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Parenteel van Guilaume (Willem) van Turnhout. 

 
 

Generatie I 
 

 

I. Guilaume (Willem) van Turnhout, geboren omstreeks 1672, begraven op woensdag 26 mei 1728 

in Brussel [vlaams-brabant, België] in de Parochie st'Catharien, trouwde met Maria Lidovina 

(Louisa) van den Block, gedoopt op donderdag 4 mei 1684 in Brussel [vlaams-brabant, België] in 

de Parochie st'Catharien, begraven op zaterdag 4 mei 1737 aldaar in de parochie st'Gudele. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Petrus van Turnhout, gedoopt op dinsdag 3 oktober 1719 in 

Brussel [vlaams-brabant, België], begraven op donderdag 2 november 1758 aldaar, 

volgt II, hieronder. 

2. Joanna Maria van Turnhout, gedoopt op donderdag 14 augustus 1721 in 

Brussel [vlaams-brabant, België] in de Parochie st'Catharien. 

 

Generatie II 
 

 

II. Petrus van Turnhout, zoon van Guilaume (Willem) van Turnhout (I), hierboven en Maria 

Lidovina (Louisa) van den Block, gedoopt op dinsdag 3 oktober 1719 in 

Brussel [vlaams-brabant, België] in de Parochie st'Catharien, begraven op 

donderdag 2 november 1758 aldaar in de Parochie st'Catharien, trouwde (beiden ongeveer 30 jaar 

oud) op zondag 12 juli 1750 in Brussel [vlaams-brabant, België] Gehuwd in de parochie st'Gudule 

met Anna Maria Piron, gedoopt op donderdag 3 augustus 1719 in 

Brussel [vlaams-brabant, België] Gedoopt in de parochie st'Gudule, begraven op 

zaterdag 3 december 1757 in Brussel [vlaams-brabant, België] in de parochie st'Gudele. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Cornelis (Karel) van Turnhout, gedoopt op vrijdag 14 juli 1752 in 

Brussel [vlaams-brabant, België], overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 

vrijdag 27 oktober 1826 in Schijndel, volgt III, hieronder. 

 

Generatie III 
 

 

III. Cornelis (Karel) van Turnhout, zoon van Petrus van Turnhout (II), hierboven en Anna Maria 

Piron, gedoopt op vrijdag 14 juli 1752 in Brussel [vlaams-brabant, België] in de parochie 

st'Finistére, kleermaker, veldwachter, overleden (ongeveer 74 jaar oud) op 

vrijdag 27 oktober 1826 in Schijndel, trouwde (respectievelijk ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar 

oud) (1) op maandag 5 juli 1779 in Gemonde met Johanna Nuijsmans, dochter van Johannes 

Nuijsmans en Petronella van de Vleuten, gedoopt op dinsdag 17 juni 1755 in Boxtel. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Johanna van Turnhout, geboren omstreeks 1779, begraven op zaterdag 8 juli 1786 in 

Schijndel. 

2. Anna Maria van Turnhout, gedoopt op donderdag 4 maart 1779 in Schijndel. 

3. Johannes van Turnhout, gedoopt op zondag 21 mei 1780 in Schijndel, begraven op 

vrijdag 2 juni 1780 aldaar. 

4. Johannes van Turnhout, gedoopt op dinsdag 25 september 1781 in Schijndel, 

begraven op woensdag 4 april 1804 aldaar. 

 

 Cornelis (Karel) van Turnhout, trouwde (2) met Anna Maria Dirk van Hannen, gedoopt op 

vrijdag 6 november 1767 in Gemonde, overleden (ongeveer 45 jaar oud) op 

zaterdag 12 december 1812 in Schijndel. 
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 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Johanna van Turnhout, gedoopt op dinsdag 18 mei 1790 in Gemonde, overleden 

(ongeveer 29 jaar oud) op zondag 24 oktober 1819 in Schijndel, trouwde 

(respectievelijk ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) op zondag 20 augustus 1815 in 

Schijndel met Petrus Hosewol, zoon van Martinus Hosewol en Johanna van de 

Langenberg, gedoopt op woensdag 30 mei 1787 in Gemonde, overleden (ongeveer 50 

jaar oud) op zaterdag 27 januari 1838 in Schijndel. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

2. Theodorus van Turnhout, gedoopt op zaterdag 21 januari 1792 in Boxtel, begraven op 

vrijdag 10 juli 1795 aldaar. 

3. Eijmert van Turnhout, gedoopt op donderdag 12 december 1793 in Boxtel, overleden 

(ongeveer 75 jaar oud) op vrijdag 22 januari 1869 in Nieuwkuijk, volgt IVa, hieronder. 

4. Theodorus van Turnhout, gedoopt op woensdag 24 februari 1796 in Boxtel, 

overleden (ongeveer 71 jaar oud) op donderdag 29 augustus 1867 in Schijndel, volgt 

IVb, hieronder. 

5. Margarita van Turnhout, gedoopt op vrijdag 16 maart 1798 in Gemonde. 

6. Henricus van Turnhout, gedoopt op vrijdag 24 mei 1799 in Schijndel, begraven op 

zaterdag 25 juli 1801 aldaar. 

7. Henricus van Turnhout, gedoopt op zaterdag 27 februari 1802 in Schijndel. 

 

Generatie IV 
 

 

IVa. Eijmert van Turnhout, zoon van Cornelis (Karel) van Turnhout (III), op pagina 1 en Anna Maria 

Dirk van Hannen, gedoopt op donderdag 12 december 1793 in Boxtel, overleden (ongeveer 75 

jaar oud) op vrijdag 22 januari 1869 in Nieuwkuijk, trouwde (respectievelijk ongeveer 36 en 

ongeveer 30 jaar oud) op woensdag 21 april 1830 in Herpt en Bern met Clasina Brouwers, 

dochter van Adriani Brouwers en Joanna de Wit, gedoopt op maandag 23 september 1799 in 

Boxtel, overleden (ongeveer 54 jaar oud) op vrijdag 28 april 1854 in Nieuwkuijk. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Cornelis van Turnhout, geboren op donderdag 13 mei 1830 in Nieuwkuijk, overleden 

(10 dagen oud) op zondag 23 mei 1830 aldaar. 

2. Geertruida van Turnhout, geboren op vrijdag 28 oktober 1831 in Nieuwkuijk, 

overleden (70 jaar oud) op dinsdag 18 februari 1902 aldaar. 

3. Adriana van Turnhout, geboren op woensdag 24 september 1834 in Nieuwkuijk, 

overleden (79 jaar oud) op zondag 14 december 1913 aldaar, volgt Va, op pagina 3. 

4. Mechelina van Turnhout, geboren op zondag 26 februari 1837 in Nieuwkuijk, 

overleden (34 jaar oud) op zondag 22 oktober 1871 aldaar. 

5. Johannes van Turenhout, geboren op zondag 10 april 1842 in Vlijmen, overleden (2 

weken oud) op zondag 24 april 1842 aldaar. 

 

IVb. Theodorus van Turnhout, zoon van Cornelis (Karel) van Turnhout (III), op pagina 1 en Anna 

Maria Dirk van Hannen, gedoopt op woensdag 24 februari 1796 in Boxtel, kleermaker, overleden 

(ongeveer 71 jaar oud) op donderdag 29 augustus 1867 in Schijndel, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) op zondag 17 november 1822 in Sint Michielsgestel met 

Louisa Wertmuller, gedoopt in 1799, overleden (ongeveer 81 jaar oud) op 

donderdag 4 november 1880 in Boxtel. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Adriaan van Turnhout, geboren op dinsdag 18 maart 1823 in Schijndel, overleden (15 

jaar oud) op zaterdag 16 juni 1838 aldaar. 

2. Johanna Maria van Turnhout, geboren op dinsdag 19 oktober 1824 in Schijndel, 

overleden (64 jaar oud) op woensdag 23 januari 1889 in Boxtel, volgt Vb, op pagina 4. 

3. Theodorus van Turnhout, geboren op dinsdag 19 oktober 1824 in Boxtel. 

4. Wilhelmus van Turnhout, geboren op donderdag 6 juli 1826 in Schijndel, overleden 
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(42 jaar oud) op maandag 30 november 1868 in Boxtel, volgt Vc, op pagina 4. 

5. Levenloos geboren kind van Turnhout, geboren op woensdag 30 juli 1828 in Boxtel. 

6. Kornelis van Turnhout, geboren op vrijdag 21 januari 1831 in Schijndel, trouwde 

(respectievelijk 30 en 31 jaar oud) op vrijdag 12 april 1861 in Hedel met Hendrika 

Kooijmans, dochter van Peter Kooijmans en Anna van den Hurk, geboren op 

dinsdag 2 februari 1830 in Dreumel. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. Hendrikus van Turnhout, geboren op maandag 2 september 1833 in Schijndel, 

overleden (59 jaar oud) op maandag 2 januari 1893 in Boxtel, volgt Vd, op pagina 5. 

8. Antonet van Turnhout, geboren op dinsdag 3 november 1835 in Schijndel, overleden 

(1 jaar oud) op maandag 20 maart 1837 aldaar. 

9. Antonet van Turnhout, geboren op maandag 22 januari 1838 in Schijndel, overleden 

(15 jaar oud) op zaterdag 24 december 1853 aldaar. 

10. Adrianus van Turnhout, geboren op donderdag 19 maart 1840 in Schijndel, volgt 

Ve, op pagina 5. 

