III Afstammelingen van Adam Antonis en Joanna van Eijk
Voor details over Adam Antonis en Joanna van Eijk zie hoofdstuk II ‘‘Walterus Antonis en
Anna Adam Cox en hun kinderen’’ (bladzijde 36 en volgende)

III1. Walterus Antonis
Gedoopt: 6 juni 1753 te Hoogeloon
Getrouwd: 19 januari 1784 te Hoogeloon; met Joanna Maria Couwenberg
Overleden: 05 mei 1813 te Hapert
Roepnaam: Wouter.
In het doopregister wordt de achternaam Wauters gebruikt.
In het trouwregister wordt de voornaam als Waltherus geschreven.
Gegevens doopregister:

In de in het frans gestelde overlijdensakte staat Walterus (Wouter) Antonis zoon van Adam
Antonis en Jeanna van Eyk is overleden op een leeftijd van 58 jaar ( cinquantehuitans)
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Dus hij is geboren in 1754.??????
Gegevens trouwregister:

Gegevens overlijdensakte
L’An mil huit cent treize, le cinq de mois de Mai à huit heures du soir devant nous
Maire, Officier de l‘Elat civil de le commune de Hoog Loon, département des Bouches du
Rhin, sont comparus Gerard Antonis cultirateur demeurant à Hapert en cette manie,
âgé de cinquante six ans, qui a dit être frère du défunt, et Godefried Janssen
cultiraeur demeurant à Hapert sus dit, âgé de vingt sept ans, qui est dit être voisin
du défunt, lesquels nous ont déclaré, que Gautier Antonis cultirateur marie de Jeanne
Marie van den Couwenberg. Fils de Adam Antonis et de Jeanne van Eyk âgé de
cinquantehuitans, né à Hapert sus dit Département des Bouches du Rhin demeurant
en dernier lieu à Hapert sus dit Département des Bouches du Rhin est décédé le cinq
du mois de mai mil huit cent treize, en son domicile à deux heures du matin.
Après qu‘il a étè donné lecture du présent Acte de Décès aux dèclarans, ils ons signé avec
nos a l‘exception de Godefried Janssen qui declare ne savir ecrire.
Le Maire, Officier de l‘Etat civil.
Vertaling:
In het jaar duizend acht honderd dertien op de vijfde van de maand mei om acht uur in de
avond verschenen voor ons de burgemeester, ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente Hoogeloon, departement Monden van de Rijn, Gerard Antonis bebouwer wonende
te Hapert in deze plaats, zesenvijftig oud, die zei de broer te zijn van de overledene, en
Godefried Janssen bebouwer wonende te Hapert bovengenoemd, zevenentwintig jaar, die zei
buur te zijn van de overledene, die ons hebben verklaard dat zijn Waltherus Antonis
bebouwer getrouwd met Jeanne Marie van den Couwenberg. Zoon van Adam Antonis en
Joanna van Eyk, acht en vijftig jaar oud, geboren in Hapert bovengenoemd in het
departement Monden van de Rijn overleden is in Hapert bovengenoemd departement
Monden van de Rijn op vijf mei 1813, in zijn thuis om twee uur in de ochtend.
Na deze overlijdensakte te hebben voorgelezen aan de aangevers, tekenden ze met ons.
Behalve Godefried Janssen hij verklaarde niet te kunnen schrijven.
Burgemeester, Officier Burgerlijke Stand.

Joanna Maria van den Couwenbergh
Gedoopt: 5 maart 1760 te Hoogeloon
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Getrouwd: 19 januari 1784 te Hoogeloon; met Walterus Antonis
Overleden: 21 juni 1831 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
Ouders: Adrianus van Cauwenbergh en Hendrina van Bommel.
De naam van den Couwenberg wordt ook geschreven als van den Kouwenbergh.
Bij de doop heet Joanna Maria van Cauwenbergh.
Joanna Maria van den Couwenbergh is op 12 oktober 1809 als getuige aanwezig bij de doop
van Gertrudis Rijkers, dochter van Theodorus Rijkers en Henrica Antonis, haar dochter.
In de overlijdensakte staat dat zij weduwe was van Wouter Antonies,haar voornaam wordt
nu geschreven als Johanna Maria en haar achternaam van den Couwenberg..
Gegevens doopregister:

Gegevens overlijdensakte
In het Jaar een duizend acht honderd een-en-dertig, den tweeentwintigsten der maand
Juny om tien ure des morgens, verscheen voor ons Burgemeester,beamte van den
Burgerlijken Stand, der gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren, provincie Noordbraband, Antonie Antonis van beroep bouwman oud acht en dertig jaren, zoon van
de overledene, en Caspar Heeb van beroep veldwachter oud negenenvijftig jaren
bekende van de overledene, beide wondende binnen deze gemeente, welke aan ons
verklaard hebben, dat Johanna Maria van de Couwenberg weduwe van Wouter
Antonis van beroep spinster oud zeventig jaren geboren en wonende te Hapert
dochter van Adriaan en van Hendrina van Bommel beide overleden is overleden
binnen deze gemeente op dinsdag de eenentwintigsten dezer maand , te vier ure des
morgens
Nadat van deze akte voorlezing is gedaan aan de comparanten, hebben dezelve met ond
geteekend.
De Burgemeester, beambte van den Burgerlijken Stand,
Kinderen van Walterus (Wouter) Antonis en Joanna Maria van den Couwenbergh:
-

Hendrina Antonis (III1A)
Antonius Antonis (III1B)
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-

Petronilla Antonis (III1C)

III1A. Hendrina Antonis
Gedoopt: 15 november 1784 te Hoogeloon
Getrouwd: 15 november 1807 te Hoogeloon, met Gooyaart Rijkers
Overleden: 28 september 1866 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
Als voornaam wordt ook Hendrica en Henrica gebruikt.
In het trouwregister staat de opmerking dat de bruis door de vader en de bruidegom door de
voogd werd vergezeld.
Gegevens doopregister:
Gegevens trouwregister:

Gegevens overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd zes en zestig, den acht en twintigsten der maand
September zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon,
Hapert, Casteren Provincie Noordbrabant, verschenen Jan Rijkers, oud acht en veertig
jaren, van beroep landbouwer wonende te Hapert van de overledene, en Jan van Eijk
oud een en zestig jaren, van beroep secretaris wonende te Hoogeloon van de
overledene, welke aan ons verklaard hebben dat alhier op vrijdag den acht en
twintigsten der maand September een duizend acht honderd zes en zestig, om twee ure
des namiddags is overleden Hendriena Antonis echtgenoot van Govert Rijkers
overleden oud vier en tachtig jaren van beroep landbouwster geboren te Hapert
wonende te Hapert dochter van Wouter Antonis en van Johanna Maria van de
Kouwenberg beide overleden.
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En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing is
onderteekend door ons en de aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

Gooyaart (Govert) Rijkers
Gedoopt: 1781 te Hapert
Getrouwd: 15 november 1807 te Hoogeloon, met Hendrina Antonis
Overleden: 2 februari 1848 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
Ouders: Jan Rijkers en van Geertruida Lauwers
De naam van Gooyaart Rijkers wordt ook geschreven als: Govert Ryckers, Goverdus
Reijkers, Godefridus Rijkers en Govardus Rijckers.
Gegevens doopregister:
In de overlijdensakte staat dat Govert Rijkers 67 jaar is geworden.
Gegevens overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd acht-en-veertig, den derden der maand february
zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon, Hapert,
Casteren Provincie Noord-Braband, verschenen Johannes Rijkers, van beroep bouwman
oud ngen en twintig jaren, wonende te Hapert , zoon van de overledene, en Johannes
Schoenmakers Meier van beroep klerk oud zeven en twintig jaren, wonende te
Hoogeloon bekende van den overledenen, welke aan ons verklaard hebben dat alhier op
den tweeden dezer , om vijf ure des namiddags is overleden Govert Rijkers
echtgenoot van Hendrina Antonis van beroep bouwman oud zeven en zestig jaren
geboren te Hapert provincie NoordBraband wonende te Hapert zoon van Jan en van
Geertruida Lauwers beide overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing is
onderteekend door ons en de aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Kinderen uit het huwelijk van Hendrina Antonis en Govert Rijkers:
1. Hendrina Rijkers
trouwt op 9/2/1841 met Peter Lemmens in Bladel en Netersel
2. Johannes Rijkers
trouwt op 8/6/1860 met Elisabeth Hendriks in Bladel en Netersel
overleden op 8/4/1900 in Hoogeloon (naam wordt geschreven als Reijkers)
3. Geertruda (Geertrudis) Rijkers (Rijckers, Ryckers)
gedoopt: 12 oktober 1809 in Hoogeloon
getrouwd: 8 juni 1841 met Gerardus van Eijndhoven te Hoogeloon, Hapert, Casteren
overleden: 31 oktober 1870
4. Helena Maria Rijkers
gedoopt: 7 december 1811 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
getrouwd: 23 februari 1838 met Willem van de Huigenvoort te Hoogeloon, Hapert,
Casteren
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III1B. Antonius Antonis
Gedoopt: 29 september 1793 te Hoogeloon
Getrouwd: 2 maart 1821 te Hoogeloon, met Adriana van de Put
Overleden: 30 maart 1867 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
Roepnaam: Antonie.
Handtekening van Antonie Antonis:

Als voornaam is naast Antonius ook Antonie gebruikt.
In de trouwakte wordt de achternaam Antonies gebruikt.
De geboorteakten van zijn kinderen ondertekend Antonie met A. Antonius.
Gegevens doopregister:

Trouwakte:
In het jaar een duizend acht honderd een-en-twintig den tweede de maand Maart te tien
ure des voormiddags zyn voor ons Schout, Beambte van den Civielen Staat der Gemeente
hogeloon hapert en Casteren Provincie Noord-Braband, en in tegenwoordigheid van
1o Jan Lathouwers winkelier oud negen en vijftig jaren
2o Mathijs van Dooren lumewever oud vijf en veertig jaren
3o Peter Jansen bouwman oud twee en twintig jaren
4o Antonie Antonies bouwman oud twee en twintig jaren zijnde de laatst
genoemde neef van de bruidegom. De drie overige geen bloedverwanten der
partijen alle inwoners te Hapert.
gecompareerd Antonie Antonies bouwman, Jongman oud zeven en twintig jaren,
wonende te Hapert Provincie als voor meerder jarige Zoon van Wouter (overleden) en
van Johanna Maria van den Couwenberg, bouwvrouw mede te hapert woonachtig
ter eenre en Adriana van de Put, Jonge Dochter bouwvrouw oud negen en twintig
Jaren, wonende te Hapert Provincie als voor meerder jarige Dochter van Arnoldus
overleden en van Catharina Jacobs mede overleden.
ter andere; welke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelyk
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overtegaan, waaraan voldoende, hebben wy, overeenkomstig de Wet, voorlezing gedaan van
de Stukken hierna genoemd en door de wederzydsche Partyen overlegd, te weten:
1o Van de Akte van Geboorte van Antonie Antonies, Bruidegom, waaruit blykt dat hy
gedoopt is den negen en twintigsten der maand September een duizend zeven
honderd vier en negentig te Hapert Provincie als voor
2o Van de Akte van geboorte van Adriana van de Put Bruid, waaruit blykt dat hy
gedoopt is den tweeden der maand April een duizend zeven honderd een en negentig
te Hapert Provincie als voor
3o Van de Akte van Afkondiging van Trouwbeloften tusschen de aanstaande Echtgenooten,
gedaan voor de Principale Deur van het Gemeeentes-Huis alhier, de eerste op Zondag den
achttienden der maand february een duizend acht honderd een en twintig en de
tweede op Zondag den vijf en twintigste daar aan volgende , waar tegen geene
verhinderingen zyn ingekomen.
4o Der Akte van overlijden van Wouter Antonies Vader van den bruidegom waaruit
blijkt dat hij is overleden binnen deze gemeente den vijfden mei achthonderd
dertien
5o Van een Certificaat afgegeven door Zijne Excellentie den Heer e Staatsraad
Gouverneur dezer provincie waaruit blijkt dat den bruidegom van de dienst der
nationale militie als enige zoon eener weduwe is vrijgesteld.
6o Der Akte van overlijden van Arnoldus van de Put vader van de Bruid waaruit
blijkt dat hij is overleden binnen deze gemeente den vierden april achttien
hondert zeven
7o Der Akte van overlijden van Catharina Jacobs moeder van de Bruid waaruit
blijkt dat zij is overleden binnen deze gemeente den twintigsten April achttien
hondert twintig.
8o Der akte van overlijden van Machiel van de Put grootvader van de Bruid
waaruit blijkt dat hij is overleden binnen deze gemeente den vijf en twintigsten
Maart zeventien hondert zeven en negentig
9o Der Akte van overlijden van Anna Clerckx grootmoeder van de Bruid waariut
blijkt dat zij binnen deze gemeente is overleden den vijftienden February
zeventien hondert negen en zestig
10o Der akte van overlijden van Adriaan Jacobs grootvader van de Bruid waaruit
blijkt dat hij binnen deze gemeente is begraven den zestienden october zeventien
hondert drie en tachtig
11o . Der Akte van overlijden van Ida Hanegreefs grootmoeder van de Bruid
waariut blijkt dat zij binnen deze gemeente is begraven den elfden April zeventien
hondert negen en negentig
Gehoord de mondelinge toestemming van Johanna Maria van de Couwenberg
moeder van de bruidegom.
En eindelyk van het zesde Hoofdstuk van den Titel van het Huwelyk van het Bergerlyk
Wetboek, handelende van de regten en de pligten der Echtgenooten onderling.
Waarna wy Schout, Beambte vande Civielen Staat bovengenoemd aan den Bruidegom en
aan de Bruid gevraagd hebben of Zy elkender tot Man en Vrouw willen nemen, en ieder van
Hun afzonderlyk en bevestigend geantwoord hebbende, hebben wy in naam der Wet
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verklaard dat de personen van Antonie Antonies en van Adriana van de Put
bovengemeld door het Huwelyk zyn vereenigd.
Van al hetwelk wy deze Akte hebben opgemaakt, en na daarvan voorlezing te hebben
gedaan aan de Partyen en Getuigen, hebben dezelve met ons geteekend uitgezondert
Adriana van de Put Johanna Maria van Couwenberg Jan Lathouers en Peter
Jansen, die verklaarden niet te kunnen schrijven.
De Schout. Beambte van den Civielen Staat
Overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd zeven en zestig, den dertigsten der maand Maart,
zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Hoogeloon, Hapert en
Casteren, provincie Noordbrabant, verschenen Arnoldus Antonis oud drieenveertig
jaren van beroep landbouwer , zoon van de overledene, en Jan van Eyk oud een en
zestig jaren van beroep secretaris , van de overledene, beide wonende binnen deze
gemeente, welke aan ons verklaard hebben, dat alhier op Zaterdag den dertigsten der
maand Maart een duizend acht honderd zeven en zestig, om zes ure des morgens is
overleden Antonie Antonis echtgenoot van Adriana van de Put, bouwvrouw te
Hapert oud acht en zeventig jaren, van beroep landbouwer geboren te Hapert
wonende te Hapert, zoon van Wouter Antonis en van Johanna Maria Kouwenberg
beide overleden
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing is onderteekend
door ons en de aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd,

Adriana van de Put
Gedoopt: 2 april 1791 te Hoogeloon
Getrouwd: 2 maart 1821 te Hoogeloon, met Antonius Antonis
Overleden: 19 mei 1872 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
Ouders: Arnoldus van der Put en Catharina Jacobs.
Gegevens doopregister:

Overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd twee en zeventig, den twintigsten der maand Mei,
zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Hoogeloon, Hapert en
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Casteren, provincie Noordbrabant, verschenen Arnoldus Antonis oud achtenveertig
jaren van beroep landbouwer , zoon van de overledene, en Everardus van Diepen oud
een en veertig jaren van beroep bouwman buurman van de overledene, beide
wonende binnen deze gemeente, welke aan ons verklaard hebben, dat alhier op Zondag
den negentienden der maand Mei een duizend acht honderd twee en zeventig, om drie
ure des namiddags is overleden Adriana van de Put weduwe van Antonie Antonis,
oud drie en tachtig jaren, van beroep bouwvrouw geboren te Hapert wonende te
Hapert, dochter van Arnoldus van de Put en van Catharina Jacobs beide
overleden
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing is onderteekend
door ons en de aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd,
Kinderen uit het huwelijk van Antonius Antonis en Adriana van de Put:
-

Wouteris Antonis (III1B1)
Arnoldus Antonis (III1B2)

III1B1. Wouterus Antonis

Geboren: 13 mei 1822 te Hoogeloon
Overleden: 10 augutus 1822 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
In de geboorte- en de overlijdensakte wordt als achternaam van de vader Antonius gebruikt.
De overlijdensakte vermeld dat Wouterus bij zijn overlijden vijf maanden was, maar dit moet
als de geboorteakte wordt aangehouden 3 maanden zijn.
Geboorteakte:
Het Jaar een duizend acht honderd twee-en-twintig, den veertiende der maand Mei om
negen ure des voormiddags verscheen voor ons Schout, Beambte van den burgerlijken
stand der gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren provincie Noord-Braband, Antonie
Antonius oud negenentwintig jaren, van beroep bouwman wondende te Hapert,
dewelke ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslacht, geboren op maandag
den dertienden dezer maand te negen ure des voormiddags van hem comparant
en van Adriana van de Put zijne echtgenote oud dertig jaren mede wonende te
Hapert, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Wouterus
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welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Hendrik van den Berg oud
twee en twintig jaren, van beroep bouwman en van Caspar Heeb oud vijftig jaren, van
beroep veldwachter beide alhier woonachtig; nadat aan de comparanten van deze acte
voorlezing is gedaan, hebben dezelve met ons geteekend.
De Schout, Beambte van den burgerlijken stand,
Overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd twee-en-twintig, den twaalfde der maand Augustus,
om negen ure des voormiddags verscheen voor ons Schout, Beambte van den
Burgerlijken Stand, der gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren, provincie NoordBrabant, Antonie Antonis bouwman oud dertig jaren, vader van den overledenen, en
Caspar Heeb veldwachter oud vijftig jaren, bekende van den overledenen, beide
wonende binnen deze gemeente, dewelke aan ons verklaard hebben, dat Wouterus
Antonius zonder beroep wonende te Hoogeloon oud vijf maanden geboren te
Hapert, zoon van voornoemden Antonie en van Adriana van de Put bouwlieden te
Hapert woonachtig is overleden binnen deze gemeente op Zaterdag den tienden
Augustus dezes jaars te vijf ure des namiddags. Nadat van deze acte is voorlezing
gedaan aan de comparanten, hebben deze met ons getekend.
De Schout, Beamte van den burgerlijken stand,

III1B2. Arnoldus Antonis

Geboren: 9 juli 1823 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
Getrouwd: 13 februari 1858 te Hoogeloon, Hapert, Casteren: met Wilhelmina van Lippen
Overleden: 27 februari 1885 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
Handtekening van Arnoldus Antonis:

In de geboorteakte wordt de achternaam Antonius gebruikt. Zijn vader Antonie tekent deze
akte ook weer met A. Antonius.
Zijn huwelijksakte wordt door hemzelf ondertekend met A. Antonis. Deze handtekening
gebruikt hij ook bij de overlijdensakte van zijn vader.
Geboorteakte:
Het Jaar een duizend acht honderd drie-en-twintig, den elfden der maand July om acht
ure des voormiddags verscheen voor ons Schout, Beambte van den burgerlijken stand der
gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren provincie Noord-Braband, Antonie Antonius
oud negenentwintig jaren, van beroep bouwman wondende te Hapert, dewelke ons
heeft vertoond een kind van het mannelijk geslacht, geboren op woensdag den negenden
dezer maand te negen ure des voormiddags van hem comparant en van Adriana
van de Put zijne echtgenote oud twee en dertig jaren bouwvrouw mede te Hapert
woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Arnoldus
welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Jacobus van de Put oud
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vijfendertig jaren, van beroep bouwman en van Martinus Kuijpers oud vieren dertig
jaren, van beroep bouwman beide alhier woonachtig; nadat aan de comparanten van deze
acte voorlezing is gedaan, hebben dezelve met ons geteekend.
De Schout, Beambte van den burgerlijken stand,
Huwelijksakte:
In het jaar een duizend acht honderd acht en-vijftig den dertienden der maand february,
zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon, Hapert en
Casteren, in het huis der gemeente, in het openbaar verschenen
Arnoldus Antonis geboren te Hapert oud vier en dertig jaren, van beroep bouwman
wonende te Hapert , meerderjarige zoon van Antonius en van Adriana van de Put
bouwlieden, te Hapert, jonge man.
ter eene, en Wilhelmina van Lippen geboren en wonende geboren te Casteren oud
acht en twintig jaren, van beroep landbouwvrouw wonende te Casteren
meerderjarige dochter van Willem en van Anna Elisabeth Dirks beide wonende te
Casteren, alhier present en toestemming gevende ,jonge dochter
ter andere zijde, welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen
huwelijk overtegaan, daartoe overleggende:
1o. Een certificaat, afgegeven de negentiende January deses jares door den Heer
Commissaris des Konings in de provincie Noord Brabant waaruit blijkt, dat de bruidegom
aan zijne verplichting ten aanzien der nationale Militie voldaan heeft.
2o. De akte van geboorte van den bruidegom, waaruit blijkt, dat hij is geboren den
negenden der maand July een duizend acht honderd en drie en twintig te Hapert.
3o. De akte van geboorte der bruid, waaruit blijkt, dat zij is geboren den zeventienden
der maand December een duizend acht honderd en negenentwintig te Casteren
4o. De bewijzen van de gedane afkondigingen van dit voorgenomen huwelijk, gedaan alhier
voor de buitendeur van het gemeentehuis, de eerste Zondag den een en dertigsten der
maand January een duizend acht honderd acht en vijftig en de tweede op Zondag den
zevenden february daaraanvolgende zonder dat daartegen eenige stuiting heeft plaats
gehad.
5. De akte van overlijden van de vader der bruid waaruit blijkt dat hij is
overlijdeden den zeventienden October achtien honderd drie en vijftig.
Dien tengevolge, en na dat de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in
tegenwoordigheid der na te melden getuigen, hadden verklaard: ‘‘dat zij elkander aannemen
tot echtgenooten , en dat zij getrouwelijk all de pligten zullen vervullen, welke door de wet
aan den huwelijken staat verbonden zijn’’, hebben wij Ambtenaar van den Burgerkijken
Stand, in naam der Wet, verklaard, dat Arnoldus Antonis en Wilhelmina van Lippen
bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Voorts hebben wij de hiervoor gemelde aan ons ter hand gestelde stukken gehecht aan het
dubbel van dit huwelijks-register, dat bestemd is om ter griffie der Arrondissement-Regtbank
te Eindhoven, te worden overgebracht.
Al hetwelk op dag, maand, jaar en plaats als boven vermeld is gedaan en daarvan door ons
deze akte in dubbel opgemaakt, in tegenwoordigheid van:
1o. Jan van Eijk oud drieenvijfig jaren, van beroep secretaris wonende te Hoogeloon
2o. Johannes Schoenmakers Meijer oud zevenendertig jaren, van beroep klerk
wonende te Hoogeloon
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3o. Jan Heeb oud drieenvijftig jaren, van beroep veldwachter wonende te Hapert
4o. Augustus van Bruinschot oud vier en twintig jaren, van beroep …………. wonende
te Hoogeloon.
Allen als getuigen daartoe door de Echtgenooten zelven gekozen: verklarende de
voornoemd getuigen te zijn geen bloedverwanten van partijen.
En hebben wij, na gedane voorlezing, deze akte geteekend met bovengenoemde getuigen
verklarende de bruid en hare moeder niet te kunnen achrijven of teekenen.
De Ambtenaar van den Burgerlijke Stand,
Overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig, den zevenentwintigsten der maand
February, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Hoogeloon,
Hapert en Casteren, provincie Noordbrabant, verschenen Willem Zegge:/ Jan Hendrik
van Dingenen oud zeventig jaren van beroep wethouder , wonende te Hapert geen
bloedverwant van de overledene, en Josephus Peters oud vijf en dertig jaren van
beroep veldwachter wonende te Hapert geen bloedverwant van de overledene, welke
aan ons verklaard hebben, dat alhier op vrijdag den zeventwintigsten der maand
february een duizend acht honderd vijf en tachtig, om negen ure des morgens is
overleden Arnoldus Antonis weduwnaar van Wilhelmina van Lippen, oud een en
zestig jaren, van beroep bouwman geboren te Hapert wonende te Hapert, zoon van
Antonie Antonis en van Adriana van de Put, beide overleden
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing is onderteekend
door ons en de aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd,

