
  

  

Parenteel van Pieter Besters. 

 
 

Generatie I 
 

 

I. Pieter (Petrus) Besters (Beijsters), begraven op maandag 12 juli 1802 in Wouw, ondertrouw op 

zaterdag 11 augustus 1781 in Wouw, trouwde (Maria ongeveer 25 jaar oud) op 

zondag 2 september 1781 in Wouw met Maria Timmermans, geboren in Wouw (Haink), gedoopt 

op maandag 8 september 1755 in Wouw, overleden (82 jaar oud) op maandag 9 april 1838 in 

Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Maria Cornelia Beijsters, geboren in Wouw (Haink), overleden (75 jaar oud) op 

zaterdag 2 januari 1858 aldaar, volgt IIa, hieronder. 

2. Cornelis Besters, gedoopt op vrijdag 29 september 1786 in Wouw, overleden 

(ongeveer 51 jaar oud) op maandag 10 september 1838 in Roosendaal, volgt 

IIb, hieronder. 

3. Johanna Beijsters, geboren in 1790 in Wouw, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op 

zaterdag 5 januari 1861 in Steenbergen, trouwde (respectievelijk ongeveer 38 en 

ongeveer 32 jaar oud) op vrijdag 24 april 1829 in Wouw (getuigen: Johannes Cornelis 

de Bosson, Petrus Huijgen, Joannes Baptist (Jan) Juten en Gerardus Sandeling) met 

Wilhelmus Kools, zoon van Wilhelmus Cools en Pieternella Luijckx, geboren in 

Wouw (Oostelaar), gedoopt op zaterdag 24 december 1796 in Wouw, overleden 

(ongeveer 53 jaar oud) op maandag 21 januari 1850 in Steenbergen. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Cornelia Beijsters, geboren in Wouw (Haink), overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 

vrijdag 9 november 1866 aldaar, volgt IIc, op pagina 2. 

5. Hendrik Besters, geboren in Wouw (Haink), overleden (ongeveer 61 jaar oud) op 

vrijdag 11 juli 1856 in Wouw, volgt IId, op pagina 2. 

6. Adriana Besters, gedoopt op donderdag 21 september 1797 in Roosendaal, overleden 

(ongeveer 74 jaar oud) op donderdag 13 juni 1872 aldaar, volgt IIe, op pagina 3. 

7. Petronella Beijsters, geboren in Roosendaal (Haink), gedoopt op 

donderdag 20 november 1800 in Wouw. 

 

Generatie II 
 

 

IIa. Maria Cornelia Beijsters, dochter van Pieter Besters (I), hierboven en Maria Timmermans, 

geboren in Wouw (Haink), gedoopt op donderdag 26 december 1782 in Wouw, overleden (75 jaar 

oud) op zaterdag 2 januari 1858 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 45 jaar 

oud) op maandag 6 maart 1815 in Wouw (getuigen: Johannes van Aert, Martien van Dingen, 

Andreas de Regt en Caspar Joseph Steins) met Petrus Raaijmakers, zoon van Josephus 

Raaijmakers en Maria van Hoof, geboren in Wouw (Oostelaar), gedoopt op 

maandag 23 oktober 1769 in Wouw, overleden (ongeveer 70 jaar oud) op dinsdag 7 april 1840 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Levenloos geboren dochter Raaijmakers, geboren op zondag 14 mei 1815 in Wouw. 

 

IIb. Cornelis Besters, zoon van Pieter Besters (I), hierboven en Maria Timmermans, gedoopt op 

vrijdag 29 september 1786 in Wouw, overleden (ongeveer 51 jaar oud) op 

maandag 10 september 1838 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 29 

jaar oud) op donderdag 17 juni 1819 in Roosendaal met Petronella Lochtenberg, geboren in 

Roosendaal (Haink), gedoopt op maandag 3 mei 1790 in Wouw, overleden (82 jaar oud) op 

zondag 6 april 1873 in Roosendaal. 



  

  

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Pieter Besters, geboren op maandag 4 oktober 1819 in Roosendaal, overleden (72 jaar 

oud) op zondag 17 januari 1892 aldaar, volgt IIIa, op pagina 3. 

2. Cornelia Besters, geboren op donderdag 12 november 1829 in Roosendaal, overleden 

(40 jaar oud) op zondag 6 maart 1870 aldaar, trouwde (respectievelijk 34 en 36 jaar 

oud) op woensdag 11 mei 1864 in Roosendaal met Marijn Nieuwlaet, zoon van 

Adrianus Nieuwlaet en Johanna Broekhoven, geboren op vrijdag 17 augustus 1827 in 

Wouw, overleden (77 jaar oud) op dinsdag 6 december 1904 in Roosendaal. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Johannes Besters, geboren op zaterdag 24 maart 1827 in Roosendaal, overleden (76 

jaar oud) op donderdag 24 september 1903 aldaar, trouwde (respectievelijk 51 en 29 

jaar oud) op woensdag 3 juli 1878 in Wouw (getuigen: Emanuel Jacobus Adan, 

Johannes Leonardus de Bosson, Martinus (Martien) van Dingen en Petrus Hermans) 

met Geertruij de Groot, dochter van Johannes de Groot en Wilhelmina van Gaans, 

geboren op zondag 8 april 1849 in Wouw, overleden (72 jaar oud) op 

zondag 13 november 1921 in Roosendaal. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

IIc. Cornelia Beijsters, dochter van Pieter Besters (I), op pagina 1 en Maria Timmermans, geboren in 

Wouw (Haink), gedoopt op maandag 2 januari 1792 in Wouw, overleden (ongeveer 74 jaar oud) 

op vrijdag 9 november 1866 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 34 en ongeveer 37 jaar 

oud) op zondag 15 januari 1826 in Roosendaal met Hermanus Joseph Maulus, zoon van Paulus 

Moulus en Anna Maria van Tilborg, gedoopt op zondag 11 januari 1789 in Roosendaal, overleden 

(63 jaar oud) op zondag 11 april 1852 in Wouw. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Pieter Moulus, geboren op maandag 13 november 1826 in Wouw, overleden (62 jaar 

oud) op vrijdag 25 januari 1889 aldaar, volgt IIIb, op pagina 3. 

2. Cornelis Maulus, geboren op woensdag 31 december 1828 in Wouw, overleden (75 

jaar oud) op dinsdag 13 december 1904 aldaar, volgt IIIc, op pagina 4. 

3. Johannes Maulus, geboren op zaterdag 6 maart 1830 in Wouw. 

4. Elizabeth Maulus, geboren op maandag 15 augustus 1831 in Wouw, overleden (95 

jaar oud) op zondag 12 december 1926 aldaar, volgt IIId, op pagina 4. 

5. Levenloos geboren zoon Maulus, geboren op maandag 30 september 1833 in Wouw. 

6. Adrianus Maulus, geboren op vrijdag 12 februari 1836 in Wouw, overleden (55 jaar 

oud) op zaterdag 18 april 1891 aldaar, volgt IIIe, op pagina 5. 

 

 Hermanus Joseph Maulus, zoon van Paulus Moulus en Anna Maria van Tilborg, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 29 en ongeveer 27 jaar oud) (1) op vrijdag 1 mei 1818 in Steenbergen 

met Maria Elisabeth Marijnissen, dochter van Paulus Marijnissen en Anna Maria van den Berg, 

gedoopt op vrijdag 15 april 1791 in Steenbergen, overleden (33 jaar oud) op 

maandag 14 februari 1825 in Wouw. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Paulina Maulus, geboren op donderdag 3 januari 1822 in Wouw, overleden (8 jaar 

oud) op maandag 27 december 1830 aldaar. 

 

IId. Hendrik Besters, zoon van Pieter Besters (I), op pagina 1 en Maria Timmermans, geboren in 

Wouw (Haink), gedoopt op woensdag 10 december 1794 in Roosendaal, overleden (ongeveer 61 

jaar oud) op vrijdag 11 juli 1856 in Wouw, trouwde (respectievelijk ongeveer 48 en 27 jaar 

oud) op vrijdag 19 mei 1843 in Steenbergen met Adriana Voorbraak, dochter van Johannes (Jan) 

Adriaens Voorbraak en Susanna Jacobs Verhoeven, geboren op woensdag 13 december 1815 in 

Steenbergen, overleden (73 jaar oud) op woensdag 9 januari 1889 in Halsteren. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Petrus Johannes Besters, geboren op zaterdag 13 april 1844 in Wouw, overleden (74 

jaar oud) op donderdag 29 augustus 1918 in Delfzijl, trouwde (respectievelijk 30 en 25 

jaar oud) (1) op zaterdag 2 januari 1875 in Delfzijl met Haike Schuurke, dochter van 



  

  

Fokke Harms Schuurke en Grietje Adolfs Pathuis, geboren op 

woensdag 21 november 1849 in Wagenborgen, overleden (28 jaar oud) op 

woensdag 9 januari 1878 in Delfzijl. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, 

trouwde (respectievelijk 36 en 32 jaar oud) (2) op zaterdag 12 juni 1880 in Delfzijl met 

Elizabeth Catharina Kloze, dochter van Johann Gottlieb Klose en Catharina le Jeune, 

geboren op vrijdag 10 september 1847 in Appingedam, overleden (71 jaar oud) op 

woensdag 13 november 1918 in Delfzijl. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Anna Maria Besters, geboren op zondag 20 januari 1850 in Wouw, overleden (43 jaar 

oud) op dinsdag 22 augustus 1893 in Oud-Vossemeer, trouwde (respectievelijk 25 en 

33 jaar oud) (1) op woensdag 7 april 1875 in Halsteren met Jacobus Johannes 

Adriaansen, zoon van Johannes Adriaansen en Elisabeth Nuijts, geboren op 

zaterdag 10 juli 1841 in Halsteren, overleden (47 jaar oud) op zondag 6 januari 1889 

aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (respectievelijk 39 en 

56 jaar oud) (2) op vrijdag 10 januari 1890 in Halsteren met Dingenis van de Zande, 

geboren op vrijdag 26 april 1833 in Oud-Vossemeer, overleden (80 jaar oud) op 

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

 

IIe. Adriana Besters, dochter van Pieter Besters (I), op pagina 1 en Maria Timmermans, gedoopt op 

donderdag 21 september 1797 in Roosendaal, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 

donderdag 13 juni 1872 aldaar, trouwde (respectievelijk ongeveer 32 en ongeveer 25 jaar oud) op 

zondag 25 april 1830 in Roosendaal met Johannes Dekkers, zoon van Dingemannus Dekkers en 

Helena Marijnisse, geboren in Wouw (Bijster), gedoopt op zondag 6 mei 1804 in Wouw, 

overleden (ongeveer 57 jaar oud) op zaterdag 30 november 1861 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Petrus Dekkers, geboren op zondag 19 juni 1831 in Roosendaal, overleden (37 jaar 

oud) op zondag 22 november 1868 aldaar, volgt IIIf, op pagina 5. 

2. Adriaan Dekkers, geboren op woensdag 20 februari 1833 in Roosendaal, overleden 

(75 jaar oud) op dinsdag 1 december 1908 aldaar, volgt IIIg, op pagina 6. 

3. Cornelis Dekkers, geboren op zondag 1 februari 1835 in Roosendaal, overleden (66 

jaar oud) op maandag 4 februari 1901 in Steenbergen, volgt IIIh, op pagina 6. 

4. Maria Dekkers, geboren op maandag 12 oktober 1840 in Roosendaal, overleden (79 

jaar oud) op dinsdag 24 augustus 1920 in Wouw, volgt IIIi, op pagina 6. 

 

Generatie III 
 

 

IIIa. Pieter Besters, zoon van Cornelis Besters (IIb), op pagina 1 en Petronella Lochtenberg, geboren 

op maandag 4 oktober 1819 in Roosendaal, overleden (72 jaar oud) op zondag 17 januari 1892 

aldaar, trouwde (respectievelijk 35 en 22 jaar oud) op woensdag 2 mei 1855 in Wouw (getuigen: 

Johannes Leonardus de Bosson, Franciscus Claessens, Martinus (Martien) van Dingen en Petrus 

Huijgen) met Antonia Biersteekers, dochter van Cornelius Biersteekers en Pieternella van Meel, 

geboren op woensdag 14 november 1832 in Wouw, overleden (59 jaar oud) op 

maandag 7 maart 1892 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Maria Besters, geboren op donderdag 19 juli 1855 in Wouw, overleden (76 jaar oud) 

op zondag 6 maart 1932 in Roosendaal. 

2. Cornelis Besters, geboren op vrijdag 19 februari 1864 in Roosendaal, overleden (72 

jaar oud) op vrijdag 21 augustus 1936 aldaar, volgt IVa, op pagina 7. 

 

IIIb. Pieter Moulus, zoon van Hermanus Joseph Maulus en Cornelia Beijsters (IIc), op pagina 2, 

geboren op maandag 13 november 1826 in Wouw, overleden (62 jaar oud) op 

vrijdag 25 januari 1889 aldaar, trouwde (respectievelijk 30 en 24 jaar oud) op vrijdag 1 mei 1857 in 

Nieuw-Vossemeer met Sebastiana van Boven, dochter van Cornelis van Boven en Dingena 



  

  

Laurens Rens, geboren op zondag 5 augustus 1832 in Steenbergen, overleden (78 jaar oud) op 

dinsdag 30 augustus 1910 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 

1. Hermanus Cornelis Moulus, geboren op zaterdag 17 april 1858 in Wouw, overleden 

(83 jaar oud) op vrijdag 13 februari 1942 in Breda, trouwde (respectievelijk 39 en 37 

jaar oud) op zaterdag 8 mei 1897 in Fijnaart met Adriana Kannekes, dochter van 

Gerardus Kannekens en Johanna van der Weijden, geboren op 

maandag 26 maart 1860 in Fijnaart, overleden (76 jaar oud) op vrijdag 23 oktober 1936 

in Breda. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Dimphena Moulus, geboren op dinsdag 4 oktober 1859 in Wouw, overleden (81 jaar 

oud) op vrijdag 6 juni 1941 in Steenbergen, volgt IVb, op pagina 7. 

3. Antonie Moulus, geboren op dinsdag 23 oktober 1860 in Wouw, overleden (1 jaar 

oud) op woensdag 2 april 1862 aldaar. 

4. Adrianus Moulus, geboren op zondag 2 februari 1862 in Wouw, overleden (2 

maanden oud) op vrijdag 18 april 1862 aldaar. 

5. Antonie Moulus, geboren op donderdag 14 mei 1863 in Wouw, overleden (1 jaar oud) 

op donderdag 23 juni 1864 aldaar. 

6. Antonius Moulus, geboren op maandag 19 december 1864 in Wouw, overleden (5 

dagen oud) op zaterdag 24 december 1864 aldaar. 

7. Anna Cornelia Maulus, geboren op donderdag 23 november 1865 in Wouw, volgt 

IVc, op pagina 8. 

8. Johanna Maria Moulus, geboren op donderdag 28 maart 1867 in Wouw, overleden 

(74 jaar oud) op zaterdag 5 juli 1941 aldaar, volgt IVd, op pagina 8. 

9. Petronella Paulina Moulus, geboren op woensdag 17 juni 1868 in Wouw, overleden 

(1 jaar oud) op maandag 29 november 1869 aldaar. 

10. Elizabeth Moulus, geboren op woensdag 14 juli 1869 in Wouw, overleden (2 jaar oud) 

op donderdag 21 maart 1872 aldaar. 

11. Levenloos geboren zoon Moulus, geboren op donderdag 4 januari 1872 in Wouw. 

12. Elisabeth Maulus, geboren op donderdag 17 april 1873 in Wouw, overleden (79 jaar 

oud) op woensdag 1 oktober 1952 in Roosendaal, volgt IVe, op pagina 8. 

13. Petronella Maulus, geboren op maandag 5 oktober 1874 in Wouw, overleden (80 jaar 

oud) op maandag 21 maart 1955 in Venray, trouwde (respectievelijk 34 en 35 jaar 

oud) op woensdag 5 mei 1909 in Amsterdam met Arien Neuvel, geboren op 

zondag 8 februari 1874 in Westwoud, overleden (68 jaar oud) op vrijdag 12 juni 1942 

in Venray. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IIIc. Cornelis Maulus, zoon van Hermanus Joseph Maulus en Cornelia Beijsters (IIc), op pagina 2, 

geboren op woensdag 31 december 1828 in Wouw, overleden (75 jaar oud) op 

dinsdag 13 december 1904 aldaar, trouwde (respectievelijk 40 en 30 jaar oud) op 

vrijdag 28 mei 1869 in Wouw (getuigen: Emanuel Jacobus Adan, Johannes Leonardus de Bosson, 

Martinus (Martien) van Dingen en Petrus Hermans) met Pieternella Pijnen, dochter van 

Nicolaas Pijnen en Anna Maria Heijnen, geboren op zaterdag 23 maart 1839 in Wouw, overleden 

(72 jaar oud) op dinsdag 9 januari 1912 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Anna Cornelia Maulus, geboren op zaterdag 30 maart 1872 in Wouw, overleden (94 

jaar oud) op maandag 20 juni 1966 in Steenbergen, volgt IVf, op pagina 9. 

2. Johanna Maria Maulus, geboren op dinsdag 30 maart 1875 in Wouw, overleden (82 

jaar oud) op maandag 8 juli 1957 aldaar, volgt IVg, op pagina 9. 

3. Marinus Maulus, geboren op dinsdag 29 januari 1878 in Wouw, overleden (63 jaar 

oud) op donderdag 15 mei 1941 in Mechelen [antwerpen, België]. 

4. Petrus Maulus, geboren op donderdag 27 oktober 1870 in Wouw, overleden (86 jaar 

oud) op vrijdag 15 februari 1957 aldaar, volgt IVh, op pagina 10. 

 

IIId. Elizabeth Maulus, dochter van Hermanus Joseph Maulus en Cornelia Beijsters (IIc), op pagina 2, 

geboren op maandag 15 augustus 1831 in Wouw, overleden (95 jaar oud) op 



  

  

zondag 12 december 1926 aldaar, trouwde (beiden 29 jaar oud) op donderdag 2 mei 1861 in 

Wouw (getuigen: Emanuel Jacobus Adan, Johannes Leonardus de Bosson, Franciscus Claessens 

en Martinus (Martien) van Dingen) met Johannes Eijsermans, zoon van Antonius Janssen 

IJsermans en Elizabeth Martelmans, geboren op zondag 15 januari 1832 in Wouw, overleden (84 

jaar oud) op dinsdag 1 februari 1916 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Antonius IJzermans, geboren op dinsdag 1 april 1862 in Wouw, overleden (44 jaar 

oud) op zaterdag 3 november 1906 in Vught, trouwde (respectievelijk 24 en 26 jaar 

oud) op maandag 17 januari 1887 in Bergen op Zoom met Antonetta Cornelia van de 

Leur, dochter van Johannes van de Leur en Maria Elisabeth Peeters, geboren op 

woensdag 11 april 1860 in Bergen op Zoom, overleden (62 jaar oud) op 

woensdag 31 mei 1922 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Anna Cornelia IJzermans, geboren op vrijdag 26 mei 1865 in Wouw, trouwde 

(respectievelijk 29 en 24 jaar oud) op donderdag 18 april 1895 in Bergen op Zoom met 

Constantinus Anthonius Busch, zoon van Benedictus Johannes Wilhelmus Busch en 

Constantia Anthonia van der Weijden, geboren op donderdag 8 september 1870 in 

Bergen op Zoom, overleden (45 jaar oud) in oktober 1915 in Amsterdam. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Elisabeth IJzermans, geboren op vrijdag 18 juni 1869 in Wouw, overleden (71 jaar 

oud) op zondag 4 augustus 1940 aldaar, volgt IVi, op pagina 11. 