 

Generatie V 
 

 

Va. Adriana van Turnhout, dochter van Eijmert van Turnhout (IVa), op pagina 2 en Clasina 

Brouwers, geboren op woensdag 24 september 1834 in Nieuwkuijk, overleden (79 jaar oud) op 

zondag 14 december 1913 aldaar, trouwde (respectievelijk 24 en 23 jaar oud) op 

zaterdag 19 februari 1859 in Nieuwkoop met Adriaan Schuurmans, zoon van Francis 

Schuurmans en Antonetta van Pinxteren, geboren op zaterdag 7 maart 1835 in Nieuwkuijk, 

overleden (78 jaar oud) op dinsdag 22 april 1913 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 

1. Antonetta Schuurmans, geboren op dinsdag 6 december 1859 in 

Nieuwkuijk en Onsenoort, overleden (25 jaar oud) op woensdag 20 mei 1885 in 

Nieuwkuijk, trouwde in Nieuwkuijk met Johannes Kivits, zoon van Gijsbert Kivits en 

Johanna Bruurmijn, geboren op donderdag 10 januari 1861 in Vlijmen. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Nicolaas Schuurmans, geboren op woensdag 2 januari 1861 in Nieuwkuijk, overleden 

(2 weken oud) op woensdag 16 januari 1861 aldaar. 

3. Clasina Schuurmans, geboren op zaterdag 3 mei 1862 in Nieuwkuijk en Onsenoort, 

overleden (75 jaar oud) op maandag 7 juni 1937 in Vlijmen, trouwde (beiden 23 jaar 

oud) op woensdag 13 januari 1886 in Nieuwkuijk met Franciscus Koolen, zoon van 

Leonardus Koolen en Johanna Moonen, geboren op donderdag 7 augustus 1862 in 

Vlijmen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Francis Schuurmans, geboren op woensdag 15 juli 1863 in Nieuwkuijk, trouwde 

(respectievelijk 30 en ongeveer 31 jaar oud) op woensdag 16 augustus 1893 in 

Baardwijk met Apolonia Cornelia Adriaanse, dochter van Adrianus Adriaanse en 

Cornelia Buijs, geboren omstreeks 1862 in Terheijden. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

5. Hubertus Schuurmans, geboren op maandag 28 mei 1866 in Nieuwkuijk, trouwde 

(respectievelijk 31 en ongeveer 21 jaar oud) op vrijdag 18 juni 1897 in Zevenbergen 

met Helena van Beek, dochter van Adrianus van Beek en Geertrui Hamers, geboren 

omstreeks 1875 in Fijnaart en Heijningen. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

6. Maria Schuurmans, geboren op donderdag 17 oktober 1867 in Nieuwkuijk, overleden 

(71 jaar oud) op dinsdag 20 december 1938 in Vlijmen, trouwde (respectievelijk 21 en 

23 jaar oud) op maandag 5 november 1888 in Nieuwkuijk met Johannes Samuels, 

zoon van Petrus Samuels en Johanna Treuren, geboren op vrijdag 17 maart 1865 in 

Nieuwkuijk en Onsenoort. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

7. Cornelia Schuurmans, geboren op dinsdag 2 november 1869 in Nieuwkuijk, trouwde 

(31 jaar oud) op woensdag 1 mei 1901 in Nieuwkuijk met Lambertus van de Ven, 

zoon van Hendrik van de Ven en Johanna Pelders. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 
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geboren. 

8. Johanna Maria Schuurmans, geboren op donderdag 24 november 1870 in 

Nieuwkuijk, trouwde (35 jaar oud) op woensdag 7 februari 1906 in Nieuwkuijk met 

Willem Bruurmijn, zoon van Johannes Bruurmijn en Maria van Engelen, geboren in 

Nieuwkuijk en Onsenoort. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

9. Levenloos geboren dochter Schuurmans, geboren op maandag 5 februari 1872 in 

Nieuwkuijk. 

10. Engelina Schuurmans, geboren op maandag 6 januari 1873 in Nieuwkuijk, trouwde 

(25 jaar oud) op woensdag 8 juni 1898 in Nieuwkuijk met Francis Heijmans, zoon van 

Martinus Heijmans en Maria Anna van der Veen, geboren in Vlijmen. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

11. Adriaan Schuurmans, geboren op donderdag 4 juni 1874 in Nieuwkuijk, overleden (2 

maanden oud) op zondag 16 augustus 1874 aldaar. 

12. Adriaan Schuurmans, geboren op vrijdag 26 januari 1877 in Nieuwkuijk. 

13. Petronella Schuurmans, geboren op donderdag 15 januari 1880 in Nieuwkuijk, 

overleden (6 weken oud) op vrijdag 27 februari 1880 aldaar. 

 

Vb. Johanna Maria van Turnhout, dochter van Theodorus van Turnhout (IVb), op pagina 2 en 

Louisa Wertmuller, geboren op dinsdag 19 oktober 1824 in Schijndel, spinster, overleden (64 jaar 

oud) op woensdag 23 januari 1889 in Boxtel, trouwde (1) met Cornelis Timmermans, geboren op 

dinsdag 1 april 1823 in Boxtel, arbeider, overleden (40 jaar oud) op dinsdag 18 augustus 1863 in 

Boxtel. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Johannes Cornelus Timmermans, geboren op vrijdag 3 juni 1859 in Boxtel, trouwde 

(respectievelijk 24 en 28 jaar oud) op donderdag 1 mei 1884 in Haaren met Johanna 

van Summeren, dochter van Johannes van Summeren en Hendrica van den Broek, 

geboren op zaterdag 1 maart 1856 in Boxtel. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

 Johanna Maria van Turnhout, trouwde (2) met Gerardus van der Steen, geboren op 

maandag 14 mei 1827 in Boxtel. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

 Gerardus van der Steen, trouwde (1) met Christina van de Broek, geboren omstreeks 1827. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

Vc. Wilhelmus van Turnhout, zoon van Theodorus van Turnhout (IVb), op pagina 2 en Louisa 

Wertmuller, geboren op donderdag 6 juli 1826 in Schijndel, boerenarbeider, overleden (42 jaar 

oud) op maandag 30 november 1868 in Boxtel, trouwde (respectievelijk 23 en 21 jaar oud) op 

zaterdag 4 mei 1850 in Boxtel met Hendrika van Kuijk, dochter van Johannes van Kuijk en 

Elisabeth Vingerhoets, geboren op dinsdag 14 oktober 1828 in Boxtel, overleden (75 jaar oud) op 

donderdag 15 september 1904 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Johannes van Turnhout, geboren op donderdag 23 januari 1851 in Boxtel, overleden 

(66 jaar oud) op dinsdag 30 januari 1917 in Woensel, volgt VIa, op pagina 5. 

2. Maria van Turnhout, geboren op donderdag 11 augustus 1853 in Boxtel, overleden (5 

weken oud) op donderdag 15 september 1853 aldaar. 

3. Marinus van Turnhout, geboren op dinsdag 9 juni 1857 in Boxtel, overleden (2 

maanden oud) op maandag 10 augustus 1857 aldaar. 

4. Theodorus van Turnhout, geboren op zondag 29 juni 1862 in Boxtel, volgt VIb, op 

pagina 6. 

5. Wilhelmina van Turnhout, geboren op maandag 15 maart 1869 in Boxtel, volgt 

VIc, op pagina 7. 

 

 Hendrika van Kuijk, dochter van Johannes van Kuijk en Elisabeth Vingerhoets, trouwde 
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(respectievelijk 46 en 33 jaar oud) (2) op maandag 11 oktober 1875 in Boxtel met Johannes van 

Mensfoort, zoon van Johannes van Mensfoort en Maria Jansen, geboren op 

zaterdag 12 maart 1842 in Boxtel. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Vd. Hendrikus van Turnhout, zoon van Theodorus van Turnhout (IVb), op pagina 2 en Louisa 

Wertmuller, geboren op maandag 2 september 1833 in Schijndel, klompenmaker, overleden (59 

jaar oud) op maandag 2 januari 1893 in Boxtel, trouwde (respectievelijk 26 en 27 jaar oud) op 

zaterdag 28 april 1860 in Boxtel met Clara van Empel, dochter van Cornelia van Empel, geboren 

op zaterdag 6 oktober 1832 in Esch, overleden (47 jaar oud) op zondag 16 november 1879 in 

Boxtel. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Theodorus van Turnhout, geboren op zaterdag 23 februari 1861 in Boxtel, overleden 

(71 jaar oud) op zaterdag 7 mei 1932 in Eindhoven, volgt VId, op pagina 7. 

2. Cornelis van Turnhout, geboren op zaterdag 20 december 1862 in Boxtel, overleden 

(3 jaar oud) op maandag 12 maart 1866 aldaar. 

3. Maria van Turnhout, geboren op dinsdag 21 juni 1864 in Boxtel, overleden (4 

maanden oud) op vrijdag 11 november 1864 aldaar. 

4. Adrianus van Turnhout, geboren op donderdag 23 november 1865 in Boxtel, 

overleden (8 jaar oud) op maandag 2 november 1874 aldaar. 

5. Maria van Turnhout, geboren op zaterdag 21 september 1867 in Boxtel, volgt VIe, op 

pagina 8. 

6. Cornelis van Turnhout, geboren op woensdag 6 oktober 1869 in Boxtel, volgt VIf, op 

pagina 8. 

7. Cornelia van Turnhout, geboren op zondag 7 april 1872 in Boxtel, trouwde 

(respectievelijk 29 en 30 jaar oud) op vrijdag 17 mei 1901 in Boxtel met Franciscus 

Gabinus van Kleef, zoon van Adriaan van Kleef en Ardien van Kasteren, geboren op 

dinsdag 14 februari 1871. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Ve. Adrianus van Turnhout, zoon van Theodorus van Turnhout (IVb), op pagina 2 en Louisa 

Wertmuller, geboren op donderdag 19 maart 1840 in Schijndel, klompenmaker, trouwde 

(respectievelijk 28 en 33 jaar oud) op zaterdag 9 mei 1868 in Boxtel met Johanna Maria van der 

Braak, dochter van Cornelis van der Braak en Wilhelmina van den Heuvel, geboren op 

maandag 5 januari 1835 in Boxtel. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Theodora van Turnhout, geboren op dinsdag 5 oktober 1869 in Boxtel, overleden (1 

jaar oud) op maandag 23 januari 1871 aldaar. 

2. Wilhelmina Maria van Turnhout, geboren op zaterdag 14 januari 1871 in Boxtel, 

trouwde (respectievelijk 24 en 28 jaar oud) op maandag 6 mei 1895 in Boxtel met 

Adrianus Jacobus van Kessel, zoon van Johannes van Kessel en Hendrika van 

Breugel, geboren op dinsdag 8 januari 1867 in Boxtel, schoenmaker. Uit dit huwelijk 

zijn geen kinderen geboren. 