Wilhelmina van Lippen
Geboren: 17 december 1829 te Casteren
Getrouwd: 13 februari 1858 te Hoogeloon, Hapert, Casteren: met Arnoldus Antonis
Overleden: 28 april 1863 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
Ouders: Willem van Lippen en Elisabeth Dirks.
Geboorteakte:
Het Jaar een duizend acht honderd negen-en-twintig, den achttienden der maand
December om twee ure des namiddags verscheen voor ons Burgemeester, beambte
van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren provincie
Noord-Braband, Willem van Lippen oud achtenveertig jaren, van beroep landbouwer
wondende te Casteren, dewelke ons heeft vertoond een kind van het vrouwlijk geslacht,
geboren op donderdag den zeventienden dezer maand te zeven ure des avonds
van hem comparant en van Anna Elisabeth Dirks zijne huisvrouw oud zeven en
dertig jaren landbouwster mede te Casteren woonachtig, en aan hetwelk hij
verklaard heeft te geven de voornaam van Wilhelmina
welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Jan Dirks oud veertig jaren,
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van beroep landbouwer en van Caspar Heeb oud achtenvijftig jaren, van beroep
veldwachter beide alhier woonachtig; nadat aan de comparanten van deze acte voorlezing
is gedaan, hebben dezelve met ons geteekend.
De Burgemeester, beamte van den Burgerlijken Stand,
Overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd drie en zestig, den achtentwintigsten der maand
April, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Hoogeloon,
Hapert en Casteren, provincie Noordbrabant, verschenen Arnoldus Antonis oud
tweeenveertig jaren van beroep landbouwer echtgenoot van de overledene, en
Johannes Schoenmakers Meier oud tweeenveertig jaren van beroep klerk geen
verwant van de overledene, beide wonende binnen deze gemeente, welke aan ons
verklaard hebben, dat alhier op heden den achttwintigsten der maand April een
duizend acht honderd drie en zestig, om een ure des nachts is overleden Wilhelmina
van Lippen, oud drieendertig jaren, van beroep landbouwster geboren te Casteren
wonende te Hapert, dochter van Willem van Lippen en van Anna Dirks
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing is onderteekend
door ons en de comparanten.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Kinderen uit het huwelijk van Arnoldus Antonis en Wilhelmina van Lippen:
-

Adriana Antonis (III1B2A)
Wilhelmus Antonis (III1B2B)

III1B2A. Adriana Antonis

Geboren: 22 januari 1859 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
Getrouwd: ongehuwd
Overleden: 7 april 1922 te Hoogeloon, Hapert en Casteren
Geboorteakte:
Het Jaar een duizend acht honderd negen en vijftig, den tweeentwintigsten der maand
January is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon,
Hapert en Casteren, in het huis der gemeente, verschenen, Arnoldus Antonius van
beroep bouwman oud vijfendertig jaren, wondende te Hapert, die, in tegenwoordigheid
van twee getuigen, als van Jan van Eijk van beroep secretaris oud drieenvijftig jaren
en van Johannes Schoenmakers Meijer van beroep klerk oud achtendertig jaren,
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beide wonende binnen deze gemeente, ons heeft verklaard, dat ,Wilhelmina van Lippen
zijne huisvrouw oud negenentwintig jaren, van beroep bouwvrouw wonende te Hapert
bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op zaterdag den
tweeentwintigsten der maand January een duizend acht honderd negen en vijftig, om
acht ure des morgens welk kind zal genaamd worden, Adriana.
Van welke verklaring wij de tegenwoodige akte hebben opgemaakt, welke, na voorlezing is
ondertekend door ons de comparant en de getuigen.;
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Overlijdensakte:
In het jaar negentien honderd twee en twintig den achtsten April zijn voor ons
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon, Hapert, Casteren,
provincie Noordbrabant verschenen: Wilhelmus Antonis oud zestig jaren, van beroep
landbouwer wondende te Hapert broeder van de overledene en Gerardus Hoskens
oud vijf en dertig jaren van beroep klerk wondende te Hoogeloon die ons verklaarden,
dat Adrianan Antonis geboren te Hapert oud drie en zestig jaren zonder beroep
wonende te Hapert dochter van de echtelieden Arnoldus Antonis en Wilhelmina
van Lippen, beiden overleden is overleden den zevenden April negentien honderd
twee en twintig te Hapert des voormiddags ten negen ure.
Waarvan deze Aktie is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan de aangevers, is
ondertekend door ons met hen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,.

III1B2B. Wilhelmus Antonis
Geboren: 22 april 1862 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
Getrouwd: 26 augustus 1904 te Hoogeloon, Hapert, Casteren: met Goverdina Rijkers
Overleden: 9 mei 1943 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
Handtekening van Wilhelmus Antonis:

Geboorteakte:
Het Jaar een duizend acht honderd twee en zestig, den drieentwintigsten der maand
April is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon, Hapert
en Casteren, provincie Noordbrabant, verschenen, Arnoldus Antonius oud
negenendertig jaren, van beroep landbouwer wondende te Hapert, die, in
tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Jan van Eijk oud zevenenvijftig jaren, van
beroep secretaris en van Johannes Schoenmakers Meijer oud eenenveertig jaren, van
beroep klerk , beide wonende binnen deze gemeente, ons heeft verklaard, dat
,Wilhelmina van Lippen zijne huisvrouw oud tweeendertig jaren, van beroep
landbouwster wonende te Hapert aldaar bevallen is van een kind van het mannelijk
geslacht, geboren op dinsdag den tweeentwintigsten der maand April een duizend
acht honderd twee en zestig, om een ure des nachts welk kind zal genaamd worden,
Wilhelmus.
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Van welke verklaring wij de tegenwoodige akte hebben opgemaakt, welke, na voorlezing is
ondertekend door ons de comparant en de getuigen.;
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Huwelijksakte:
In het jaar negentien honderd en vier, den zes en twintigsten Augustus zijn voor ons
Ambetnaar van den Burgerlijken Stan der gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren,
provincie Noord-Brabant, in het openbaar in het gemeentehuis, in tegenwoordigheid van
1o Wilhelmus Kerkhofs oud acht en twintig jaren, van beroep brievengaarder
wonende te Hoogeloon geen bloed of aanverwant van bruidegom of bruid
2o Hubertus Willems oud zeven en vijftig jaren, van beroep ontvanger wonende te
Hoogeloon geen bloed of aanverwant van bruidegom of bruid
3o Hubertus Josephus van den Wildenberg oud acht en twintig jaren, van beroep
hoofd der school wonende te Hoogeloon geen bloed of aanverwant van bruidegom
of bruid
verschenen: der eenre Wilhelmus Antonis jongman oud twee en veertig jaren,
geboren te Hapert van beroep landbouwer wonende te Hapert meerderjarige zoon van
de echtelieden Arnoldus Antonis en Wilhelmina van Lippen zijne echtgenoote
beiden overleden
en ter ander zijde Goverdina Rijkers jonge dochter oud drie en twintig jaren, geboren
te Hapert van beroep landbouwster wonende te Hapert meerderjarige dochter van de
echtelieden Hendricua Rijkers en Johanna Castelijns landbouwers te Hapert welke
comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te
gaan, hebbende de afkondigingen plaats gehad alhier zonder stuiting, de eerste op Zondag
den veertienden Augustus negentien honderd en vier, de twee Zondag den een en
twintigsten Augustus daaraanvolgende en tot welk einde zij verder aan ons hebben
overlegd de stukken hierna genoemd, zijnde
1o De geboorte akte van ieder der aanstaande echtgenooten
2o Eene akte den zestienden Augustus deses jaars verleden voor notaris
Bernardinus Maria Hordijk residerende te Vessem waarbij de ouders der bruid
toestemming geven tot het aangaan van het huidige bedoelde huwelijk
De aanstaande echtgenooten hebben ten overstaan van ons en in tegenwoordigheid der *
gemeente getuigen verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij
getrouwelijk all de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat
verbonden zijn. Na welke verklaring wij in naam der wet hebben verklaard: dat zij door den
echt aan elkaar verbonden zijn.
Van al het welk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing geteekend met
partijen en getuigen.
De Ambtenaar van den burgerlijken stand.
* De doorhaling van gemeente te veranderen in genoemde goedgekeurd
Overlijdensakte:
Heden elf Mei negentienhonderd drie en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den
burgerlijken stand der gemeente Hoogeloon, Hapert en casteren: Bullens, Petrus Nicolaas
oud zes en veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Hapert die verklaarde,
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daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op negen Mei dezes jaars, ten twee
ure dertig minuten in deze gemeente is overleden Antonis, Wilhelmus, echtgenoot
van Rijkers, Goverdina oud een en tachtig jaren van beroep landbouwer geboren
te Hapert en wonende te Hapert, zoon van wijlen de echtelieden: Antonis Arnoldus
en van Lippen, Wilhelmina.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
De Ambtenaar van den burgerlijken stand,

Goverdina Rijkers
Geboren: 12 april 1881 te Hapert
Getrouwd: 26 augustus 1904 te Hoogeloon, Hapert, Casteren: met Wilhelmus Antonis
Overleden: ???
Ouders: Hendrikus Rijkers en Johanna Castelijns
Gegevens geboorteakte:

Kinderen uit het huwelijk van Wilhelmus Antonis en Goverdina Rijkers







III1B2B1 Wilhelmina Antonis
Geboren: 19 augustus 1905 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
III1B2B2 Johanna Antonis
Geboren: 14 februari 1909 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
III1B2B3 Arnolda Antonis
Geboren: 21 december 1910 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
Getrouwd: met Cornelis Kennis op 26 juni 1938 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
III1B2B4 Hendrikus Franciscus Antonis
Geboren: 2 mei 1914 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
Getrouwd: met Johanna Cornelia Becx op 11 februari 1938 te Vessem;
Johanna Cornelia Becx geboren 17 mei 1912 te Vessem
Kinderen uit dit huwelijk:
Clasina Goverdina Maria Antonis geboren 6 december 1938, overleden 7 juni
1939.(1B2B4A)
III1B2B5 Anna Cornelia Antonis
Geboren: 24 februari 1917 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
Overleden: 5 november 1918 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
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III1B2B6 Adriana Antonis
Geboren: 24 februari 1917 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
III1B2B7 Jacoba Antonis
Geboren: 13 januari 1920 te Hoogeloon, Hapert, Casteren