4. Maria Cornelia Eijsermans, geboren op maandag 15 januari 1877 in Wouw, 

overleden (79 jaar oud) op maandag 5 maart 1956 in Roosendaal, trouwde (37 jaar 

oud) op dinsdag 26 mei 1914 in Roosendaal met Johannes Theodorus Schepers, 

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

 

IIIe. Adrianus Maulus, zoon van Hermanus Joseph Maulus en Cornelia Beijsters (IIc), op pagina 2, 

geboren op vrijdag 12 februari 1836 in Wouw, overleden (55 jaar oud) op zaterdag 18 april 1891 

aldaar, trouwde (respectievelijk 32 en 34 jaar oud) op maandag 20 juli 1868 in Wouw (getuigen: 

Emanuel Jacobus Adan, Johannes Leonardus de Bosson, Martinus (Martien) van Dingen en 

Petrus Hermans) met Anna Maria Buijsen, dochter van Joannes Buijsen en Petronilla Verhaegen, 

geboren op zaterdag 28 september 1833 in Wouw, overleden (86 jaar oud) op 

vrijdag 2 januari 1920 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Johannes Maulus, geboren op woensdag 27 januari 1869 in Wouw, overleden (16 jaar 

oud) op dinsdag 2 juni 1885 aldaar. 

2. Cornelis Maulus, geboren op dinsdag 22 maart 1870 in Wouw, overleden (4 jaar oud) 

op zondag 23 augustus 1874 aldaar. 

3. Anna Cornelia Maulus, geboren op vrijdag 11 oktober 1872 in Wouw, overleden (61 

jaar oud) op dinsdag 1 mei 1934 aldaar, volgt IVj, op pagina 12. 

4. Maria Elizabeth Maulus, geboren op dinsdag 3 februari 1874 in Wouw, overleden (60 

jaar oud) op woensdag 5 september 1934 aldaar. 

5. Cornelis Maulus, geboren op zondag 30 april 1876 in Wouw, overleden (1 jaar oud) 

op zaterdag 16 februari 1878 aldaar. 

6. Petrus Maulus, geboren op zondag 29 september 1878 in Wouw, overleden (één 

maand oud) op donderdag 28 november 1878 aldaar. 

 

IIIf. Petrus Dekkers, zoon van Johannes Dekkers en Adriana Besters (IIe), op pagina 3, geboren op 

zondag 19 juni 1831 in Roosendaal, overleden (37 jaar oud) op zondag 22 november 1868 aldaar, 

trouwde (respectievelijk 31 en 25 jaar oud) (1) op zondag 28 september 1862 in Roosendaal met 

Petronella Meesters, dochter van Joannes Baptista Meesters en Maria Heijnen, geboren op 

zondag 22 januari 1837 in Roosendaal, overleden (25 jaar oud) op vrijdag 12 december 1862 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Petrus Dekkers, trouwde (respectievelijk 31 en 23 jaar oud) (2) op zondag 1 maart 1863 in 



  

  

Roosendaal met Catharina Huijps, dochter van Cornelis Huijps en Petronella Verbraak, geboren 

op maandag 2 december 1839 in Roosendaal, overleden (35 jaar oud) op zondag 7 november 1875 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Petronella Dekkers, geboren op maandag 27 maart 1865 in Roosendaal, volgt IVk, op 

pagina 12. 

2. Johannes Baptist Dekkers, geboren op vrijdag 11 januari 1867 in Roosendaal, 

trouwde (respectievelijk 26 en 23 jaar oud) op donderdag 4 mei 1893 in 

Wouw (getuigen: Cornelis van Dingen, Martinus (Martien) van Dingen, Petrus 

Marinus Elst en Petrus Hermans) met zijn nicht Maria Huijps, dochter van Gabriel 

Huijps en Pieternella Mangelaars, geboren op maandag 11 april 1870 in Roosendaal, 

overleden (62 jaar oud) op woensdag 24 augustus 1932 in 's-Gravenhage. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Catharina Huijps, dochter van Cornelis Huijps en Petronella Verbraak, trouwde (beiden 30 jaar 

oud) (2) op woensdag 17 augustus 1870 in Roosendaal met Adrianus Meesters, zoon van Joannes 

Baptista Meesters en Maria Heijnen, geboren op woensdag 11 september 1839 in Roosendaal, 

overleden (52 jaar oud) op vrijdag 1 april 1892 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IIIg. Adriaan Dekkers, zoon van Johannes Dekkers en Adriana Besters (IIe), op pagina 3, geboren op 

woensdag 20 februari 1833 in Roosendaal, overleden (75 jaar oud) op dinsdag 1 december 1908 

aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en 27 jaar oud) op vrijdag 7 mei 1858 in Steenbergen met 

Anna Cornelia Broos, dochter van Marijn Broos en Petronella Slootmans, geboren op 

dinsdag 5 april 1831 in Wouw, overleden (80 jaar oud) op woensdag 31 mei 1911 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Johannes Dekkers, geboren op zaterdag 2 mei 1863 in Roosendaal, overleden (88 jaar 

oud) op vrijdag 10 augustus 1951 in Wouw, volgt IVl, op pagina 13. 

2. Petronella Dekkers, geboren op zaterdag 6 januari 1866 in Roosendaal, overleden (86 

jaar oud) op donderdag 21 augustus 1952 in Wouw, trouwde (respectievelijk 55 en 58 

jaar oud) op donderdag 13 januari 1921 in Wouw met Ludovicus Koen, zoon van 

Hendrik Koen en Maria Cornelia Sebregts, geboren op maandag 3 november 1862 in 

Wouw, overleden (83 jaar oud) op woensdag 21 november 1945 in Halsteren. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Cornelis Dekkers, geboren op zaterdag 24 oktober 1868 in Roosendaal, overleden (70 

jaar oud) op maandag 5 december 1938 in Bergen op Zoom, volgt IVm, op pagina 14. 

4. Adriana Maria Dekkers, geboren op zaterdag 18 mei 1872 in Roosendaal, overleden 

(39 jaar oud) op vrijdag 5 april 1912 in Wouw, volgt IVn, op pagina 15. 

5. Adrianus Dekkers, geboren op zaterdag 26 december 1874 in Roosendaal, overleden 

(89 jaar oud) op zondag 29 december 1963 in Wouw, volgt IVo, op pagina 16. 

 

IIIh. Cornelis Dekkers, zoon van Johannes Dekkers en Adriana Besters (IIe), op pagina 3, geboren op 

zondag 1 februari 1835 in Roosendaal, overleden (66 jaar oud) op maandag 4 februari 1901 in 

Steenbergen, trouwde (beiden 28 jaar oud) op vrijdag 5 juni 1863 in Halsteren met Cornelia de 

Sain, dochter van Joannes Godefridus de Sain en Helena Suijkerbuijk, geboren op 

dinsdag 27 januari 1835 in Halsteren, overleden (79 jaar oud) op woensdag 2 december 1914 in 

Steenbergen. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Jan Dekkers, geboren op donderdag 24 maart 1864 in Halsteren. 

2. Pieter Dekkers, geboren op zaterdag 7 oktober 1865 in Halsteren. 

3. Helena Dekkers, geboren op donderdag 31 oktober 1867 in Halsteren, overleden (65 

jaar oud) op vrijdag 20 oktober 1933 in Wouw. 

4. Leonard Dekkers, geboren op dinsdag 16 november 1869 in Halsteren, overleden (80 

jaar oud) op zaterdag 24 juni 1950 in Bergen op Zoom om 18:00 uur1 (getuige: 

Adrianus Dymphnus Bakx (als aangever), expediteur). 



  

  

5. Anna Catharina Dekkers, geboren op zondag 20 oktober 1872 in Halsteren. 

 

IIIi. Maria Dekkers, dochter van Johannes Dekkers en Adriana Besters (IIe), op pagina 3, geboren op 

maandag 12 oktober 1840 in Roosendaal, overleden (79 jaar oud) op dinsdag 24 augustus 1920 in 

Wouw, trouwde (respectievelijk 23 en 31 jaar oud) op zondag 1 mei 1864 in Roosendaal met 

Joannes Goderie, zoon van Pieter Goderie en Antonia van Eekelen, geboren op 

woensdag 6 maart 1833 in Wouw, overleden (89 jaar oud) op zondag 2 juli 1922 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Petrus Johannes Goderie, geboren op dinsdag 18 april 1865 in Wouw, overleden (2 

jaar oud) op woensdag 19 februari 1868 aldaar. 

2. Johannes Goderie, geboren op donderdag 4 juli 1867 in Wouw, overleden (71 jaar 

oud) op vrijdag 3 februari 1939 aldaar, volgt IVp, op pagina 16. 

3. Antonetta Goderie, geboren op zaterdag 5 februari 1870 in Wouw, overleden (66 jaar 

oud) op zaterdag 15 februari 1936 in Bergen op Zoom. 

4. Petrus Goderie, geboren op woensdag 23 oktober 1872 in Wouw, overleden (73 jaar 

oud) op woensdag 1 mei 1946 in Wouw. 

5. Cornelis Goderie, geboren op zondag 26 december 1875 in Wouw, overleden (76 jaar 

oud) op zaterdag 8 maart 1952 in Breda, volgt IVq, op pagina 17. 

6. Adriana Maria Goderie, geboren op donderdag 13 februari 1879 in Wouw, overleden 

(81 jaar oud) op dinsdag 19 april 1960 in Etten-Leur. 

7. Adrianus Goderie, geboren op zaterdag 24 september 1881 in Wouw, overleden (80 

jaar oud) op maandag 30 april 1962 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 37 en 28 

jaar oud) op woensdag 14 mei 1919 in Roosendaal met Dimphna Petronella Looijen, 

dochter van Antonius Hendrikus Looijen en Cornelia Roeken, geboren op 

zaterdag 14 maart 1891 in Roosendaal, overleden (79 jaar oud) op 

maandag 14 september 1970 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

8. Franciscus Goderie, geboren op dinsdag 3 februari 1885 in Wouw, overleden (één dag 

oud) op woensdag 4 februari 1885 aldaar. 

 

Generatie IV 
 

 

IVa. Cornelis Besters, zoon van Pieter Besters (IIIa), op pagina 3 en Antonia Biersteekers, geboren op 

vrijdag 19 februari 1864 in Roosendaal, overleden (72 jaar oud) op vrijdag 21 augustus 1936 

aldaar, trouwde (beiden 28 jaar oud) op dinsdag 6 september 1892 in Roosendaal met Helena 

Rommers, dochter van Andries Rommers en Hendrika Scheepers, geboren op 

donderdag 11 februari 1864 in Roosendaal, overleden (80 jaar oud) op donderdag 23 maart 1944 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Adrianus Besters, geboren op woensdag 13 november 1895 in Roosendaal, overleden 

(92 jaar oud) op donderdag 3 december 1987 aldaar, volgt Va, op pagina 17. 

2. Johanna Adriana Besters, geboren op woensdag 22 juni 1904 in Roosendaal, 

overleden (87 jaar oud) op zaterdag 20 juli 1991 aldaar, trouwde (respectievelijk 26 en 

29 jaar oud) op dinsdag 22 juli 1930 in Roosendaal met Cornelis van Eekelen, zoon 

van Johannes van Eekelen en Johanna Maria Reijns, geboren op zondag 31 maart 1901 

in Wouw, overleden (87 jaar oud) op dinsdag 14 februari 1989 in Roosendaal. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IVb. Dimphena Moulus, dochter van Pieter Moulus (IIIb), op pagina 3 en Sebastiana van Boven, 

geboren op dinsdag 4 oktober 1859 in Wouw, overleden (81 jaar oud) op vrijdag 6 juni 1941 in 

Steenbergen, trouwde (respectievelijk 32 en 41 jaar oud) op vrijdag 6 mei 1892 in Steenbergen met 

Jan Iriks, zoon van Adriaan Iriks en Catharina van Broekhoven, geboren op 

dinsdag 3 december 1850 in Steenbergen, overleden (73 jaar oud) op donderdag 24 april 1924 

aldaar. 



  

  

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Adriana Iriks, geboren op donderdag 3 oktober 1895 in Steenbergen, volgt Vb, op 

pagina 17. 

2. Catharina Iriks, geboren in Steenbergen, trouwde op vrijdag 28 mei 1920 in 

Steenbergen met Cornelis Baartmans, zoon van Christiaan Baartmans en Dimphna 

Hoendervangers, geboren in Steenbergen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

IVc. Anna Cornelia Maulus (IVc), hierboven, dochter van Pieter Moulus (IIIb), op pagina 3 en 

Sebastiana van Boven, geboren op donderdag 23 november 1865 in Wouw, Rooms Katholiek, 

trouwde (respectievelijk 31 en 28 jaar oud) op donderdag 29 april 1897 in Wouw (getuigen: 

Cornelis van Dingen, Martinus (Martien) van Dingen, Christiaan Gommeren en Petrus Hermans) 

met haar achterneef Cornelis Dekkers, zoon van Adriaan Dekkers (IIIg), op pagina 6 en Anna 

Cornelia Broos (zie IVm, op pagina 14). 

 

IVd. Johanna Maria Moulus, dochter van Pieter Moulus (IIIb), op pagina 3 en Sebastiana van Boven, 

geboren op donderdag 28 maart 1867 in Wouw, overleden (74 jaar oud) op zaterdag 5 juli 1941 

aldaar, trouwde (respectievelijk 29 en 49 jaar oud) op woensdag 8 april 1896 in Steenbergen met 

Nicolaas van Bergen, zoon van Franciscus van Bergen en Adriana Bogers, geboren op 

zondag 20 september 1846 in Wouw, overleden (78 jaar oud) op zaterdag 25 juli 1925 in 

Steenbergen. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Maria van Bergen, geboren op zaterdag 22 augustus 1903 in Steenbergen, overleden 

(72 jaar oud) op zondag 7 maart 1976 in Bergen op Zoom, volgt Vd, op pagina 18. 

2. Jacoba van Bergen, geboren op donderdag 14 februari 1907, overleden (78 jaar oud) 

op zondag 24 maart 1985, volgt Ve, op pagina 18. 

3. Geertruda van Bergen, geboren op donderdag 21 maart 1912 in Steenbergen, volgt 

Vf, op pagina 18. 

4. Franciscus van Bergen, geboren op maandag 5 juli 1897 in Steenbergen, overleden (38 

jaar oud) op vrijdag 7 februari 1936 in Wouw. 

5. Adriana Maria van Bergen, geboren op vrijdag 30 september 1898 in Steenbergen, 

overleden (39 jaar oud) op woensdag 25 mei 1938 aldaar, volgt Vg, op pagina 18. 

6. Dimphna van Bergen, geboren op dinsdag 12 september 1899 in Kruisland, overleden 

(79 jaar oud) op zaterdag 1 september 1979 in Bergen op Zoom, volgt Vh, op pagina 

19. 

7. Petronella van Bergen, geboren op donderdag 8 februari 1906 in Steenbergen, 

overleden (88 jaar oud) op zondag 23 oktober 1994 in Roosendaal, volgt Vi, op pagina 

19. 

 

 Nicolaas van Bergen, zoon van Franciscus van Bergen en Adriana Bogers, trouwde 

(respectievelijk 26 en 50 jaar oud) (1) op vrijdag 25 april 1873 in Steenbergen met Adriana Potters, 

dochter van Pieter Potters en Joanna van Wezel, geboren op woensdag 2 oktober 1822 in 

Steenbergen, overleden (73 jaar oud) op dinsdag 15 oktober 1895 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IVe. Elisabeth Maulus, dochter van Pieter Moulus (IIIb), op pagina 3 en Sebastiana van Boven, 

geboren op donderdag 17 april 1873 in Wouw, overleden (79 jaar oud) op 

woensdag 1 oktober 1952 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 24 en 30 jaar oud) op 

donderdag 29 juli 1897 in Wouw (getuigen: Cornelis van Dingen, Martinus (Martien) van Dingen, 

Christiaan Gommeren en Petrus Hermans) met Johannes van Steenpaal, zoon van Adrianus van 

Steenpaal en Maria Aerden, geboren op dinsdag 21 mei 1867 in Roosendaal, overleden (80 jaar 

oud) op dinsdag 3 februari 1948 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Maria van Steenpaal, geboren op zaterdag 12 februari 1898 in Wouw, overleden (77 

jaar oud) op donderdag 18 september 1975 in Putte, volgt Vj, op pagina 20. 



  

  

2. Adriana van Steenpaal, geboren op woensdag 1 februari 1899 in Steenbergen, volgt 

Vk, op pagina 20. 

3. Dimphna van Steenpaal, geboren op vrijdag 27 april 1906 in Steenbergen, trouwde 

(respectievelijk 21 en 24 jaar oud) op dinsdag 10 mei 1927 in Roosendaal met 

Wilhelmus Merkies, zoon van Johannes Franciscus Merkies en Johanna Barbara van 

Hooijdonk, geboren op dinsdag 30 september 1902 in Roosendaal. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Petrus Adrianus van Steenpaal, geboren op zondag 4 september 1910 in Steenbergen, 

overleden (84 jaar oud) op dinsdag 11 oktober 1994 in Wouw, volgt Vl, op pagina 20. 

5. Elisabeth van Steenpaal, geboren op woensdag 16 februari 1916 in Steenbergen, 

overleden (80 jaar oud) op dinsdag 5 november 1996 in Wouw, trouwde met 

Martinus de Keijzer, zoon van Adrianus de Keijzer en Adriana Petronella 

Mangelaars, geboren op woensdag 17 augustus 1910 in Roosendaal, overleden (73 jaar 

oud) op donderdag 14 juni 1984 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

IVf. Anna Cornelia Maulus, dochter van Cornelis Maulus (IIIc), op pagina 4 en Pieternella Pijnen, 

geboren op zaterdag 30 maart 1872 in Wouw, overleden (94 jaar oud) op maandag 20 juni 1966 in 

Steenbergen, trouwde (respectievelijk 35 en 44 jaar oud) op vrijdag 5 juli 1907 in Roosendaal met 

Antonij Willem Braat, zoon van Cornelis Braat en Catharina Suijckerbuijck, geboren op 

donderdag 4 september 1862 in Steenbergen, overleden (72 jaar oud) op vrijdag 22 februari 1935 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Maria Petronella Braat, geboren op vrijdag 8 december 1916 in Steenbergen, 

overleden (84 jaar oud) op woensdag 26 september 2001 in Tilburg, trouwde 

(respectievelijk 19 en 24 jaar oud) op vrijdag 3 januari 1936 in Steenbergen met 

Antonius Adrianus Beks, zoon van Jan Beks en Elizabeth Schijven, geboren op 

dinsdag 18 april 1911 in Wouw, overleden (80 jaar oud) op zondag 11 augustus 1991 

in Steenbergen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IVg. Johanna Maria Maulus, dochter van Cornelis Maulus (IIIc), op pagina 4 en Pieternella Pijnen, 

geboren op dinsdag 30 maart 1875 in Wouw, overleden (82 jaar oud) op maandag 8 juli 1957 

aldaar, trouwde (respectievelijk 23 en 25 jaar oud) op donderdag 28 april 1898 in 

Wouw (getuigen: Cornelis van Dingen, Martinus (Martien) van Dingen, Marijn van Eekelen en 

Petrus Hermans) met Cornelis Mies, zoon van Marijnus Mies en Jacoba Koevoets, geboren op 

zaterdag 3 augustus 1872 in Rucphen, arbeider, overleden (73 jaar oud) op 

woensdag 13 maart 1946 in Wouw. 