3. Theodorus van Turnhout, geboren op zaterdag 14 september 1872 in 

Boxtel, onderwijzer in 1930, kloosterling in 1930, overleden (57 jaar oud) op 

vrijdag 30 mei 1930 in 's-Hertogenbosch. 

 

Generatie VI 
 

 

VIa. Johannes van Turnhout, zoon van Wilhelmus van Turnhout (Vc), op pagina 4 en Hendrika van 

Kuijk, geboren op donderdag 23 januari 1851 in Boxtel, wever, overleden (66 jaar oud) op 

dinsdag 30 januari 1917 in Woensel, trouwde (respectievelijk 37 en ongeveer 27 jaar oud) (1) op 

zaterdag 17 november 1888 in 's-Hertogenbosch met Joanna van de Langenberg, dochter van 

Henricus van de Langenberg en Josephina Arnolda Wouters, geboren omstreeks 1861 in 
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's-Hertogenbosch. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Hendrikus Josephus van Turnhout, geboren op woensdag 12 maart 1890 in Boxtel, 

overleden (64 jaar oud) op woensdag 23 februari 1955 in Eindhoven, volgt VIIa, op 

pagina 8. 

2. Johannes (Jan) van Turnhout, geboren op zaterdag 23 januari 1892 in Boxtel, 

overleden (73 jaar oud) op zondag 7 februari 1965 in Eindhoven, volgt VIIb, op pagina 

9. 

3. Josephus Arnoldus van Turnhout, geboren op zondag 16 juli 1893 in Boxtel, 

overleden (79 jaar oud) op vrijdag 1 juni 1973 in Eindhoven1, volgt VIIc, op pagina 9. 

4. Maria Petronella Johanna van Turnhout, geboren op woensdag 2 januari 1895 in 

Boxtel, overleden (74 jaar oud) op woensdag 14 mei 1969 in Eindhoven, trouwde 

(respectievelijk 20 en 27 jaar oud) op zaterdag 13 februari 1915 in Woensel met 

Antonius Sprengers, zoon van Paul Sprengers en Johanna Maria Stoeffe, geboren op 

zaterdag 3 september 1887 in Geldrop, wever, overleden (81 jaar oud) op 

zaterdag 26 juli 1969 in Eindhoven. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Cornelis van Turnhout, geboren op maandag 23 november 1896 in Boxtel, overleden 

(12 dagen oud) op zaterdag 5 december 1896 aldaar. 

6. Wilhelmina van Turnhout, geboren op woensdag 19 januari 1898 in Boxtel, overleden 

(2 jaar oud) op donderdag 31 mei 1900 aldaar. 

7. Theodorus Wilhelmus van Turnhout, geboren op zondag 29 oktober 1899 in 

Boxtel, wisselloper, overleden (82 jaar oud) op zaterdag 13 maart 1982 in Eindhoven, 

trouwde (respectievelijk 26 en 21 jaar oud) op vrijdag 27 augustus 1926 in Eindhoven 

met Maria Wilhelmine Antonia Michels, dochter van Anton Michels en Gertruid 

Anna Veltgens, geboren op zaterdag 22 juli 1905 in 

Essen [nordrhein-westfalen, Duitsland], nopster. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

8. Aloijsius van Turnhout, geboren op dinsdag 20 november 1900 in Boxtel, overleden 

(3 maanden oud) op zaterdag 9 maart 1901 aldaar. 

9. Adrianus Cornelis van Turnhout, geboren op zondag 3 mei 1903 in Boxtel, overleden 

(68 jaar oud) op dinsdag 2 november 1971 in Eindhoven, volgt VIId, op pagina 10. 

 

 Joanna van de Langenberg, dochter van Henricus van de Langenberg en Josephina Arnolda 

Wouters, trouwde (2) met Johannes Henricus Beekvelt. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Johannes van Turnhout, trouwde (respectievelijk 25 en 18 jaar oud) (2) op zaterdag 6 mei 1876 in 

Boxtel met Cornelia Kluitmans, dochter van Johannes Kluitmans en Gijsberdina Overdijk, 

geboren op zaterdag 16 januari 1858 in Boxtel, dienstbode, overleden (29 jaar oud) op 

maandag 28 november 1887 in Boxtel. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Wilhelmina Johanna van Turnhout, geboren op dinsdag 13 juni 1876 in Boxtel, 

overleden (8 maanden oud) op zaterdag 17 februari 1877 aldaar. 

2. Gijsberdina van Turnhout, geboren op zondag 17 maart 1878 in Boxtel, volgt VIIe, op 

pagina 11. 

3. Wilhelmus Johannes van Turnhout, geboren op zondag 13 juni 1880 in Boxtel, 

overleden (35 jaar oud) op woensdag 23 juni 1915 aldaar, volgt VIIf, op pagina 11. 

4. Hendrika van Turnhout, geboren op zondag 26 april 1885 in Boxtel, spoelster, 

trouwde (respectievelijk 20 en ongeveer 22 jaar oud) op vrijdag 17 november 1905 in 

Boxtel met Wilhelmus van den Broek, zoon van Hendikus van den Broek en Barbara 

Voets, geboren omstreeks 1883 in Boxtel. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

5. Johanna Maria van Turnhout, geboren op maandag 4 juli 1887 in Boxtel, overleden (3 

maanden oud) op zaterdag 22 oktober 1887 aldaar. 

6. Johannes Adrianus van Turnhout, geboren op maandag 4 juli 1887 in Boxtel, 

overleden aldaar. 
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VIb. Theodorus van Turnhout, zoon van Wilhelmus van Turnhout (Vc), op pagina 4 en Hendrika van 

Kuijk, geboren op zondag 29 juni 1862 in Boxtel, machinesteller, trouwde (respectievelijk 24 en 37 

jaar oud) op vrijdag 14 januari 1887 in Boxtel met Anna Maria Nooyen, dochter van Sebastianus 

Nooyen en Anna Maria Greefkens, geboren op maandag 7 januari 1850 in Uden, overleden (64 

jaar oud) op donderdag 9 juli 1914 in Boxtel. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Wilhelmina van Turnhout, geboren op donderdag 3 maart 1887 in Boxtel, overleden 

(2 weken oud) op donderdag 17 maart 1887 aldaar. 

2. Wilhelmus Johannes van Turnhout, geboren op donderdag 3 maart 1887 in Boxtel, 

overleden (3 dagen oud) op zondag 6 maart 1887 aldaar. 

3. Johannes Wilhelmus van Turnhout, geboren op vrijdag 9 maart 1888 in Boxtel, 

overleden (één dag oud) op zaterdag 10 maart 1888 aldaar. 

4. Sebastiaan van Turnhout, geboren op vrijdag 9 maart 1888 in Boxtel, overleden (4 

dagen oud) op dinsdag 13 maart 1888 aldaar. 

5. Wilhelmina van Turnhout, geboren op maandag 10 maart 1890 in Boxtel, trouwde 

(respectievelijk 24 en ongeveer 22 jaar oud) op dinsdag 25 augustus 1914 in Boxtel met 

Peter Johan Verzett, zoon van Hendrikus Verzett en Hermina Hermes, geboren in 

1892 in Gennep. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Anna Maria Nooyen, dochter van Sebastianus Nooyen en Anna Maria Greefkens, trouwde (2) 

met Johannes Theodorus van Riet. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIc. Wilhelmina van Turnhout, dochter van Wilhelmus van Turnhout (Vc), op pagina 4 en Hendrika 

van Kuijk, geboren op maandag 15 maart 1869 in Boxtel, trouwde (respectievelijk 20 en 23 jaar 

oud) op vrijdag 3 mei 1889 in Boxtel met Louis Solon, zoon van Martinus Solon en Mechelina 

van Erp, geboren op woensdag 23 augustus 1865 in Bemmel, Zuster Maria Alphonsa van den H. 

Aloysius; Klooster Nazareth te Oirschot, overleden (72 jaar oud) op maandag 1 augustus 1938 in 

Arnhem. 

 Uit dit huwelijk 2 dochters: 

1. Martina Solon, geboren omstreeks 1891 in Boxtel, trouwde (respectievelijk ongeveer 

19 en ongeveer 21 jaar oud) op vrijdag 5 mei 1911 in Boxtel met Cornelis Dominicus 

Nooren, zoon van Hendrik Nooren en Helena Hendrika Johanna Zopfi, geboren 

omstreeks 1889 in Teteringen. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. Wilhelmina Solon, geboren omstreeks 1892 in Boxtel, trouwde (respectievelijk 

ongeveer 20 en ongeveer 21 jaar oud) op vrijdag 25 oktober 1912 in Boxtel met 

Martinus van Oirschot, zoon van Adrianus van Oirschot en Godefrida Barbara 

Spijkers, geboren omstreeks 1891 in Boxtel. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen 

geboren. 

 

VId. Theodorus van Turnhout, zoon van Hendrikus van Turnhout (Vd), op pagina 5 en Clara van 

Empel, geboren op zaterdag 23 februari 1861 in Boxtel, overleden (71 jaar oud) op 

zaterdag 7 mei 1932 in Eindhoven, trouwde (respectievelijk 23 en 21 jaar oud) op 

vrijdag 29 augustus 1884 in Boxtel met Maria van den Braak, dochter van Gijsbertus van den 

Braak en Gijsberta van Kessel, geboren op vrijdag 31 oktober 1862 in Boxtel, overleden (73 jaar 

oud) op zondag 1 maart 1936 in Eindhoven. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Hendrikus Godefridus Maria van Turnhout, geboren op zondag 14 december 1884 

in Boxtel, volgt VIIg, op pagina 12. 