III1B3. Maria Catharina Antonis
Geboren: 11 oktober 1826 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
Getrouwd: 27 april 1883 te Hoogeloon, Hapert, Casteren met Anselmus Adriaansen
Overleden: 12 april 1910 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
De geboorteakte wordt door de vader ondertekend met A. Antonius.
In de overlijdensakte heet haar echtgenoot Anselmus Adriaans.
Geboorteakte:
Het Jaar een duizend acht honderd zes-en-twintig, den dertienden der maand October
om tien ure des morgens verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den
burgerlijken stand der gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren provincie NoordBraband, Antonie Antonius oud drieendertig jaren, van beroep landbouwer
wondende te Hapert, dewelke ons heeft vertoond een kind van het vrouwlijk geslacht,
geboren op woensdag den elfden dezer maand te elf ure des avonds van hem
comparant en van Adriana van de Put zijne echtgenote oud vijf en dertig jaren
landbouwster mede te Hapert woonachtig, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven
de voornamen van Maria Catharina
welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Hendrik van den Berg oud
tweeenzestig jaren, van beroep landbouwer en van Caspar Heeb oud vieren vijftig
jaren, van beroep veldwachter beide alhier woonachtig; nadat aan de comparanten van
deze acte voorlezing is gedaan, hebben dezelve met ons geteekend.
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Trouwakte:
In het jaar een duizend acht honderd drie en tachtig den zevenentwintigsten der maand
April, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon, Hapert
en Casteren, provincie Noordbrabant in het huis der gemeente, in het openbaar verschenen
Anselmus Adriaansen geboren te Hoogemierde oud vijfenvijftig jaren, van beroep
landbouwer wonende te Hapert , meerderjarige zoon van de echtelieden Peter
Adriaansen en Adriana Bekkers beiden overleden
bruidegom ter eene, en Maria Catharina Antonis, jonge dochter geboren te Hapert
oud zesenvijftig jaren, van beroep landbouwster wonende te Hapert meerderjarige
dochter van de echtelieden Antonie Antonis en Adriana van de Put, beide
overleden.
bruid ter andere zijde, welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen
huwelijk over te gaan, daartoe overleggende:
1o. Een certificaat, afgegeven den door den Heer Commissaris des Konings in de provincie
waaruit blijkt, dat de bruidegom aan zijn verplichting ten aanzien der nationale Militie
voldaan heeft.
2o. De akte van geboorte van den bruidegom, waaruit blijkt, dat hij is geboren den
eenentwintigsten der maand February een duizend acht honderd en acht en twintig
te Hoogemierde.
3o. De akte van geboorte der bruid, waaruit blijkt, dat zij is geboren den elfden der
maand October een duizend acht honderd en zesentwintig te Hapert.
4o. De bewijzen van de gedane afkondigingen van dit huwelijk, gedaan alhier voor de
buitendeur van het gemeentehuis, de eerste Zondag den vijftienden der maand April een
duizend acht honderd drieëntachtig en de tweede op Zondag den tweeentwintigsten
April daaraanvolgende zonder dat daartegen eenige stuiting heeft plaats gehad.
5. Een bewijs afgegeven door mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand waaruit
blijkt dat, Maria Jansen te Hapert is overleden den tweede February achthonderd
een en tachtig..
Dien tengevolge, en na dat de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in
tegenwoordigheid der na te melden getuigen, hadden verklaard: ‘‘dat zij elkander aannemen
tot echtgenooten , en dat zij getrouwelijk all de plichten zullen vervullen, welke door de wet
aan den huwelijken staat verbonden zijn’’, hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand, in naam der Wet, verklaard, dat de personen van Anselmus Adriaansen en Maria
Catharina Antonis bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Voorts hebben wij de hiervoor gemelde aan ons ter hand gestelde stukken gehecht aan het
dubbel van dit Huwelijks-register, dat bestemd is om ter griffie der ArrondissementRegtbank te Eindhoven, te worden overgebracht.
Al hetwelk op dag, maand, jaar en plaats als boven vermeld is gedaan en daarvan door ons
deze akte in dubbel opgemaakt, in tegenwoordigheid van:
1o. Jan Hendrik van Dingenen oud achtenzestig jaren, van beroep wethouder
wonende te Hapert
2o. Hendrikus Coolen oud eenendertig jaren, van beroep secretaris wonende te
Bladel.
3o. Josephus Peters oud drieenvdertig jaren, van beroep veldwachter wonende te
Hoogeloon.
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4o. Martinus Schoenmakers oud zevenendertig jaren, van beroep onderwijzer
wonende te Hoogeloon.
allen als getuigen daartoe door de Echtgenooten zelven gekozen: verklarende de getuigen te
zijn geen bloed- of aanverwanten der partijen. Goedgekeurd de doorhaling van
acht en twintig drukwoorden in den twintigsten tot en met den drie en
twintigsten regel der vorige bladzijde.
En hebben wij, na gedane voorlezing, deze akte onderteekend met ons en de getuigen de
bruidegom en de bruid verklaarden ten gevolge van ongeleerdheid niet te
kunnen teekenen.
De Ambtenaar van den Burgerlijke Stand,
Overlijdensakte:
In het Jaar een negentien honderd en tien, den dertienden April , zijn voor ons Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand, der gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren, provincie NoordBrabant, verschenen Wilhelmus Antonis oud zevenenveertig jaren van beroep
landbouwer, wonende te Hapert neef van de overledene en Willem Kerkhofs oud
vierendertig jaren van beroep brievengaarder wonende te Hoogeloon, die ons
verklaarden, dat Maria Catharina Antonis weduwe van Anselmus Adriaans geboren
te Hapert oud drieentachtig jaren, van beroep zonder wonende te Hapert, dochter
van de echtelieden Antonie Antonis en Adriana van de Put beiden overleden. In
wijk B nummer honderd een en twintig is overleden den twaafden April negentien
honderd en tien, te Hapert , des morgens om drie ure.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan de aangevers is
onderteekend door ons met hen..
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd,
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Gedachtenisprentje:

Anselmus Adriaansen
Geboren: 21 februari 1828 te Hooge en Lage Mierde
Getrouwd: 27 april 1883 te Hoogeloon, Hapert, Casteren met Maria Catharina Antonis.
Eerder gehuwd geweest met Maria Jansen
Overleden: 5 mei 1900 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
Ouders: Peter Adriaansen en Adriana Bekkers.
Geboorteakte:
Het Jaar een duizend acht honderd acht-en-twintig, den twee en twintigsten der maand
February om elf ure des morgens verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den
Burgerlijken Stand der gemeente Hogemierde provincie Noord-Braband, Peter
Adriaansen oud negenendertig jaren, van beroep landbouwer wondende te
Hogemierde, dewelke ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslacht, geboren op
donderdag den eenentwintigsten deezer te twaalf ure des middags van hem
comparant en van Adriana Bekkers zijne huisvrouw oud twee en veertig jaren
meede wonende te Hogemierde, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den
voornaam van Anselmus
welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Camelis van Ackerveken oud
veertig jaren, van beroep veldwachter en van Jan Antonie van Loon oud vieren
dertig jaren, van beroep Koopman beide alhier woonachtig; nadat aan de comparanten
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van deze acte voorlezing is gedaan, hebben dezelve met ons geteekend uitgezonderd
Peter Adriaansen, die verklaard niet te kunne schrijven.
De Burgemeester, beambte van den Burgerlijken Stand,
Overlijdensakte:
In het Jaar een negentien honderd, den zevenden Mei , zijn voor ons Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand, der gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren, provincie Noord-Brabant,
verschenen Wilhelmus Antonis oud acht en dertig jaren van beroep landbouwer,
wonende te Hoogeloon, geen bloedverwant van den overledene en Josephus Peters
oud vijftig jaren van beroep veldwachter wonende te Hoogeloon, geen bloedverwant
van den overledene, die ons verklaarden, dat Anselmus Adriaansen eerst weduwe van
Maria Jansen en echtgenoot van Maria Catharina Antonis geboren te
Hoogemierde oud twee en zeventig jaren, van beroep landbouwer wonende te
Hapert, zoon van de echtelieden Peter Adriaansen en Adriana Bekkers beiden
overleden. In wijk B nummer een honderd en zes is overleden den vijfden Mei
negentien honderd, te Hapert , des avonds om tien ure.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan de aangevers is
onderteekend door ons en de aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

III1C. Petronilla Antonis
Gedoopt: 21 juni 1796 te Hoogeloon
Overleden: 6 december 1814 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
In de overlijdensakte is haar voornaam Peternella.
Gegevens doopregister:

Overlijdens akte:
In het jaar een duizend acht hondert en veertien den zesde december om vier ure
compareerde voor ons Burgemeester der gemeente Hoogloon, Gerard Reykers
landbouwer en Paulus Boots veldwachter beide wonende in deze gemeente dewelke
ons verklaard hebben, dat op heden om vier ure des morgens is overleden Peternella
Antonis zonder beroep oud agtien jaren geboortig van Hapert in deze gemeente
department der rijnen monde wondende te Hapert voornoemd, dogter Wouter
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Antonis van Wouter Antonis en van Johanna van den Couwenberg. Naar dat van
deze acte voorlezing is gedaan aan de comparanten, hebbeb dezelve met ons geteekend
uitgenomen Gerard Reykers die verklaarde niet te kunnen schrijven.
De Burgemeester voornoemd

III2. Maria Antonis
Gedoopt: 19 oktober 1754 te Hoogeloon
Getrouwd: ???
Overleden: ???
In het doopregister wordt de achternaam Wauters gebruikt.
Gegevens doopregister

III3. Gerardus Antonis

Gedoopt: 11 december 1756 te Hoogeloon
Getrouwd: 13 januari 1781 met Elisabeth van de Put te Hoogeloon
18 februari 1798 met Joanna van der Elst te Hoogeloon
Overleden: 13 augustus 1813 te Hapert
Handtekening Geradus Antonis

In het doopregister wordt de achternaam Wauters gebruikt.
In begraafakte van zijn eerste vrouw wordt de naam Geerhardus Antonius gebruikt.
In de ondertrouwakte met Johanna van der Elst tekent Gerardus met Geraardus.
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Gegevens doopregister:

Trouwakten:
Informatie uit het trouwregister over het huwelijk met Elisabeth van de Put.

