan. 

 

Bartel Claris vermelding in schepenakte op woensdag 5 februari 1738 Roosendaal. 

in akte vermelde toponiemen : Hulsdonk - Heerweg - Braak. 

auctor(en) : 1. Bartel CLARIS (wonende te Wouw). 

2. Elisabeth Janssen SLEDDEN (zijn echtgenote). 

destinataris(sen) : 1. Christiaan VAN URSEL (schepen). 

inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een perceel land, groot 2 gemeten 202 roeden, gelegen op het 

kwartier van Hulsdonk aan de Heirwegh en genaamd de Braecke (belendingen - noord: Heirwegh; oost: 

VAN DUN directeur; zuid: Pieter VAN INNEVELT erfgenamen; west: Christiaen VAN DE RIETH).De 

koopsom bedraagt 414 guldens volgens conditie en opslag d.d. 31-12-1737.Verwezen wordt naar Schotboek 

folio 301V ten name van Jan Petersse SLEDDEN. 



  

  

 

Bartholomeus Claris vermelding in schepenakte op maandag 28 november 1740 Roosendaal in akte 

vermelde toponiemen : Kade - Ettingstraatje - Hoge Braak. 

auctor(en) : 1. Bartholomeus CLARIS (wonende te Wouw). 

2. Elisabeth Jansse SLEDDEN (zijn echtgenote). 

destinataris(sen) : 1. A. VOS (ten behoeve van Philippus BOGAERTS, thesaurier van Maastricht). 

inhoud : De auctoren verklaren schuldig te zijn aan de destinataris een geldbedrag van 400 guldens uit een 

geldleenovereenkomst. 

Als onderpand dienen: 

A. - een huis en erf met alle toebehoren, gelegen aan de Kaije; dit huis wordt thans in huur bewoond door 

Cornelis VERAERT;. 

B. - een blok zaailand, groot 2 gemeten 72 roeden, gelegen bij het Ettingstraetje;. 

C. - een perceel land, groot 3 gemeten 290 roeden, gelegen bij het Peereboomstraetje en genaamd de Hooge 

Braecke. 

In de marge: op 13-09-1757 verklaren Jacob van Wijnoxbergen en Adr. Boogaart, schepenen, dat aan hun is 

vertoond de grosse van de hierboven bedoelde schuldbekentenis. Aan de achterzijde is vermeld dat A. VOS, 

als gemachtigde van Philipus BOOGAERT, verklaart dat Adriaen GEERSE, echtgenoot van Elisabeth Jansse 

SLEDDEN, de schuld heeft betaald en voldaan. Deze verklaring is gedateerd 01-05-1751. 

 

Philipsen Claris vermelding in schepenakte op donderdag 23 juni 1735 Roosendaal in akte vermelde 

toponiemen : Etting - Scherpdeel. 

auctor(en) : 1. Bartholomeus Philipsen CLARIS (wonende te Wouw). 

2. Elisabeth Janssen SLEDDEN (zijn echtgenote; enig kind en erfgenaam van Jan Pieterssen SLEDDEN). 

destinataris(sen) : 1. Bartholomeus Anthonissen DE WOLF (jongman) inhoud : De auctoren vesten de 

destinataris in twee percelen weiland, samen groot 3 gemeten 148 roeden, gelegen bij de Ettingh naast de 

weg naar het Scharpdeel (belendingen - noord: weg; oost: BIERSTEEKERS weduwe; zuid: Christiaan VAN 

URSEL en andere; west: de weg naar het Scherpdeel). Ingevolge de koopovereenkomst d.d. 01-04-1735 

bedraagt de koopsom 700 guldens. Verwezen wordt naar Schotboek folio 301V ten name van Jan Pieterssen 

SLEDDEN. 

 

 

Cornelius Bartelse Clarijs. 

Van Marinus van Ooien kocht hij een blok land, gelegen in het Seggeske te Kruisland. Aan Johannes van 

Vlimmeren te Notendaal onder Steenbergen verkocht hij een huis, schuur en erf met wagenmakers winkel 

en al het daarbij behorende hout en gereedschap, gestaan aan de noordzijde van het dorp Kruisland. Van 

David Schindler kocht hij voor 2350 gulden een huis met schuur en 13 gemeten 287 roeden land in de polder 

van Kruisland. Eveneens in deze polder kocht hij van Cornelis Rietberg een perceel land van 5 gemeten 212 

roeden, voor 1800 gulden. In maart 1790 ontstond er voor Cornelis Bartelen Clarijs een penibele situatie. Hij 

compareerde toen voor schepenen van Steenbergen, aan wie hij een brandbrief overhandigde met de 

volgende tekst: 

Clarijs gij moet hier 20 rijksdaalders geven en die moet gij leggen tenne den Stoofweg aan de dijk. Daar zal 

een matie uijtgesteken zijn aen een boom, daar moet gij het geld leggen met dat briefken in een vor en dat 

moet er wesen binnen den tijd van tweemaal 24 uuren of anders zal ik u huijs in den brand steeken. Geeft gij 

doet wel en anders moet gij wagten dat ervan komt.. 