 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 

1. Petronella Mies, geboren op vrijdag 24 februari 1899 in Roosendaal, overleden (89 

jaar oud) op zondag 27 maart 1988 in Putte, volgt Vm, op pagina 20. 

2. Marinus Cornelis Mies, geboren op dinsdag 17 april 1900 in Roosendaal, verdronken 

(68 jaar oud) op maandag 24 juni 1968 in Bergen op Zoom2, volgt Vn, op pagina 21. 

3. Johannes Mies, geboren op maandag 21 april 1902 in Wouw, overleden (82 jaar oud) 

op donderdag 5 juli 1984 in Bergen op Zoom, volgt Vo, op pagina 22. 

4. Jacoba (Koos) Mies, geboren op zaterdag 3 oktober 1903 in Wouw, overleden (83 jaar 

oud) op vrijdag 28 november 1986 in Essen [antwerpen, België], volgt Vp, op pagina 

23. 

5. Levenloos geboren dochter Mies, geboren op vrijdag 23 november 1906 in Wouw. 

6. Cornelia Hendrica Mies, geboren op donderdag 27 februari 1908 in Wouw, overleden 

(90 jaar oud) op dinsdag 13 oktober 1998 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 22 

en 27 jaar oud) op donderdag 18 september 1930 in Wouw met Johan Mens, zoon van 

Adrianus Mens en Cornelia Maas, geboren op donderdag 23 april 1903 in Roosendaal, 

overleden (71 jaar oud) op dinsdag 20 augustus 1974 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

7. Petrus Mies, geboren op donderdag 20 mei 1909 in Wouw, overleden (15 dagen oud) 



  

  

op vrijdag 4 juni 1909 aldaar. 

8. Johanna Mies, geboren op maandag 27 maart 1911 in Wouw, overleden (1 jaar oud) 

op maandag 24 juni 1912 aldaar. 

9. Anna Maria Mies, geboren op woensdag 24 juli 1912 in Wouw, overleden (78 jaar 

oud) op maandag 22 oktober 1990 in Halsteren, volgt Vq, op pagina 23. 

10. Johanna Maria Mies, geboren op donderdag 20 februari 1913 in Wouw, overleden (2 

jaar oud) op zaterdag 1 mei 1915 aldaar. 

11. Petrus Cornelis Mies, geboren op zondag 1 november 1914 in Wouw, overleden (73 

jaar oud) op woensdag 18 mei 1988 in Bergen op Zoom, trouwde met Joanna Adriana 

Vissenbergh, geboren op zaterdag 17 maart 1923 in Essen [antwerpen, België], 

overleden (63 jaar oud) op dinsdag 18 maart 1986 in Roosendaal. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

12. Cornelis Mies, geboren op donderdag 30 december 1915 in Wouw, Cornelis woonde 

bij overlijden in de Akkerstraat 9 Wouw op vrijdag 2 juli 1971, overleden (55 jaar oud) 

op vrijdag 2 juli 1971 in Wouw (noodlottig ongeval)3, begraven op dinsdag 6 juli 1971 

aldaar, trouwde (respectievelijk 29 en 21 jaar oud) op vrijdag 11 mei 1945 in Wouw 

met Agnes Johanna Maria Nelen, dochter van Adrianus Cornelis Nelen en Johanna 

van Hees, geboren op vrijdag 16 november 1923 in Wouw, overleden (44 jaar oud) op 

donderdag 23 november 1967 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

13. Antonius Mies, geboren op vrijdag 12 oktober 1917 in Wouw, overleden (6 maanden 

oud) op vrijdag 12 april 1918 aldaar. 

 

IVh. Petrus Maulus, zoon van Cornelis Maulus (IIIc), op pagina 4 en Pieternella Pijnen, geboren op 

donderdag 27 oktober 1870 in Wouw, overleden (86 jaar oud) op vrijdag 15 februari 1957 aldaar, 

trouwde (respectievelijk 26 en 28 jaar oud) (1) op donderdag 30 september 1897 in 

Wouw (getuigen: Cornelis van Dingen, Martinus (Martien) van Dingen, Marijn van Eekelen en 

Petrus Hermans) met Hendrica Buijsen, dochter van Cornelis Buijsen en Helena Hellemons, 

geboren op woensdag 11 november 1868 in Wouw, overleden (56 jaar oud) op 

donderdag 27 november 1924 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Pieternella Maulus, geboren op zaterdag 17 juni 1899 in Wouw, volgt Vr, op pagina 

23. 

2. Cornelis Maulus, geboren op donderdag 16 augustus 1900 in Wouw, overleden (84 

jaar oud) op donderdag 20 september 1984 in Hippolytushoef, trouwde 

(respectievelijk 26 en 25 jaar oud) op donderdag 5 mei 1927 in Wouw met Jacoba 

Isabella van Eekelen, dochter van Adriaan van Eekelen en Isabella Louisa van den 

Boom, geboren op zondag 21 juli 1901 in Bergen op Zoom, overleden (62 jaar oud) op 

zaterdag 18 april 1964 in Hippolytushoef. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Helena Cornelia Maulus, geboren op zaterdag 10 mei 1902 in Wouw, volgt Vs, op 

pagina 24. 

4. Cornelia Adriana Maulus, geboren op maandag 6 mei 1907 in Roosendaal, overleden 

(67 jaar oud) op zaterdag 19 april 1975 aldaar, volgt Vt, op pagina 24. 

5. Maria Hendrica Maulus, geboren op vrijdag 5 maart 1909 in Wouw4, overleden (82 

jaar oud) op dinsdag 14 januari 1992 in Bergen op Zoom, volgt Vu, op pagina 24. 

6. Adriana Petronella Maulus, geboren op zondag 4 februari 1912 in Wouw, overleden 

(40 jaar oud) op woensdag 23 april 1952 in Etten-Leur. 

 

 Petrus Maulus, trouwde (respectievelijk 55 en 52 jaar oud) (2) op donderdag 9 september 1926 in 

Bergen op Zoom met Adriana Maria Geers, dochter van Jan Geers en Anna Prinsen, geboren op 

zondag 15 februari 1874 in Steenbergen, overleden (89 jaar oud) op donderdag 1 augustus 1963 in 

Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Adriana Maria Geers, dochter van Jan Geers en Anna Prinsen, trouwde (respectievelijk 23 en 26 



  

  

jaar oud) (2) op vrijdag 7 januari 1898 in Roosendaal met Nicolaas Wiericx, zoon van Willem 

Wiericx en Maria Catharina Schoonen, geboren op woensdag 25 januari 1871 in Roosendaal, 

overleden (51 jaar oud) op maandag 1 januari 1923 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Wilhelmus Johannes Wiericx, geboren op woensdag 6 juli 1898 in Steenbergen, 

overleden (ongeveer 62 jaar oud) in 1961 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 27 

en 25 jaar oud) op dinsdag 11 mei 1926 in Roosendaal met Dimphna Johanna van 

Eekelen, dochter van Petrus Johannes van Eekelen en Maria Cornelia van den Berg, 

geboren op zondag 28 april 1901 in Wouw, overleden (83 jaar oud) op 

vrijdag 30 november 1984 in Roosendaal. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

2. Anna Maria Wiericx, geboren op zaterdag 10 februari 1900 in Steenbergen, Rooms 

Katholiek, overleden (100 jaar oud) op donderdag 10 februari 2000 in 

Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk 26 en 29 jaar oud) op maandag 12 juli 1926 

in Bergen op Zoom met Johannes de Moor, zoon van Jacobus de Moor en Adriana 

Catharina Schrauwen, geboren op maandag 5 april 1897 in Woensdrecht, Rooms 

Katholiek, manufacturier in 1930 in Bergen op Zoom5, handelsreiziger in 

1939, Johannes woonde bij overlijden in de Zandstraat 142 Bergen op Zoom op 

dinsdag 23 december 1969, overleden (72 jaar oud) op dinsdag 23 december 1969 in 

Bergen op Zoom in het Algemeen Burger Gasthuis6, begraven op 

woensdag 24 december 1969 aldaar. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

3. Catharina Anna Maria Wiericx, geboren op zaterdag 13 juli 1901 in Steenbergen, 

trouwde (respectievelijk 29 en 33 jaar oud) op donderdag 30 oktober 1930 in 

Bergen op Zoom (getuigen: zijn broer en haar zwager Bernardus Franciscus van Giels, 

sigarenmaker en zijn zwager en haar zwager Johannes de Moor, manufacturier) de 

huwelijksafkondiging heeft plaats gehad binnen deze gemeente op zaterdag elf 

october dezes jaars5, (ontbonden door overlijden) met Jacobus van Giels, zoon van 

Johannes Hendricus van Giels en Anna Krebbeks, geboren op 

zaterdag 21 augustus 1897 in Bergen op Zoom, sigarenmaker tussen 1925 en 1930 in 

Bergen op Zoom5,7, overleden (86 jaar oud) op maandag 6 augustus 1984 in 

Roosendaal. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

4. Pieternella Maria Wiericx, geboren op woensdag 17 december 1902 in Roosendaal, 

Rooms Katholiek, overleden (91 jaar oud) op dinsdag 2 augustus 1994 in 

Bergen op Zoom, trouwde met Cornelis Karman, zoon van Pieter Cornelis Karman en 

Johanna Cornelia Maria Smits, geboren op woensdag 28 augustus 1895 in 

Bergen op Zoom, Rooms Katholiek. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

5. Adriana Maria Wiericx, geboren op woensdag 27 januari 1909 in Roosendaal8, Rooms 

Katholiek, overleden (93 jaar oud) op woensdag 22 januari 2003 in Wouw, trouwde 

(respectievelijk 25 en 26 jaar oud) op donderdag 17 mei 1934 in Bergen op Zoom met 

Cornelis Suijkerbuijk, zoon van Johannes Suijkerbuijk en Antonetta van der Vliet, 

geboren op woensdag 12 juni 1907 in Dahlhausen [nordrhein-westfalen, Duitsland]9, 

Rooms Katholiek, overleden (86 jaar oud) op zondag 5 december 1993 in Wouw. Uit 

dit huwelijk 2 kinderen. 

6. Johannes Petrus Wiericx, geboren op zondag 23 oktober 1910 in Roosendaal, 

overleden (85 jaar oud) op woensdag 6 december 1995 in Bergen op Zoom, trouwde 

(respectievelijk 22 en 20 jaar oud) op donderdag 13 juli 1933 in Bergen op Zoom met 

Jacoba Cornelia Jongenelen, dochter van Jacobus Jongenelen en Elisabeth Verbraak, 

geboren op zaterdag 4 januari 1913 in Wouw. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

7. Cornelia Catharina Wiericx, geboren op maandag 7 juni 1915 in Roosendaal, 

overleden (87 jaar oud) op vrijdag 2 mei 2003 in Wouw, trouwde (respectievelijk 22 en 

25 jaar oud) op donderdag 8 juli 1937 in Wouw met Petrus Josephus Govaarts, zoon 

van Marinus Gerardus Cornelis Govaarts en Catharina Veraart, geboren op 

donderdag 7 september 1911 in Wouw, overleden (98 jaar oud) op 

maandag 26 juli 2010 aldaar. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

8. Antonius Cornelis Wiericx, geboren op zondag 1 april 1917 in Roosendaal, overleden 



  

  

(79 jaar oud) op dinsdag 2 juli 1996 aldaar, relatie met Anna Maria van Nassau, 

geboren op vrijdag 14 september 1923 in Roosendaal, overleden (76 jaar oud) op 

zaterdag 30 oktober 1999 aldaar. Uit deze relatie zijn geen kinderen geboren. 

 

IVi. Elisabeth IJzermans, dochter van Johannes Eijsermans en Elizabeth Maulus (IIId), op pagina 4, 

geboren op vrijdag 18 juni 1869 in Wouw, overleden (71 jaar oud) op zondag 4 augustus 1940 

aldaar, trouwde (respectievelijk 35 en 24 jaar oud) op donderdag 18 augustus 1904 in 

Wouw (getuigen: Cornelis van Dingen, Christiaan Gommeren, Petrus Hermans en Aloijsius 

Johannes Leijdekkers) met Josephus van Gaans, zoon van Adrianus van Gaans en Adriana 

Catharina Kraaijbeek, geboren op vrijdag 7 november 1879 in Dinteloord, overleden (78 jaar oud) 

op vrijdag 11 juli 1958 in Wouw. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Levenloos geboren zoon van Gaans, geboren op dinsdag 18 juli 1905 in Wouw. 

2. Adrianus Johannes Josephus van Gaans, geboren op dinsdag 4 september 1906 in 

Wouw, overleden (76 jaar oud) op zondag 19 december 1982 in Breda, trouwde 

(respectievelijk 39 en 33 jaar oud) op dinsdag 19 februari 1946 in Wouw met 

Wilhelmina Adriana Hermans, dochter van Johannes Hermans en Adriana Maria 

Verhoeven, geboren op vrijdag 31 mei 1912 in Wouw, overleden (78 jaar oud) op 

vrijdag 24 augustus 1990 in Breda. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Maria Antonetta Adriana Elisabeth van Gaans, geboren op maandag 3 januari 1910 

in Wouw, overleden (68 jaar oud) op donderdag 22 juni 1978 in Roosendaal, begraven 

op maandag 26 juni 1978 in Wouw, trouwde (respectievelijk 40 en 44 jaar oud) op 

dinsdag 7 november 1950 in Wouw met Adrianus Henricus Antonius Uitdewillegen, 

zoon van Jacobus Uitdewilligen en Adriana Maria Luijkx, geboren op 

vrijdag 12 januari 1906 in Wouw, overleden (83 jaar oud) op maandag 31 juli 1989 in 

Roosendaal, begraven op donderdag 3 augustus 1989 in Wouw. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

 

IVj. Anna Cornelia Maulus, dochter van Adrianus Maulus (IIIe), op pagina 5 en Anna Maria Buijsen, 

geboren op vrijdag 11 oktober 1872 in Wouw, overleden (61 jaar oud) op dinsdag 1 mei 1934 

aldaar, trouwde (respectievelijk 27 en 25 jaar oud) op donderdag 22 maart 1900 in 

Wouw (getuigen: Cornelis van Dingen, Petrus Eijsermans, Christiaan Gommeren en Petrus 

Hermans) met Marinus Oosterbos, zoon van Adriaan Oosterbos en Anna Maria Rommers, 

geboren op dinsdag 7 april 1874 in Wouw, overleden (90 jaar oud) op dinsdag 9 februari 1965 

aldaar. 

 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 

1. Anna Maria Oosterbos, geboren op zaterdag 7 juli 1900 in Wouw, overleden (3 jaar 

oud) op maandag 9 november 1903 aldaar. 

2. Adrianus Oosterbos, geboren op woensdag 11 september 1901 in Wouw, overleden 

(6 dagen oud) op dinsdag 17 september 1901 aldaar. 

3. Elisabeth Maria Oosterbos, geboren op donderdag 5 juni 1902 in Wouw, overleden 

(één dag oud) op vrijdag 6 juni 1902 aldaar. 

4. Maria Elisabeth Oosterbos, geboren op zaterdag 26 september 1903 in Wouw, 

overleden (47 jaar oud) op maandag 15 januari 1951 in Roosendaal, volgt Vv, op 

pagina 25. 

5. Adrianus Johannes Oosterbos, geboren op zondag 28 augustus 1904 in Wouw, 

overleden (één dag oud) op maandag 29 augustus 1904 aldaar. 

6. Petronella Oosterbos, geboren op vrijdag 23 november 1906 in Wouw, overleden (12 

dagen oud) op woensdag 5 december 1906 aldaar. 

7. Johanna Maria Oosterbos, geboren op vrijdag 22 november 1907 in Wouw, overleden 

(84 jaar oud) op zondag 16 augustus 1992 in Bergen op Zoom, volgt Vw, op pagina 25. 

8. Anna Cornelia Oosterbos, geboren op maandag 29 maart 1909 in Wouw, overleden 

(71 jaar oud) op maandag 2 juni 1980 in Roosendaal, volgt Vx, op pagina 25. 

9. Levenloos geboren dochter Oosterbos, geboren op donderdag 14 april 1910 in 

Wouw. 



  

  

10. Petrus Johannes van Oosterbos, geboren op zondag 17 december 1911 in Wouw, 

overleden (81 jaar oud) op donderdag 11 november 1993 in Roosendaal, volgt Vy, op 

pagina 26. 

11. Adrianus Cornelis Oosterbos, geboren op donderdag 21 augustus 1913 in Wouw, 

overleden (5 jaar oud) op donderdag 14 november 1918 aldaar. 

12. Johannes Nicolaas Oosterbos, geboren op vrijdag 18 september 1914 in Wouw, 

overleden (20 dagen oud) op donderdag 8 oktober 1914 aldaar. 

 

IVk. Petronella Dekkers, dochter van Petrus Dekkers (IIIf), op pagina 5 en Catharina Huijps, geboren 

op maandag 27 maart 1865 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 19 en 24 jaar oud) op 

woensdag 30 juli 1884 in Roosendaal met Marijn Heijmans, zoon van Johannes Heijmans en 

Anna Catharina Suijkerbuijk, geboren op zondag 12 februari 1860. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Petrus Heijmans, geboren op zondag 11 januari 1885 in Roosendaal, overleden (68 

jaar oud) op zaterdag 28 november 1953 aldaar, volgt Vz, op pagina 26. 

2. Adrianus Heijmans, geboren op vrijdag 16 april 1886 in Roosendaal, overleden (77 

jaar oud) op maandag 12 augustus 1963 in Wouw, volgt Vaa, op pagina 27. 

3. Cornelia Heijmans, geboren op woensdag 23 november 1887 in Roosendaal, volgt 

Vab, op pagina 27. 

4. Maria Heijmans, geboren op vrijdag 8 november 1889 in Roosendaal, overleden (64 

jaar oud) op zondag 29 november 1953 in Essen [antwerpen, België], volgt Vac, op 

pagina 27. 

5. Johannes Heijmans, geboren op donderdag 13 juli 1893 in Roosendaal, overleden (35 

jaar oud) op maandag 6 mei 1929 aldaar, volgt Vad, op pagina 28. 