2. Gijsberta Maria van Turnhout, geboren op zondag 2 mei 1886 in Boxtel, overleden 

(85 jaar oud) op zondag 2 mei 1971 in 's-Gravenhage, begraven aldaar, trouwde 

(respectievelijk 20 en 21 jaar oud) op woensdag 24 oktober 1906 in 's-Gravenhage met 

Martinus Josephus Engelbertus van Gemert, geboren op donderdag 5 februari 1885 

in Boxtel, overleden (86 jaar oud) op zondag 23 mei 1971 in 's-Gravenhage, begraven 
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aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Lambertus van Turnhout, geboren op donderdag 24 november 1887 in Boxtel, 

overleden (81 jaar oud) op zaterdag 17 mei 1969 in Eindhoven, volgt VIIh, op pagina 

12. 

4. Clasina Maria van Turnhout, geboren op zaterdag 8 september 1888 in Boxtel, 

overleden (4 maanden oud) op zondag 13 januari 1889 aldaar. 

5. Nicolaas van Turnhout, geboren op vrijdag 18 december 1891 in Boxtel, overleden (81 

jaar oud) op vrijdag 23 maart 1973 in Erp, volgt VIIi, op pagina 13. 

6. Cornelia van Turnhout, geboren op dinsdag 12 december 1893 in Boxtel. 

7. Maria Cornelia van Turnhout, geboren op maandag 4 oktober 1897 in Boxtel. 

8. Antonia Maria van Turnhout, geboren op donderdag 4 oktober 1900 in Boxtel, 

overleden (1 jaar oud) op vrijdag 14 februari 1902 aldaar. 

9. Gerdina van Turnhout, geboren op vrijdag 10 februari 1905 in 's-Gravenhage, 

overleden (90 jaar oud) op vrijdag 12 mei 1995 in Zoetermeer, volgt VIIj, op pagina 13. 

 

VIe. Maria van Turnhout, dochter van Hendrikus van Turnhout (Vd), op pagina 5 en Clara van 

Empel, geboren op zaterdag 21 september 1867 in Boxtel, trouwde (beiden 22 jaar oud) op 

vrijdag 25 april 1890 in Boxtel met Sebastiaan van Iersel, zoon van Jan van Iersel en Francisca 

Somers, geboren op maandag 9 september 1867 in Oirschot. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Francisca Clasina van Iersel, geboren in Helvoirt, trouwde op woensdag 24 mei 1916 

in Oisterwijk met Lambertus Joannes van de Snepscheut, zoon van Marinus van de 

Snepscheut en Drunen van Drunen, geboren in Tilburg. Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

 

VIf. Cornelis van Turnhout, zoon van Hendrikus van Turnhout (Vd), op pagina 5 en Clara van 

Empel, geboren op woensdag 6 oktober 1869 in Boxtel, arbeider, trouwde (respectievelijk 25 en 

ongeveer 25 jaar oud) op maandag 1 juli 1895 in Valkenswaard met Johanna Maria van 

Vlokhoven, dochter van Jasper van Vlokhoven en Hendrika van Veghel, geboren omstreeks 1870 

in Helmond. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Hendricus Cornelis van Turnhout, geboren op zaterdag 12 juni 1897 in 

Valkenswaard, volgt VIIk, op pagina 14. 

2. Levenloos geboren kind van Turnhout, geboren op dinsdag 12 februari 1901 in 

Udenhout. 

3. Carolus van Turnhout, geboren op zaterdag 5 juli 1902 in Udenhout, volgt VIIl, op 

pagina 14. 

 

Generatie VII 
 

 

VIIa. Hendrikus Josephus van Turnhout, zoon van Johannes van Turnhout (VIa), op pagina 5 en 

Joanna van de Langenberg, geboren op woensdag 12 maart 1890 in Boxtel, sigarenmaker, wever, 

overleden (64 jaar oud) op woensdag 23 februari 1955 in Eindhoven, trouwde (respectievelijk 18 

en 19 jaar oud) op zondag 15 november 1908 in Woensel met Christina Plugers, dochter van 

Petrus Hubertus Plugers en Anna Maria van de Wiel, geboren op maandag 13 mei 1889 in Strijp, 

overleden (85 jaar oud) op dinsdag 28 januari 1975 in Weert. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Johannes Hendrikus van Turnhout, geboren op zaterdag 23 januari 1909 in Woensel, 

overleden (79 jaar oud) op vrijdag 29 april 1988 in Eindhoven, volgt VIIIa, op pagina 

14. 

2. Maria Petronella Johanna van Turnhout, geboren op maandag 27 juni 1910 in 

Woensel, overleden (58 jaar oud) op woensdag 14 mei 1969 in Eindhoven, trouwde 

(beiden 23 jaar oud) op zaterdag 5 augustus 1933 in Eindhoven met Hendrikus de 
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Haas, zoon van Johannes de Haas en Petronella de Veer, geboren op 

zondag 21 november 1909 in 's-Hertogenbosch, overleden (74 jaar oud) op 

vrijdag 6 juli 1984 in Eindhoven. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

3. Johanna Petronella Cornelia van Turnhout, geboren op woensdag 31 januari 1912, 

trouwde met Johannes Tilmanus Christiaan Mathilda (Jan) Aerdt, zoon van Petrus 

Johannes Aerdts en Johanna Maria Pijpers, geboren op zondag 24 april 1910 in 

Swalmen, overleden (76 jaar oud) op dinsdag 15 juli 1986 in Eindhoven. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Petrus Henricus Cornelis van Turnhout, geboren op zaterdag 10 januari 1914 in 

Woensel, overleden (84 jaar oud) op donderdag 23 april 1998 in Eindhoven, volgt 

VIIIb, op pagina 14. 

5. Henricus Josephus van Turnhout, geboren in 1915 in Woensel, overleden (ongeveer 1 

jaar oud) op maandag 14 mei 1917 aldaar. 

6. Christiaan van Turnhout, geboren op dinsdag 19 september 1916 in Woensel, 

overleden (86 jaar oud) op woensdag 13 augustus 2003 in Veldhoven, volgt VIIIc, op 

pagina 15. 

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

geboren. 

 

VIIb. Johannes (Jan) van Turnhout, zoon van Johannes van Turnhout (VIa), op pagina 5 en Joanna van 

de Langenberg, geboren op zaterdag 23 januari 1892 in Boxtel, bontwever, overleden (73 jaar 

oud) op zondag 7 februari 1965 in Eindhoven, trouwde (respectievelijk 22 en 20 jaar oud) op 

dinsdag 24 november 1914 in Woensel met Maria Lamberdina Renders, dochter van Gerardus 

Renders en Maria Elisabeth Denkers, geboren op vrijdag 15 december 1893 in Woensel, overleden 

(72 jaar oud) op woensdag 11 mei 1966 in Eindhoven. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Gerarda Johanna van Turnhout, geboren op woensdag 24 december 1913 in 

Amsterdam, overleden (72 jaar oud) op zondag 9 november 1986 in Eindhoven, 

trouwde (respectievelijk 19 en 21 jaar oud) op vrijdag 4 augustus 1933 in Eindhoven 

met Abraham van Zanten, zoon van Karel van Zanten en Maria Brouwers, geboren 

op zondag 30 juni 1912 in Zeist. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Elisabeth Josephina van Turnhout, geboren op donderdag 4 februari 1915 in 

Woensel, overleden (64 jaar oud) in augustus 1979 in 

Dülmen [nordrhein-westfalen, Duitsland], trouwde (respectievelijk 18 en 25 jaar 

oud) op zaterdag 21 oktober 1933 in Eindhoven met Peter Paul Rötten, geboren op 

woensdag 23 september 1908 in Dülmen [nordrhein-westfalen, Duitsland]. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

3. Johannes Antonius van Turnhout, geboren op donderdag 22 juni 1916 in Woensel, 

overleden (82 jaar oud) op dinsdag 24 november 1998 in Eindhoven, volgt VIIId, op 

pagina 15. 

4. Henricus Theodorus Wilhelmus van Turnhout, geboren in februari 1918 in Woensel, 

overleden (7 weken oud) op zondag 7 april 1918 aldaar. 

5. Josephus Cornelis (Sjef) van Turnhout, geboren op zondag 23 maart 1919 in 

Woensel, overleden (50 jaar oud) op vrijdag 27 februari 1970 in Amsterdam, volgt 

VIIIe, op pagina 15. 

6. Johanna Lamberdina van Turnhout, geboren op dinsdag 3 januari 1922 in Woensel, 

overleden (63 jaar oud) op dinsdag 4 juni 1985 in Eindhoven, trouwde (respectievelijk 

23 en 25 jaar oud) op zaterdag 11 augustus 1945 in Eindhoven Kerk met Hugo 

Josephius van Oorschot, geboren op dinsdag 11 mei 1920 in Schiedam. Uit dit 

huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

7. David Theodorus van Turnhout, geboren op maandag 3 maart 1924 in Eindhoven, 

overleden (80 jaar oud) op woensdag 29 december 2004 in Veldhoven, volgt VIIIf, op 

pagina 15. 

8. Louisa Catharina van Turnhout, geboren op woensdag 5 oktober 1927 in Eindhoven, 

overleden (76 jaar oud) op donderdag 30 september 2004 in Deventer, volgt VIIIg, op 
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pagina 16. 

9. (Niet openbaar), volgt VIIIh, op pagina 16. 

10. (Niet openbaar), volgt VIIIi, op pagina 16. 

 

VIIc. Josephus Arnoldus van Turnhout, zoon van Johannes van Turnhout (VIa), op pagina 5 en 

Joanna van de Langenberg, geboren op zondag 16 juli 1893 in Boxtel, overleden (79 jaar oud) op 

vrijdag 1 juni 1973 in Eindhoven1, trouwde (respectievelijk 22 en 21 jaar oud) op 

zondag 2 juli 1916 in Woensel met Maria Elisabeth Triki, dochter van Lambert Triki en Maria 

Catharina van de Boom, geboren op donderdag 9 augustus 1894 in Hamont [limburg, België], 

overleden (69 jaar oud) op woensdag 11 september 1963 in Eindhoven. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Johannes Lambertus van Turnhout, geboren in juni 1917 in Woensel, overleden (32 

dagen oud) op dinsdag 17 juli 1917 aldaar. 

