IV. Afstammelingen Adam Antonis en
Elisabetha Willems
Voor details over Adam Antonis en Elisabetha Willems , zie Hoofdstuk VI
‘‘Nakomelingen Gerardus Antonis en Elisabeth van de Put / Joanna van der Elst’’.
(bladzijden 91 en volgende)
Kinderen uit het huwelijk van Adam Antonis en Elisabetha Willems

V1. Elisabetha Antonis
Gedoopt: 17 maart 1808 te Bergeijk
Getrouwd: 7 januari 1832 te Bergeijk, met Wilhelmus van der Linden
Overleden: 13 april 1873 te Bergeijk
Gegevens doopregister:
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Huwelijksakte:
In het jaar een duizend acht honderd twee-en-dertig, den zevenden der maand
Januarij, om elf ure des voormiddags zijn voor ons Burgemeester, beambte van
den Burgerlijken Stand der gemeente Bergeyk, provincie Noord-Braband, en in
tegenwoordigheid van
Theodurus Maas secretaris oud twee en vijftig jaren, Christiaan van Lieshout
schoenmaker oud zeven en veertig jaren, Arnoldus Fleerakkers hergerbier
oud zes en dertig jaren, Peter Klessens bouwman oud vijf en dertig jaren
allen woonachtig te Bergeyk geen bloedverwanten van partijen zijnde,
verschenen Wilhelmus van der Linden bouwmansknegt oud vier en twintig
jaren, wonende te Bergeyk provincie voorschreven; meeder derjarige Zoon van
Balthasar en van Helena Alberdina Verbiezen, beide overleden, Jongeman
ter eene, en Elisabeth Antonis landbouwster oud drie en twintig jaren,
wonende te Bergeyk provincie voorschreven; meerderjarige dochter van Adan en
Elisabeth Willems bouwlieden wonende te Bergeyk. 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 wederzijds partijen
overlegd, te weten:
1o.Van De akte van geboorte van Wilhelmus van der Linden Bruidegom, waaruit
blijkt, dat hij is geboren den veertienden der maand December een duizend
acht honderd en zes te Luyksgestel.
2o. Van de akte van geboorte van Elisabeth Antonis Bruid, waaruit blijkt, dat zij is
geboren den zeventienden der maand Maart een duizend acht honderd acht te
Bergeijk.
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 vijf en twintigsten December een duizend acht honderd twee en
dertig en de tweede op zondag den eersten dezer waartegen geen
verhinderingen zijn ingekomen.
4o Van de acte van overlijden van Balthasar van der Linden vader van den
Bruidegom waaruit blijkt dat hij overleden is den achttienden November
achttien honderd negentien te Bergeyk.
5o Van de acte van overlijden van Helena Alberdina Verbiezen moeder van
den Bruidegom waaruit blijkt dat zij overleden is den twee en twintigsten
September achttien honderd negentien te Bergeyk.
6o Van de acte van overlijden van Peter van der Linden grootouder van
vaderszijde van den Bruidegom waaruit blijkt dat hij overleden is en
begraven den achtsten Januarij achttien honderd vijf te valkenswaard.
7o Van de acte van overlijden van Joanna Broeders grootmoeder moeder van
vaders zijde van den Bruidegom waaruit blijkt dat zij overleden is den
zeventienden November achttien honderd achttien te Valkenswaard.
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8o Van de acte van overlijden van Willem Biezen grootvader van
moederszijde van den Bruidegom waaruit blijkt dat hij overleden is en
begraven den zeventienden November achttien honderd elf te Luyksgestel.
9o Van de acte van overlijden van Cornelia van Gerwen grootmoeder van
moeders zijde van den Bruidegom waaruit blijkt dat zij overleden is den vijf
en twintigsten December achttien honderd acht te Luyksgestel.
10o Van het certificaat van den Heer Gouverneur dezer provincie waaruit
blijkt dat Wilhelmus van der Linden aan de Verpligting ten aanzien der
nationale Militie op hem berustend heeft voldaan, en hebbem Adam Antonis
oud negen en veertig jaren en Elisabeth Willems oud negen en veertig jaren,
ouders van de Bruid aan ons in presentie der getuigen verklaard in dit
huwelijk van hare gemelde dochter te consenteren.
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 Wilhelmus van der Linden en
Elisabeth 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.
Ecept Elisabeth Antonis en Elisabeth Willems die verklaren nimmer te hebben
kunnen schrijven .
De Burgemeester, Beamte van den Burgerlijke Stand,
Overlijdensakte:
In het jaar een duizend acht honderd drie en zeventig, den veertienden der maand
April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Bergeijk,
Provincie Noorbrabant, verschenen Gerardus Smets oud negen en twintig jaren,
van beroep veldwachter buurman van de overledene en Peter Francis Willems
oud acht en dertig jaren, van beroep secretaris bekende van de overledene,beide
wonende binnen deze gemeente, welke aan ons verklaard hebben dat alhier op den
dertienden der maand April een duizend acht honderd drie en zeventig, om
negen ure des morgens is overleden Elisabeth Antonis oud vijf en zestig jaren,
van beroep zonder geboren te Bergeijk wonende te Bergeijk echtgenoote van
Wilhelmus van der Linden bouwman wonende te Bergeijk dochter van Adam
Antonis en van Elisabeth Willems, beide overleden.
En hebben wij hierna opgemaakt, de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is
onderteekend door ons en de beide aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