De huisvrouw van Cornelis had dit bericht op maandagmorgen 15 februari 1790 in het hoenderkot 

gevonden dat op de werf stond van de hoeve die zij bewoonden. Cornelis verklaarde dat hij het schrijven 

enige tijd onder zich gehouden had om te beproeven of hij de schrijver ervan kon ontdekken. Hij was ook 

naar de plek gegaan waar hij het geld moest leggen en inderdaad was daar een mat of soodie werkelijk 

uitgestoken. Van Seija van den Berg, weduwe van Hendrik van Eijnatten, kocht Cornelis Clarijs voor 1813 

gulden een perceel land van 6 gemeten in de polder van Kruisland. Aan Pieter Jan van meer verkocht hij op 

23 juli 1796 de helft van een hoeve met wagenhuis, boomgaard en land op de Boutweg te Kruisland. Aan 

Denis Stadhouders verkocht hij 50 roeden land aan de Rozendaalseweg te Kruisland. Een hoefje, bestaande 

uit een huis en schuur met circa 14 gemeten land in de polder van Kruisland, verkocht hij voor 300 gulden 

aan Pieter van Hekelen. 

 



  

  

 

IVc. Willem Philipse Claris, zoon van Philippus Jansse Claris (III), op pagina 1 en Maria Bartels 

Scheurbiers, gedoopt op woensdag 6 oktober 1706 in Steenbergen, begraven op 

zaterdag 11 januari 1744 in Nieuw-Vossemeer, ondertrouw (1) op zaterdag 6 maart 1728 in 

Kruisland, trouwde (ongeveer 21 jaar oud) op maandag 29 maart 1728 in Wouw met Maria 

Adriaensen Daanen, geboren in Merksplas [antwerpen, België], begraven op zondag 4 mei 1732 

in Nieuw-Vossemeer. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Adrianus Clarijs, geboren in Kruisland, gedoopt op dinsdag 8 februari 1729 in 

Wouw (getuigen: Marijnus van Schil en Elisabetha van Kempen), trouwde 

(respectievelijk ongeveer 34 en ongeveer 22 jaar oud) op zondag 15 januari 1764 in 

Steenbergen met Anna de Koninck, gedoopt op woensdag 4 oktober 1741 in 

Steenbergen, begraven op zaterdag 4 mei 1776 in Halsteren. Uit dit huwelijk 4 

kinderen. 

 

 Willem Philipse Claris, ondertrouw (2) op zaterdag 16 augustus 1732 in Nieuw-Vossemeer, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) op zondag 7 september 1732 in 

Oud en Nieuw Gastel met Marijken Oliviers Vos, gedoopt op vrijdag 3 september 1706 in 

Halsteren, begraven op zaterdag 6 februari 1762 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Maria Claris, gedoopt op zondag 7 juni 1733 in Halsteren (getuigen: Joannes Clarijs 

en Elisabetha Sledden). 

2. Joannes Claris, gedoopt op vrijdag 15 april 1735 in Halsteren (getuigen: Henricus de 

Jongh en Elisabetha Pieterse Volckers). 

3. Cornelia Clarijs, gedoopt op zaterdag 23 augustus 1738 in Halsteren (getuigen: 

Nicolaas Roeijers en Catharina van der Maden), ondertrouw op 

zaterdag 17 december 1763 in Steenbergen, trouwde (respectievelijk ongeveer 25 en 

ongeveer 42 jaar oud) op zondag 1 januari 1764 in Steenbergen met Jan van Loenhout, 

gedoopt op woensdag 15 oktober 1721 in Steenbergen, overleden (59 jaar oud), 

begraven op woensdag 8 augustus 1781 aldaar. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

 

 Marijken Oliviers Vos, trouwde (respectievelijk ongeveer 37 en ongeveer 26 jaar oud) (2) op 

zondag 12 juli 1744 in Nieuw-Vossemeer met Christianus Dingemansz Buijsen, zoon van 

Dingeman Janssen Buijsen en Elisabeth Wilborts van de Langhkruijs, gedoopt op 

woensdag 10 november 1717 in Essen [antwerpen, België] (getuigen: Wilhelmus Jacobus 

Meesters en Cornelia Janssen Buijsen de Oude), begraven op maandag 21 juli 1800 in 

Nieuw-Vossemeer. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Elisabeth Buijsen, gedoopt op vrijdag 20 november 1744 in Halsteren, trouwde 

(ongeveer 19 jaar oud) op zondag 20 november 1763 in Nieuw-Vossemeer met 

Kornelius van Galen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Anna Buijsen, gedoopt op donderdag 18 december 1749 in Halsteren, trouwde 

(ongeveer 19 jaar oud) op zondag 23 april 1769 in Nieuw-Vossemeer met Joannes 

Nijssen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Petrus Buijsen, gedoopt op zondag 21 juli 1754 in Halsteren. 

 

IVd. Maria Philipse Claris, dochter van Philippus Jansse Claris (III), op pagina 1 en Maria Bartels 

Scheurbiers, geboren in Kruisland, gedoopt op donderdag 27 maart 1710 in Wouw, begraven op 

vrijdag 9 september 1729 in Kruisland, ondertrouw op zaterdag 24 januari 1728 in Kruisland, 

trouwde (respectievelijk ongeveer 17 en ongeveer 22 jaar oud) op zondag 8 februari 1728 in 

Kruisland met Joannus (Jan) Marijnisse Nijssen, geboren omstreeks 1705 in Kruisland. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Martinus Nijssen, geboren in Kruisland, gedoopt op donderdag 24 februari 1729 

aldaar (getuigen: Petrus de Roij en Cornelia Schillemans). 

 



  

  

  

 