2. Lambertus Johannes Henricus Maria van Turnhout, geboren op dinsdag 25 juni 1918 

in Woensel, overleden (73 jaar oud) op dinsdag 4 februari 1992 in Brunssum, volgt 

VIIIj, op pagina 16. 

3. Wilhelmus Johannes Maria van Turnhout, geboren op zondag 4 september 1921 in 

Eindhoven, overleden (48 jaar oud) op zaterdag 22 augustus 1970 in Arnhem, volgt 

VIIIk, op pagina 17. 

4. (Niet openbaar), volgt VIIIl, op pagina 17. 

5. (Niet openbaar), volgt VIIIm, op pagina 17. 

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

geboren. 

7. Johanna Cristina Wilhelmina van Turnhout, geboren op zaterdag 2 januari 1932 in 

Eindhoven, overleden (74 jaar oud) op vrijdag 20 oktober 2006 aldaar, volgt VIIIn, op 

pagina 17. 

 

Josephus Arnoldus van Turnhout. 

 

 

 
 

 

 

VIId. Adrianus Cornelis van Turnhout, zoon van Johannes van Turnhout (VIa), op pagina 5 en Joanna 
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van de Langenberg, geboren op zondag 3 mei 1903 in Boxtel, overleden (68 jaar oud) op 

dinsdag 2 november 1971 in Eindhoven, trouwde (respectievelijk 24 en 23 jaar oud) (1) op 

zaterdag 19 november 1927 in Eindhoven in de st'Trudokerk met Theresia Johanna de Hondt, 

dochter van Leopold de Hondt en Jacoba Dingen, geboren op woensdag 24 februari 1904 in 

Strijp, overleden (56 jaar oud) op zondag 9 oktober 1960 in Eindhoven. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Johanna Jacoba Theresia (Annie) van Turnhout, geboren op 

donderdag 24 januari 1929 in Strijp, overleden (70 jaar oud) op 

woensdag 29 september 1999 in Eindhoven, volgt VIIIo, op pagina 17. 

2. Leopoldus Johannes van Turnhout, geboren op zondag 23 augustus 1931 in 

Eindhoven, overleden (73 jaar oud) op donderdag 3 februari 2005 in Veldhoven, volgt 

VIIIp, op pagina 18. 

3. (Niet openbaar), volgt VIIIq, op pagina 19. 

 

 Adrianus Cornelis van Turnhout, trouwde (respectievelijk 58 en ongeveer 55 jaar oud) (2) op 

maandag 11 september 1961 in Eindhoven met Truus van Dijk, geboren in 1906 in Utrecht. 

 Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

 

VIIe. Gijsberdina van Turnhout, dochter van Johannes van Turnhout (VIa), op pagina 5 en Cornelia 

Kluitmans, geboren op zondag 17 maart 1878 in Boxtel, trouwde (respectievelijk 20 en 36 jaar 

oud) op vrijdag 20 januari 1899 in Boxtel met Willem van Uden, zoon van Driek van Uden en 

Hendrika Koolen, geboren op vrijdag 11 juli 1862 in Sint Michielsgestel, overleden (79 jaar oud) 

op donderdag 21 augustus 1941 in Baarn. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Magdalene Hendrika van Uden, geboren in Boxtel, trouwde op 

dinsdag 29 januari 1918 in Boxtel met Martinus Sprokkelenburg, dochter van Petrus 

Sprokkelenburg en Margaretha Selier, geboren in Amsterdam. Uit dit huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. 

 

VIIf. Wilhelmus Johannes van Turnhout, zoon van Johannes van Turnhout (VIa), op pagina 5 en 

Cornelia Kluitmans, geboren op zondag 13 juni 1880 in Boxtel, wever, overleden (35 jaar oud) op 

woensdag 23 juni 1915 in Boxtel (TBC), trouwde (respectievelijk 26 en 20 jaar oud) op 

vrijdag 19 april 1907 in Boxtel met Petronella (Pietje) van Hooff, dochter van Johannes Hooff en 

Anna van Bragt, geboren op dinsdag 18 januari 1887 in Boxtel, overleden (74 jaar oud) op 

zaterdag 4 maart 1961 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 3 dochters: 

1. Cornelia Adriana (Cor) van Turnhout, geboren op donderdag 28 april 1910 in Boxtel, 

overleden (39 jaar oud) op woensdag 2 november 1949 in Geldrop, trouwde (beiden 

26 jaar oud) op donderdag 16 juli 1936 in Boxtel met Theodorus Jacobus Verhoeven, 

geboren op donderdag 28 april 1910 in Boxtel, overleden (39 jaar oud) op 

woensdag 2 november 1949 in Geldrop. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

2. Adriana Antonetta (Sjaan) van Turnhout, geboren op maandag 8 januari 1912 in 

Boxtel, overleden (79 jaar oud) op vrijdag 8 februari 1991 aldaar, trouwde 

(respectievelijk 24 en 21 jaar oud) op maandag 27 april 1936 in Boxtel met Johannes 

Petrus Jacobus (Jo) van der Plas, geboren op zaterdag 20 juni 1914 in Boxtel, voeger, 

overleden (73 jaar oud) op woensdag 3 februari 1988 in Vught2. Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

3. Antonetta Johanna Maria (Anny) van Turnhout, geboren op maandag 6 juli 1914 in 

Boxtel. Vis en groentenhandelaar en had de eerste ambulante frietkraam in 

Eindhoven, trouwde met Theodorus Franciscus (Theo) Breuer, geboren op 

donderdag 12 februari 1914 in Oud-Beijerland, overleden (55 jaar oud) op 

woensdag 30 juli 1969 in Breda. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

Johannes Petrus Jacobus (Jo) van der Plas. 
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VIIg. Hendrikus Godefridus Maria van Turnhout, zoon van Theodorus van Turnhout (VId), op 

pagina 7 en Maria van den Braak, geboren op zondag 14 december 1884 in Boxtel, trouwde met 

Geertruida Maria Elisabeth Rutten, geboren op zaterdag 12 februari 1887 in Delft. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Maria Frederika van Turnhout, geboren op dinsdag 22 maart 1910 in 's-Gravenhage3, 

overleden (86 jaar oud) op zaterdag 25 mei 1996 aldaar3, trouwde (respectievelijk 21 

en 25 jaar oud) op woensdag 3 februari 1932 in 's-Gravenhage met Emile Henri 

Nanning, geboren op maandag 5 november 1906 in 's-Gravenhage, overleden (85 jaar 

oud) op woensdag 20 november 1991 aldaar. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

2. Geertruida Cornelia van Turnhout, geboren op dinsdag 11 juli 1911 in 

's-Gravenhage, overleden (85 jaar oud) op zondag 13 oktober 1996 aldaar, volgt 

VIIIr, op pagina 19. 

3. Wilhelmina Cornelia van Turnhout, geboren op vrijdag 5 maart 1920 in 

's-Gravenhage4, overleden (74 jaar oud) op donderdag 18 augustus 1994 aldaar4, volgt 

VIIIs, op pagina 19. 

4. Nicolaas van Turnhout, geboren op maandag 20 maart 1922 in 's-Gravenhage, 

overleden (83 jaar oud) op zaterdag 31 december 2005 in Zoetermeer, volgt VIIIt, op 

pagina 20. 

5. Gerardus Hendrikus van Turnhout, geboren op woensdag 26 augustus 1925 in 

's-Gravenhage, overleden (83 jaar oud) op vrijdag 7 november 2008 aldaar, volgt 

VIIIu, op pagina 20. 

 

VIIh. Lambertus van Turnhout, zoon van Theodorus van Turnhout (VId), op pagina 7 en Maria van 

den Braak, geboren op donderdag 24 november 1887 in Boxtel, sigarenmaker, overleden (81 jaar 

oud) op zaterdag 17 mei 1969 in Eindhoven, trouwde (respectievelijk 24 en 18 jaar oud) op 

zondag 14 juli 1912 in Woensel met Maria van de Meulengraaf, dochter van Antonius van de 

Meulengraaf en Catharina van Erp, geboren op vrijdag 30 maart 1894 in Best, overleden (48 jaar 

oud) op woensdag 27 januari 1943 in Aalst. 
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 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Maria Catharina van Turnhout, geboren op donderdag 28 november 1912 in 

Woensel, overleden (88 jaar oud) op zaterdag 3 februari 2001 in Eindhoven, volgt 

VIIIv, op pagina 20. 

2. Antonius Theodorus van Turnhout, geboren op donderdag 12 maart 1914 in 

Woensel, overleden (85 jaar oud) op donderdag 25 november 1999 in Eindhoven, 

volgt VIIIw, op pagina 20. 

3. Catharina Maria van Turnhout, geboren op maandag 8 maart 1915 in Woensel, 

overleden (64 jaar oud) op maandag 6 augustus 1979 in Eindhoven, trouwde 

(respectievelijk 37 en 43 jaar oud) op zaterdag 15 maart 1952 in Eindhoven met 

Johannes Hendrikus de Kip, geboren op woensdag 1 juli 1908 in Amsterdam. Uit dit 

huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

4. Theodora van Turnhout, geboren in april 1916 in Woensel, overleden (4 maanden 

oud) op donderdag 24 augustus 1916 aldaar. 

5. Theodora van Turnhout, geboren in Woensel, overleden op 

dinsdag 30 december 1919 aldaar. 

6. Antonia van Turnhout, geboren op vrijdag 12 december 1919 in Woensel, trouwde 

(respectievelijk 24 en 26 jaar oud) op zaterdag 29 april 1944 in Aalst met Hubertus 

Hendrikus (Hub) Peeters, zoon van Hendrikus Peeters en Johanna van Hoof, geboren 

op zondag 10 februari 1918 in Aalst, wever. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen 

bekend. 

7. Johanna Barbara van Turnhout, geboren op zaterdag 5 februari 1921 in Woensel, 

overleden (12 dagen oud) op donderdag 17 februari 1921 aldaar. 