Wilhelmus van der Linden
Gedoopt: 14 december 1807 te Luyksgestel
Getrouwd: 7 januari 1832 te Bergeijk, met Elisabetha Antonis
Overleden: 25 november 1884 te Valkenswaard
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Ouders: Balthasar van der Linden en van Helena Alberdina Verbiezen (van Biesen)
Het doopregister geeft als naam voor zijn moeder Leonardina de huwelijksakte Helena
Alberdina. In de overlijdensakte Goverdina.
Gegevens doopregister:

Overlijdensakte:
In het jaar een duizend acht honderd vier en tachtig, den zes en twintigsten der
maand November zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente
Valkenswaard, Provincie Noorbrabant, verschenen Jan van der Linden oud vijftig
jaren, van beroep koopman wonende te Valkenswaard , zoon van de overledene
en Hendricus Bijnen oud acht en dertig jaren, van beroep secretaris wonende
te Valkenswaard geen bloedverwant van de overledene, welke aan ons verklaard
hebben dat alhier op den dinsdag den vijf en twintigsten der maand November
een duizend acht honderd vier en tachtig, om twee ure des namiddags is
overleden Willem van der Linden oud zes en zeventig jaren, van beroep
bouwman geboren te Luyksgestel wonende te Valkenswaard, zoon van de
echteleiden Balthasar van der Linden en van Goverdina Verbiezen, beide
overleden.
En hebben wij hierna 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 Elisabeth Antonis en Wilhelmus van der Linden
1. Johannes Balthasar van der Linden
geboren 17 augustus 1834 te Bergeijk
2. Ardina van der Linden
geboren 21 juni 1836 te Bergeijk
3. Johanna Cornelia van der Linden
geboren 18 juni 1837 te Bergeijk
4. Francis van der Linden
geboren 08 mei 1840 te Bergeijk
5. Goverdina van der Linden
geboren 2 juni 1844 te Bergeijk
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6. Wilhelmus van der Linden
geboren 17 mei 1848 te Bergeijk, getrouwd op 16 juli 1873 met Johanna Maria
Theresia Helsemans te Bergeijk en op 5 november 1880 met Martina van
Mierlo, overleden 3 maart 1894 te Leende.

V2. Peter Joannes Antonis
Gedoopt: 6 maart 1810 te Bergeijk
Getrouwd: 28 februari 1835 Bergeijk, met Maria Catharina de Crom
Overleden: 22 april 1867 te Bergeijk
Gegevens doopregister:

Huwelijksakte:
In het jaar een duizend acht honderd vijf-en-dertig, den achtentwintigsten der
maand Februarij, om elf ure des morgens zijn voor ons Burgemeester, beambte
van den Burgerlijken Stand der gemeente Bergeyk, provincie Noord-Braband, en in
tegenwoordigheid van
Marcus Borrenbergen landmeter oud vijftig jaren wonende te Riethoven,
Adriaan Lomans particulier oud twee en zestig jaren, Pieter Carel Jan van
Galen Particulier oud twee en twintig jaren, Leendert van Galen notaris oud
acht en twintig jaren de drie laatst genoemde woonende te Bergeyk geen
bloedverwanten van partijen zijnde,
verschenen Peter Johannes Antonis bouwman oud vier en twintig jaren,
wonende te Bergeyk provincie Noord Braband; meeder derjarige Zoon van Adam
en van Eliasbeth Willems landbouwers woonende te Bergeyk hier
tegenwoordug en toestemmende, Jongeman
ter eene, en Maria Catharina de Crom landbouwster oud drie en twintig
jaren, wonende te Bergeyk provincie Noord Braband; meerderjarige dochter van
Christiaan overleden en van Petronella Vereyken landbouwster woonende te
Bergeyk hier tegenwoordig en toestemmende, 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 wederzijds partijen
overlegd, te weten:
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1o.Van De akte van geboorte van Peter Johannes Antonis Bruidegom, waaruit
blijkt, dat hij gedoopt is den zesden der maand Maart een duizend acht honderd
en elf te Bergeyk
2o. Van de akte van geboorte van Maria Catharina de Crom Bruid, waaruit blijkt,
dat zij geboren is den een en twintigsten der maand Julij een duizend acht
honderd acht te Bergeijk.
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 vijf tienden Februarij een duizend acht honderd vijf en dertig en de
tweede op zondag den twee en twintigsten daaraan volgende waartegen geen
verhinderingen zijn ingekomen.
4o Van de acte van overlijden van Christiaan de Crom vader van den Bruid
waaruit blijkt dat hij overleden is den dertienden Februarij achttien
honderd veertien te Bergeyk.
5o Van het certificaat van den Heer Gouverneur dezer provincie waaruit
blijkt dat Peter Johannes Antonis aan zijne verpligting ten aanzien der
nationale Militie heeft voldaan
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 Johannes Antonis en
Maria Catharina de Crom 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 Peter Johannes Antonus en Maria Catharina de Crom
Elisabeth Willems en Petronella Vereyken die verklaren niet te kunnen
schrijven .
De Burgemeester, Beamte van den Burgerlijke Stand,
Overlijdensakte:
In het jaar een duizend acht honderd zeven en zestig, den drie en twintigsten der
maand April zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente
Valkenswaard, Provincie Noorbrabant, verschenen Peter Smets oud twee en vijftig
jaren, van beroep Veldwachter bekende van de overledene, en Peter Francis
Willems oud twee en dertig jaren, van beroep secretaris bekende van de
overledene, beide wonende binnen deze gemeente, welke aan ons verklaard hebben
dat alhier op den maandag den twee en twintigsten der maand April een
duizend acht honderd zeven en zestig, om twee ure des voormiddags is overleden
Peter Johannes Antonis echtgenoot van Maria Catharina de Crom oud zeven
en vijftig jaren, van beroep stroodekker geboren te Bergeyk wonende te
Bergeyk, zoon van Adam Antonis en van Elisabeth Willems, beide overleden.
En hebben wij hierna opgemaakt, de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is
onderteekend door ons en de beide aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
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Maria Catharina de Crom
Gedoopt: 21 juli 1811 te Bergeijk
Getrouwd: 28 februari 1835 te Bergeijk, met Peter Joannes Anonis
Overleden: 8 december 1878 te Bergeijk
Ouders: Christiaan de Crom en van Petronella Vereyken
Geboorteakte:
De geboorteakte is in het Nederlands en het Frans opgemaakt. De Nederlandse tekst
luidt:
Op heden den twee en twintigsten van den maand Julij een duizend agt
honderd en elf voormiddags te negen uren is voor mij Maire van Bergeijk
canton Eijndhoven Departement Des Bouches du Rhin uitoefende de functien
van openbaar beambte van den burgerlijken staat gecompareert Christiaan
de Krom bouwman wonende binnen deze gemeente geadviseerd door twee
getuigen de eerste Jan van de Krom bouwmansknecht oud zes en dertig
jaaren en de tweede Joseph van Poppel schoenmaker oud twee en zeventig
jaaren beide mede woonachtig binnen deze gemeente. Welke mij heeft
verklaard, dat Peternella Vereijken zijne wettige vrouw den een en
twintigsten van deze maand ’s avonds ten tien uren bevallen is van een
vrouwlijk kind aan welk hij heeft gegeven de naam van Maria Catharina.
Ingevolge deze verklaring en ten verzoeke van den vader van het kind heb
ik hiervan de tegenwoordige akte gemaakt. Welke den tweeden getuige
benevens mij heeft getekend .Verklarende den vader van het kind en den
eerste getuige niet te kunnen schrijven.
Overlijdensakte:
In het jaar een duizend acht honderd acht en zeventig, den negenden der maand
December zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente
Valkenswaard, Provincie Noorbrabant, verschenen Peter Johannes Antonis oud
vier en veertig jaren, van beroep stroodekker wonende te Bergeijk , zoon van
de overledene en Cornelis Hoeks oud vier en veertig jaren, van beroep bouwman
wonende te Bergeijk buurman van de overledene, welke aan ons verklaard hebben
dat alhier op den zondag den achtsten der maand December een duizend acht
honderd acht en zeventig, om vier ure des namiddags is overleden Maria
Catharina de Crom weduwe van Peter Johannes Antonis oud acht en zestig
jaren, van beroep bouwvrouw geboren te Bergeijk wonende te Bergeijk dochter
van Christiaan de Crom en van Petronella Verijken, beide overleden.
En hebben wij hierna opgemaakt, de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is
onderteekend door ons verklaarden de aangevers wegen ongeleerdheid niet te
kunnen teekenen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
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Kinderen uit het huwelijk van Peter Joannes Antonis en Maria Catharina de
Crom
-

Christiana Antonis (VI1)
Peter Johannes Antonis (VI2)
Gerardus Antonis (VI3)
Adam Antonis (VI4)
Petronella Antonis (VI5)
Christiaan Antonis (VI6)

Deze tak is verder uitgewerkt in hoofdstuk VI, vanaf bladzijde 145.