6. Cornelis Heijmans, geboren op woensdag 13 januari 1897 in Wouw, overleden (63 

jaar oud) op vrijdag 16 september 1960 in Essen [antwerpen, België], trouwde (1) met 

Elisabeth van Dorst. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde (2) met 

Maria Paulina Jacobs. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. Adriana Heijmans, geboren op donderdag 25 oktober 1906 in Wouw. 

8. Marinus Heijmans, geboren op donderdag 19 maart 1908 in Wouw. 

 

IVl. Johannes Dekkers, zoon van Adriaan Dekkers (IIIg), op pagina 6 en Anna Cornelia Broos, 

geboren op zaterdag 2 mei 1863 in Roosendaal, arbeider tussen 1890 en 189310,11, landbouwer 

tussen 1916 en 191812,13, overleden (88 jaar oud) op vrijdag 10 augustus 1951 in Wouw, begraven 

in Moerstraten, trouwde (respectievelijk 26 en 27 jaar oud) op donderdag 5 september 1889 in 

Wouw (getuigen: Cornelis van Dingen, Martinus (Martien) van Dingen, Christiaan Gommeren en 

Petrus Hermans) met Anna Maria Cornelia Schuurbiers, dochter van Petrus Johannes (Pieter) 

Schuurbiers en Maria Catharina van Reijen, geboren op zondag 15 september 1861 in Wouw, 

overleden (85 jaar oud) op zaterdag 1 februari 1947 in Moerstraten14, begraven aldaar. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Adrianus Dekkers, geboren op dinsdag 28 januari 1890 in Roosendaal en Nispen10,15, 

verdronken (63 jaar oud) op zondag 1 februari 1953 in Lepelstraat15,16, volgt Vae, op 

pagina 28. 

2. Catharina Dekkers, geboren op maandag 4 september 1893 in Roosendaal te negen 

uur, dertig minuten11 (getuigen: haar vader Johannes Dekkers (IVl, hierboven) (als 

aangever), arbeider, Johannes Cornelis de Bot, fabriekwerker en Hendrik Mulders, 

landbouwer), Catharina is geboren in Wijk O nummer 19 Roosendaal op 

maandag 4 september 189311, overleden (92 jaar oud) op woensdag 22 januari 1986 in 

Steenbergen, trouwde met Petrus Cornelis de Groot, geboren op 

zaterdag 24 oktober 1891 in Steenbergen, overleden (65 jaar oud) op 

zaterdag 12 januari 1957 in Wouw. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Petrus Dekkers, geboren op zondag 31 oktober 1897 in Roosendaal en Nispen, 

overleden (76 jaar oud) op zondag 14 april 1974 in Bergen op Zoom, volgt Vaf, op 

pagina 34. 

4. Christianus Dekkers, geboren op woensdag 11 september 1907 in Roosendaal, 



  

  

overleden (71 jaar oud) op zondag 19 november 1978 in Wouw, volgt Vag, op pagina 

35. 

 

Anna Maria Cornelia Schuurbiers. 

 

 

 
 

 

 

Petrus Cornelis de Groot. 

 

 



  

  

 
 

 

 

IVm. Cornelis Dekkers, zoon van Adriaan Dekkers (IIIg), op pagina 6 en Anna Cornelia Broos, 

geboren op zaterdag 24 oktober 1868 in Roosendaal, Rooms Katholiek, overleden (70 jaar oud) op 

maandag 5 december 1938 in Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk 28 en 31 jaar oud) op 

donderdag 29 april 1897 in Wouw (getuigen: Cornelis van Dingen, Martinus (Martien) van 

Dingen, Christiaan Gommeren en Petrus Hermans) met zijn achternicht Anna Cornelia Maulus 

(zie IVc, op pagina 8). 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Petrus Dekkers, geboren op zaterdag 5 augustus 1899 in Bergen op Zoom, overleden 

(31 jaar oud) op woensdag 17 december 1930 aldaar, volgt Vc, op pagina 17. 

2. Alphonsus Adrianus Dekkers, geboren op donderdag 8 november 1900 in 

Bergen op Zoom, Rooms Katholiek. 

 

IVn. Adriana Maria Dekkers, dochter van Adriaan Dekkers (IIIg), op pagina 6 en Anna Cornelia 

Broos, geboren op zaterdag 18 mei 1872 in Roosendaal, overleden (39 jaar oud) op 

vrijdag 5 april 1912 in Wouw, trouwde (respectievelijk 22 en 35 jaar oud) op 

vrijdag 19 oktober 1894 in Steenbergen met Gerardus de Regt, zoon van Jacobus de Regt en 

Maria Janssens, geboren op donderdag 7 april 1859 in Wouw, overleden (72 jaar oud) op 

maandag 15 februari 1932 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 

1. Jacobus de Regt, geboren op donderdag 11 april 1895 in Steenbergen, overleden (69 

jaar oud) op woensdag 9 december 1964 in Boxtel, volgt Vah, op pagina 36. 

2. Johannes de Regt, geboren op vrijdag 1 mei 1896 in Steenbergen. 

3. Maria de Regt, geboren op vrijdag 25 februari 1898 in Wouw, trouwde (respectievelijk 

21 en 19 jaar oud) op dinsdag 20 januari 1920 in Wouw (getuigen: zijn zwager en haar 

broer Jacobus de Regt (Vah, op pagina 36) en zijn zwager en haar broer Johannes de 



  

  

Regt (zie IVn, hierboven)), (gescheiden op dinsdag 7 september 1971 in Wouw) met 

Adriaan Wilhelmus Janssen, zoon van Hendrikus Janssen en Catharina van Beek, 

geboren op maandag 29 oktober 1900 in Princenhage. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

4. Cornelia de Regt, gedoopt op dinsdag 14 november 1899 in Wouw, overleden 

(ongeveer 6 jaar oud) op donderdag 8 februari 1906 aldaar. 

5. Adrianus Marinus de Regt, geboren op donderdag 10 oktober 1901 in Wouw, 

overleden (6 maanden oud) op vrijdag 18 april 1902 aldaar. 

6. Petronella de Regt, geboren op zondag 23 november 1902 in Wouw, overleden (73 

jaar oud) op dinsdag 14 september 1976 in Roosendaal, volgt Vai, op pagina 36. 

7. Adriana Maria de Regt, geboren op vrijdag 16 december 1904 in Wouw, overleden 

(87 jaar oud) op maandag 29 juni 1992 in Malle [antwerpen, België], trouwde met 

Louis Corneel Jan-Baptist Wauters, zoon van Charles Alexander Marie Wauters en 

Jacoba Jeannette Emma Melsen, geboren op woensdag 16 september 1908 in 

Roosendaal, overleden (47 jaar oud) op maandag 11 juni 1956 in 

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

8. Marinus Adrianus de Regt, geboren op zondag 2 juni 1907 in Wouw, overleden (4 

maanden oud) op vrijdag 1 november 1907 aldaar. 

9. Cornelia de Regt, geboren op maandag 30 maart 1908 in Wouw, overleden (3 

maanden oud) op donderdag 2 juli 1908 aldaar. 

10. Marinus de Regt, geboren op maandag 30 maart 1908 in Wouw, overleden (77 jaar 

oud) op zaterdag 8 februari 1986 aldaar, trouwde (beiden 32 jaar oud) op 

donderdag 4 april 1940 in Wouw met Maria Johanna Catharina Doggen, dochter van 

Jacobus Doggen en Adriana Maria Cornelia van den Bergh, geboren op 

vrijdag 12 april 1907 in Wouw, overleden (87 jaar oud) op dinsdag 14 juni 1994 aldaar. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

11. Adrianus de Regt, geboren op zaterdag 31 juli 1909 in Wouw, overleden (één week 

oud) op zaterdag 7 augustus 1909 aldaar. 

12. Gerardus Cornelis de Regt, geboren op dinsdag 25 oktober 1910 in Wouw. 

13. Levenloos geboren zoon de Regt, geboren op vrijdag 29 maart 1912 in Wouw. 

 

 Gerardus de Regt, zoon van Jacobus de Regt en Maria Janssens, trouwde (respectievelijk 56 en 49 

jaar oud) (2) op woensdag 29 september 1915 in Steenbergen met Elizabeth Baselier, dochter van 

Jan Baselier en Anna Catharina Adriaansen, geboren op dinsdag 11 september 1866 in 

Steenbergen, overleden (83 jaar oud) op vrijdag 30 december 1949 in Wouw. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

IVo. Adrianus Dekkers, zoon van Adriaan Dekkers (IIIg), op pagina 6 en Anna Cornelia Broos, 

geboren op zaterdag 26 december 1874 in Roosendaal, overleden (89 jaar oud) op 

zondag 29 december 1963 in Wouw, trouwde (respectievelijk 32 en 27 jaar oud) op 

maandag 29 april 1907 in Roosendaal met Adriana Maria Suijkerbuijk, dochter van Cornelis 

Suijkerbuijk en Maria Cornelia Scheepers, geboren op vrijdag 19 maart 1880 in Roosendaal, 

overleden (75 jaar oud) op donderdag 31 maart 1955 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Adriana Maria Dekkers, geboren op zondag 21 augustus 1910 in Roosendaal, 

overleden (79 jaar oud) op vrijdag 9 maart 1990 aldaar, trouwde met Adrianus 

Timmermans, geboren op donderdag 29 januari 1914 in Wouw, overleden (68 jaar 

oud) op zaterdag 10 juli 1982 in Roosendaal. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Adrianus Cornelis Alphonsus Dekkers, geboren op zaterdag 15 maart 1913 in 

Roosendaal, autohandelaar in 1969 in Wouw17, Adrianus woonde bij overlijden 

Roosendaalsebaan 50 Wouw op donderdag 11 september 1969, overleden (56 jaar 

oud) op donderdag 11 september 1969 in Wouw te twaalf uur, en nul 

minuten17,18 (getuige: (Niet openbaar) (als aangever), 24 jaar oud, van beroep 

wachtmeester der Rijkspolitie), begraven op maandag 15 september 1969 in Wouw, 



  

  

trouwde (respectievelijk 23 en 20 jaar oud) op dinsdag 12 mei 1936 in Roosendaal met 

Johanna Cornelia Adriana Jongeneelen, dochter van Petrus Jongeneelen en Anna 

Maria de Beer, geboren op zondag 4 juli 1915 in Roosendaal, overleden (71 jaar oud) 

op vrijdag 5 december 1986 in Rotterdam. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

IVp. Johannes Goderie, zoon van Joannes Goderie en Maria Dekkers (IIIi), op pagina 6, geboren op 

donderdag 4 juli 1867 in Wouw, overleden (71 jaar oud) op vrijdag 3 februari 1939 in Wouw, 

trouwde (respectievelijk 37 en 30 jaar oud) op dinsdag 30 augustus 1904 in Wouw (getuigen: zijn 

zwager en haar broer Johannes Franciscus Dierckx, zijn broer en haar zwager Cornelis Goderie 

(IVq, op pagina 17), zijn broer en haar zwager Petrus Goderie (zie IIIi, op pagina 6) en Adrianus 

Cornelis Looijen) met Maria Anna Philomena Dierckx, dochter van Leonardus Adrianus 

Dierckx en Maria Cornelia Looijen, geboren op vrijdag 26 juni 1874 in Wouw, overleden (56 jaar 

oud) op maandag 29 september 1930 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Johannes Leonardus Adrianus Goderie, geboren op vrijdag 18 augustus 1905 in 

Wouw, overleden (32 jaar oud) op dinsdag 19 april 1938 in Amsterdam, trouwde 

(respectievelijk 28 en 32 jaar oud) op dinsdag 9 januari 1934 in Amsterdam met Maria 

Apollonia Brugman, geboren op zaterdag 9 februari 1901 in Amsterdam. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Maria Cornelia Adriana Antoinetta Alphonsina Goderie, geboren op 

vrijdag 16 juni 1911 in Wouw, overleden (87 jaar oud) op woensdag 31 maart 1999 

aldaar, trouwde (respectievelijk 29 en 34 jaar oud) op dinsdag 25 juni 1940 in Wouw 

met Bernardus Henricus Gerardus Maseland, zoon van Petrus Benedictus Marie 

Maseland en Catherina Maria Antonia Hagen, geboren op donderdag 11 januari 1906 

in Amsterdam, overleden (48 jaar oud) op woensdag 22 september 1954 in Wouw. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Angelina Antoinetta Adriana Alphonsa Maria Goderie, geboren op 

zondag 5 december 1920 in Bergen op Zoom, overleden (90 jaar oud) op 

woensdag 20 juli 2011 in Amsterdam, trouwde (25 jaar oud) op 

dinsdag 12 februari 1946 in Wouw met Arnold Jan Richard Marie Vermolen, geboren 

in Amsterdam, overleden aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Petrus Cornelis Aloysius Marie Goderie, geboren op dinsdag 19 november 1907 in 

Wouw, overleden (71 jaar oud) op zaterdag 2 juni 1979 in Roosendaal, trouwde 

(respectievelijk 28 en 25 jaar oud) op maandag 29 juni 1936 in Venlo met Maria 

Wilhelmina Henriette Hermans, geboren op maandag 22 mei 1911 in Venlo. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

IVq. Cornelis Goderie, zoon van Joannes Goderie en Maria Dekkers (IIIi), op pagina 6, geboren op 

zondag 26 december 1875 in Wouw, overleden (76 jaar oud) op zaterdag 8 maart 1952 in Breda, 

trouwde (respectievelijk 41 en 31 jaar oud) op dinsdag 9 oktober 1917 in Teteringen met Engelina 

Antonia Helena van Schendel, geboren op zaterdag 20 maart 1886 in Zevenbergen, overleden 

(97 jaar oud) op vrijdag 10 juni 1983 in Oudenbosch. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Petrus Johannes Adrianus Goderie, geboren op woensdag 23 november 1927 in 

Zevenbergen, overleden (61 jaar oud) op zaterdag 22 april 1989 in Wouw, trouwde 

met Elisabeth Johanna van Sprundel, geboren op zaterdag 5 september 1931 in 

Zevenbergen, overleden (65 jaar oud) op donderdag 23 januari 1997 in Breda. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie V 
 

 

Va. Adrianus Besters, zoon van Cornelis Besters (IVa), op pagina 7 en Helena Rommers, geboren op 



  

  

woensdag 13 november 1895 in Roosendaal, overleden (92 jaar oud) op 

donderdag 3 december 1987 aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en 19 jaar oud) op 

dinsdag 17 mei 1921 in Roosendaal met Dimphna Maria Bakx, dochter van Cornelis Bakx en 

Adriana Dekkers, geboren op dinsdag 10 september 1901 in Roosendaal en Nispen, overleden (60 

jaar oud) op zondag 26 november 1961 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Adriana Petronella (Naantje) Besters, geboren op vrijdag 8 april 1927 in Roosendaal, 

overleden (53 jaar oud) op donderdag 21 augustus 1980 aldaar, trouwde met Cornelis 

(Kees) Kraaijbeek, zoon van Leonardus Kraaijbeek en Geertrui Iriks, geboren op 

woensdag 29 augustus 1923 in Wouw, overleden (78 jaar oud) op 

maandag 19 augustus 2002 in Oudenbosch, gecremeerd op vrijdag 23 augustus 2002 

in Bergen op Zoom. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Vb. Adriana Iriks, dochter van Jan Iriks en Dimphena Moulus (IVb), op pagina 7, geboren op 

donderdag 3 oktober 1895 in Steenbergen, trouwde (respectievelijk 26 en 25 jaar oud) op 

vrijdag 19 mei 1922 in Steenbergen met Marinus van Meer, zoon van Jacobus van Meer en 

Joanna de Weert, geboren op maandag 4 januari 1897 in Steenbergen. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Johannes van der Wegen en 

Antonia van Geel. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Vc. Petrus Dekkers, zoon van Cornelis Dekkers (IVm), op pagina 14 en Anna Cornelia Maulus 

(IVc), op pagina 8, geboren op zaterdag 5 augustus 1899 in Bergen op Zoom, Rooms Katholiek, 

overleden (31 jaar oud) op woensdag 17 december 1930 aldaar, trouwde (respectievelijk 21 en 24 

jaar oud) op maandag 31 januari 1921 in Breda met Paulina Cornelia van Zand, geboren op 

dinsdag 9 juni 1896 in Roosendaal, Rooms Katholiek. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Cornelis Johannes Dekkers, geboren op zondag 14 augustus 1921 in Breda, Rooms 

Katholiek. 

 

 Paulina Cornelia van Zand, trouwde (respectievelijk 41 en 38 jaar oud) (2) op 

donderdag 10 februari 1938 in Bergen op Zoom met Hendrik Cosijn, zoon van Jacobus Cosijn en 

Geertruida Helena Reitz, geboren op woensdag 20 december 1899 in Bergen op Zoom, Rooms 

Katholiek. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Vd. Maria van Bergen, dochter van Nicolaas van Bergen en Johanna Maria Moulus (IVd), op pagina 

8, geboren op zaterdag 22 augustus 1903 in Steenbergen, overleden (72 jaar oud) op 

zondag 7 maart 1976 in Bergen op Zoom, trouwde (beiden 21 jaar oud) op 

vrijdag 19 september 1924 in Steenbergen met Gerardus Deelen, zoon van Jacobus Deelen en 

Jacoba Buijs, geboren op maandag 17 november 1902 in Wouw, overleden (92 jaar oud) op 

donderdag 26 januari 1995 in Oudenbosch. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. Jacobus Deelen, geboren op maandag 22 januari 1934 in Wouw, overleden (73 jaar 

oud) op maandag 19 maart 2007 in Tilburg, trouwde met (Niet openbaar), kind van 

Petrus Johannes Belde en Johanna Maria Verstraaten. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Petrus Johannes Barrevoets en 

Anna Cornelia Schrauwen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Ve. Jacoba van Bergen, dochter van Nicolaas van Bergen en Johanna Maria Moulus (IVd), op pagina 

8, geboren op donderdag 14 februari 1907, overleden (78 jaar oud) op zondag 24 maart 1985, 

trouwde (respectievelijk 27 en 26 jaar oud) op vrijdag 4 mei 1934 in Steenbergen met Johannes 

Antonius Bastiaanse, zoon van Adrianus Bastiaanse en Johanna (Jans) Heijnen, geboren op 



  

  

zondag 6 oktober 1907 in Wouw, overleden (83 jaar oud) op dinsdag 5 februari 1991 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Nicolaas Adrianus Franciscus Bastiaanse, geboren op vrijdag 20 december 1935 in 

Wouw, overleden (25 jaar oud) op vrijdag 27 oktober 1961 aldaar, trouwde (23 jaar 

oud) op donderdag 4 juni 1959 in Wouw met (Niet openbaar), kind van Pieter Jan 

Suijkerbuijk en Cornelia Johanna Klaassen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Adrianus Gerardus Bastiaanse, geboren op maandag 8 april 1940 in Bergen op Zoom, 

overleden (33 jaar oud) op zondag 2 september 1973 in Wouw, volgt VIa, op pagina 

37. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Marinus Heijmans (VIi), op 

pagina 39 en Cornelia Johanna de Bakker. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

4. Johanna Geertruida Bastiaanse, geboren op vrijdag 10 maart 1944 in 

Bergen op Zoom, overleden (2 jaar oud) op vrijdag 29 november 1946 aldaar. 