8. Johanna van Turnhout, geboren op maandag 27 oktober 1924 in Woensel, overleden 

(65 jaar oud) op maandag 2 juli 1990 in Eindhoven, trouwde (25 jaar oud) op 

woensdag 10 mei 1950 in Eindhoven met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn geen 

kinderen geboren. 

9. Lambertus van Turnhout, geboren op donderdag 18 oktober 1928 in Eindhoven, 

overleden (80 jaar oud) op zaterdag 27 december 2008 aldaar. 

10. (Niet openbaar), volgt VIIIx, op pagina 20. 

 

VIIi. Nicolaas van Turnhout, zoon van Theodorus van Turnhout (VId), op pagina 7 en Maria van den 

Braak, geboren op vrijdag 18 december 1891 in Boxtel, fabrieksarbeider in 1916, overleden (81 jaar 

oud) op vrijdag 23 maart 1973 in Erp, trouwde (respectievelijk 24 en 21 jaar oud) op 

woensdag 4 oktober 1916 in Hedel met Maria Cornelia Quik, dochter van Gerrit Quik en Neeltje 

Murraij, geboren op maandag 25 maart 1895 in Hedel, overleden (86 jaar oud) op 

maandag 18 januari 1982 in Eindhoven. 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Cornelis van Turnhout, geboren op zondag 31 december 1916 in Hedel, overleden (85 

jaar oud) op woensdag 13 november 2002 in Eindhoven, volgt VIIIy, op pagina 20. 

2. Theodorus van Turnhout, geboren op zaterdag 27 juli 1918 in Woensel, overleden (84 

jaar oud) op maandag 16 juni 2003 in Helmond, volgt VIIIz, op pagina 21. 

3. Maria van Turnhout, geboren op zaterdag 31 juli 1920 in Eindhoven, trouwde (27 jaar 

oud) op vrijdag 7 mei 1948 in Eindhoven met (Niet openbaar). Uit dit huwelijk zijn 

mij geen kinderen bekend. 

4. Gerardina van Turnhout, geboren op zondag 6 november 1921 in Eindhoven. 

5. (Niet openbaar). 

6. Cornelia van Turnhout, geboren op vrijdag 25 juli 1930 in Eindhoven, overleden (3 

dagen oud) op maandag 28 juli 1930 aldaar. 

7. Nicolasina (Klaar) van Turnhout, geboren op zaterdag 28 mei 1932 in Eindhoven, 

overleden (70 jaar oud) op donderdag 14 november 2002 aldaar5, volgt VIIIaa, op 

pagina 21. 

 

VIIj. Gerdina van Turnhout, dochter van Theodorus van Turnhout (VId), op pagina 7 en Maria van 

den Braak, geboren op vrijdag 10 februari 1905 in 's-Gravenhage, overleden (90 jaar oud) op 
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vrijdag 12 mei 1995 in Zoetermeer, trouwde (respectievelijk 30 en 27 jaar oud) op 

donderdag 5 december 1935 in Eindhoven, (gescheiden op dinsdag 6 maart 1979) met Antoinus 

Maria Joseph van Kleef, geboren op woensdag 25 maart 1908 in Boxtel. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

VIIk. Hendricus Cornelis van Turnhout, zoon van Cornelis van Turnhout (VIf), op pagina 8 en 

Johanna Maria van Vlokhoven, geboren op zaterdag 12 juni 1897 in Valkenswaard, trouwde 

(respectievelijk 25 en 17 jaar oud) op vrijdag 18 augustus 1922 in Boxtel met Antonia Maria van 

Lieshout, dochter van Theodorus van Lieshout en Petronella van de Laek, geboren op 

vrijdag 24 februari 1905 in Liempde. 

 Uit dit huwelijk een dochter: 

1. Maria Cornelia van Turnhout, geboren op donderdag 17 januari 1924 in Haaren, 

overleden (76 jaar oud) op zaterdag 13 januari 2001 in Eindhoven, volgt VIIIab, op 

pagina 23. 

 

VIIl. Carolus van Turnhout, zoon van Cornelis van Turnhout (VIf), op pagina 8 en Johanna Maria van 

Vlokhoven, geboren op zaterdag 5 juli 1902 in Udenhout, trouwde met Anna Maria van 

Wanrooy, geboren op zondag 19 juni 1910 in Uden. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Elisabeth Maria van Turnhout, geboren op zondag 4 september 1932 in Helmond, 

overleden (74 jaar oud) op donderdag 8 maart 2007 aldaar, volgt VIIIac, op pagina 23. 

2. Carolus van Turnhout, geboren op vrijdag 16 augustus 1935 in Helmond, overleden 

(70 jaar oud) op woensdag 28 juni 2006 aldaar, volgt VIIIad, op pagina 23. 

 

Generatie VIII 
 

 

VIIIa. Johannes Hendrikus van Turnhout, zoon van Hendrikus Josephus van Turnhout (VIIa), op 

pagina 8 en Christina Plugers, geboren op zaterdag 23 januari 1909 in Woensel, wever, overleden 

(79 jaar oud) op vrijdag 29 april 1988 in Eindhoven, trouwde (beiden 23 jaar oud) op 

vrijdag 13 mei 1932 in Eindhoven met Catharina Smulders, dochter van Petrus Smulders en 

Cornelia Louwers, geboren op donderdag 30 juli 1908 in Strijp, overleden (79 jaar oud) op 

zondag 24 april 1988 in Eindhoven. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. (Niet openbaar), trouwde (Wilhelmus (Wim) 28 jaar oud) op zaterdag 11 juni 1960 in 

Eindhoven met Wilhelmus (Wim) Rooijakkers, geboren op 

woensdag 12 augustus 1931 in Eindhoven, overleden (56 jaar oud) op 

zondag 10 januari 1988 aldaar6. Uit dit huwelijk zijn mij geen kinderen bekend. 

2. (Niet openbaar), trouwde (Johannes Andreus Josephus 23 jaar oud) op 

donderdag 3 november 1955 in Eindhoven met Johannes Andreus Josephus 

Verlijsdonk, geboren op vrijdag 23 september 1932 in Eindhoven, overleden (57 jaar 

oud) op dinsdag 24 oktober 1989 aldaar. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

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

geboren. 

4. (Niet openbaar), volgt IXa, op pagina 23. 

5. (Niet openbaar), volgt IXb, op pagina 23. 

 

VIIIb. Petrus Henricus Cornelis van Turnhout, zoon van Hendrikus Josephus van Turnhout (VIIa), op 

pagina 8 en Christina Plugers, geboren op zaterdag 10 januari 1914 in Woensel, overleden (84 jaar 

oud) op donderdag 23 april 1998 in Eindhoven, trouwde (respectievelijk 25 en 23 jaar oud) op 

donderdag 6 juli 1939 in Eindhoven met Elisabeth Thaens, geboren op vrijdag 21 januari 1916 in 

Weert. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
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1. (Niet openbaar), volgt IXc, op pagina 23. 

2. Jacobus Christianus Maria van Turnhout, geboren op dinsdag 30 september 1941 in 

Eindhoven, overleden (58 jaar oud) op maandag 21 augustus 2000 aldaar, volgt 

IXd, op pagina 23. 

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

bekend. 

4. (Niet openbaar), volgt IXe, op pagina 24. 

 

VIIIc. Christiaan van Turnhout, zoon van Hendrikus Josephus van Turnhout (VIIa), op pagina 8 en 

Christina Plugers, geboren op dinsdag 19 september 1916 in Woensel, overleden (86 jaar oud) op 

woensdag 13 augustus 2003 in Veldhoven, trouwde (respectievelijk 24 en 23 jaar oud) op 

vrijdag 11 juli 1941 in Eindhoven met Wilhelmina Linders, geboren op woensdag 10 april 1918 in 

Mill, overleden (84 jaar oud) op woensdag 18 september 2002 in Veldhoven. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

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

geboren. 

2. (Niet openbaar), volgt IXf, op pagina 24. 

3. (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar), kind van Arnoldus Gepkens en Martha 

van Gestel. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

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

geboren. 

 

VIIId. Johannes Antonius van Turnhout, zoon van Johannes (Jan) van Turnhout (VIIb), op pagina 9 en 

Maria Lamberdina Renders, geboren op donderdag 22 juni 1916 in Woensel, overleden (82 jaar 

oud) op dinsdag 24 november 1998 in Eindhoven, trouwde (respectievelijk 27 en 29 jaar oud) op 

vrijdag 26 mei 1944 in Eindhoven met Geertruida Bust, geboren op zondag 18 april 1915 in 

Leerdam. 

 Uit dit huwelijk 2 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. 

 

VIIIe. Josephus Cornelis (Sjef) van Turnhout, zoon van Johannes (Jan) van Turnhout (VIIb), op pagina 

9 en Maria Lamberdina Renders, geboren op zondag 23 maart 1919 in Woensel. Zij hadden een 

snoepwinkeltje in de Breukelsestraat in Boxtel, overleden (50 jaar oud) op vrijdag 27 februari 1970 

in Amsterdam, trouwde (24 jaar oud) (1) op vrijdag 23 juli 1943 in Eindhoven, (gescheiden op 

woensdag 21 maart 1962) met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt IXg, op pagina 24. 

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

geboren. 

3. (Niet openbaar). 