De vertaling van deze Latijnse tekst:
Hapert 13 januari
Gerardus Antonis en Elisabeth van de Put sloten een huwelijk in het bijzijn van de getuigen
Dora van Eijck en Walterus Antonis.
Gegevens trouwregister:
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Ondertrouwakte van huwelijk met Joanna van der Elst.
Compareerde voor ons ondergedaane de Scheepen van Het Dorp Hapert: Geerardus
Antonis weduwnaar van wijlen Elisabeth van de Put geboren en wonende te Hapert
en Johanna van der Elst, meerjarige dochter Geboortig tot Riethoven en wonende
tot Hapert. Dewelke ons versogte om in ondertrouw te mogen worden opgenomen
gelijk ten leefen is geschied
xx drie zondagen xx
onverhindert zullen xx
gegaan hun in den huwelijken staat laten bevestigen.
xx
Hapert den derden February 1700 agt en negentig ten overstaan van
Aalbrecht Adriaens en Jan Schippers Schepenen.
Ondertekening door Gerardus Antonis::

Ondertekening van Johanna van der Elst
met een kruisje:

Gegevens trouwregister:

Overlijdensakte:
L’An mil huit cent treize, le quatorze Aout à onze heures du matin devant nous Maire,
Officier de l‘Elat civil de le commune de Hoog Loon, département des Bouches du Rhin, sont
comparus Guillaume Antonis laboreur demeurant à Hapert en cette manie, âgé de
quante six ans, qui a dit être frère du défunt, et Jean Smetsers laboreur demeurant à
Hapert sus dit, âgé de quarante trois ans, qui est dit être voisin du défunt, lesquels
nous ont déclaré, que Gerard Antonis marie de Jeanne van der Elst. Fils de Adam
Antonis et de Jeanne van Eyk âgé de cinquante six, né à Hapert sus dit
Département des Bouches du Rhin demeurant en dernier lieu à Hapert sus dit
Département des Bouches du Rhin est décédé le treize du on dis a Aout mil huit cent
treize, en son domicile à Hapert à dix heures du soir
Après qu‘il a étè donné lecture du présent Acte de Décès aux dèclarans, ils ons signé avec
nos a l‘exception de Jean Smetsets qui declare ne savir ecrire.
Le Maire, Officier de l‘Etat civil.
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Vertaling:
In het jaar duizend acht honderd dertien op 14 augustus om elft uur in de morgen
verschenen voor ons de burgemeester, ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente Hoogeloon, departement Monden van de Rijn, Willem Antonis ploeger wonende te
Hapert in deze plaats, zesenveertig jaar oud, die zei de broer te zijn van de overledene, en
Jean Smetsers ploeger wonende te Hapert bovengenoemd, drieenveertig jaar, die zei buur te
zijn van de overledene, die ons hebben verklaard dat Gerardus Antonis getrouwd met Jeanne
van der Elst , zoon van Adam Antonis en Joanna van Eyk in de leeftijd van zesenvijftig jaar is
overleden in Hapert bovengenoemd in het departement Monden van de Rijn op 13 augustus
1813, in zijn thuis om tien uur ‘s avonds.
Na deze overlijdensakte te hebben voorgelezen aan de aangevers, tekenden ze met ons.
Behalve Jean Smetsers hij verklaarde niet te kunnen schrijven.
Burgemeester, Officier Burgerlijke Stand.

Elisabeth van de Put

Gedoopt: 25 augustus 1755 te Hoogeloon
Getrouwd: 13 januari 1781 te Hoogeloon; met Gerardus Antonis
Overleden: 27 juli 1797 te Hapert
Ouders: Michael van de Put en Anna Clerx.
De voornaam wordt ook geschreven als Elisabetha en Elizabetha.
Doopregister:

Begraafregister:

Joanna van der Elst
Gedoopt: 30 augustus 1770 te Riethoven
Getrouwd: 18 februari 1798 met Gerardus Antonis te Hoogeloon
Overleden: 6 maart 1848 te Hapert
Ouders: Gerardus van der Elst en Maria Rademakers.
In de overlijdensakte wordt de voornaam Johanna gebruikt.
De trouwakte vermeldt dat Joanna van der Elst afkomstig is uit Riethoven.
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Gegevens doopregister:

Overlijdensakte
In het Jaar een duizend acht honderd acht-en-veertig, den zevenden dag der maaand
Maart , zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Hoogeloon,
Hapert en Casteren, provincie Noord-Braband, verschenen Johannes Antonis van beroep
bouwman oud twee en veertig jaren, wonende te Hapert, zoon van den overledene en
Johannes Schoenmakers Meijer oud zevenentwintig jaren van beroep klerk wonende
te Hoogeloon, bekende van den overledene, welke aan ons verklaard hebben, dat alhier
op den zesden dezer om drie ure des namiddags is overleden Johanna van der Elst
weduwe Gerardus Antonis , van beroep bouwvrouw oud zevenenzeventig jaren,
geboren te Riethoven, provincie Noord Braband wonende te Hapert, dochter van
Gerardus en van Maria Rademakers beide overleden
en hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing, is geteekend
door ons en laatst gemelde comparant verklarende eerstgenoemde xx te hebben
kunnen xx van of teekenen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Kinderen uit het huwelijk van Gerardus Antonis en Elisabeth van de Put
-

Adam Antonis (IV1)
Anna Antonis (IV2)
Antonis Antonis (IV3)
Henricus Antonis (IV4)
Deze tak is verder uitgewerkt vanaf bladzijde 87 hoodstuk IV

Kinderen uit het huwelijk van Gerardus Antonis en Joanna van der Elst
-

Lucia Antonis (IV5)
Paulus Antonis (IV6)
Gerardus Antonis IV7)
Joannes Antonis (IV8)
Elisabetha Antonis (IV9)
Anna Elisabetha Antonis (IV10)
Antonie Antonis (IV11)
Deze tak is verder uitgewerkt vanaf bladzijde 93 hoofdstuk IV
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III4. Petrus Antonis
Gedoopt: 20 oktober 1759 te Hoogeloon
Overleden: 22 januari 1811 te Hapert
In het doopregister wordt de naam Antonissen gebruikt, zowel voor de vader als de
doopgetuige
In de overlijdensakte wordt als voornaam Peter gebruikt.
Gegevens doopakte:

Gegevens overlijdensakte:
Voor dit overlijden is een handgeschreven ‘acte de decès’ (overlijdensakte) in 2 talen;
Nederlands en Frans opgemaakt.
De Nederlandse tekst hiervan is:
Op heden den drie en twintigsten van de maand January agtien hondert elf na
de middag ten tien uren zijn voor mij maire van Hoogeloon Hapert en Kasteren
Canton van Hilvarenbeek Departement Des Bouches de Rhin, uitoefende de functie
van openbaar beampte van den Burgerlijken Staat gecompareerd Willem Antonis
oud vier en veertig Jaaren en Hendrik Janssen oud vijf en vijftig Jaaren
bouwlieden wonende te Hapert Canton Hilvarenbeek Departement des Bouches de
Rhin, welke verklaard hebben dat Peter Antonis broeder van den eersten
comparant overleden is den twee en twintigsten van dezen maand des morgens
om elf uuren, ten woonhuize van gezegden comparant
Ingevolge deze verklaring heb ik hiervan de tegenwoordige acte gemaakt welke de
bovengenoemde beneffens mij hebben ondertekend..

III5. Anna Antonis

Gedoopt: 16 maart 1763 te Hoogeloon
Getrouwd:
Overleden:
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In het begraafregister van Antonius Antonis 18 april 1789 staat: laat moeder, broers en
zuster na. Dit betekent dat Adam Antonis en Joanna van Eijk naast zonen ook een dochter
hadden.
De enige dochter die aan Joanna van Eijk gelinked kan worden is Anna Wauters
Als vader is in het doopregisters Walterus Wauters genoemd.
Gegevens doopregister:

III6. Antonius Antonis
Gedoopt: 25 januari 1765 te Hoogeloon
Getrouwd: ongehuwd
Overleden: 18 april 1789 te Hapert
Roepnaam: Antony
In het doopregister wordt als achternaam Wauters gebruikt. Als moeder wordt hier genoemd
Jacoba van Eyk.
Het begraafregister vermeld dat Antonius niet gehuwd is geweest. In het Rooms-Katholiek
begraafboek 1776-1810 te Hoogeloon heet de overledene Antonius Walterus Antonis. [bhic]
Gegevens doopregister:

Gegevens begraafregister

III7. Wilhelmus Antonis
Gedoopt: 20 juli 1767 te Hoogeloon
Getrouwd: 23 april 1793 te Hoogeloon; met Joanna Verhees
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Overleden: 26 september 1856 te Hapert
Handtekening bij overlijden broer Petrus:

Handtekening bij overlijden vrouw:

Het doopregister vermeldt als moeder Margaretha van Eyck. In de overlijdensakte is de
moeder Johanna van Eyck. Hier wordt als vader Wouter Antonis genoemd.
Gegevens doopregister:

Gegevens trouwakte:

Overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd zes en vijftig, den zesentwintigsten der maaand
September , zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Hoogeloon,
Hapert en Casteren, in het huis der gemeente, verschenen Cornelis Cornelis oud negen
en veertig jaren, van beroep bouwman en schoonzoon van den overledenen, en Jan
Heeb oud zevenenveertig jaren van beroep veldwachter buurman van den
overledenen , beide wonende binnen deze gemeente, die aan ons verklaard hebben, dat
alhier op zesentwintigsten dezer dezer om drie ure des morgens is overleden Willem
Antonis weduwnaar van Johanna Verhees, oud negenentachtig jaren, geboren te
Hapert, wonende te Hapert, zoon van Wouter en van Johanna van Eijck beide
overleden
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, welke, na voorlezing, is
onderteekend door ons en de comparanten.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

Joanna Verhees
Gedoopt: 18 mei 1767 te Hoogeloon
Getrouwd: 23 april 1793 te Hoogeloon; met Wilhelmus Antonis
Overleden: 22 april 1818 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
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Ouders: Henricus Verhees en Petronella Henrica Aerts.
Als voornaam wordt ook Johanna gebruikt.
Gegevens doopakte:

Overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd en achttien, den vierentwintigste der maand April
te acht ure des ‘s morgens compareerden voor ons Burgemeester, Beambte van den
Civielen Staat der Gemeente Hoogeloon, Hapert, Casteren Proviencie Noord-Brabant
Willem Antonis oud eenenvijftig Jaren,man van de Overledene, en Paulus Boots
veldwachter oud vierenveertig Jaren, vriend van de Overledene, beide wonende binnen
deze Gemeente, welke ons verklaard hebben dat Johanna Verhees vrouw van de eerste
comparant oud eenenvijftig Jaren, geboren te Hapert dochter van Hendrik Verhees
en van Petronella Aarts alhier is overleden binnen deze Gemeente te Hapert wonend
den tweeëntwintigste te twaalf ure des ‘s middags . Na dat van deze Akte voorlezing is
gedaan aan de Comparanten, hebben dezelve met ons getekend.
De Burgemeester, Beambte van den Civielen Staat.
Kinderen van Wilhelmus (Willem) Antonis en Joanna Verhees:
-

Petronilla (III7A)
Johanna Maria Antonis (III7B)
Antonius Antonis (III7C)
Catharina Antonis (III7D)
Anna Maria Antonis (III7E)
Henrica Antonis(III7F)
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III7A. Petronilla Antonis

Gedoopt: 3 februari 1794 te Hoogeloon
Getrouwd: ongehuwd
Overleden: 27 januari 1855 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
Als voornaam van Petronilla Antonis wordt ook wel Petronella gebruikt.
Gegevens doopregister:

Gegevens overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd vijf en vijftig, den negenentwintigsten der maand
January , zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Hoogeloon,
Hapert en Kasteren, provincie Noordbrabant, verschenen Arnoldus van de Put oud twee
en dertig jaren, van beroep boerenknecht buurman van den overledene, en Jan Heeb
oud zevenenveertig jaren van beroep veldwachter buurman van den overledene,beide
wonende binnen deze gemeente, die aan ons verklaard hebben, dat alhier op den
zevenentwintigsten dezer om een ure des middags is overleden Petronella Antonis
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van beroep bouwvrouw oud zestig jaren, geboren te Hapert, provincie Noordbrabant
wonende te Hapert, dochter van Willem en van Johanna Verhees beide overleden
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, welke, na voorlezing, is
onderteekend door ons en de comparanten.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