 

Vf. Geertruda van Bergen, dochter van Nicolaas van Bergen en Johanna Maria Moulus (IVd), op 

pagina 8, geboren op donderdag 21 maart 1912 in Steenbergen, trouwde (respectievelijk 20 en 24 

jaar oud) op vrijdag 30 december 1932 in Steenbergen met Antonius van Heijst, geboren op 

donderdag 12 maart 1908 in Woensdrecht, overleden (71 jaar oud) op dinsdag 27 maart 1979 in 

Wouw. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Maria Johanna Jacoba van Heijst, geboren op woensdag 12 juli 1933 in Wouw, 

overleden (70 jaar oud) op dinsdag 4 mei 2004 in Bergen op Zoom, trouwde (26 jaar 

oud) op donderdag 19 mei 1960 in Wouw met (Niet openbaar), kind van Leonardus 

Boden en Maria Elisabeth de Rooij. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Nicolaas van Heijst, geboren op woensdag 24 november 1937 in Wouw, overleden 

(één dag oud) op donderdag 25 november 1937 aldaar. 

3. Nicolaas Cornelis van Heijst, geboren op woensdag 12 juli 1939 in Wouw, overleden 

(41 jaar oud) op vrijdag 6 maart 1981 in Tilburg. 

 

Vg. Adriana Maria van Bergen, dochter van Nicolaas van Bergen en Johanna Maria Moulus (IVd), op 

pagina 8, geboren op vrijdag 30 september 1898 in Steenbergen, overleden (39 jaar oud) op 

woensdag 25 mei 1938 aldaar, trouwde (respectievelijk 25 en 24 jaar oud) op 

woensdag 21 mei 1924 in Steenbergen met Jan van Bergen, geboren op vrijdag 3 november 1899 

in Steenbergen, overleden (60 jaar oud) op dinsdag 4 oktober 1960 in Vught. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Cornelia Johanna (Corrie) van Bergen, geboren op zondag 29 maart 1925 in 

Steenbergen, overleden (91 jaar oud) op zondag 17 juli 2016 in Wouw19, begraven op 

vrijdag 22 juli 2016 in Bergen op Zoom, trouwde met Gerardus Johannes van 

Kempen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Vh. Dimphna van Bergen, dochter van Nicolaas van Bergen en Johanna Maria Moulus (IVd), op 

pagina 8, geboren op dinsdag 12 september 1899 in Kruisland, overleden (79 jaar oud) op 

zaterdag 1 september 1979 in Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk 26 en 22 jaar oud) op 

vrijdag 9 april 1926 in Steenbergen met Petrus Rijnkels, zoon van Cornelis Johannes Rijnkels en 

Jacoba van Dongen, geboren op zondag 7 juni 1903 in Roosendaal, overleden (74 jaar oud) op 

donderdag 24 november 1977 in Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Nicolaas (Nico) Rijnkels, geboren op zondag 9 januari 1927 in Wouw, overleden (76 

jaar oud) op donderdag 27 maart 2003 aldaar, trouwde (29 jaar oud) op 

donderdag 30 augustus 1956 in Wouw met (Niet openbaar), kind van Petrus 

Johannes van Dongen en Catharina van Dorst. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Jacoba Johanna Maria (Toos) Rijnkels, geboren op woensdag 14 maart 1928 in 



  

  

Wouw, overleden (76 jaar oud) op zondag 27 juni 2004 in Utrecht, trouwde (27 jaar 

oud) op donderdag 26 mei 1955 in Wouw met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

3. Levenloos geboren zoon Rijnkels, geboren op donderdag 13 februari 1930 in Wouw. 

4. (Niet openbaar), trouwde (Adriaan Cornelis 25 jaar oud) op donderdag 5 april 1956 in 

Wouw met Adriaan Cornelis Maulus, geboren op zondag 6 april 1930 in Medemblik, 

overleden (74 jaar oud) op zondag 23 mei 2004 in Alkmaar. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

5. Petrus Rijnkels, geboren op dinsdag 27 november 1934 in Wouw, overleden (13 jaar 

oud) op maandag 8 november 1948 in Bergen op Zoom. 

6. Annie Catharina Adriana Rijnkels, geboren op zondag 16 mei 1937 in Wouw, 

overleden (67 jaar oud) op dinsdag 1 februari 2005 in Roosendaal, trouwde 

(respectievelijk 21 en 25 jaar oud) op donderdag 21 augustus 1958 in Wouw met 

Godefridus Johannes Buermans, zoon van Godefridus Buermans en Adriana 

Petronella Leenaars, geboren op dinsdag 11 oktober 1932 in Wouw, overleden (81 jaar 

oud) op vrijdag 15 augustus 2014 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

7. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

Vi. Petronella van Bergen, dochter van Nicolaas van Bergen en Johanna Maria Moulus (IVd), op 

pagina 8, geboren op donderdag 8 februari 1906 in Steenbergen, overleden (88 jaar oud) op 

zondag 23 oktober 1994 in Roosendaal, trouwde (beiden 26 jaar oud) op 

vrijdag 23 september 1932 in Steenbergen met Willebrordus van de Luijtgaarden, zoon van 

Hendrik van de Luijtgaarden en Anna Catharina van den Oever, geboren op 

maandag 2 oktober 1905 in Rucphen, overleden (60 jaar oud) op dinsdag 24 mei 1966 in Wouw. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Nicolaas Hendrikus van de Luijtgaarden, geboren op dinsdag 8 augustus 1933 in 

Wouw, overleden (24 dagen oud) op vrijdag 1 september 1933 aldaar. 

2. (Niet openbaar), trouwde (Johannes Marinus Godefridus 25 jaar oud) op 

donderdag 7 november 1957 met Johannes Marinus Godefridus Uijtdewillegen, 

zoon van Godefridus Uijtdewillegen en Helena Cornelia Ooninckx, geboren op 

maandag 29 februari 1932 in Roosendaal, overleden (80 jaar oud) op 

donderdag 19 april 2012 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Nicolaas Hendricus Maria (Nic) van de Luijtgaarden, geboren op 

donderdag 11 maart 1937 in Waalre, overleden (68 jaar oud) op zondag 2 oktober 2005 

in Roosendaal, trouwde met (Niet openbaar), kind van Petrus Heijnen en Adriana 

van Dongen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Hendricus Nicolaas (Ad) van de Luijtgaarden, geboren op vrijdag 26 mei 1939 in 

Wouw, overleden (65 jaar oud) op donderdag 16 december 2004 in Roosendaal, 

trouwde (31 jaar oud) op vrijdag 7 augustus 1970 in Wouw met (Niet openbaar). Uit 

dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Vj. Maria van Steenpaal, dochter van Johannes van Steenpaal en Elisabeth Maulus (IVe), op pagina 

8, geboren op zaterdag 12 februari 1898 in Wouw, overleden (77 jaar oud) op 

donderdag 18 september 1975 in Putte, trouwde (respectievelijk 22 en 24 jaar oud) op 

vrijdag 23 april 1920 in Steenbergen met Adriaan Augustijn, zoon van Pieter Augustijn en 

Adriana Suikerbuik, geboren op woensdag 27 november 1895 in Steenbergen, overleden (86 jaar 

oud) op zaterdag 6 november 1982 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Adriana Augustijn, geboren op dinsdag 12 februari 1918 in Steenbergen, overleden 

(22 jaar oud) op donderdag 28 november 1940 in Wouw, trouwde (respectievelijk 22 

en 23 jaar oud) op donderdag 28 november 1940 in Wouw met Adrianus Cornelis de 

Groot, zoon van Johannes de Groot en Adriana Cornelia Loos, geboren op 

dinsdag 13 februari 1917 in Wouw, overleden (54 jaar oud) op vrijdag 23 april 1971 in 



  

  

Heerle, begraven op maandag 26 april 1971 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

 

Vk. Adriana van Steenpaal, dochter van Johannes van Steenpaal en Elisabeth Maulus (IVe), op 

pagina 8, geboren op woensdag 1 februari 1899 in Steenbergen, trouwde (respectievelijk 28 en 23 

jaar oud) op dinsdag 10 mei 1927 in Roosendaal met Petrus Johannes de Beer, zoon van Jacobus 

de Beer en Henrica van Tilburg, geboren op maandag 1 juni 1903 in Roosendaal, overleden (72 

jaar oud) op woensdag 26 mei 1976 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johannes Jacobus Franciscus de Beer, geboren op vrijdag 28 augustus 1931 in 

Roosendaal, overleden (67 jaar oud) op woensdag 23 december 1998 in 

Bergen op Zoom, trouwde (24 jaar oud) op donderdag 8 december 1955 in Wouw met 

(Niet openbaar), kind van Adrianus Philippus Gabriels en Maria Catharina van de 

Sande. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Vl. Petrus Adrianus van Steenpaal, zoon van Johannes van Steenpaal en Elisabeth Maulus (IVe), op 

pagina 8, geboren op zondag 4 september 1910 in Steenbergen, overleden (84 jaar oud) op 

dinsdag 11 oktober 1994 in Wouw, trouwde (respectievelijk 25 en 23 jaar oud) op 

donderdag 20 augustus 1936 in Wouw met Isabella Johanna Coppens, dochter van Adrianus 

Leonardus Coppens en Adriana Bals, geboren op dinsdag 3 december 1912 in Wouw, overleden 

(77 jaar oud) op woensdag 22 augustus 1990 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt VIb, op pagina 37. 

2. Wilhelmus Adrianus van Steenpaal, geboren in 1948 in Roosendaal, overleden 

(ongeveer 68 jaar oud) op dinsdag 15 november 2016 aldaar, gecremeerd op 

maandag 21 november 2016 aldaar, trouwde met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Vm. Petronella Mies, dochter van Cornelis Mies en Johanna Maria Maulus (IVg), op pagina 9, 

geboren op vrijdag 24 februari 1899 in Roosendaal, overleden (89 jaar oud) op 

zondag 27 maart 1988 in Putte, trouwde (respectievelijk 22 en 31 jaar oud) op 

donderdag 5 januari 1922 in Wouw met Leopoldus van Linden, zoon van Petrus Joannes van 

Linden en Anna Christina Capiteijns, geboren op donderdag 26 juni 1890 in Putte, overleden (83 

jaar oud) op zaterdag 9 februari 1974 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Vn. Marinus Cornelis Mies, zoon van Cornelis Mies en Johanna Maria Maulus (IVg), op pagina 9, 

geboren op dinsdag 17 april 1900 in Roosendaal, Rooms Katholiek, zonder beroep in 19682, 

verdronken (68 jaar oud) op maandag 24 juni 1968 in Bergen op Zoom in het water van de rivier 

de Zoom2, trouwde (respectievelijk 21 en 19 jaar oud) op donderdag 22 december 1921 in 

Bergen op Zoom de huwelijksafkondiging heeft alhier plaats gehad op 10 december van dit jaar 

met Wilhelmina Cornelia Petronella Schuurbiers (5853), dochter van Franciscus Schuurbiers en 

Johanna Cornelia Buijsen, geboren op donderdag 2 januari 1902 in Bergen op Zoom, Rooms 

Katholiek, dienstbode, overleden als weduwe (80 jaar oud) op woensdag 8 september 1982 in 

Roosendaal20, begraven op zaterdag 11 september 1982 in Wouw. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. Franciscus Johannes (Franciscus Joannes) Mies, geboren op zondag 15 augustus 1926 

in Bergen op Zoom, Rooms Katholiek, overleden (67 jaar oud) op 

woensdag 20 oktober 1993 in Wouw (in Wouwse Plantage), trouwde (27 jaar oud) op 

zaterdag 30 januari 1954 in Wouw met (Niet openbaar), kind van Adrianus Bernardus 

Jongeneelen en Johanna Catharina van Heijst. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Johannes Jacobus Mies, geboren op zaterdag 3 december 1927 in Bergen op Zoom, 



  

  

Rooms Katholiek, overleden (73 jaar oud) op donderdag 11 januari 2001 aldaar, 

trouwde met Johanna (Jeanne) Augustijn. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

4. Petrus Mies, geboren op woensdag 28 augustus 1929 in Bergen op Zoom, overleden 

door een noodlottig ongeval (15 jaar oud) op donderdag 15 maart 1945 aldaar. 

5. (Niet openbaar). 

6. (Niet openbaar), trouwde op zaterdag 1 augustus 1959 in Bergen op Zoom met 

Petronella J. Beerendonk. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. (Niet openbaar). 

8. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Karl Patz en Johanna Jacobje 

Orsel. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

9. (Niet openbaar), volgt VIc, op pagina 37. 

 

Wilhelmina Cornelia Petronella Schuurbiers. 

 

 

 
 

 

 

Vo. Johannes Mies, zoon van Cornelis Mies en Johanna Maria Maulus (IVg), op pagina 9, geboren op 

maandag 21 april 1902 in Wouw, overleden (82 jaar oud) op donderdag 5 juli 1984 in 

Bergen op Zoom, begraven op maandag 9 juli 1984 in Wouw, trouwde (respectievelijk 22 en 20 

jaar oud) op dinsdag 13 mei 1924 in Roosendaal met Elisabeth Maria Johanna (Elisabeth Johanna 

Maria) van den Brand, dochter van Jacobus van den Brand en Cornelia Palings, geboren op 

woensdag 2 maart 1904 in Nispen, overleden (88 jaar oud) op vrijdag 19 juni 1992 in 

Bergen op Zoom in het Algemeen Burgelijk Gasthuis21, begraven op dinsdag 23 juni 1992 in 

Wouw. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Jacobus Mies, geboren op donderdag 19 februari 1925 in Roosendaal, overleden (80 

jaar oud) op zondag 14 augustus 2005 aldaar, trouwde (25 jaar oud) op 

donderdag 22 juni 1950 in Wouw met (Niet openbaar), kind van Godefridus 

Antonius Bennebroek en Johanna Boden. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Cornelia Maria Mies, geboren op zaterdag 7 mei 1927 in Wouw, overleden (23 jaar 



  

  

oud) op vrijdag 27 april 1951 in Bergen op Zoom. 

3. (Niet openbaar), trouwde (Johannes Adrianus 26 jaar oud) op 

donderdag 30 september 1954 in Wouw met Johannes Adrianus Goossens, zoon van 

Franciscus Ludovicus Goossens en Johanna Maria van Beurden, geboren op 

zondag 1 januari 1928 in Wouw, overleden (79 jaar oud) op maandag 30 april 2007 in 

Roosendaal. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Elisabeth Maria Johanna van den Brand. 

 

 

 
 

 

 

Vp. Jacoba (Koos) Mies, dochter van Cornelis Mies en Johanna Maria Maulus (IVg), op pagina 9, 

geboren op zaterdag 3 oktober 1903 in Wouw, overleden (83 jaar oud) op 

vrijdag 28 november 1986 in Essen [antwerpen, België], trouwde (respectievelijk 27 en 26 jaar 

oud) op dinsdag 5 mei 1931 in Wouw met Aloisius (Alois) Bové, zoon van Franciscus (Frans) 

Bové en Maria Cathaina Keuppens, geboren op woensdag 16 november 1904 in 

Essen [antwerpen, België], overleden (69 jaar oud) op zondag 27 oktober 1974 aldaar. 

 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. (Niet openbaar), trouwde in Essen [antwerpen, België] met Gaston van Ginderen, 

geboren op zaterdag 21 juni 1930 in Essen [antwerpen, België], overleden (46 jaar oud) 

op dinsdag 4 januari 1977 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

5. (Niet openbaar). 

 

Vq. Anna Maria Mies, dochter van Cornelis Mies en Johanna Maria Maulus (IVg), op pagina 9, 

geboren op woensdag 24 juli 1912 in Wouw, overleden (78 jaar oud) op maandag 22 oktober 1990 

in Halsteren, trouwde (beiden 24 jaar oud) op donderdag 13 augustus 1936 in Wouw met 



  

  

Jacobus Adrianus van der Zande, zoon van Petrus Johannes van der Zande en Catharina 

Mertens, geboren op dinsdag 2 juli 1912 in Halsteren, overleden (68 jaar oud) op 

zondag 21 december 1980 in Bergen op Zoom. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

Vr. Pieternella Maulus, dochter van Petrus Maulus (IVh), op pagina 10 en Hendrica Buijsen, geboren 

op zaterdag 17 juni 1899 in Wouw, trouwde (respectievelijk 19 en 28 jaar oud) op 

donderdag 5 december 1918 in Wouw (getuigen: Petrus Goosen en Josephus Cornelis Verpaalen) 

met Johannes Franciscus Hendricus Dijkman, zoon van Petrus Franciscus Dijkman en Anna 

Elisabeth Woltermans, geboren op dinsdag 21 januari 1890 in Amsterdam, overleden (85 jaar 

oud) op zaterdag 25 oktober 1975. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Franciscus Petrus Dijkman, geboren op maandag 9 juni 1919 in Wouw. 

 

Vs. Helena Cornelia Maulus, dochter van Petrus Maulus (IVh), op pagina 10 en Hendrica Buijsen, 

geboren op zaterdag 10 mei 1902 in Wouw, trouwde (respectievelijk 23 en 24 jaar oud) op 

donderdag 29 april 1926 in Wouw met Cornelis van Dorst, zoon van Adrianus van Dorst en 

Maria Elisabeth Meesters, geboren op woensdag 20 november 1901 in Wouw, overleden (85 jaar 

oud) op zaterdag 24 januari 1987 in Nieuwegein. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Petrus Adrianus van Dorst, geboren op woensdag 6 april 1927 in Wouw, overleden 

(88 jaar oud) op zondag 26 juli 2015 in IJsselstein, trouwde (30 jaar oud) op 

zaterdag 7 december 1957 in Benschop met Catharina Maria (Toos) Klever. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Petrus Johannes van Dorst, geboren op zaterdag 19 januari 1929 in Medemblik, 

overleden (14 jaar oud) op maandag 26 juli 1943 in Vreeswijk. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

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 mij geen kinderen 

bekend. 

6. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

Vt. Cornelia Adriana Maulus, dochter van Petrus Maulus (IVh), op pagina 10 en Hendrica Buijsen, 

geboren op maandag 6 mei 1907 in Roosendaal (in Wouw), overleden (67 jaar oud) op 

zaterdag 19 april 1975 aldaar, trouwde (respectievelijk 20 en 22 jaar oud) op vrijdag 13 mei 1927 

in Roosendaal met Josephus van Agtmael, zoon van Cornelis van Agtmael en Maria Elisabeth 

Verbeek, geboren op woensdag 11 januari 1905 in Roosendaal, overleden (77 jaar oud) op 

dinsdag 25 mei 1982 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Petrus Cornelis van Agtmael, geboren op zaterdag 4 mei 1929 in Roosendaal, 

overleden (72 jaar oud) op maandag 18 februari 2002 in Wouw, trouwde 

(respectievelijk 19 en 21 jaar oud) op donderdag 2 september 1948 in Wouw met 

Jacoba Maria Catharina Elisa van Dorst, dochter van Johannes Jacobus van Dorst en 

Johanna van Eekelen, geboren op zondag 13 maart 1927 in Roosendaal, overleden (70 

jaar oud) op maandag 3 november 1997 in Wouw. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Cornelis Petrus van Agtmael, geboren op maandag 13 februari 1933 in Roosendaal, 

overleden (7 jaar oud) op zondag 7 april 1940 aldaar. 