 

 (Niet openbaar), trouwde (2) met Johannes Willem Rebel, geboren op 

woensdag 9 september 1914 in Amsterdam. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

 Josephus Cornelis (Sjef) van Turnhout, trouwde (2) partners met Jenny Leidsman, geboren 

omstreeks 1919. 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIIf. David Theodorus van Turnhout, zoon van Johannes (Jan) van Turnhout (VIIb), op pagina 9 en 

Maria Lamberdina Renders, geboren op maandag 3 maart 1924 in Eindhoven, werkzaam in de 

reclame, overleden (80 jaar oud) op woensdag 29 december 2004 in Veldhoven, trouwde (36 jaar 
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oud) (1) op woensdag 21 december 1960 in Eindhoven met (Niet openbaar), kind van Josephus 

Prinsen en Linderdina van de Berk. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

 David Theodorus van Turnhout, trouwde (27 jaar oud) (2) op vrijdag 22 juni 1951 in 

Eindhout [antwerpen, België], (gescheiden op zaterdag 31 oktober 1959 in Eindhoven) met (Niet 

openbaar). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIIg. Louisa Catharina van Turnhout, dochter van Johannes (Jan) van Turnhout (VIIb), op pagina 9 en 

Maria Lamberdina Renders, geboren op woensdag 5 oktober 1927 in Eindhoven, overleden (76 

jaar oud) op donderdag 30 september 2004 in Deventer, trouwde (respectievelijk 20 en 34 jaar 

oud) op vrijdag 5 maart 1948 in Eindhoven met Theodorus de Lijster, zoon van Cornelia de 

Lijster, geboren op woensdag 24 december 1913 in 

Rotterdam7, autotechnicus, bedrijfsmonteur, melkslijter, auto-monteur chef inkoper, woonde 

Hazalaarlaan 28 Hilversum op woensdag 14 augustus 1940, woonde van de Sande 

Bakhyzenstraat 135 Hilversum op maandag 21 april 1941, woonde Anemonestraat 21 Hilversum 

op vrijdag 28 november 1941, woonde van de Sande Bakhyzenstraat 148 Hilversum op 

maandag 22 juli 1946, woonde Multatulistraat 31 Rotterdam op 

woensdag 3 september 1947, woonde Gerard Doustraat 41 Eindhoven op 

woensdag 21 april 1948, woonde Davostraat 21 Deventer op woensdag 31 oktober 1951, woonde 

Johannes van Vlotenlaan 221 Deventer op vrijdag 7 september 1956, overleden (61 jaar oud) op 

donderdag 30 januari 1975 in Deventer7. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

 Theodorus de Lijster, zoon van Cornelia de Lijster, trouwde (respectievelijk 27 en 26 jaar oud) 

(1) op woensdag 19 maart 1941 in Hilversum, (gescheiden op maandag 1 december 1947 in 

Hilversum) met Dirkje Zomer, geboren op vrijdag 10 april 1914 in Hilversum. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

VIIIh. (Niet openbaar), kind van Johannes (Jan) van Turnhout (VIIb), op pagina 9 en Maria Lamberdina 

Renders, trouwde (Sofie 21 jaar oud) (1) op donderdag 10 juli 1952 in Eindhoven, (gescheiden op 

dinsdag 21 maart 1978) met Sofie Weken, geboren op zaterdag 15 november 1930 in Eindhoven, 

overleden (60 jaar oud) op maandag 19 augustus 1991 aldaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt IXh, op pagina 24. 

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

geboren. 

 

 (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIIIi. (Niet openbaar), kind van Johannes (Jan) van Turnhout (VIIb), op pagina 9 en Maria Lamberdina 

Renders, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

 (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 
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VIIIj. Lambertus Johannes Henricus Maria van Turnhout, zoon van Josephus Arnoldus van Turnhout 

(VIIc), op pagina 9 en Maria Elisabeth Triki, geboren op dinsdag 25 juni 1918 in 

Woensel, redacteur, overleden (73 jaar oud) op dinsdag 4 februari 1992 in Brunssum, trouwde (1) 

met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

 Lambertus Johannes Henricus Maria van Turnhout, trouwde (respectievelijk 21 en 23 jaar oud) 

(2) op vrijdag 16 februari 1940 in Eindhoven, (gescheiden op vrijdag 17 november 1950) met 

Petronella Johanna Geertruida Vermaas, geboren op maandag 25 december 1916 in Helmond. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

VIIIk. Wilhelmus Johannes Maria van Turnhout, zoon van Josephus Arnoldus van Turnhout (VIIc), op 

pagina 9 en Maria Elisabeth Triki, geboren op zondag 4 september 1921 in 

Eindhoven, fabrieksarbeider, chauffeur, overleden (48 jaar oud) op zaterdag 22 augustus 1970 in 

Arnhem, trouwde met Hillegonda Agatha Hofland, geboren op donderdag 23 december 1920 in 

's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt IXi, op pagina 24. 

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

geboren. 

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

geboren. 

 

VIIIl. (Niet openbaar), kind van Josephus Arnoldus van Turnhout (VIIc), op pagina 9 en Maria 

Elisabeth Triki, trouwde (Adolf Fits Reinhold 48 jaar oud) op vrijdag 21 maart 1952 in Eindhoven 

met Adolf Fits Reinhold Plasch, geboren op vrijdag 28 augustus 1903 in 

Berlijn [berlin, Duitsland], overleden (82 jaar oud) op dinsdag 15 oktober 1985 in Eindhoven. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar), volgt IXj, op pagina 24. 

 

VIIIm. (Niet openbaar), kind van Josephus Arnoldus van Turnhout (VIIc), op pagina 9 en Maria 

Elisabeth Triki, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

VIIIn. Johanna Cristina Wilhelmina van Turnhout, dochter van Josephus Arnoldus van Turnhout 

(VIIc), op pagina 9 en Maria Elisabeth Triki, geboren op zaterdag 2 januari 1932 in Eindhoven, 

overleden (74 jaar oud) op vrijdag 20 oktober 2006 aldaar, trouwde (23 jaar oud) op 

vrijdag 18 november 1955 met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

VIIIo. Johanna Jacoba Theresia (Annie) van Turnhout, dochter van Adrianus Cornelis van Turnhout 

(VIId), op pagina 10 en Theresia Johanna de Hondt, geboren op donderdag 24 januari 1929 in 

Strijp, overleden (70 jaar oud) op woensdag 29 september 1999 in Eindhoven, trouwde 
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(respectievelijk 23 en 24 jaar oud) op woensdag 19 november 1952 in Eindhoven met Joseph 

Nicolaas (Joep) van Nuland, geboren op donderdag 22 maart 1928 in Eindhoven, overleden (66 

jaar oud) op woensdag 21 september 1994 aldaar8. 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar). 

6. (Niet openbaar). 

7. (Niet openbaar). 

8. (Niet openbaar). 

9. (Niet openbaar). 

 

Joseph Nicolaas (Joep) van Nuland. 

 

 

 
 

 

 

VIIIp. Leopoldus Johannes van Turnhout, zoon van Adrianus Cornelis van Turnhout (VIId), op pagina 

10 en Theresia Johanna de Hondt, geboren op zondag 23 augustus 1931 in Eindhoven, overleden 

(73 jaar oud) op donderdag 3 februari 2005 in Veldhoven, begraven in Eersel, trouwde 

(respectievelijk 24 en 23 jaar oud) op donderdag 28 juni 1956 in Eindhoven met Elisabeth 

Johanna Delphina Gerarda van de Bosch, geboren op maandag 24 oktober 1932 in Eindhoven, 

overleden (69 jaar oud) op zondag 24 maart 2002 in Veldhoven, begraven in Eersel. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

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

geboren. 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar). 
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Elisabeth Johanna Delphina Gerarda van de Bosch. 

 

 

 
 

 

 

VIIIq. (Niet openbaar), kind van Adrianus Cornelis van Turnhout (VIId), op pagina 10 en Theresia 

Johanna de Hondt, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 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). 

 

VIIIr. Geertruida Cornelia van Turnhout, dochter van Hendrikus Godefridus Maria van Turnhout 

(VIIg), op pagina 12 en Geertruida Maria Elisabeth Rutten, geboren op dinsdag 11 juli 1911 in 

's-Gravenhage, overleden (85 jaar oud) op zondag 13 oktober 1996 aldaar, trouwde (beiden 22 

jaar oud) op woensdag 31 januari 1934 in 's-Gravenhage, (gescheiden op 

dinsdag 17 oktober 1972) met Jan Hendrik Andries Verheul, geboren op zaterdag 8 april 1911 in 

's-Gravenhage. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

VIIIs. Wilhelmina Cornelia van Turnhout, dochter van Hendrikus Godefridus Maria van Turnhout 

(VIIg), op pagina 12 en Geertruida Maria Elisabeth Rutten, geboren op vrijdag 5 maart 1920 in 

's-Gravenhage4, dienstbode, overleden (74 jaar oud) op donderdag 18 augustus 1994 in 

's-Gravenhage4, trouwde (respectievelijk 21 en 18 jaar oud) (1) op woensdag 9 juli 1941 in 

's-Gravenhage met Petrus Johannes Koolmees, zoon van Johannes Marinus Jacobus Koolmees en 

Huberta Hermana van Rhijn, geboren op zondag 3 december 1922 in 's-Gravenhage, overleden 
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(22 jaar oud) op maandag 11 december 1944 in Wassenaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

 Wilhelmina Cornelia van Turnhout, trouwde (35 jaar oud) (2) op vrijdag 2 maart 1956 in 

's-Gravenhage, (gescheiden op donderdag 25 juli 1974) met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

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

geboren. 

2. (Niet openbaar), volgt IXk, op pagina 24. 

 

VIIIt. Nicolaas van Turnhout, zoon van Hendrikus Godefridus Maria van Turnhout (VIIg), op pagina 

12 en Geertruida Maria Elisabeth Rutten, geboren op maandag 20 maart 1922 in 's-Gravenhage, 

overleden (83 jaar oud) op zaterdag 31 december 2005 in Zoetermeer, trouwde (19 jaar oud) op 

woensdag 31 december 1941 in 's-Gravenhage met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

 

VIIIu. Gerardus Hendrikus van Turnhout, zoon van Hendrikus Godefridus Maria van Turnhout 

(VIIg), op pagina 12 en Geertruida Maria Elisabeth Rutten, geboren op 

woensdag 26 augustus 1925 in 's-Gravenhage, overleden (83 jaar oud) op 

vrijdag 7 november 2008 aldaar, trouwde (29 jaar oud) op woensdag 6 oktober 1954 in 

's-Gravenhage met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Dirk Peter van Turnhout, geboren op donderdag 10 januari 1946 in Leiden, overleden 

(53 jaar oud) op woensdag 11 augustus 1999 in 's-Gravenhage. 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

VIIIv. Maria Catharina van Turnhout, dochter van Lambertus van Turnhout (VIIh), op pagina 12 en 

Maria van de Meulengraaf, geboren op donderdag 28 november 1912 in Woensel, overleden (88 

jaar oud) op zaterdag 3 februari 2001 in Eindhoven, trouwde (respectievelijk 23 en 28 jaar oud) op 

vrijdag 15 mei 1936 in Aalst met Matieu Coenen, geboren op zaterdag 12 oktober 1907 in 

Maastricht, overleden (82 jaar oud) op zaterdag 28 oktober 1989 in Eindhoven. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

VIIIw. Antonius Theodorus van Turnhout, zoon van Lambertus van Turnhout (VIIh), op pagina 12 en 

Maria van de Meulengraaf, geboren op donderdag 12 maart 1914 in Woensel, overleden (85 jaar 

oud) op donderdag 25 november 1999 in Eindhoven, trouwde (respectievelijk 30 en 24 jaar 

oud) op vrijdag 2 maart 1945 in Eindhoven met Maria Petronella Wullems, dochter van 

Johannes Wilhelmus Wullems en Maria Cornelia Hermans, geboren op maandag 10 januari 1921 

in Eindhoven. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt IXl, op pagina 24. 