III7B. Joanna Maria Antonis

Gedoopt: 5 februari 1796 te Hoogeloon
Getrouwd: 30 september 1820 te Hoogeloon met Henricus van den Berg
Overleden: 25 januari 1878 te Hoogeloon Hapert Casteren
Handtekening Joanna Maria Antonis

Als voornaam wordt ook Johanna Maria gebruikt.
In de huwelijks- en overlijdensakte wordt de achternaam Anthonis gebruikt.
De ondertekening in de huwelijksakte is weer Antonis.
Gegevens doopregister:

Gegevens trouwakte:
In het jaar een duizend acht hondert en twintig den dertigsten der maand
september ten 14er uren des namiddags zijn voor ons Burgemeester beambte van
den burgelijken staat der gemeente Hogeloon Hapert en Casteren Provincie
Noord-Braband in tegenwoordigheid van 1º Antonie Anthonis oud twee en
twintig jaren broeder van der bruid 2º Jan van Kaart oud vier en twintig jaren 3º
Antonie Jacobs oud vijf en twintig jaren 4º Frederic van de Voort oud dertig jaren
alle inwoners dezer gemeente zijnde de laatste drie geene bloedverwanten der
partijen – Gecompareerd Henricus van den Berg, Jongman, landbouwer van
beroep oud zes en twintig jaren, geboren te Zeelst Provincie Noord-Braband
wonend binnen deze gemeente zoon van wijlen Wilhelmus en van wijlen Hendrina
Wijffelaars ter eenre en Johanna Maria Anthonis jonge dochter van beroep
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landbouwster oud vier en twintig jaren geboren en wonende binnen dezer
gemeente dochter van Wilhelmus landbouwer mede in deze gemeente woonachtig
en van wijlen Johanna Verhees ter andere zijde –
welke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over
te gaan, waar aan voldoende hebben wij overeenkomstig de wet voorlezing
gedaan van deze akte hierna genoemd en door de wederzijdsche partijen na
alvoorens te hebben gehoord de mondelinge toestemming van Wilhelmus Antonis
vader van de bruid welke ten deze mede is gecompareerd te weten:
1º van de acte van de geboorte van Hendricus van den Berg bruidegom waaruit
blijkt dat hij gedoopt is te Zeelst provincie als boven den vijf en twintigsten van de
maand Juny een duizend zeven honderd vier en negentig
2º van de acte van geboorte van Johanna Maria Anthonis bruid waaruit blijkt
dat zij gedoopt is te Hapert binnen deze gemeente den vijfden van de maand
february een duizend zeven honderd zes en negentig
3º Van de akte van afkondiging van trouwbeloften tusschen de aanstaande
Echtgenoten gedaan voor de principale deur van het gemeente huis alhier. De
eerste op zondag den zeventiende der maand September een duizend
achthonderd twintig en de tweede op zondag den vierentwintigsten derzelver
maand waartegen geen verhinderingen zijn ingekomen.
4º Van een certificaat afgegeven door Zijne Excellentie den Heere Staatsraad
Gouvernement dezer provincie waaruit blijkt dat Hendrikus van den Berg
aanstaande echtgenoot tot geenen dienst voor de nationale militie is verpligt.
5º Van de akte van overlijden van Wilhelmus van den Berg vader van den
bruiddegom waaruit blijkt dat deze overleden is in Zeelst den vijfden der maand
Mei een duizend acht honderd tien
6º Van de akte van overlijden van Hendrina Wijffels moeder van den bruidegom
waaruit blijkt dat zij is overleden binnen deze gemeente den twee en twintigsten
der maand July een duizend acht hondert negentien zijnde de grootouders van
den bruidegom mede overleden xxx Ivo Wijffelaars grootvader van moeders zijde
present en comparerende.
7º van de akte van overlijden van Johanna Verhees moeder van den bruid
waaruit blijkt dat deze is overleden binnen deze gemeente den twee en twintigsten
der maand april een duizend acht honderd achttien.
En eindelijk gelezen het zesde hoofdstuk van den titel van het huwelijk van het
Burgerlijk Wetboek handelende over de regte en plichten der echtgenoten
ondeling
Waarna wij Burgemeester beambte van den civielen staat boven genoemd aan den
bruidegom en aan de bruid gevraagd hebben of zij elkander tot man en vrouw
willen nemen en elk van hun afzonderlijk en bevestigend geantwoord hebbende
hebbe wij uit naam der wet verklaard dat de personen van Hendricus van den
Berg en Johanna Maria Anthonis bovengenoemd door het huwelijk zijn vereenigd.
Van al het welk wij deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing te hebben
gedaan aan de partijen en getuigen hebben deze met ons geteekend.
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Gegevens overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd acht en zeventig, den zesentwintigsten der maaand
January , zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Hoogeloon,
Hapert en Kasteren, provincie Noordbrabant, verschenen Arnoldus van de Put oud
vieren ijftig jaren, van beroep bouwman wonende te Hapert, kennis van de overledene,
en Jan van Eijke oud tweeenzeventig jaren van beroep secretaris , wonende te
Hoogeloon, kennis van de overledene, welke aan ons verklaard hebben, dat alhier op
vrijdag den vijfentwintigsten der maand january een duizend acht honderd acht en
zeventig, om drie ure des namiddags is overleden Johanna Maria Anthonis,
weduwe van Hendrikus van den Berg oud eenentachtig jaren, van beroep
bouwvrouw geboren te Hapert, wonende te Hapert, dochter van Wilhelmus Anthonis
en van Johanna Verhees beide overleden
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, welke, na voorlezing, is
onderteekend door ons en de aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

Henricus van den Bergh

Gedoopt: 25 juni 1794 te Zeelst
Getrouwd: 30 september 1820 te Hoogeloon met Johanna Maria Antonis
Overleden: 12 januari 1868 te Hoogeloon Hapert Casteren
Ouders: Wilhelmus van den Bergh en Henrica Wijffelaers.
In het doopregister is de achternaam geschreven als van den Bergh.
In de overlijdensakte is de voornaam Hendrikus gebruikt.
Gegevens doopregister

Gegevens overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd acht en zestig, den dertienden der maaand
Januarij , zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Hoogeloon,
Hapert en Casteren, provincie Noordbrabant, verschenen Francus van de Put oud veertig
jaren, van beroep bouwman schoonzoon van de overledene, en Jan van Eijk oud
tweeenzestig jaren van beroep secretaris kennis van de overledene, beide wonende
binnen deze gemeente, , welke aan ons verklaard hebben, dat alhier op zondag den
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twaafden der maand january een duizend acht honderd acht en zestig, om tien ure
des avonds is overleden Hendrikus van den Berg, echtgenoot van Johanna Maria
Antonis bouwvrouw te Hapert oud drieenzeventig jaren, van beroep bouwman
geboren te Zeelst, wonende te Hapert, zoon van Wilhelmus van den Berg en van
Hendrika Wevelaars beide overleden
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, welke, na voorlezing, is
onderteekend door ons en de aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Kinderen van Johanna Maria Antonis en Henricus van den Berg
1. Wilhelmus van den Berg
geboren: 13 mei 1823 in Hoogeloon
2. Johanna Maria van den Berg
geboren: 29 oktober 1825 in Hoogeloon
overleden 13 april 1860 in Hoogeloon
3. Hendrika van den Berg
geboren: 31 mei 1832 in Hoogeloon
overleden: 23 juli 1851 in Hoogeloon

III7C. Antonius Antonis
Gedoopt: 28 maart 1798 te Hoogeloon
Getrouwd: ongehuwd
Overleden: 24 januari 1834 te Hoogeloon, Hapert, Casteren
Handtekening Antonius Antonis:

Bij het huwelijk van zijn zuster Johanna Maria wordt de voornaam Antonie gebruikt.
In de overlijdensakte is de achternaam Antonies gebruikt.
Gegevens doopregister:
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Gegevens overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd vier-en-dertig, den vierentwintigste der maand
January om twee ure des ‘namiddags verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van
den Civielen Staat der Gemeente Hoogeloon, Hapert, Casteren Provincie Noord-Braband
Willem Antonis, van beroep bouwman oud zesenzestig Jaren,vader van de
overledene, en Caspar Heeb van beroep veldwachter oud tweeenzestig Jaren, vriend
van de overledene, beide wonende binnen deze gemeente, dewelke ons verklaard hebben
dat Antonie Antonis van beroep bouwman oud vier en dertig jaren geboren en
wonende te Hapert zoon van Willem bouwman te Haperten van Johanna Verhees
overleden is overleden binnen deze gemeente op heden den drie en twintigsten
January te een ure des nachts . Nadat van deze akte voorlezing is gedaan aan de
comparanten, hebben dezelve met ons geteekend.

III7D. Catharina Antonis
Gedoopt: 26 november 1800 te Hoogeloon
Getrouwd: 19 juli 1839 te Hoogeloon met Peter van de Ven
Overleden: 29 oktober 1850 te Hoogeloon Hapert Casteren
Handtekening Catharina Antonis:

Gegevens doopregister:

Gegevens trouwakte:
In het jaar een duizend acht honderd negen-en-dertig, den negentienden der maand
July, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon,
provincie Noord-Braband in het huis dezer gemeente, in het openbaar verschenen
Peter van de Ven geboren te Gestel en Blaarthem oud vierendertig jaren, van beroep
bouwman wonende te Hapert provincie als voor, meerderjarige zoon van Judocus van
de Ven van beroep bouwman wonende te Hapert aldaar overleden en van
Hendrina Baselmans in leven van beroep bouwvrouw wonende te Hapert aldaar
mede overleden bruidegom ter eene, en Catharina Antonis oud achtendertig jaren,
van beroep bouwvrouw wonende te Hapert provincie als voor meerderjarige dochter van
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Willem van beroep bouwman wonende te Hapert en van Johanna Verhees in leven
van beroep bouwvrouw wonende te Hapert aldaar overleden.
Bruid, ter andere zijde, welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen
huwelijk over te gaan, daartoe ons ter hand stellende:
1o. Een certificaat, afgegeven den door den Heer Gouverneur der provincie Noord
Braband waaruit blijkt, dat de bruidegom aan zijn verpligting ten aanzien der Nationale
Militie voldaan heeft.
2o. De akte van geboorte van den Bruidegom vernoemd, waaruit blijkt, dat hij is gedoopt
den zevenentwintigsten der maand December een duizend acht honderd en vier en
negentig te Blaarthem.
3o. De akte van geboorte der Bruid voornoemd, waaruit blijkt, dat zij is gedoopt den zes en
twintigsten der maand November een duizend acht honderd te Hapert.
4o. De bewijzen van de gedane afkondigingen van dit huwelijk tusschen de aanstaande
Echtgenoten, des voormiddags ten elf uren, voor de buitendeur van het gemeentehuis
alhier, de eerste op Zondag den zevenden der maand July een duizend acht honderd
negen en dertig en de tweede op zondag den veertienden der maand July een duizend
acht honderd negen en dertig zonder dat daartegen eenige stuiting heeft plaats gehad.
Verklaren de partijen en getuigen dat hoezeer in het boven vermeld certificaat de
voornaam van den vader des bruidegoms voorkomt als Josephus en niet Judocus
deze echter dezelfde persoon is welke ten deze wordt bedoeld.
Dien tengevolge, en na dat de Bruidegom en Bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in
tegenwoordigheid der natemelden getuigen, hadden verklaard: >> dat zij elkander
aannemen tot >> echtgenooten , en dat zij getrouwelijk all de pligten zullen vervullen, welke
door de wet aan >> den huwelijken staat verbonden zijn, >> hebben wij Ambtenaar van
den Burgerlijken Stand, in naam der Wet, verklaard, dat de personen van Peter van de Ven
en van Catharina Antonis bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Voorts hebben wij de hiervoren gemelde aan ons ter hand gestelde stukken gehecht aan het
dubbel van dit huwelijks-register, dat bestemd is om ter griffie der ArrondissementRegtbank, te worden overgebracht.
Al hetwelk is gedaan en daarvan door ons dadelijk deze akte opgemaakt en in beide
dubbelen van het huwelijks-register derzer gemeente ingeschreven, in tegenwoordigheid:
1o. Van Severinus Jansen oud drieendertig jaren, van beroep bouwman wonende te
Hapert.
2o. Van Abraham van den Born oud achtentwinrtig jaren, van beroep bouwman
wonende te Hapert.
3o. Van Caspar Heeb oud zevenenzestig jaren, van beroep veldwachter wonende te
Hapert.
4o. Van Jacob Meyer oud eenenveertig jaren, van beroep secretaris wonende te
Hoogeloon, allen als getuigen daartoe door de echtgenooten zelven gekozen: verklarende
de voornoemde getuige te zijn goede vrienden maar geen bloedverwanten der
partijen.
En hebben wij, na gedane voorlezing, deze akte geteekend met de partijen-echtgenooten, de
getuigen, uitgezonderd Peter van de Ven welke ons verklaarde nimmer te hebben
kunnen schrijven of zijn naam teekene..
De Ambtenaar van den Burgerlijke Stand,
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Gegevens overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd vijftig, den dertigsten der maand October zijn voor
ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon, Hapert, Casteren
provincie Noordbrabant, verschenen Peter van den Ven, van beroep bouwman oud
zesenenvijftig jaren, wonende te Hapert echtgenoot van de overledene, en Caspar Heeb
van beroep veldwachter oud tweeenveertig jaren, wonende te Hapert, buurman van
de overledene, welke ons verklaard hebben dat alhier op den negenentwintig dezer is
overleden Catharina Antonis van beroep bouwvrouw oud vijftig jaren geboren te
Hapert provincie Noordbrabant wonende te Hapert dochter van Willem en wijlen
Johanna Verhees en hebben wij opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing is
geteekend door ons en de laatst gemelde comparant verklarende eerstgenoemden
nimmer te hebben kunnen schrijven of teekenen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, voornoemd,