3. Hendrika Maria Petronella van Agtmael, geboren op donderdag 27 december 1934 in 

Roosendaal, overleden (69 jaar oud) op zaterdag 19 juni 2004 in Huijbergen, trouwde 

(22 jaar oud) op donderdag 22 augustus 1957 in Wouw met (Niet openbaar), kind van 



  

  

Adrianus van Opdorp en Adriana Cornelia Buijsen. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Antonius Franciscus 

Scheepers en Petronella Brouwers. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Leonardus Matthijs (Leendert) 

Goossens en Catharina (Trien) van Meel. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

6. (Niet openbaar), volgt VId, op pagina 37. 

 

Vu. Maria Hendrica Maulus, dochter van Petrus Maulus (IVh), op pagina 10 en Hendrica Buijsen, 

geboren op vrijdag 5 maart 1909 in Wouw4, Rooms Katholiek, overleden (82 jaar oud) op 

dinsdag 14 januari 1992 in Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk 19 en 27 jaar oud) op 

donderdag 15 november 1928 in Wouw met Antonius Adriaansen, zoon van Franciscus (Frans) 

Adriaansen en Maria Cornelia Bakx, geboren op woensdag 3 april 1901 in Bergen op Zoom22, 

Rooms Katholiek, overleden (75 jaar oud) op maandag 18 oktober 1976 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar). 

6. (Niet openbaar). 

 

Vv. Maria Elisabeth Oosterbos, dochter van Marinus Oosterbos en Anna Cornelia Maulus (IVj), op 

pagina 12, geboren op zaterdag 26 september 1903 in Wouw, overleden (47 jaar oud) op 

maandag 15 januari 1951 in Roosendaal, begraven in Wouwse Plantage, trouwde (respectievelijk 

22 en 26 jaar oud) op donderdag 23 september 1926 in Wouw met Cornelis Edmondus Vanaert, 

geboren op vrijdag 21 september 1900 in Wouw, overleden (82 jaar oud) op zondag 24 april 1983 

in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Franciscus Cornelis Vanaert, geboren op vrijdag 11 maart 1927 in Wouw, overleden 

(84 jaar oud) op donderdag 5 januari 2012 aldaar, trouwde (29 jaar oud) op 

zaterdag 1 september 1956 in Wouw met (Niet openbaar), kind van Johannes Petrus 

Prinsen en Petronella Maria Vrolijk. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. (Niet openbaar). 

 

 Cornelis Edmondus Vanaert, trouwde (respectievelijk 53 en 48 jaar oud) (2) op 

woensdag 24 februari 1954 in Wouw met Berdina Cornelia van den Berg, dochter van Charles 

van den Berg en Maria Cecilia van Aert, geboren op maandag 23 oktober 1905 in Wouw, 

overleden (90 jaar oud) op vrijdag 26 januari 1996 in Roosendaal, begraven op 

dinsdag 30 januari 1996 in Wouwse Plantage. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Vw. Johanna Maria Oosterbos, dochter van Marinus Oosterbos en Anna Cornelia Maulus (IVj), op 

pagina 12, geboren op vrijdag 22 november 1907 in Wouw, overleden (84 jaar oud) op 

zondag 16 augustus 1992 in Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk 21 en 25 jaar oud) op 

donderdag 3 januari 1929 in Wouw met Johannes Adrianus van Staaij, zoon van Simon van 

Staaij en Petronella van Oorschot, geboren op dinsdag 10 november 1903 in Roosendaal, 

overleden (77 jaar oud) op maandag 23 maart 1981 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. (Niet openbaar), trouwde op vrijdag 22 mei 1953 in Rucphen met P.M. Meesters. Uit 

dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. (Niet openbaar), relatie 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. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

6. (Niet openbaar). 

 

Vx. Anna Cornelia Oosterbos, dochter van Marinus Oosterbos en Anna Cornelia Maulus (IVj), op 

pagina 12, geboren op maandag 29 maart 1909 in Wouw, overleden (71 jaar oud) op 

maandag 2 juni 1980 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 20 en 22 jaar oud) op 

vrijdag 10 mei 1929 in Wouw met Christiaan van Loon, zoon van Adrianus van Loon en Jacoba 

van den Berg, geboren op zondag 29 juli 1906 in Steenbergen23, Rooms Katholiek, overleden (82 

jaar oud) op dinsdag 20 december 1988 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar), trouwde (Bertus Hendricus 24 jaar oud) op dinsdag 27 maart 1951 in 

Roosendaal met Bertus Hendricus Schepers, zoon van Hubertus Adrianus 

Schepers en Petronella Joanna Coevoets, geboren op zondag 15 augustus 1926 in 

Roosendaal, overleden (70 jaar oud) op zondag 15 juni 1997 aldaar. Uit dit huwelijk 

zijn mij geen kinderen bekend. 

3. (Niet openbaar), volgt VIe, op pagina 37. 

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. 

 

Vy. Petrus Johannes van Oosterbos, zoon van Marinus Oosterbos en Anna Cornelia Maulus (IVj), op 

pagina 12, geboren op zondag 17 december 1911 in Wouw, overleden (81 jaar oud) op 

donderdag 11 november 1993 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 32 en 27 jaar oud) op 

donderdag 10 augustus 1944 in Wouw met Maria Cornelia Mouws, dochter van Petrus 

Mouws en Johanna Catharina Uijtdewilligen, geboren op vrijdag 23 februari 1917 in Wouw, 

overleden (83 jaar oud) op vrijdag 2 juni 2000 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk 2 zonen: 

1. Marinus Franciscus van Oosterbos, geboren op maandag 23 april 1945 in Wouw, 

overleden (18 dagen oud) op vrijdag 11 mei 1945 in Roosendaal. 

2. Petrus Cornelis van Oosterbos, geboren op maandag 23 april 1945 in Wouw, 

overleden (19 dagen oud) op zaterdag 12 mei 1945 in Roosendaal. 

 

Vz. Petrus Heijmans, zoon van Marijn Heijmans en Petronella Dekkers (IVk), op pagina 12, geboren 

op zondag 11 januari 1885 in Roosendaal, overleden (68 jaar oud) op zaterdag 28 november 1953 

aldaar, trouwde (respectievelijk 23 en 22 jaar oud) op donderdag 16 januari 1908 in 

Wouw (getuigen: Cornelis van Dingen, Marijn van Eekelen, Petrus Hermans en Franciscus 

Simons) met Maria Elisabeth van Eekelen, dochter van Petrus van Eekelen en Joanna Catharina 

van Agtmaal, geboren op zondag 22 november 1885 in Wouw, overleden (71 jaar oud) op 

woensdag 24 juli 1957 in Etten-Leur. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Petrus Marinus Heijmans, geboren op zondag 15 november 1908 in Roosendaal, 

volgt VIf, op pagina 38. 

2. Marinus Ludovicus Heijmans, geboren op zaterdag 18 december 1909 in Roosendaal, 

volgt VIg, op pagina 38. 

3. Adrianus Ludovicus Heijmans, geboren op maandag 23 januari 1911 in Roosendaal, 

overleden (73 jaar oud) op woensdag 28 november 1984 in Breda, trouwde (1) met 



  

  

M.J. van Ham. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend, trouwde 

(respectievelijk 25 en 19 jaar oud) (2) op donderdag 17 september 1936 in Wouw met 

Cornelia de Blaaij, dochter van Adrianus de Blaaij en Petronella Jacoba 

Uitdewillegen, geboren op woensdag 4 juli 1917 in Wouw. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

4. Cornelis Johannes Heijmans, geboren op woensdag 11 september 1912 in 

Roosendaal, overleden (84 jaar oud) op zondag 29 december 1996 in Wouw, volgt 

VIh, op pagina 39. 

5. Leon Theodorus Heijmans, geboren op zaterdag 30 augustus 1913 in Roosendaal, 

overleden (89 jaar oud) op zaterdag 23 augustus 2003 in Bergen op Zoom, trouwde 

met Netty van Sprundel. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Johanna Catharina Heijmans, geboren op zaterdag 24 februari 1917 in Roosendaal, 

overleden (78 jaar oud) op woensdag 10 januari 1996 [donderdag 10 apr 1986] in 

Bergen op Zoom, trouwde (respectievelijk 24 en 28 jaar oud) op 

donderdag 2 oktober 1941 in Wouw met Petrus van der Vliet, zoon van Petrus van 

der Vliet en Anna Cornelia van Tilburg, geboren op woensdag 3 september 1913 in 

Wouw, overleden (81 jaar oud) op woensdag 23 augustus 1995 in Bergen op Zoom. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Vaa. Adrianus Heijmans, zoon van Marijn Heijmans en Petronella Dekkers (IVk), op pagina 12, 

geboren op vrijdag 16 april 1886 in Roosendaal, overleden (77 jaar oud) op 

maandag 12 augustus 1963 in Wouw, trouwde (respectievelijk 22 en 21 jaar oud) op 

maandag 11 januari 1909 in Roosendaal met Johanna de Mooij, dochter van Cornelis de Mooij en 

Johanna Snepvangers, geboren op zondag 5 juni 1887 in Roosendaal, overleden (76 jaar oud) op 

zondag 8 maart 1964 in Wouw. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Marinus Heijmans, geboren op donderdag 22 april 1909 in Roosendaal, overleden (92 

jaar oud) op vrijdag 4 januari 2002 in Wouw, volgt VIi, op pagina 39. 

2. Johanna Catharina Heijmans, geboren op zaterdag 25 juni 1910 in Wouw, overleden 

(90 jaar oud) op zondag 15 april 2001 aldaar, volgt VIj, op pagina 40. 

3. Petronella Johanna Catharina Heijmans, geboren op donderdag 24 juli 1913 in 

Wouw, overleden (54 jaar oud) op woensdag 8 mei 1968 in Roosendaal, volgt VIk, op 

pagina 41. 

4. Cornelis Marinus Adrianus Heijmans, geboren op maandag 31 januari 1916 in 

Wouw, overleden (58 jaar oud) op dinsdag 8 oktober 1974 in Roosendaal, volgt VIl, op 

pagina 41. 

5. Maria Catharina Heijmans, geboren op zondag 25 november 1917 in Wouw, 

overleden (81 jaar oud) op donderdag 15 juli 1999 in Roosendaal, trouwde (1) met 

Johannes Baptist de Graaf, geboren op donderdag 25 mei 1916 in Roosendaal, 

overleden (88 jaar oud) op donderdag 17 juni 2004 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend, trouwde (2) met Wilhelmus Johannes Vriends, geboren op 

donderdag 29 juli 1915 in Roosendaal, overleden (45 jaar oud) op zaterdag 8 juli 1961 

aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. Petrus Adrianus Heijmans, geboren op maandag 23 februari 1920 in Wouw, 

overleden (19 jaar oud) op vrijdag 28 juli 1939 aldaar. 

7. Johannes Adrianus Heijmans, geboren op donderdag 9 maart 1922 in Wouw, 

overleden (58 jaar oud) op woensdag 3 september 1980 in Roosendaal, volgt VIm, op 

pagina 42. 

8. Jacobus Adrianus Heijmans, geboren op zaterdag 29 maart 1924 in Wouw, overleden 

(20 jaar oud) op zondag 5 november 1944 in Roosendaal. 

9. Antonius Johannes Heijmans, geboren op zaterdag 24 april 1926 in Wouw, overleden 

(3 maanden oud) op maandag 2 augustus 1926 aldaar. 

10. (Niet openbaar), volgt VIn, op pagina 42. 

11. (Niet openbaar), volgt VIo, op pagina 42. 

 



  

  

Vab. Cornelia Heijmans, dochter van Marijn Heijmans en Petronella Dekkers (IVk), op pagina 12, 

geboren op woensdag 23 november 1887 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 33 en ongeveer 

31 jaar oud) op zaterdag 11 december 1920 in Essen [antwerpen, België] met Franciscus Nelen, 

geboren in 1889, overleden (ongeveer 86 jaar oud) op woensdag 30 juni 1976 in 

Essen [antwerpen, België]. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Elisabeth Nelen, geboren op dinsdag 14 november 1905 in Wouw, overleden (70 jaar 

oud) op maandag 19 januari 1976 in Essen [antwerpen, België], trouwde met Petrus 

Leonardus Elst, zoon van Jan Cornelis Elst en Johanna Adriana Buijk, geboren op 

zondag 2 december 1900 in Essen [antwerpen, België], overleden (78 jaar oud) op 

maandag 23 juli 1979 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Franciscus Nelen, geboren op donderdag 30 januari 1908 in Wouw. 

 

Vac. Maria Heijmans, dochter van Marijn Heijmans en Petronella Dekkers (IVk), op pagina 12, 

geboren op vrijdag 8 november 1889 in Roosendaal, overleden (64 jaar oud) op 

zondag 29 november 1953 in Essen [antwerpen, België],  

 Zij krijgt een dochter: 

1. Johanna Heijmans, geboren op maandag 17 februari 1908 in Wouw, overleden (25 

dagen oud) op vrijdag 13 maart 1908 aldaar. 

 

 Maria Heijmans, trouwde met Antoon Govers. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Vad. Johannes Heijmans, zoon van Marijn Heijmans en Petronella Dekkers (IVk), op pagina 12, 

geboren op donderdag 13 juli 1893 in Roosendaal, overleden (35 jaar oud) op 

maandag 6 mei 1929 aldaar, trouwde (respectievelijk 20 en 22 jaar oud) op donderdag 9 juli 1914 

in Wouw (getuigen: zijn broer en haar zwager Adrianus Heijmans (Vaa, op pagina 27) en 

Aloijsius Johannes Leijdekkers) met Catharina Timmermans, dochter van Adrianus 

Timmermans en Adriana Cornelia Heijnen, geboren op zondag 31 januari 1892 in Wouw, 

overleden (84 jaar oud) op vrijdag 15 oktober 1976 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Wilhelmina Catharina Heijmans, geboren op woensdag 25 februari 1914 in Wouw, 

overleden (7 maanden oud) op donderdag 1 oktober 1914 in Roosendaal. 

 

 Catharina Timmermans, dochter van Adrianus Timmermans en Adriana Cornelia Heijnen, 

trouwde (respectievelijk 38 en 46 jaar oud) (2) op dinsdag 4 maart 1930 in Roosendaal met 

Christianus Franciscus van Zundert, zoon van Johannes Baptist van Zundert en Maria Antonia 

de Tree, geboren op vrijdag 6 juli 1883 in Roosendaal, overleden (65 jaar oud) op 

dinsdag 25 januari 1949 aldaar. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Catharina Timmermans, trouwde (respectievelijk 57 en 60 jaar oud) (3) op 

vrijdag 30 december 1949 in Wouw met Johannes Jaspers, geboren op zaterdag 7 december 1889 

in Etten-Leur, overleden (75 jaar oud) op zaterdag 20 februari 1965 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Vae. Adrianus Dekkers, zoon van Johannes Dekkers (IVl), op pagina 13 en Anna Maria Cornelia 

Schuurbiers, geboren op dinsdag 28 januari 1890 in Roosendaal en Nispen om een ure des 

nachts10,15 (getuigen: zijn vader Johannes Dekkers (IVl, op pagina 13) (als aangever), 25 jaar oud, 

arbeider, Theodorus van Gaalen, 67 jaar oud, van beroep herbergier en Petrus de Beer, 55 jaar van 

beroep spoorwegwachter), Adrianus is geboren in Wijk H nummer 19 Roosendaal en Nispen op 

dinsdag 28 januari 1890, landbouwer in 191612, arbeider in 193924, landarbeider tussen 1945 en 

195316,25, Adrianus laatste adres was Kladsedijk 25 Lepelstraat op zondag 1 februari 1953, 

verdronken (63 jaar oud) op zondag 1 februari 1953 in Lepelstraat in de nacht van de 

Watersnood15,16 (getuige: Leonardus Groffen (als aangever), 36 jaar oud, van beroep wachtmeester 



  

  

der Rijkspolitie) overleden bevonden op zeventien februari te elf uur, daarna aangeven bij de 

Burgelijke stand op 20 februari in Steenbergen. De slachtoffers van de watersnood die in de 

gemeente Steenbergen zijn omgekomen worden voor de tweede keer aangegeven, vanwege de 

Minister van Justitie, op vier en twintig juni negentienhonderd vijfenvijftig in Steenbergen, 

begraven in Lepelstraat, trouwde (respectievelijk 26 en 18 jaar oud) op woensdag 21 juni 1916 in 

Steenbergen (getuigen: Marijn Delhez, 56 jaar oud, van beroep gemeente-bode, Martien Baselier, 

55 jaar oud, van beroep winkelier, Willem Adriaan Oerlemans, 51 jaar oud, van beroep 

kleermaker en Martien Gerard Jan Buijzen, 34 jaar oud, van beroep zadelmaker) de afkondiging 

hebbende plaats gehad alhier, op zaterdag den tienden juni dezes jaars en te Druten op 

denzelfden dag. De moeder van den man verklaarde uit onwetendheid niet te kunnen schrijven 

of teekenen12 met Adriana Cornelia de Groot, dochter van Cornelis de Groot en Maria Catharina 

Nuijtemans, geboren op maandag 4 april 1898 in Wouw om tien uren, des 

voormiddags26,27 (getuigen: haar vader Cornelis de Groot (als aangever), 55 jaar oud, van beroep 

arbeider, Petrus Eijsermans, 58 jaar oud, van beroep veldwachter en Adrianus Josephus Goosen, 

25 jaar oud, van beroep kuiper) de vader verklaarde niet te kunnen schrijven door 

onkunde, Adriana is geboren in Wijk D nummer 63 Wouw op maandag 4 april 189826, woont ten 

tijde van haar huwelijk in 1916 in Druten12, Adriana's laatste adres was Kladsedijk 25 Lepelstraat 

op zondag 1 februari 1953, verdronken (54 jaar oud) op zondag 1 februari 1953 in Lepelstraat in 

de nacht van de Watersnood27,28 (getuige: Leonardus Groffen (als aangever), 36 jaar oud, van 

beroep wachtmeester der Rijkspolitie) overleden bevonden op zes februari te zestien uur, daarna 

aangeven bij de Burgelijke stand op 20 februari in Steenbergen. De slachtoffers van de 

watersnood die in de gemeente Steenbergen zijn omgekomen worden voor de tweede keer 

aangegeven, vanwege de Minister van Justitie, op vier en twintig juni negentienhonderd 

vijfenvijftig in Steenbergen, begraven in Lepelstraat. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Maria Cornelia Dekkers, geboren op maandag 10 juli 1916 in Steenbergen, trouwde 