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

bekend. 

3. (Niet openbaar), volgt IXm, op pagina 25. 

 

VIIIx. (Niet openbaar), kind van Lambertus van Turnhout (VIIh), op pagina 12 en Maria van de 

Meulengraaf, relatie met (Niet openbaar), kind van Johannes Petrus Hubertus Cornuit en Petra 
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Elisabeth van Melis. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

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

geboren. 

 

VIIIy. Cornelis van Turnhout, zoon van Nicolaas van Turnhout (VIIi), op pagina 13 en Maria Cornelia 

Quik, geboren op zondag 31 december 1916 in Hedel, overleden (85 jaar oud) op 

woensdag 13 november 2002 in Eindhoven, trouwde (respectievelijk 37 en 27 jaar oud) op 

zaterdag 14 augustus 1954 in Eindhoven met Gerda Maria Ansink, geboren op 

donderdag 26 augustus 1926 in Eindhoven, overleden (76 jaar oud) op 

woensdag 13 november 2002 aldaar. 

 Uit dit huwelijk een kind: 

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

geboren. 

 

VIIIz. Theodorus van Turnhout, zoon van Nicolaas van Turnhout (VIIi), op pagina 13 en Maria 

Cornelia Quik, geboren op zaterdag 27 juli 1918 in Woensel, bankwerker, overleden (84 jaar oud) 

op maandag 16 juni 2003 in Helmond, trouwde (23 jaar oud) op vrijdag 29 mei 1942 in Eindhoven 

met (Niet openbaar), kind van Peter Jacob Johan Tegelaars en Maria Menzezath. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt IXn, op pagina 25. 

2. (Niet openbaar). 

 

VIIIaa. Nicolasina (Klaar) van Turnhout, dochter van Nicolaas van Turnhout (VIIi), op pagina 13 en 

Maria Cornelia Quik, geboren op zaterdag 28 mei 1932 in Eindhoven, overleden (70 jaar oud) op 

donderdag 14 november 2002 aldaar5, trouwde (21 jaar oud) op vrijdag 24 juli 1953 in Eindhoven 

met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar). 

 

Nicolasina (Klaar) van Turnhout. 
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Voorkant bidprentje. 
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VIIIab. Maria Cornelia van Turnhout, dochter van Hendricus Cornelis van Turnhout (VIIk), op pagina 

14 en Antonia Maria van Lieshout, geboren op donderdag 17 januari 1924 in Haaren, overleden 

(76 jaar oud) op zaterdag 13 januari 2001 in Eindhoven, trouwde (22 jaar oud) op 

woensdag 4 december 1946, (gescheiden op donderdag 5 november 1970) met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

VIIIac. Elisabeth Maria van Turnhout, dochter van Carolus van Turnhout (VIIl), op pagina 14 en Anna 

Maria van Wanrooy, geboren op zondag 4 september 1932 in Helmond, overleden (74 jaar oud) 

op donderdag 8 maart 2007 aldaar, trouwde (17 jaar oud) op zaterdag 15 juli 1950 in 

Helmond, (gescheiden op donderdag 6 oktober 1977 in Helmond) met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

4. (Niet openbaar). 

5. (Niet openbaar). 

6. (Niet openbaar). 

7. (Niet openbaar). 

 

VIIIad. Carolus van Turnhout, zoon van Carolus van Turnhout (VIIl), op pagina 14 en Anna Maria van 

Wanrooy, geboren op vrijdag 16 augustus 1935 in Helmond, overleden (70 jaar oud) op 

woensdag 28 juni 2006 aldaar, trouwde (22 jaar oud) op zaterdag 29 maart 1958 in Helmond met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

Generatie IX 
 

 

IXa. (Niet openbaar), kind van Johannes Hendrikus van Turnhout (VIIIa), op pagina 14 en Catharina 

Smulders, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

IXb. (Niet openbaar), kind van Johannes Hendrikus van Turnhout (VIIIa), op pagina 14 en Catharina 

Smulders, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

IXc. (Niet openbaar), kind van Petrus Henricus Cornelis van Turnhout (VIIIb), op pagina 14 en 

Elisabeth Thaens, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

IXd. Jacobus Christianus Maria van Turnhout, zoon van Petrus Henricus Cornelis van Turnhout 

(VIIIb), op pagina 14 en Elisabeth Thaens, geboren op dinsdag 30 september 1941 in 

Eindhoven, timmerman, overleden (58 jaar oud) op maandag 21 augustus 2000 in Eindhoven, 

trouwde (28 jaar oud) op donderdag 2 juli 1970 in Eindhoven met (Niet openbaar), kind van 
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Arnoldus van den Berk en Lamberta Grasveld. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

IXe. (Niet openbaar), kind van Petrus Henricus Cornelis van Turnhout (VIIIb), op pagina 14 en 

Elisabeth Thaens, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

3. (Niet openbaar). 

 

IXf. (Niet openbaar), kind van Christiaan van Turnhout (VIIIc), op pagina 15 en Wilhelmina Linders, 

relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

IXg. (Niet openbaar), kind van Josephus Cornelis (Sjef) van Turnhout (VIIIe), op pagina 15 en (Niet 

openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar), volgt X, op pagina 25. 

2. (Niet openbaar). 

 

IXh. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (VIIIh), op pagina 16 en Sofie Weken, relatie met (Niet 

openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

 (Niet openbaar), relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

IXi. (Niet openbaar), kind van Wilhelmus Johannes Maria van Turnhout (VIIIk), op pagina 17 en 

Hillegonda Agatha Hofland, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

IXj. (Niet openbaar), kind van Adolf Fits Reinhold Plasch en (Niet openbaar) (VIIIl), op pagina 17, 

relatie met (Niet openbaar), kind van Hubert Hendrik Mulders en (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

IXk. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) en Wilhelmina Cornelia van Turnhout (VIIIs), op 

pagina 19, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 

 

IXl. (Niet openbaar), kind van Antonius Theodorus van Turnhout (VIIIw), op pagina 20 en Maria 

Petronella Wullems, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. Sigrid van Turnhout, geboren op vrijdag 15 juli 1977 in Maurik, overleden (17 jaar 

oud) op woensdag 22 februari 1995 in Aalburg9. 
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Sigrid van Turnhout. 

 

 

 
 

 

 

IXm. (Niet openbaar), kind van Antonius Theodorus van Turnhout (VIIIw), op pagina 20 en Maria 

Petronella Wullems, relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. (Niet openbaar). 

2. (Niet openbaar). 

 

IXn. (Niet openbaar), kind van Theodorus van Turnhout (VIIIz), op pagina 21 en (Niet openbaar), 

relatie met (Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

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

geboren. 

2. (Niet openbaar). 

 

Generatie X 
 

 

X. (Niet openbaar), kind van (Niet openbaar) (IXg), op pagina 24 en (Niet openbaar), relatie met 

(Niet openbaar). 

 Uit dit huwelijk een kind: 

1. (Niet openbaar). 



  

  

Bronnen 

 
 

 

1. Bidprentje van Josephus Arnoldus van Turnhout (BPTUR00044), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Eindhoven, OVL datum: vrijdag 1 juni 1973 

2. Bidprentje van Johannes Petrus Jacobus van der Plas (BPTUR00060), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Vught, OVL datum: woensdag 3 februari 1988 

3. Persoonslijst Maria Frederica van Turnhout (PLCBG00021), Type: Persoonslijst, CBG Refnr.: 

0233761-14657, Referentie Plaats: 's-Gravenhage, Ontvangen: zaterdag 25 mei 1996 

4. Persoonskaart van Wilhelmina Cornelia van Turnhout (PKCBG06478), Type: Persoonskaart, 

Akte: Privé-collectie, Vergel. datum: 1583 21Sep43, Achterkant (J/N): Ja, Referentie Plaats: 

's-Gravenhage, Ontvangen: donderdag 18 augustus 1994 

5. Bidprentje van Nicolasina van Turnhout (BPTUR00036), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Eindhoven, OVL datum: dinsdag 20 oktober 1401 

6. Bidprentje van Wilhelmus Rooijakkers (BPTUR00057), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Eindhoven, OVL datum: zondag 10 januari 1988 

7. Persoonskaart van Theodorus de lijster (PKCBG00077), Type: Persoonskaart, Akte: 

Privé-collectie, Vergel. datum: 8Sep43AA, Achterkant (J/N): Ja, Referentie Plaats: Deventer, 

Ontvangen: donderdag 30 januari 1975 

8. Bidprentje van Joseph Nicolaas van Nuland (BPTUR00027), Type: Bidprentje, Archief: 

Privé-collectie, OVL plaats: Eindhoven, OVL datum: woensdag 21 september 1994 

9. Bidprentje van Sigrid van Turnhout (BPTUR00054), Type: Bidprentje, Archief: Privé-collectie, 

OVL plaats: Aalburg, OVL datum: woensdag 22 februari 1995 

  

 