Peter van de Ven
Gedoopt: 27 december 1794 te Blaarthem
Getrouwd: 19 juli 1839 te Hoogeloon met Catharina Antonis
Overleden: 16 oktober 1874 te Hoogeloon Hapert Casteren
Ouders: Judocus van de Ven en Henrica(Hendrika) Baselmans.
In het doopregister wordt als voornaam Petrus gebruikt. Als vader wordt Judocus van de Ven
genoemd. De huwelijksakte vermeld echter dat de vader niet Judocus heet maar Josephus.
Gegevens doopregister

Gegevens overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd vier en zeventig, den zestienden der maand October
zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon, Hapert,
Casteren provincie Noordbrabant, verschenen Gerardus van den Ven, oud
achtendertig jaren, van beroep winkelier, neef van de overledene, en Jan Hendrik
van Dingenen oud negenenvijftig jaren, van beroep bouwman, buurman van de
overledene, beide wonende binnen deze gemeente, welke ons verklaard hebben dat alhier op
vrijdag den zestienden der maand October een duizend acht honderd vier en zestig, om
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vier ure des morgens is overleden Peter van de Ven weduwnaar van Catharina
Antonis oud tachtig jaren van beroep bouwman geboren te Blaarthem wonende te
Hapert zoon van Josephus van de Ven en van Hendrina Bazelmans beide
overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing is
onderteekend door ons en de aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

III7E. Anna Antonis
Gedoopt: 23 juli 1803 te Hoogeloon
Getrouwd: 15 mei 1835 te Hoogeloon met Peter Wouters
Overleden: 25 maart 1883 te Hoogeloon, Hapert en Casteren
Handtekening Anna Antonis:

In de overlijdensakte wordt als achternaam Antonisse gebruikt.
Gegevens doopregister:

Gegevens trouwakte:
In het jaar een duizend acht honderd vijf-en-dertig, den vijftienden der maand Mei, om
drie ure des namiddags zijn voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken
Stand der gemeente Hoogeloon Hapert en Casteren, provincie Noord-Braband, en in
tegenwoordigheid van
1o Johannis Antonis van beroep arbeider oud dertig jaren, neef van de bruid
2o Antonis Luyten van beroep bouwman oud drie en twintig jaren
3o Peter Hoeks van beroep bouwman oud drie en twintig jaren en
4o Caspar Heeb van beroep veldwachter oud drie en zestig jaren, zijnde de drie
laatstgenoemden geen bloedverwanten der partijen, allen inwoners dezer
gemeente.
verschenen Peter Wouters van beroep bouwman oud een en dertig jaren, wonende te
Hapert provincie als voor meeder derjarige zoon van Wouter en van Anna
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Hoogenhuyzen beide overleden zijnde , zijnde grootouders mede overleden,
Jongeman
ter eene, en Anna Antonis van beroep bouwvrouw oud eenendertig jaren, wonende te
Hapert provincie als voor meerderjarige dochter van Willem bouwman wonende te
Hapert present en zijnen toestemming gevende en van Johanna Verhees overleden.
Jonge dochter.
ter andere zijde, welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen
huwelijk overtegaan, hebben wij overeenkomstig de Wet, voorlezing gedaan van de stukken
hierna genoemd en door de wederzijds partijen overlegd, te weten:
1o.Van De akte van geboorte van Peter Wouters Bruidegom, waaruit blijkt, dat hij is
gedoopt den achtsten der maand July een duizend acht honderd en drie te Hapert.
2o. Van de akte van geboorte van Anna Antonis Bruid, waaruit blijkt, dat zij is gedoopt
den drie en twintigsten der maand July een duizend acht honderd en drie en twintig
te Hapert.
3o. Van de akte van afkondiging van trouwbeloften tusschen de aanstaande Echtgenoten,
gedaan voor de buitendeur van het gemeentes-huis alhier, de eerste op Zondag den derden
van de maand Mei een duizend acht honderd vijf en dertig en de tweede op zondag
den tienden dezer maand waartegen geen verhinderingen zijn ingekomen.
4o Van een certificaat afgegeven door den Heere Gouverneur dezer Provincie
waaruit blijkt dat de Bruidegom aan de wetten op de Nationale Militie heeft
voldaan.
5o Van de acte van overlijden van Wouter Wouters vader van den Bruidegom
waaruit blijkt dat hij is overleden te Hapert den veertienden February achtten
honderd vier.
6o Van de acte van overlijden van Anna Hoogenhuyzen moeder van den
Bruidegom waaruit blijkt dat zij is overleden te Hapert den vijftienden van de
maand Maart achttien honderd drie en twintig.
7o Van de acte van overlijden van Johanna Verhees moeder der Bruid waaruit
blijkt dat zij is overleden te Hapert den twee en twintigsten van de maand April
achttien honderd achttien.
En eindelijk van het zesde hoofdstuk van den titel van het Huwelijk, van het Burgerlijk
Wetboek, handelende van de regten en pligten der Echtgenooten onderling. Waarna wij
Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand, bovengenoemd, aan den Bruidegom en
de Bruid gevraagd hebben of zij elkander tot Man en Vrouw willen nemen, en ieder van hun
afzonderlijk en bevestigend geantwoord hebbende, hebben wij in naam der Wet verklaard,
dat de personen van Peter Wouters en van Anna Antonis bovengenoemd, door het Huwelijk
zijn vereenigd.
Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, en na daarvan voorlezing te hebben
gedaan aan de partijen en getuigen, hebben dezelve met ons geteekend.
uitgezonderd Johannis Antonis en Peter Hoeks welke verklaren nimmer te hebben
kunnen schrijven of teekenen.
De Burgemeester, Beamte van den Burgerlijke Stand,
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Gegevens overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd drie en tachtig, den zevenentwintigsten der maand
Maart zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon,
Hapert, Casteren provincie Noordbrabant, verschenen Peter Johannes Wouters, oud
drieenveertig jaren, van beroep winkelier, wonende te Hapert, zoon van de overledene,
en Josephus Peters oud drieendertig jaren, van beroep veldwachter wonende te
Hoogeloon geen bloedverwant van de overledene, welke ons verklaard hebben dat alhier
op zondag den vijfentwintigsten der maand Maart een duizend acht honderd drie en
tachtig, om negen ure des morgens is overleden Anna Antonis weduwe van Peter
Wouters oud negenenzeventig jaren van beroep bouwvrouw geboren te Hapert
wonende te Hapert dochter van Willem Antonis en Johanna Verhees beide
overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing is
onderteekend door ons en de aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

Peter Wouters
Gedoopt: 8 juli 1803 te Hapert
Getrouwd: 15 mei 1835 te Hoogeloon met Anna Maria Antonis
Overleden: 26 maart 1882 te Hoogeloon Hapert Casteren
Ouders: Walterus (Wouter Peter)Wouters en Anna Hoogenhuysen (Hoogenhuijsen).
Gegevens doopregister

Gegevens overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd twee en tachtig, den zevenentwintigsten der maand
Maart zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon,
Hapert, Casteren provincie Noordbrabant, verschenen Peter Johannes Wouters, oud
tweeenveertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Hapert, zoon van de
overledene, en Josephus Peters oud tweeendertig jaren, van beroep veldwachter
wonende te Hoogeloon geen bloedverwant van de overledene, welke ons verklaard
hebben dat alhier op zondag den zesentwintigsten der maand Maart een duizend acht
honderd twee en tachtig, om een ure des namiddags is overleden Peter Wouters
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echtgenoot van Anna Antonis oud negenenzeventig jaren van beroep bouwman
geboren te Hapert wonende te Hapert zoon van Wouter Wouters en van Anna
Hoogenhuizen beide overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing is
onderteekend door ons en de aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Kinderen van Anna Maria Antonis en Peter Wouters:
1. Willem Wouters
geboren: 26 februari 1836 in Hoogeloon
getrouwd met: Johanna Peters op 22 februari 1884 te Hoogeloon
overleden: 29 april 1917 in Hoogeloon
2. Anna Wouters
geboren: 18 februari 1838 in Hoogeloon
getrouwd met: Arnoldus van de Put
overleden 11 november 1921 te Bladel en Netersel
3. Peter Johannes Wouters
geboren: 12 februari 1840 te Hoogeloon
overleden: 9 juni 1914 te Hoogeloon
4. Antonij Wouters
geboren: 10 april 1842 te Hoogeloon
getrouwd met: Maria Catharina van der Heijden
overleden: 29 juli 1905 te Hoogeloon
Gedachtenisprentje Maria Catharina van der Heijden:
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5. Johanna Maria Wouters
geboren: 19 november 1844 te Hoogeloon
getrouwd met: Adriaan van den Kouwenberg
overleden: 29 november 1916 te Hoogeloon
6. Cornelia Wouters
geboren: 21 april 1849 te Hoogeloon
getrouwd met: Jan Hendrik van der Linden op 22 februari 1884 te Hoogeloon
overleden: 9 april 1906 te Veldhoven

III7D Henrica Antonis

Gedoopt: 7 april 1806 te Hoogeloon
Getrouwd: 4 mei 1838 te Hoogeloon met Cornelis Cornelis
11 juli 1862 te Hoogeloon met Peter van Eyk
Overleden: 9 april 1870 te Hoogeloon Hapert Casteren
Handtekening Henrica Antonis:

De voornaam van Henrica wordt ook geschreven als Hendrika.
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Gegevens doopregister:

Gegevens trouwakten:
Huwelijk met Cornelis Cornelis
In het jaar een duizend acht honderd acht-en-dertig, den vierden der maand Mei, om drie
ure des namiddags zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente
Hoogeloon Hapert en Casteren, provincie Noord-Braband in tegenwoordigheid van
Severinus Jansen oud dertig jaren, Antonie van Vught oud tweeëntwintig jaren 3o
Jan Bax oud drieëntwintig jaren allen bouwlieden en Jan van der Heijden oud
eenentwintig jaren timmerman Allen inwoners dezer gemeente en geen
bloedverwanten van partijen.
verschenen Cornelis Cornelis van beroep bouwman oud eenendertig jaren, wonende
te Hapert provincie als voor, meerderjarige zoon van Albertus en Hendrina Boorts
beide overleden. Zijnde zijn grootouders mede overleden, jongeman ter eene, en
Hendrina Antonis van beroep bouwvrouw oud tweeendertig jaren, wonende te
Hapert provincie als voor meerderjarige dochter van Willem bouwman wonende mede
te Hapert present en mondeling toestemming gevende en van Johanna Verhees
overleden, jonge dochter, ter andere zijde, welke ons verzocht hebben tot het voltrekken
van hun voorgenomen huwelijk overtegaan, waaraan voldoende, hebben wij,
overeenkomstig de Wet, voorlezing gedaan van de stukken hierna genoemd en door de
wederzijdsche partijen overlegd, te weten:
1o. Van de akte van geboorte van Cornelis Cornelis Bruidegom, waaruit blijkt, dat hij
gedoopt is den achtentwintigsten der maand Maart een duizend acht honderd en
zeven te Hapert
2o. De akte van geboorte van Hendrica Antonis Bruid, waaruit blijkt, dat zij gedoopt is
den zevenden der maand April een duizend acht honderd zes te Hapert.
3o. Van de akte van afkondiging van trouwbelofte tusschen de aanstaande Echtgenooten,
gedaan voor de buitendeur van het gemeente-huis alhier, de eerste op Zondag den
tweeentwintigsten der maand April een duizend acht honderd achtendertig en de
tweede op Zondag den negenentwintigsten der zelver maand waartegen geen
verhinderingen zijn ingekomen.
4o Van een certificaat afgegeven door den Heere Gouverneur dezer Provincie
waaruit blijkt dat den Bruidegom aan de wetten op de Nationale Militie voldaan
heeft.
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5o. Van de Acte van overlijden van Albert Cornelis vader van de Bruidegom
waaruit blijkt dat hij is overleden te Hapert den dertienden April achthonderd
vierendertig
6o. Van de Acte van overlijden van Hendrina Boorts moeder van de Bruidegom
waaruit blijkt dat zij is overleden te Hapert den vijfden februari achthonderd
tweeëndertig
7o Van de Acte van overlijden van Johanna Verhees moeder van de Bruid waaruit
blijkt dat zij is overleden te Hapert den tweeentwintigsten April achthonderd
achtien
En eindelik van het zesde hoofdstuk van den titel van het Huwelijk, vna het Burgerlijk
Wetboek, handelende van de regten en pligten der Echtgenooten onderling.
Waarna wij Burgermeester, Beambte van den Burgerlijken Stand, bovengenoemd, aan den
Bruidegom en aan de Bruid gevraagd hebben of zij elkander tot man en Vrouw willen nemen,
en ieder van hun afzonderlijk en bevestigend geantwoord hebbende, hebben wij in naam der
Wet verklaard, dat de personen van Cornelis Cornelis en Hendrica Antonis
bovengenoemd, door het Huwelijk zijn vereenigd.
Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, en na daarvan voorlezing te hebben
gedaan aan de partijen en getuigen, hebben dezelve met ons geteekend. Uigezonderd
Antonie van Vught welke verklaard niet te kunnen achrijven of teekenen.
De Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand,
Huwelijk met Peter van Eyk
In het jaar een duizend acht honderd twee en zestig, den elfden der maand July, zijn voor
ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon, provincie
Noordbrabant in het huis dezer gemeente, in het openbaar verschenen
Peter van Eyk geboren te Bladel oud eenendertig jaren, van beroep landbouwer
wonende te Casteren , meerderjarige zoon van Francis van Eyk en van Anna Adriaans
overleden te Casteren
ter eene, en Henrica Antonis geboren te Hapert oud zesenvijftig jaren, van beroep
landbouwster wondende te Hapert meerderjarige dochter van Wilhelmus Antonis en
Johanna Verhees beide overleden weduwe van Cornelis Cornelis ter andere zijde
ter andere zijde, welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen
huwelijk over te gaan, daartoe overleggende:
1o. Een certificaat, den zeventienden der vorige maand afgegeven den door den Heer
Commissaris des Konings in de provincie Noord Brabant waaruit blijkt, dat de bruidegom
aan zijn verpligting ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft.
2o. De akte van geboorte van den bruidegom, waaruit blijkt, dat hij is geboren den
derden der maand September een duizend acht honderd en dertig te Bladel..
3o. De akte van geboorte der bruid, waaruit blijkt, dat zij is gedoopt den zevenden der
maand April een duizend acht honderd zes te Hapert.
4o. De bewijzen van de gedane afkondigingen van dit voorgenomen huwelijk, gedaan alhier
voor de buitendeur van het gemeentehuis, de eerste op Zondag den negen en twintigsten
der maand Juny een duizend acht honderd twee en zestig en de tweede op zondag den
zesden der maand July daar aan volgende zonder dat daartegen eenige stuiting heeft
plaats gehad.
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5o Een certificaat afgeven door den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Vessem e.a. waaruit blijkt dat de afkondigingen aldaar de vorige
woonplaats der bruidegom, mede zonder stuiting hebben plaats gehad.
6o De acte van overlijden van Cornelis Cornelis waaruit blijkt dat hij overleden is
den twee en twintigsten April acht honderd een en zestig.
Dien tengevolge, en na dat de Bruidegom en Bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in
tegenwoordigheid der natemelden getuigen, hadden verklaard: dat zij elkander aannemen
tot echtgenooten , en dat zij getrouwelijk all de pligten zullen vervullen, welke door de wet
aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand, in naam der Wet, verklaard, dat de personen van Peter van Eyk en van Henrica
Antonis bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Voorts hebben wij de hiervoor gemelde aan ons ter hand gestelde stukken gehecht aan het
dubbel van dit huwelijks-register, dat bestemd is om ter griffie der ArrondissementRegtbank, te worden overgebracht.
Al hetwelk op dag, maand, jaar en plaats als boven vermeld is gedaan en daarvan door ons
deze akte in dubbel opgemaakt,, in tegenwoordigheid van:
1o. Arnoldus van de Put oud achtendertig jaren, van beroep bouwman wonende te
Hapert.
2o. Francis van de Put oud drieendertig jaren, van beroep landbouwer wonende te
Hapert.
3o. Josephus Bayens oud eenendertig jaren, van beroep landbouwer wonende te
Hapert.
4o. Jan Francis van Eyk oud vijfentwintig jaren, van beroep landbouwer wonende te
Casteren, allen als getuigen door de Echtgenooten zelven gekozen: verklarende de vierde
getuige te zijn broeder der bruidegom en de anderen geen bloedverwanten van
partijen.
En hebben wij, na gedane voorlezing, deze akte onderteekend met den bovengenoemde
getuigen, verklarende de bruid niet te kunnen schrijven of teekenen.
De Ambtenaar van den Burgerlijke Stand,
Gegevens overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd zeventig, den zes den zegges negenden der maand
April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon,
Hapert, Casteren provincie Noordbrabant, verschenen Jan Francis van Eijk, oud
vierendertig jaren, van beroep landbouwer kennis van de overledene, en Arnoldus
van de Put oud zesenveertig jaren, van beroep landbouwer buurman van de
overledene beide wonende binnen deze gemeente, welke ons verklaard hebben dat alhier op
zaterdag den negenden der maand April een duizend acht honderd zeventig, om zes
ure des morgens is overleden Hendrika Antonis weduwe van Peter van Eijk oud
vierenzestig jaren van beroep bouwvrouw geboren te Hapert wonende te Hapert
dochter van Willem Antonis en Johanna Verhees beide overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing is
onderteekend door ons en de aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
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Cornelis Cornelis
Gedoopt: 28 maart 1807 te Hapert
Getrouwd: 4 mei 1838 te Hoogeloon met Henrica Antonis
Overleden: 22 april 1861 te Hoogeloon Hapert Casteren
Ouders: Albertus Jan Cornelis en Henrina Boots.
In het doopregister wordt de voornaam Cornelius gebruikt.
Gegevens doopregister

Gegevens overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd een en zestig, den tweeentwintigsten der maand
April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon,
Hapert, Casteren provincie Noordbrabant, verschenen Peter Hoeks, oud achtenderig
jaren, van beroep veeherder bekende van den overledene, en Johannes Schoenmakers
Meier oud veertig jaren, van beroep klerk bekende van de overledene beide wonende
binnen deze gemeente, welke ons verklaard hebben dat alhier op zondag den
eenentwintigsten der maand April een duizend acht honderd een en zestig, om acht
ure des morgens is overleden Cornelis Cornelis echtgenoot van Hendrica Antonis
oud vijfenvijfig jaren van beroep landbouwer geboren te Hapert provincie NoordBraband wonende te Hapert zoon van Albert en Henrica Boorts beide overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing is
onderteekend door ons en de comparanten.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

Peter van Eyk

Gedoopt: 3 september 1830 te Bladel en Netersel
Getrouwd: 11 juli 1862 te Hoogeloon met Henrica Antonis
Overleden: 3 juli 1866 te Hoogeloon Hapert Casteren
Ouders: Francis van Eyk en Anna Adriaans.
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Gegevens geboorteakte:
Het Jaar een duizend acht honderd dertig, den vierden der maand September om twee
ure des namiddags verscheen voor ons Burgemeester, beambte van de Burgerlijken
Stand, der gemeente Bladel en Netersel provincie Noord-Brbaband, Francis van Eyk
oud vier en veertig j aren, van beroep landbouwer wonende te Bladel, dewelke ons
heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, geboren op Vrijdag den derden
dezer maand te vier ure des namiddags van hem comparant en van Anna
Adriaans zijne huisvrouw landbouwster mede te Bladel woonachtig oud acht en
dertig jaren en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven den voornaam van Peter
welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Jan Oostelbosch oud drie en
vijftig jaren, van beroep landbouwer en van Peter Johannes Visfers oud zes en
veertig jaren, van beroep secretaris beide alhier woonachtig; nadat aan de comparanten
van deze akte voorlezing is gedaan, hebben dezelve met ons geteekend.
De Burgemeester, beambte van den Burgerlijken Stand,
Gegevens overlijdensakte:
In het Jaar een duizend acht honderd zes en zestig, den vierden der maand Julij zijn voor
ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon, Hapert, Casteren
provincie Noordbrabant, verschenen Jan Francis van Eijk, oud derig jaren, van beroep
landbouwer wonende te Hapert broeder van de overledene, en Jan van Eijk oud zestig
jaren, van beroep secretaris wonende te Hoogeloon kennis van de overledene, welke aan
ons verklaard hebben dat alhier op dinsdag den derden der maand Julij een duizend
acht honderd zes en zestig, om drie ure des namiddags is overleden Peter van Eyk
echtgenoot van Hendrika Antonis oud acht en dertig jaren van beroep landbouwer
geboren te Bladel wonende te Hapert zoon van Franciscus van Eyk overleden en
van Anna Adriaans landbouwster te Casteren.
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing is
onderteekend door ons en de comparanten.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
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