V3. Adriana Antonis
Geboren: 5 maart 1813 te Bergeijk
Getrouwd: 21 januari 1837 te Bergeijk, met Francis Stevens
Overleden: 29 januari 1883 te Bergeijk
In de geboorteakte is haar voornaam Adrienne en haar achternaam wordt geschreven
als Antonuis.
Gegevens geboorteakte:

Huwelijksakte:
In het jaar een duizend acht honderd zeven-en-dertig, den eenentwintigsten der
maand Januarij, om elf ure des voormiddags zijn voor ons Burgemeester,
beambte van den Burgerlijken Stand der gemeente Bergeyk, provincie NoordBraband, en in tegenwoordigheid van
Arnoldus Fleerakkers herbergier oud veertig jaren, Pieter Carel Jan van
Galen Particulier oud drie en twintig jaren, Cornelis Henselmans verwer oud
zeven en dertig jaren en Stefanus Theuws veldwagter oud zeven en dertig
jaren allen woonende te Bergeyk geen bloedverwanten van partijen zijnde,
verschenen Francis Stevens van beroep landbouwer oud twee en dertig jaren,
wonende te Bergeyk provincie voorschreven; meeder derjarige Zoon van
Johannes en van Margaretta Daams, beide overleden, Jongeman
ter eene, en Adriana Antonis landbouwster oud drie en twintig jaren, wonende
te Bergeyk provincie voorschreven; meerderjarige dochter van Adam stroodekker
en van Elisabeth Willems landbouwster beide woonende te Bergeyk hier
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tegenwoordig hunne toestemming gevende, 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 wederzijds partijen
overlegd, te weten:
1o.Van De akte van geboorte van Francis stevens Bruidegom, waaruit blijkt, dat hij
gedoopt is den zesentwintigsten der maand Maart een duizend acht honderd
vier te Bergeyk
2o. Van de akte van geboorte van Adriana Antonis Bruid, waaruit blijkt, dat zij
geboren is den tienden der maand Julij een duizend acht honderd dertien te
Bergeijk.
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 achtsten der maand Januarij een duizend acht honderd zeven en
dertig en de tweede op zondag den vijftienden daaraan volgende waartegen
geen verhinderingen zijn ingekomen.
4o Van de acte van overlijden van Johannes Stevens vader van den
Bruidegom waaruit blijkt dat hij overleden is den vijftienden Augustus
achttien honderd twee en twintig te Bergeyk.
5o Van de acte van overlijden van Margaretha Daams moeder van den
Bruidegom waaruit blijkt dat hij overleden is den zevenden Junij achttien
honderd dertig te Bergeyk.
6o Van de acte van toestemming van de Heere Majoor van het tweede
Batallion der derde afdeeling noord Hollandsche Schutterij waarbij aan
Francis Stevens vergund wordt het aangaan van dit Huwelijk.
7o Van het certificaat van den Heer Gouverneur dezer provincie waaruit
blijkt dat Francis Stevens aan zijne verpligting ten aanzien der nationale
Militie op hem berustend heeft voldaan
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 Francis Stevens en Adriana
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 Francis Stevens en Adriana Antonis en Elisabeth Willems die
verklaren niet te kunnen schrijven .
De Burgemeester, Beamte van den Burgerlijke Stand,
Overlijdensakte:
In het jaar een duizend acht honderd drie en tachtig, den negenentwintigsten der
maand Januarij zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente
Bergeijk, Provincie Noorbrabant, verschenen Johannes Stevens oud negen en
dertig jaren, van beroep bouwman wonende te Bergeijk , zoon van de
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overledene en Peter Francis Willems oud acht en veertig jaren, van beroep
secretaris wonende te Bergeijk geen bloedverwant van de overledene, welke aan
ons verklaard hebben dat alhier op maandag den negenentwintigsten der
maand Januarij een duizend acht honderd drie en tachtig, om een ure des
namiddags is overleden Adriana Antonis weduwe van Franciscus Stevens oud
zeventig jaren, van beroep zonder geboren te Bergeijk wonende te Bergeijk
dochter van Adam Antonis en van Elisabeth Willems, beide overleden.
En hebben wij hierna opgemaakt, de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is
onderteekend door ons en de beide aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

Francis Stevens
Geboren: 26 januari 1804 te Bergeijk
Getrouwd: 21 januari 1837 te Bergeijk, met Adriana Antonis
Overleden: 4 februari 1868 te Bergeijk
Beroep: landbouwer
Ouders: Joannes Stevens en Margarita Daams
Bij de doop ontving hij de naam Franciscus.
Gegevens doopregister:

Overlijdensakte:
In het jaar een duizend acht honderd acht en zestig, den vierden der maand
Februarij zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente
Bergeijk, Provincie Noorbrabant, verschenen Jan Stevens oud vier en twintig
jaren, van beroep bouwman wonende te Bergeijk , zoon en Adrianus
Houbraken 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 dinsdag den vierden der maand Februarij een duizend acht honderd
acht en zestig, om twee ure des namiddags is overleden Francis Stevens
echtgenoot van Adriana Antonis oud drie en zestig jaren, van beroep
bouwman geboren te Bergeijk wonende te Bergeijk zoon van Joannes Stevens
en van Margarita Daams, beide overleden.
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En hebben wij hierna opgemaakt, de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is
onderteekend door ons en de beide aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Kinderen uit het huwelijk van Adriana Antonis en Francis Stevens
1. Goverdina Stevens
Geboren 25 januari 1838 te Bergeijk, overleden 16 mei 1843 te Bladel en
Netersel
2. Johannes Stevens
Geboren 12 april 1843 te Bladel, overleden 23 april 1884 te Bergeijk, gehuwd
met Hendrika van Diepenbeek op 28 april 1871 te Bergeijk. Kinderen: Ardina
(9 maart 1873), Berdina Francisca (7 april 1874) en Franciscus (27 januari
1876).

V4. Johanna Antonis
Geboren: 1 juni 1815 te Bergeijk
Getrouwd: ongehuwd
Overleden: 8 augustus 1854 Bergeijk
Geboorteakte:
In het Jaar een duizend acht honderd en vijftien, den twee Junij des namiddga
om vijf uren compareerde voor ons Burgemeester, Beambte der gemeente Bergeyk,
canton Eijndhoven in de provincie Braband, Adam Antonis bouwman oud
twee en dertig Jaren, wonende binnen deze gemeente, welke ons heeft
gepresenteerd een Kind van het vrouwelyk geslacht, geboren den eersten dezer des
avonds om zeven uren van hem comparant en van Elisabeth Willems zijne
huysvrouw oud aan hetwelk hij verklaard heeft de naam te willen geven van
Johanna gezegde verklaring en presentatie geschied in bijwezen van Cornelis
Kuijken koopman oud agt en twintig Jaren wonende te Bergeijk en van Ernst
Herstelman particulier oud zeven en zestig Jaren, mede alhier woonachtig,
welke naar aan haar voorlezing te zijn gedaan met den comparant en ons hebben
getekend..
Den Burgemeester van Bergeyk
Overlijdensakte:
In het jaar een duizend acht honderd vier en vijftig, den negenden der maand
Augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente
Bergeijk, Provincie Noord-Brabant, verschenen Peter Johanne Antonis van beroep
bouwman oud twee en veertig jaren, wonende binnen deze gemeente , broeder
van de overledene, en Godefridus Rombouts van beroep veldwachter oud veertig
jaren, mede wonende binnen deze gemeente zwager van de overledene,welke aan
ons verklaard hebben dat alhier op den achsten Augustus om acht ure des
avonds is overleden Johanna Antonis ongehuwd, van beroep landbouwster
oud negen en dertig Jaren, geboren te Bergeijk provincie Noordbrabant,
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wonende te Bergeijk dochter van Adam en van Elisabeth Willems, beide
overleden.
En hebben wij hierna opgemaakt, de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is
geteekend door ons en den tweede aangever verklarende den eerste aangever
wegens ongeleerdheid niet te kunnen teekenen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

V5. Francyna Antonis
Geboren: 11 april 1820 te Bergeijk
Getrouwd: 12 augustus 1843 Bergeijk, met Wilhelmus Popeliers
Overleden: 21 januari 1857 te Luyksgestel
Bij het huwelijk van Francyna was een van de getuigen de bekende Bergeijkse
chroniqueur van het Kempenland P.N. Panken (meesterke Panken).
Panken ondertekende met:

Geboorteakte:
In het Jaar een duizend acht honderd en twintig, den elfden der maand te zes ure
des namiddags compareerde voor ons Burgemeester, Beambte van den Civielen
Staat der gemeente Bergeyk, provincie Noord-Braband, Adam Antonis oud zes en
dertig Jaren, van Beroep bouwman wonende te Bergeyk, welke ons heeft vertoond
een Kind van het vrouwelyk geslacht, geboren op heden te twee ure des
namiddags van hem comparant en van Elisabeth Willems zijne huisvrouw
oud zes en dertig Jaren, mede wonende te Bergeyk en aan hetwelk hy verklaard
heeft, te geven de voornaam van Francyna ; welke verklaring en presentatie zyn
geschied in bywezen van Jan Herstelman oud zes en vijftig Jaren, van Beroep
partikulier en van Ernst Herstelman oud twee en vijftig Jaren, van Beroep
mede partikulier beide alhier woonachtig, en hebben de Comparanten, na dat hun
van deze Akte voorlezing is gedaan, deze akte met ons getekend.
De Burgemeester, beambte van den Civielen Staat,
Huwelijksakte:
In het jaar een duizend acht honderd drie-en-veertig, den twaalfden der maand
Augustus, zijn voor ons Burgemeester, beambte van den Burgerlijken Stand der
gemeente Bergeyk, provincie Noord-Braband, in het huis van de gemeente, in het
openbaar verschenen
Wilhelmus Poppeliers geboren te Bergeijk oud zeven en twintig jaren, van
beroep bouwman wonende te Luyksgestel provincie voorschreven, Jongeman
meerder jarige zoon van Johannes van beroep bouwman wonende te Luyksgestel
hier tegenwoordig en toestemmende en van Elisabeth Dekkers overleden van
beroep Bruidegom, ter eene; en Francyna Antonis geboren te Bergeijk oud drie
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en twintig jaren, van beroep dienstmeid wonende te Bergeijk provincie
voorschreven, Jongedochter meerder jarige dochter van Adam overleden van
beroep en van Elisabeth Willems van beroep landbouwster wonende te Bergeijk
hier tegenwoordig en toestemmende Bruid, ter andere zijde, welke ons verzocht
hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk overtegaan, daartoe
overleggende:
1o. Een certificaat afgegeven den tienden Julij achttien honderd drie en veertig
door den Heer Gouverneur der provincie voorschreven waaruit blijkt dat de
Bruidegom aan zijne verpligting ten aanzien der nationale Militie op hem berustend
voldaan heeft.
2o De akte van geboorte van den Bruidegom voornoemd, waaruit blijkt, dat hij is
geboren den derden der maand Augustus een duizend acht honderd zestien te
Bergeijk
3o. De akte van geboorte van de Bruid voornoemd, waaruit blijkt, dat zij is geboren
den elfden der maand April een duizend acht honderd twintig te Bergeijk.
4o De bewijzen der gedanen afkondiging van huwelijk tusschen de aanstaande
Echtgenooten, des voormiddags ten Elf uren, voor de buitendeur van het gemeenteshuis alhier, de eerste op Zondag den dertigsten der maand Julij een duizend acht
honderd drie en veertig en de tweede op zondag den zesden der maand Augustus
een duizend acht honderd drie en veertig, zonder dat daar tegen eenige stuiting
heeft plaats gehad.
5o Van het relaas van den Burgemeester van Luyksgestel woonplaats van de
Bruidegom waaruit blijkt dat de afkondigingen der trouwbeloften aldaar
mede op zondagen den dertigsten Jukij en zesden Augustus jongst leden
mede zonder verhindering zijn gedaan.
5o Van de acte van overlijden van Elisabeth Dekkers moeder van den
Bruidegom waaruit blijkt dat zij overleden is den derden October achttien
honderd zeventien te Riethoven.
6o Van de acte van overlijden van Adam Antonis vader van de Bruid waaruit
blijkt dat hij overleden is den vijf en twintigsten december achttien honderd
een en veertig te Bergeijk
Dientengevolge en na dat de Bruidegom en Bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in
tegenwoordigheid der natemelden getuigen, hadden verklaard: dat zij elkanderen
aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle 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 Joannes
Wilhelmus Poppeliers en van Francyna Antonis bovengenoemd, door den echt
aan elkander verbonden zijn.
Voorts hebben wij de hiervoren gemelde aan ons ter hand gestelde stukken gehecht
aan het een dubbel van dit huwelijks-register, dat bestemd is om ter griffie der
Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
Al het welk is gedaan en daarvan door ons dadelijk deze akte opgemaakt en in beide
dubbelen van het huwelijks-register dezer gemeente ingeschreven, in
tegenwoordigheid:
1o Van Leendert van Galen, oud zeven en veertig jaren, van beroep notaris
wonende te Bergeijk.
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2o Van Arnoldus Fleerakkers, oud zes en veertig jaren, van beroep herbergier
wonende te Bergeijk.
3o Van Peter Norbertus Panken, oud drie en twintig jaren, van beroep
schoolonderwijzer wonende te Bergeijk.
4o Van Stefanus Theuws, oud een en veertig jaren, van beroep veldwachter
wonende te Bergeijk, allen als getuigen daartoe door de echtgenooten zelven
gekozen, verklarende de vier getuige te zijn geene bloedverwanten van partijen
En hebben wij, na gedane voorlezing, deze akte geteekend met den Bruidegom den
vader der Bruidegoms en getuigen verklarende de bruid en de moeder van
de bruid niet te kunnen teekenen wegens ongeleerdheid.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
Overlijdensakte:
In het jaar een duizend acht-honderd zeven-en-vijftig, den twee en twintigsten der
maand Januarij zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente
Luiksgestel, in het huis van de gemeente, verschenen Peter Donkers van beroep
bouwman oud acht en dertig jaren, gebuur van de overledene, en Franciscus
Teuwens van beroep bouwman oud vier en veertig jaren, beide wonende binnen
deze gemeente tevens gebuur van de overledene,welke aan ons verklaard hebben
dat alhier op gisteren om vijf ure des avonds is overleden Francyna Antonis
van beroep werkvrouw echtgenoot van Wilhelmus Popeliers werkman alhier
woonachtig oud zeven en dertig Jaren, geboren te Bergeijk provincie
Noordbrabant, wonende te Luiksgestel dochter van Adam Antonis overleden
en van Elisabeth Willems, mede overleden.
En hebben wij hierna opgemaakt, de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is
onderteekend door ons en beide comparanten.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