(respectievelijk 22 en 25 jaar oud) op maandag 2 januari 1939 in 

Bergen op Zoom (getuigen: zijn zwager en haar zwager Franciscus Hagenaars, 48 jaar 

oud, van beroep dijkwerker en zijn broer en haar zwager Theodorus Luijks, 32 jaar 

oud, van beroep landarbeider) de huwelijksafkondiging heeft plaats gehad alhier en 

te Halsteren op zaterdag zeventien december negentienhonderd acht en dertig24 met 

Antonius Marinus Luijks, zoon van Marijnus Luijks en Adriana Maria van Eekelen, 

geboren op woensdag 9 juli 1913 in Halsteren29, Rooms Katholiek, kolenhandelaar in 

1939 in Halsteren24. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Cornelia Philomina Dekkers, geboren op dinsdag 12 november 1918 in Wouw om elf 

ure des voormiddags13 (getuigen: haar grootvader Johannes Dekkers (IVl, op pagina 

13) (als aangever), bij ziekte van den vader 55 jaar oud, van beroep landbouwer, 

Franciscus Arnoldus Havermans, 37 jaar oud, van beroep metselaar en Josephus 

Cornelis Verpaalen, 26 jaar oud, van beroep ambtenaar ter secretarie), Cornelia is 

geboren in Wijk F nummer 24 Wouw op dinsdag 12 november 191813, trouwde 

(respectievelijk 26 en 29 jaar oud) op vrijdag 1 juni 1945 in Steenbergen met 

Godefridus Jochems, zoon van Gerardus Jochems en Anna Isabella van Rijsewijk, 

geboren op zaterdag 6 mei 1916 in Steenbergen des voormiddags ten elf 

ure30 (getuigen: zijn vader Gerardus Jochems (als aangever), 29 jaar oud, van beroep 

arbeider, Frans Pieter Bogers, 71 jaar oud, van beroep tapper en Christiaan van Boxsel, 

33 jaar oud, van beroep slager) de aangever verklaard uit onwetendheid niet te 

kunnen schrijver of teekenen, Godefridus is geboren in Wijk F nummer 40 

Steenbergen op zaterdag 6 mei 191630, overleden (73 jaar oud) op 

dinsdag 14 november 1989 in Bergen op Zoom31, begraven op 

vrijdag 17 november 1989 in Lepelstraat. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. Johannes Cornelis Dekkers, geboren op dinsdag 28 november 1922 in 

Steenbergen, landarbeider in 194525, overleden (65 jaar oud) op 

donderdag 3 maart 1988 in Bergen op Zoom in Ziekenhuis Lievensberg32, gecremeerd 

op dinsdag 8 maart 1988 in Breda, trouwde met Johanna Petronella Roks. Uit dit 



  

  

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Catharina Petronella (To) Dekkers, geboren op maandag 8 september 1924 in 

Steenbergen, overleden als weduwe (81 jaar oud) op donderdag 26 januari 2006 in 

Bergen op Zoom33, begraven op dinsdag 31 januari 2006 in Lepelstraat, trouwde 

(respectievelijk 20 en 27 jaar oud) op vrijdag 13 april 1945 in Steenbergen (getuigen: 

zijn broer en haar zwager Johannes Adrianus van Tillo, 35 jaar oud, van beroep 

landarbeider en zijn zwager en haar broer Johannes Cornelis Dekkers (zie Vae, op 

pagina 28), 22 jaar oud, van beroep landarbeider) de afkondiging van dit huwelijk 

heeft plaats gehad alhier en te Halsteren op vier en twintig maart dezes jaars en is 

zonder stuiting afgelopen25 met Adrianus Marinus (Janus) van Tillo, zoon van 

Paulus van Tillo en Catharina Wilhelmina Jogchems, geboren op 

donderdag 23 augustus 1917 in Lepelstraat, landarbeider in 194525, overleden (82 jaar 

oud) op zondag 16 januari 2000 in Bergen op Zoom34, begraven op 

vrijdag 21 januari 2000 in Lepelstraat. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. (Niet openbaar). 

6. (Niet openbaar). 

 

Adrianus Dekkers. 

 

 

 
 

 

 



  

  

 
 

 

  

   

   

 

Adrianus Dekkers en Adriana Cornelia de Groot 

De voogd der bruid Gerardus Martinus Luisterburg, boekbinder, wonende te Druten, heeft blijkens hierbij 

overlegde akte zijne toestemming tot dit huwelijk gegeven. 

De toeziende voogd der bruid Petrus de Groot, oud vier en zestig jaren, landbouwer wonende te Wouw, 

hierbij tegenwoordig, heeft verklaard zijne toestemming tot dit huwelijk te geven. 

 

Adriana Cornelia de Groot. 

 

 



  

  

 
 

Brabants Nieuwsblad 07-02-1953 

 

 

 



  

  

 
 

 

 

Godefridus Jochems. 

 

 



  

  

 
 

 

 

Catharina Petronella (To) Dekkers. 

 

 

 
 

 

 

Vaf. Petrus Dekkers, zoon van Johannes Dekkers (IVl), op pagina 13 en Anna Maria Cornelia 

Schuurbiers, geboren op zondag 31 oktober 1897 in Roosendaal en Nispen, overleden (76 jaar 

oud) op zondag 14 april 1974 in Bergen op Zoom, begraven in Nieuw Borgvliet, trouwde 

(respectievelijk 30 en 27 jaar oud) op donderdag 3 mei 1928 (vrijdag 4 mei 1928) in Heerle met 

Cornelia Uitdewilligen, dochter van Cornelis Franciscus Uijtdewilligen en Johanna Rommers, 

geboren op zondag 31 maart 1901 (donderdag 31 jan 1901) in Bergen op Zoom, overleden (54 jaar 

oud) op vrijdag 23 september 1955 aldaar, begraven in Nieuw Borgvliet. 

 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 

1. Joannes Dekkers, geboren op vrijdag 11 januari 1929 in Moerstraten, overleden (6 jaar 

oud) op zaterdag 9 maart 1935 in Wouw, begraven op maandag 11 maart 1935. 

2. (Niet openbaar). 



  

  

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar), trouwde met Cornelia de Jong, geboren op 

woensdag 2 november 1938, overleden (74 jaar oud) op dinsdag 4 december 2012 in 

Wouw. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. (Niet openbaar). 

7. (Niet openbaar). 

8. (Niet openbaar), volgt VIp, op pagina 43. 

 

Cornelia Uitdewilligen. 

 

 

 
 

 

 

Vag. Christianus Dekkers, zoon van Johannes Dekkers (IVl), op pagina 13 en Anna Maria Cornelia 

Schuurbiers, geboren op woensdag 11 september 1907 in Roosendaal, overleden (71 jaar oud) op 

zondag 19 november 1978 in Wouw, trouwde (respectievelijk 21 en 20 jaar oud) op 

donderdag 29 augustus 1929 in Wouw met Elisabeth Dogge, dochter van Adriaan Dogge en 

Maria Cornelia Schoonen, geboren op zaterdag 9 januari 1909 in Steenbergen, overleden (73 jaar 

oud) op dinsdag 19 januari 1982 in Wouw. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. (Niet openbaar), trouwde op donderdag 29 mei 1952 in Wouw met Petrus C. Veraart. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Jacobus (Co) van Bergen en 

Cornelia Govardina van Zimmeren. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. (Niet openbaar). 

6. Petrus Dekkers, geboren op dinsdag 29 december 1936 in Wouw, overleden door een 



  

  

noodlottig ongeval (30 jaar oud) op maandag 27 november 1967 in Bergen op Zoom35, 

begraven op donderdag 30 november 1967 in Huijbergen, trouwde met (Niet 

openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. (Niet openbaar), trouwde (Adrianus Cornelis 24 jaar oud) op 

donderdag 17 september 1959 in Wouw met Adrianus Cornelis Dekkers, zoon van 

Cornelis Adrianus Dekkers en Cornelia Schillemans, geboren op 

maandag 29 april 1935 in Wouw, overleden (66 jaar oud) op 

donderdag 18 oktober 2001 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Vah. Jacobus de Regt, zoon van Gerardus de Regt en Adriana Maria Dekkers (IVn), op pagina 15, 

geboren op donderdag 11 april 1895 in Steenbergen, overleden (69 jaar oud) op 

woensdag 9 december 1964 in Boxtel, trouwde (respectievelijk 30 en 33 jaar oud) op 

woensdag 23 september 1925 in Steenbergen met Johanna Geers, geboren op 

zaterdag 23 april 1892 in Oud Gastel. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met Cornelius Josephus Hendriks. Uit deze relatie zijn mij 

geen kinderen bekend. 

2. (Niet openbaar). 

 

Vai. Petronella de Regt, dochter van Gerardus de Regt en Adriana Maria Dekkers (IVn), op pagina 15, 

geboren op zondag 23 november 1902 in Wouw, overleden (73 jaar oud) op 

dinsdag 14 september 1976 in Roosendaal, begraven op vrijdag 17 september 1976 in Heerle, 

trouwde (beiden 23 jaar oud) op donderdag 11 november 1926 in Wouw met Jacobus Buermans, 

zoon van Christianus Buermans en Catharina van den Bergh, geboren op maandag 6 april 1903 in 

Wouwse Plantage, Jacobus woonde bij overlijden in het Kerkpad 27 Heerle op 

vrijdag 26 april 1968, overleden (65 jaar oud) op vrijdag 26 april 1968 in Roosendaal in het Sint 

Franciscusziekenhuis36, begraven op woensdag 1 mei 1968 in Heerle. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Christiaan Gerardus Buermans, geboren op zaterdag 6 augustus 1927 in Wouw, 

overleden (64 jaar oud) op woensdag 11 december 1991 in Schijndel, trouwde (25 jaar 

oud) op woensdag 15 april 1953 in Steenbergen met (Niet openbaar), kind van 

Jacobus Delhez en Cornelia Adriana Schouteren. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Antonius Geerden en Maria 

Christina Knoet. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Catharina Cornelia Johanna Buermans, geboren op zondag 6 oktober 1929 in Wouw, 

overleden (81 jaar oud) op zondag 31 juli 2011 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 

23 en 28 jaar oud) op donderdag 2 juli 1953 in Wouw met Johannes Hubertus 

Aantonius Heijmans, zoon van Adrianus Antonius Heijmans en Jacoba van den 

Brand, geboren op vrijdag 19 december 1924 in Roosendaal, overleden (70 jaar oud) 

op vrijdag 11 augustus 1995 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. Gerardus Cornelis Johannes Buermans, geboren op donderdag 1 oktober 1931 in 

Wouw, overleden (63 jaar oud) op donderdag 9 februari 1995 in Roosendaal, trouwde 

(24 jaar oud) op dinsdag 7 februari 1956 in Roosendaal met (Niet openbaar). Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Maria Johanna Adriana Buermans, geboren op maandag 10 juli 1933 in Wouw, 

overleden (70 jaar oud) op donderdag 8 januari 2004 in Roosendaal, trouwde (26 jaar 

oud) op dinsdag 26 april 1960 in Wouw met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

6. Louis Johannes Baptist Cornelis Buermans, geboren op woensdag 7 augustus 1935 in 

Wouw, overleden (67 jaar oud) op woensdag 16 juli 2003 aldaar, trouwde (25 jaar 

oud) op zaterdag 15 juli 1961 in Steenbergen met (Niet openbaar), kind van Johannes 

Adrianus Koetsenruijter en Antonetta Johanna Huijsmans. Uit dit huwelijk zijn mij 

geen kinderen bekend. 

7. Cornelia Maria Adriana Buermans, geboren op donderdag 5 augustus 1937 in 



  

  

Wouw, overleden (77 jaar oud) op zaterdag 18 juli 2015 in Halsteren, trouwde (22 jaar 

oud) op zaterdag 5 december 1959 in Wouw met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

8. Levenloos geboren zoon Buermans, geboren op dinsdag 14 november 1939 in Wouw. 

9. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Alphonsius Antonius 

Potters en Emelda Johanna Marie Hamelynck. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

10. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

Generatie VI 
 

 

VIa. Adrianus Gerardus Bastiaanse, zoon van Johannes Antonius Bastiaanse en Jacoba van Bergen 

(Ve), op pagina 18, geboren op maandag 8 april 1940 in Bergen op Zoom, overleden (33 jaar oud) 

op zondag 2 september 1973 in Wouw, trouwde (24 jaar oud) op zaterdag 7 november 1964 in 

Bergen op Zoom met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

VIb. (Niet openbaar), kind van Petrus Adrianus van Steenpaal (Vl), op pagina 20 en Isabella Johanna 

Coppens, trouwde (Petrus (Piet) 25 jaar oud) op donderdag 21 juli 1960 in Wouw met Petrus 

(Piet) Jaspers, zoon van Johannes Jaspers en Helena Johanna Catharina de Weert, geboren op 

vrijdag 9 november 1934 in Wouw, overleden (54 jaar oud) op donderdag 12 januari 1989 in 

Roosendaal, begraven op maandag 16 januari 1989 in Wouw. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Jan Jaspers, geboren omstreeks 1961, Jan woonde bij overlijden Plantagebaan 80 

Wouw op donderdag 3 december 1970, overleden (ongeveer 9 jaar oud) op 

donderdag 3 december 1970 in Roosendaal in het Franciscusziekenhuis om 21:30 uur 

door een noodlottig ongeval om 18:45 uur op de Wouwseweg tussen Roosendaal en 

Wouw37, begraven op maandag 7 december 1970 in Wouw. 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

VIc. (Niet openbaar), kind van Marinus Cornelis Mies (Vn), op pagina 21 en Wilhelmina Cornelia 

Petronella Schuurbiers, trouwde (Joseph 22 jaar oud) op maandag 21 oktober 1940 in 

Bergen op Zoom met Joseph van Merode, zoon van Leonardus van Merode en Catharina 

Melissen, geboren op donderdag 3 januari 1918 in Rucphen. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

VId. (Niet openbaar), kind van Josephus van Agtmael en Cornelia Adriana Maulus (Vt), op pagina 24, 

relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Hansje van der Veeken, bij overlijden woonde hij Oude Roosendaalsebaan 9 

Oud Gastel op dinsdag 2 mei 1972, overleden (9 jaar oud) op dinsdag 2 mei 1972 in 

Oud Gastel38, begraven op vrijdag 5 mei 1972 aldaar. 

 

VIe. (Niet openbaar), kind van Christiaan van Loon en Anna Cornelia Oosterbos (Vx), op pagina 25, 

relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), volgt VIIa, op pagina 43. 



  

  

 

VIf. Petrus Marinus Heijmans, zoon van Petrus Heijmans (Vz), op pagina 26 en Maria Elisabeth van 

Eekelen, geboren op zondag 15 november 1908 in Roosendaal, trouwde (beiden 25 jaar oud) op 

donderdag 24 mei 1934 in Bergen op Zoom met Johanna Adriana van Dessel, geboren op 

zondag 9 mei 1909 in Halsteren. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

VIg. Marinus Ludovicus Heijmans, zoon van Petrus Heijmans (Vz), op pagina 26 en Maria Elisabeth 

van Eekelen, geboren op zaterdag 18 december 1909 in Roosendaal, Rooms Katholiek, trouwde 

(respectievelijk 22 en 21 jaar oud) op donderdag 28 april 1932 in Bergen op Zoom met Anna 

Cornelia van Cappelle, dochter van Henricus Albertus van Cappelle en Anna Maria Stander, 

geboren op donderdag 12 mei 1910 in Bergen op Zoom, Rooms Katholiek, overleden (95 jaar oud) 

op maandag 27 juni 2005 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. Henricus Petrus (Henk) Heijmans, geboren op dinsdag 9 januari 1934 in 

Bergen op Zoom, Rooms Katholiek, overleden (62 jaar oud) op 

vrijdag 30 augustus 1996 aldaar39, begraven in Nieuw Borgvliet, trouwde met (Niet 

openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

 

Henricus Petrus (Henk) Heijmans. 

 

 

 
 

 

 



  

  

 
 

 

 

VIh. Cornelis Johannes Heijmans, zoon van Petrus Heijmans (Vz), op pagina 26 en Maria Elisabeth 

van Eekelen, geboren op woensdag 11 september 1912 in Roosendaal, overleden (84 jaar oud) op 

zondag 29 december 1996 in Wouw, trouwde (respectievelijk 23 en 20 jaar oud) op 

vrijdag 8 november 1935 in Steenbergen met Catharina Antonetta Baten, dochter van Kornelis 

Baten en Antonia Buron, geboren op dinsdag 10 augustus 1915 in Steenbergen, overleden (97 jaar 

oud) op donderdag 25 oktober 2012 in Wouw. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Levenloos geboren dochter Heijmans, geboren op donderdag 21 november 1935 in 

Wouw. 

 

VIi. Marinus Heijmans, zoon van Adrianus Heijmans (Vaa), op pagina 27 en Johanna de Mooij, 

geboren op donderdag 22 april 1909 in Roosendaal, overleden (92 jaar oud) op 

vrijdag 4 januari 2002 in Wouw, trouwde (respectievelijk 24 en 21 jaar oud) op 

donderdag 28 september 1933 in Wouw met Cornelia Johanna de Bakker, dochter van Cornelis 

de Bakker en Johanna Maria Catharina Maas, geboren op zondag 7 juli 1912 in Wouw, overleden 

(77 jaar oud) op vrijdag 14 juli 1989 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Catharina Johanna Cornelia Heijmans, geboren op donderdag 1 februari 1934 in 

Wouw, overleden (4 dagen oud) op maandag 5 februari 1934 aldaar. 

2. (Niet openbaar), trouwde (Petrus Paulus 26 jaar oud) op zaterdag 25 november 1961 

in Wouw met Petrus Paulus Hagenaars, zoon van Johannes Antonius Hagenaars en 

Catharina Johanna Verdult, geboren op zondag 25 augustus 1935 in 

Bergen op Zoom40, overleden (46 jaar oud) op zaterdag 29 augustus 1981 in Wouw. 

Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Petrus Jacobus van Osta en 

Emma Christina Mangnus. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

4. (Niet openbaar), trouwde (Cornelis Gerardus 27 jaar oud) op 

donderdag 18 augustus 1960 in Wouw met Cornelis Gerardus Koeijvoets, zoon van 



  

  

Johannes Antonius Koeijvoets en Geertruida Godschalk, geboren op 

maandag 31 juli 1933 in Wouw, overleden (74 jaar oud) op dinsdag 13 mei 2008 

aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. (Niet openbaar), trouwde (Johannes Petrus Adrianus 26 jaar oud) op 

vrijdag 4 september 1964 in Wouw met Johannes Petrus Adrianus van den Oever, 

zoon van Johannes van den Oever en Catharina Maria Snepvangers, geboren op 

donderdag 31 maart 1938 in Rucphen, overleden (69 jaar oud) op 

zaterdag 12 mei 2007 in Wouw. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Johannes Antonius 

Bastiaanse en Jacoba van Bergen (Ve), op pagina 18. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

7. Adrianus Cornelis Petrus Jacobus (André) Heijmans, geboren op 

maandag 13 maart 1950 in Wouw, overleden (45 jaar oud) op 

zondag 3 september 1995 aldaar, trouwde met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

 

VIj. Johanna Catharina Heijmans, dochter van Adrianus Heijmans (Vaa), op pagina 27 en Johanna 

de Mooij, geboren op zaterdag 25 juni 1910 in Wouw, overleden (90 jaar oud) op 

zondag 15 april 2001 aldaar, begraven op donderdag 19 april 2001 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 19 en 26 jaar oud) op donderdag 19 december 1929 in Wouw met Christianus 

Marinus Heijnen, zoon van Marijn Heijnen en Cornelia van de Kasteele, geboren op 

zaterdag 18 april 1903 in Wouw, overleden (60 jaar oud) op maandag 9 december 1963 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 

1. Marinus Adrianus Heijnen, geboren op dinsdag 30 december 1930 in Wouw, 

overleden (73 jaar oud) op zaterdag 24 april 2004, trouwde (32 jaar oud) op 

donderdag 4 april 1963 in Wouw met (Niet openbaar), kind van Cornelis Marinus 

Hoetelmans en Johanna Cornelia Kroonen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Cornelia Johanna Petronella Heijnen, geboren op maandag 28 december 1931 in 

Wouw, overleden (78 jaar oud) op vrijdag 15 oktober 2010 in 

Malle [antwerpen, België], trouwde (beiden 25 jaar oud) op 

donderdag 29 augustus 1957 in Wouw met Herman A. van Meel, geboren op 

donderdag 17 september 1931 in Essen [antwerpen, België], overleden (ongeveer 74 

jaar oud) in 2006. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

5. (Niet openbaar), trouwde (Jacobus Adrianus (Jac) 25 jaar oud) op 

donderdag 25 oktober 1962 in Wouw met Jacobus Adrianus (Jac) van Dorst, zoon 

van Jacobus van Dorst en Maria Johanna Louise van den Brand, geboren op 

vrijdag 9 juli 1937 in Roosendaal, overleden (56 jaar oud) op maandag 9 augustus 1993 

aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

6. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit deze relatie zijn mij geen kinderen 

bekend. 

7. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit deze relatie zijn geen kinderen 

geboren. 

8. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

9. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit deze relatie zijn mij geen kinderen 

bekend. 

10. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

11. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit deze relatie zijn mij geen kinderen 

bekend. 



  

  

 

VIk. Petronella Johanna Catharina Heijmans, dochter van Adrianus Heijmans (Vaa), op pagina 27 en 

Johanna de Mooij, geboren op donderdag 24 juli 1913 in Wouw, overleden (54 jaar oud) op 

woensdag 8 mei 1968 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 19 en 21 jaar oud) op 

donderdag 3 november 1932 in Wouw met Martinus Coppens, zoon van Adrianus Leonardus 

Coppens en Adriana Bals, geboren op vrijdag 11 augustus 1911 in Wouw, overleden (87 jaar oud) 

op zaterdag 26 december 1998 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Leonardus Adrianus Coppens, geboren op vrijdag 5 mei 1933 in Wouw, overleden 

(67 jaar oud) op zaterdag 24 juni 2000 in Roosendaal, trouwde (24 jaar oud) op 

zaterdag 1 juni 1957 in Wouw met (Niet openbaar), kind van Petrus Johannes 

Besters en Anna Maria Oerlemans. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. (Niet openbaar), trouwde (Cornelis Gijsbertus 27 jaar oud) op 

zaterdag 8 november 1958 in Wouw met Cornelis Gijsbertus Nagtzaam, geboren op 

zaterdag 29 augustus 1931 in Willemstad, overleden (55 jaar oud) op 

dinsdag 27 januari 1987 in Roosendaal. 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), relatie met (Niet openbaar), kind van Johannes Adrianus Baaten en 

Helena Maria Knappers. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Maria Adriana Philomena Coppens, geboren op dinsdag 11 januari 1944 in Wouw, 

overleden (21 jaar oud) op woensdag 17 maart 1965 aldaar. 

6. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

7. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

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 mij geen kinderen 

bekend. 

10. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

VIl. Cornelis Marinus Adrianus Heijmans, zoon van Adrianus Heijmans (Vaa), op pagina 27 en 

Johanna de Mooij, geboren op maandag 31 januari 1916 in Wouw, overleden (58 jaar oud) op 

dinsdag 8 oktober 1974 in Roosendaal, trouwde (respectievelijk 22 en 21 jaar oud) op 

vrijdag 18 februari 1938 in Steenbergen met Petronella Oerlemans, dochter van Johannes (Jan) 

Oerlemans en Maria Catharina Jochems, geboren op dinsdag 31 oktober 1916 in Steenbergen, 

overleden (75 jaar oud) op vrijdag 10 januari 1992 in Roosendaal. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Johanna Maria Heijmans, geboren op vrijdag 17 januari 1941 in Wouw, overleden (75 

jaar oud) op woensdag 27 juli 2016 in Roosendaal, trouwde (20 jaar oud) op 

donderdag 8 juni 1961 in Wouw met (Niet openbaar), kind van Marinus Waltherus 

Heijnen en Amelia Joanna Elst. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Petrus Johannes Heijmans en 

Catharina Petronella Nelen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

5. Jacobus Cornelis Heijmans, geboren op zondag 12 januari 1947 in Wouw, overleden 

(9 maanden oud) op maandag 10 november 1947 in Roosendaal. 

6. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

7. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 



  

  

bekend. 

8. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Jacobus Leonardus 

Valkenburg en Adriana Petronella Timmermans. Uit dit huwelijk zijn mij geen 

kinderen bekend. 

9. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

 Petronella Oerlemans, dochter van Johannes (Jan) Oerlemans en Maria Catharina Jochems, 

trouwde (2) met Johannes Jacobus (Jan) Koen, zoon van Adrianus Koen en Wilhelmina 

Catharina Hertogh, geboren op maandag 29 januari 1934 in Wouw, overleden (70 jaar oud) op 

dinsdag 9 maart 2004 in Roosendaal, begraven op zaterdag 13 maart 2004. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIm. Johannes Adrianus Heijmans, zoon van Adrianus Heijmans (Vaa), op pagina 27 en Johanna de 

Mooij, geboren op donderdag 9 maart 1922 in Wouw, overleden (58 jaar oud) op 

woensdag 3 september 1980 in Roosendaal, trouwde (beiden 23 jaar oud) op 

donderdag 12 april 1945 met Anna Antonetta Kruf, dochter van Petrus Kruf en Johanna Veraart, 

geboren op vrijdag 8 juli 1921 in Halsteren, overleden (82 jaar oud) op maandag 8 december 2003 

in Wouw. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Ludovicus Jacobus Johannes 

Steur en Johanna Cornelia Frieda Hasselton. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Adrianus Johannes Jacobus Heijmans, geboren op zondag 29 juli 1945 in Wouw, 

overleden (6 jaar oud) op woensdag 5 december 1951 aldaar. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit deze relatie zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

VIn. (Niet openbaar), kind van Adrianus Heijmans (Vaa), op pagina 27 en Johanna de Mooij, trouwde 

(Petrus Adrianus 24 jaar oud) op zaterdag 3 april 1948 in Wouw met Petrus Adrianus Roeken, 

zoon van Johannes Wilhelmus Roeken en Elisabeth van Hooijdonk, geboren op 

woensdag 11 juli 1923 in Roosendaal, overleden (74 jaar oud) op woensdag 24 december 1997 in 

Wouw. 

 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). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

4. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

VIo. (Niet openbaar), kind van Adrianus Heijmans (Vaa), op pagina 27 en Johanna de Mooij, trouwde 

(Cornelis Marinus (Kees) 27 jaar oud) op donderdag 19 november 1953 in Wouw met Cornelis 

Marinus (Kees) Raats, zoon van Jacobus Raats en Johanna Adriana Maas, geboren op 

dinsdag 8 december 1925 in Wouw, overleden (73 jaar oud) op woensdag 1 december 1999 

aldaar. 

 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 

bekend. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 



  

  

 

VIp. (Niet openbaar), kind van Petrus Dekkers (Vaf), op pagina 34 en Cornelia Uitdewilligen, relatie 

met (Niet openbaar), kind van Dionisius Adrianus Schuurbiers en Johanna Dingena Petronella 

Lijten. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

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

2. (Niet openbaar), volgt VIIc, hieronder. 

3. (Niet openbaar), volgt VIId, hieronder. 

4. (Niet openbaar), volgt VIIe, hieronder. 

5. Levenloos geboren kind Schuurbiers, geboren op zondag 24 juli 1966 in 

Woensdrecht te zes uur vijftien minuten41 (getuige: vader (Niet openbaar) (zie 

VIp, hierboven) (als aangever), 34 jaar oud, van beroep fabrieksarbeider). 

6. (Niet openbaar). 

 

Generatie VII 
 

 

VIIa. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar) (VIe), op pagina 37, relatie met 

(Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

VIIb. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar) (VIp), hierboven, relatie met (Niet 

openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt VIIIa, op pagina 44. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

VIIc. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar) (VIp), hierboven, relatie met (Niet 

openbaar), kind van Antonius Johannes (Toon) Franken en Petronella Jacoba (Nelly) van Bavel. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt VIIIb, op pagina 44. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet 

openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIId. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar) (VIp), hierboven, relatie met (Niet 

openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt VIIIc, op pagina 44. 

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

 

 (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet 

openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. (Niet openbaar). 

 

VIIe. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar) (VIp), hierboven, relatie met (Niet 

openbaar), kind van Leendert (Leo) van den Berg en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt VIIId, op pagina 44. 



  

  

2. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet 

openbaar). Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Generatie VIII 
 

 

VIIIa. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar) (VIIb), op pagina 43, relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

VIIIb. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar) (VIIc), op pagina 43, relatie met 

(Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

VIIIc. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (VIId), op pagina 43 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

VIIId. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar) (VIIe), op pagina 43, relatie met 

(Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 



  

 blz. 45  

Bronnen 

 
 

 

1. Overlijdensakte van Leonard Dekkers (BSO0001069), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabants Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 420, Akteplaats: 

Bergen op Zoom (maandag 26 juni 1950 akte 200) 

2. Akte van lijkvinding van Marinus Cornelis Mies (BSO0003563), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 438, Akteplaats: 

Bergen op Zoom, periode: 1968 (donderdag 27 juni 1968 akte 246) 

3. Overlijdensadvertentie Brabants Nieuwsblad 1971 (Jul-Aug) (OA00000681), Type: 

Overlijdensadvertentie, (maandag 5 juli 1971) 

4. Gezinskaarten Aa-Adr (BR00000016), Type: Bevolkingsregister, Archiefnaam: West-Brabants 

Archief, Inventaris: 199, Plaats registratie: Bergen op Zoom, Registratiedatum: van 1920 

tot en met 1938 (vrijdag 5 maart 1909) 

5. Huwelijksakte van Jacobus van Giels & Catharina Anna Maria Wiericx (BSH0000483), Type: 

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

Inventarisnr.: 260, Akteplaats: Bergen op Zoom, periode: 1930 (donderdag 30 oktober 1930 akte 

108) 

6. Overlijdensadvertentie Brabants Nieuwsblad 1969 (Nov-Dec) (OA00000676), Type: 

Overlijdensadvertentie, (woensdag 24 december 1969) 

7. Huwelijksakte van Bernardus Franciscus van Giels & Dorothea Rosina Deli (BSH0000485), 

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

Inventarisnr.: 255, Akteplaats: Bergen op Zoom, periode: 1925 (maandag 25 mei 1925 akte 51) 

8. Bevolkingsregisters Wouw (BR00000119), Type: Bevolkingsregister, Archiefnaam: 

West-Brabants Archief, Inventaris: 399, Plaats registratie: Wouw, Registratiedatum: van 1912 

tot en met 1940 (woensdag 27 januari 1909) 

9. Bevolkingsregisters Wouw (BR00000119), Type: Bevolkingsregister, Archiefnaam: 

West-Brabants Archief, Inventaris: 399, Plaats registratie: Wouw, Registratiedatum: van 1912 

tot en met 1940 (woensdag 12 juni 1907) 

10. Geboorteakte van Adrianus Dekkers (BSG0001803), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: 

West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 2035, Akteplaats: 

Roosendaal en Nispen, periode: 1890 (dinsdag 28 januari 1890 akte 30) 

11. Geboorteakte van Catharina Dekkers (BSG0000853), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: 

West-Brabants Archief, Archief: Burgerlijke stand, Akteplaats: Roosendaal en Nispen, periode: 

1893 (maandag 4 september 1893 akte 321) 

12. Huwelijksakte van Adrianus Dekkers & Adriana Cornelia de Groot (BSH0000898), Type: BS 

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

4166, Akteplaats: Steenbergen, periode: van 1915 tot en met 1917 (woensdag 21 juni 1916 akte 35) 

13. Geboorteakte van Cornelia Philomina Dekkers (BSG0001844), Type: BS Geboorteregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 3616, Akteplaats: 

Wouw, periode: 1918 (dinsdag 12 november 1918 akte 139) 

14. Bidprentje van Anna Maria Cornelia Schuurbiers (BPSCU00040), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Moerstraten, OVL datum: zaterdag 1 februari 1947 

15. Overlijdensakte van Adrianus Dekkers (BSO0003467), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 10001, Akteplaats: 

Steenbergen, periode: van 1951 tot en met 1955 (maandag 20 juni 1955 akte 62) 

16. Overlijdensakte van Adrianus Dekkers (BSO0003466), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 10001, Akteplaats: 

Steenbergen, periode: van 1951 tot en met 1955 (dinsdag 17 februari 1953 akte 27) 

17. Overlijdensakte van Adrianus Cornelis Alphonsu Dekkers (BSO0002501), Type: BS 

Overlijdensregister, Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Akteplaats: 

Wouw, periode: 1969 (vrijdag 12 september 1969 akte 28) 

18. Overlijdensadvertentie Brabants Nieuwsblad 1969 (Sep-Okt) (OA00000683), Type: 



  

 blz. 46  

Overlijdensadvertentie, (zaterdag 13 september 1969) 

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

(maandag 25 juli 2016) 

20. Bidprentje van Wilhelmina Cornelia Petronella Schuurbiers (BPSCU00011), Type: Bidprentje, 

Archief: Privé-collectie, OVL plaats: Wouw, OVL datum: zaterdag 11 september 1982 

21. Bidprentje van Elisabeth Maria Johanna van den Brand (BPBOZ00032), Type: Bidprentje, 

Archief: Privé-collectie, OVL plaats: Bergen op Zoom, OVL datum: vrijdag 19 juni 1992 

22. Gezinskaarten Aa-Adr (BR00000016), Type: Bevolkingsregister, Archiefnaam: West-Brabants 

Archief, Inventaris: 199, Plaats registratie: Bergen op Zoom, Registratiedatum: van 1920 

tot en met 1938 (woensdag 3 april 1901) 

23. Gezinskaarten Roosendaal Li t/m Loo (BR00000143), Type: Bevolkingsregister, Archiefnaam: 

West-Brabants Archief, Inventaris: 18498-073, Plaats registratie: Roosendaal, Registratiedatum: 

van 1910 tot en met 1939 (zondag 29 juli 1906) 

24. Huwelijksakte van Antonius Marinus Luijks & Maria Cornelia Dekkers (BSH0000638), Type: 

BS Huwelijksregister, Archiefnaam: West-Brabants Archief, Archief: Burgerlijke stand, 

Inventarisnr.: 269, Akteplaats: Bergen op Zoom, periode: maandag 2 januari 1939 

(maandag 2 januari 1939 akte 2) 

25. Huwelijksakte van Adrianus Marinus van Tillo & Catharina Petronella Dekkers 

(BSH0000909), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: 

Burgerlijke stand, Inventarisnr.: boz-0910, Akteplaats: Steenbergen, periode: 1945 

(vrijdag 13 april 1945 akte 20) 

26. Geboorteakte van Adriana Cornelia de Groot (BSG0001804), Type: BS Geboorteregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 3614, Akteplaats: 

Wouw, periode: 1898 (dinsdag 5 april 1898 akte 39) 

27. Overlijdensakte van Adriana Cornelia de Groot (BSO0003469), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 10001, Akteplaats: 

Steenbergen, periode: van 1951 tot en met 1955 (vrijdag 24 juni 1955 akte 63) 

28. Overlijdensakte van Adriana Cornelia de Groot (BSO0003468), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 10001, Akteplaats: 

Steenbergen, periode: van 1951 tot en met 1955 (vrijdag 20 februari 1953 akte 22) 

29. Bevolkingsregister K-M (BR00000149), Type: Bevolkingsregister, Archiefnaam: West-Brabants 

Archief, Inventaris: 1464, Plaats registratie: Halsteren, Registratiedatum: van 1905 tot en met 1931 

(woensdag 9 juli 1913) 

30. Geboorteakte van Godefridus Jochems (BSG0001843), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: 

West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: boz-0910, Akteplaats: 

Steenbergen, periode: 1916 (maandag 8 mei 1916 akte 97) 

31. Bidprentje van Godefridus Jochems (BPK0000058), Type: Bidprentje (kopie), : Privé-collectie, 

OVL plaats: Bergen op Zoom, OVL datum: dinsdag 14 november 1989 

32. Bidprentje van Johannes Cornelis Dekkers (BPK0000066), Type: Bidprentje (kopie), : 

Privé-collectie, OVL plaats: Bergen op Zoom, OVL datum: donderdag 3 maart 1988 

33. Bidprentje van To Dekkers (BPBOZ00059), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, OVL 

plaats: Bergen op Zoom, OVL datum: donderdag 26 januari 2006 

34. Bidprentje van Adrianus Marinus van Tillo (BPK0000048), Type: Bidprentje (kopie), : 

Privé-collectie, OVL plaats: Bergen op Zoom, OVL datum: zondag 16 januari 2000 

35. Overlijdensadvertentie Brabants Nieuwsblad 1967 (November - december) (OA00001054), 

Type: Overlijdensadvertentie, (dinsdag 28 november 1967) 

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

Overlijdensadvertentie, (dinsdag 29 april 1969) 

37. Overlijdensadvertentie Brabants Nieuwsblad 1970 (Nov-Dec) (OA00000621), Type: 

Overlijdensadvertentie, (zaterdag 5 december 1970) 

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

Overlijdensadvertentie, (donderdag 4 mei 1972) 

39. Bidprentje van Henricus Petrus Heijmans (BPBOZ00405), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Bergen op Zoom, OVL datum: vrijdag 30 augustus 1996 

40. Gezinskaarten Haa-Hal (BR00000038), Type: Bevolkingsregister, Archiefnaam: West-Brabants 
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Archief, Inventaris: 245, Plaats registratie: Bergen op Zoom, Registratiedatum: van 1920 

tot en met 1938 (zondag 25 augustus 1935) 

41. Overlijdensakte van Levenloos kind Schuurbiers (BSO0003576), Type: BS Overlijdensregister, 

Archiefnaam: West-Brabant Archief, Archief: Burgerlijke stand, Inventarisnr.: 10013, Akteplaats: 

Woensdrecht, periode: 1966 (maandag 25 juli 1966 akte 17) 

  

 