Wilhelmus Popeliers
Geboren: 3 augustus 1816 te Bergeijk
Getrouwd: 12 augustus 1843 te Bergeijk, met Francyna Antonis
Overleden: 17 december 1889 te Borkel en Schaft
Ouders: Johannes Popeliers en Elisabeth Dekkers
In de geboorteakte is zijn achternaam Poppeliers evenals in de trouwakte. De
trouwakte ondertekent hij met Popeliers.
Geboorteakte:
In het Jaar een duizend acht honderd en zestien, den derde Augustus des
voormiddga om tien uren compareerde voor ons Burgemeester, der gemeente
Bergeyk, canton Eijndhoven in de provincie NoordBraband, Johannes
Poppeliers bouwman oud vier en dertig Jaren, wonende binnen deze
gemeente, welk ons heeft gepresenteerd een Kind van het mannelijk geslacht,
geboren den derden dezer om vijf uren des morgens van hem comparant en
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van Elisabeth Dekkers zijne huisvrouw en aan hetwelk hij verklaard heeft de naam
te willen geven van Wilhelmus gezegde verklaring en presentatie geschied in
tegenwoordigheid van Jan Herstelman oud drie en vijftig Jaren wonende binnen
deze gemeente en van Ernst Herstelman particulier oud agt en zestig Jaren,
mede alhier woonachtig, welke naar aan haar voorlezing te zijn gedaan met en
benevens ons hebben geteeken.
De Burgemeester van Bergeyk
Overlijdensakte:
In het jaar een duizend acht-honderd negen en tachtig, den zeventienden der
maand December zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente
Borkel en Schaft, provincie Noordbrabant, verschenen Antoon Fransen oud vier en
veertig jaren van beroep bouwman , wonende te Borkel en Schaft, geen
bloedverwant van den overledene, en Hendrik Kanen oud een en zeventig
jaren van beroep arbeider , wonende te Borkel en Schaft, geen bloedverwant
van den overledene, die ons verklaarden dat Wilhelmus Popeliers, weduwnaar
van Francijna Antonis geboren te Bergeijk oud drie en zeventig jaren, van
beroep arbeider, wonende te Borkel en Schaft in nummer honderd zes en
twintig zoon van Johannes Popeliers en Elisabet Dekkers, beide overleden is
overleden den zeventienden December achttien honderd negen en tachtig te
Borkel en Schaft des voormiddags om vijf ure
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na voorlezing aan de aangevers is
onderteekend door ons en de aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Kinderen uit het huwelijk van Francyna Antonis en Wilhelmus Popeliers:
1. Johannes Popeliers
geboren 21 juni 1844 te Luyksgestel
2. Adriaan Adam Popeliers
geboren 9 april 1846 te Luyksgestel
3. Johanna Elisabeth Popeliers
geboren 19 maart 1848 te Luyksgestel
4. Adriana Popeliers
geboren 3 april 1851 te Luyksgestel
5. Johanna Popeliers
geboren 5 december 1853 te Luyksgestel

V6. Cornelia Antonis
Geboren: 28 november 1822 te Bergeijk
Getrouwd: 2 februari 1850 te Hoogeloon Hapert en Casteren, met Francis van der
Mierden
Overleden: 23 februari 1868 Bergeijk
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Geboorteakte:
In het Jaar een duizend acht honderd twee-en-twintig, den acht en twintigsten der
maand November te vier ure des namiddags verscheen voor ons Schout,
Beambte van den burgerlijken stand der gemeente Bergeyk, provincie NoordBraband, Adam Antonis oud veertig jaren, van beroep bouwman wonende te
Bergeyk, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelyk geslacht, geboren
op donderdag den acht en twintigsten dezer te tien ure des voormiddags van
hem comparant en van Elisabeth Willems zijne huisvrouw oud een en veertig
jaren, mede wonende te Bergeyk en aan hetwelk hij verklaard heeft, te geven de
voornaam van Cornelia ; welke verklaring en vertoning zijn geschied in bijwezen
van Theodorus Maas oud drie en veertig jaren, van beroep secretaris en van
Jan Henselman oud negen en vijftig Jaren, van beroep partikulier beide alhier
woonachtig; nadat aan de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, hebben
dezelve, met ons getekend.
De Schout, Beambte van den Burgerlijken stand,
Huwelijksakte:
In het jaar een duizend acht honderd vijftig, den tweeden der maand Februarij, zijn
voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Hoogeloon Hapert
en Casteren, provincie Noordbrabant, in het huis van dezer gemeente, in het
openbaar verschenen Francis van der Mierden geboren te Knegsel oud negen
en twintig jaren, van beroep metselaar wonende te Hapert provincie
Noordbrabant, meerder jarige zoon van Antonie alhier present en
toestemming gevende en van wijlen Jacoba Haasenbosch jongemaan, zijnde
Antonie van der Mierden beroep arbeider wonende te Hoogeloon . Bruidegom,
ter eene; en Cornelia Antonis geboren te Bergeijk oud zeven en twintig jaren,
van beroep dienstmeid wonende te Hoogeloon provincie Noordbrabant
meerder jarige dochter van wijlen Adam en van Elisabeth Willems present en
toestemming gevende jonge dochter aijnde Elisabet Willems arbeidster
wonende te Bergeijk Bruid, ter andere zijde, welke ons verzocht hebben tot het
voltrekken van hun voorgenomen huwelijk overtegaan, daartoe overleggende:
1o. Een certificaat afgegeven den zeven en twintigsten Maart achttien honderd
zeven en veertig door den Heer Gouverneur der provincie Noordbrabant waaruit
blijkt dat de Bruidegom aan zijne verpligting ten aanzien der nationale Militie op hem
berustend voldaan heeft.
2o De akte van geboorte van den Bruidegom voornoemd, waaruit blijkt, dat hij is
geboren den acht en twintigsten der maand Januarij een duizend acht honderd
en een en twintig te Knegsel
3o. De akte van geboorte van de Bruid voornoemd, waaruit blijkt, dat zij is geboren
den acht en twintigsten der maand November een duizend acht honderd twee en
twintig te Bergeijk.
4o De bewijzen der gedane afkondiging van huwelijk tusschen de aanstaande
Echtgenooten, des voormiddags ten elf uren, voor de buitendeur van het gemeenteshuis alhier, de eerste op Zondag den ewintigsten der maand Januarij een duizend
acht honderd vijftig en de tweede op zondag den zeven en twintigsten der maand
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Januarij een duizend acht honderd vijftig, zonder dat daar tegen eenige stuiting
heeft plaats gehad.
5o De acte van overlijden van Jacoba Haasenbosch waaruit blijkt dat zij
overleden is den achsten Augustus achttien honderd vijf en dertig te
Hoogeloon
6o De acte van overlijden van Adam Antonis vader van de Bruid waaruit
blijkt dat hij overleden is den vijf en twintigsten december achttien honderd
een en veertig te Bergeijk
Dientengevolge en na dat de Bruidegom en Bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in
tegenwoordigheid der natemelden getuigen, hadden verklaard: dat zij elkanderen
aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle 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 Francis van
der Mierden en CorneliaAntonis bovengenoemd, door den echt aan elkander
verbonden zijn.
Voorts hebben wij de hiervoren gemelde aan ons ter hand gestelde stukken gehecht
aan het een dubbel van dit huwelijks-register, dat bestemd is om ter griffie der
Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
Al het welk is gedaan en daarvan door ons dadelijk deze akte opgemaakt en in beide
dubbelen van het huwelijks-register dezer gemeente ingeschreven, in
tegenwoordigheid:
1o Van Jacob Mayer, oud twee en vijftig jaren, van beroep secretaris wonende te
Hoogeloon
2o Van Johannes Schoenmakers Meyer, oud negenen twintig jaren, van beroep
klerk wonende te Hoogeloon
3o Van Wilhelmus Brunschot, oud zeven en veertig jaren, van beroep
schoolonderwijzer wonende te Hoogeloon.
4o Van Cornelis de Beer, oud zes en dertig jaren, van beroep veldwachter
wonende te Hoogeloon, allen als getuigen daartoe door de echtgenooten zelven
gekozen, verklarende de voorgenoemde getuige te zijn geene bloedverwanten
van partijen.
En hebben wij, na gedane voorlezing, deze akte geteekend met de getuigen
verklarende de comparanten ???? niet te hebben kunnen schrijven of
teekenen .
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
Overlijdensakte:
In het jaar een duizend acht-honderd acht en zestig, den vier en twintigsten der
maand Februarij zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente
Bergeijk, provincie Noordbrabant, verschenen Francis van der Mierden oud zes en
veerig jaren, van beroep metselaar, echtgenoot van de overledene, en Martinus
Wijnen oud zeven en zestig jaren van beroep bouwman, buurman van de
overledene, beide wonende binnen deze gemeente, welke aan ons verklaard hebben,
dat alhier op zondag den drie en twintigsten der maand februarij een duizend
acht honderd acht en zestig, om half twaalf ure des avonds is overleden Cornelia
Antonis echtgenoot van den eerste aangever oud vijf en veertig Jaren, van
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beroep zonder, geboren te Bergeijk, wonende te Bergeijk dochter van Adam
Antonis en van Elisabeth Willems, beide overleden.
En hebben wij hierna opgemaakt, de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is
onderteekend door ons en den tweede aangever verklarende de eerste
aangever wegens ongeleerdheid niet te kunnen teekenen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

Francis van der Mierden
Geboren: 28 januari 1821 te Vessem Wintelre en Knegsel
Getrouwd: 2 februari 1850 te Hoogeloon Hapert en Casteren, met Cornelia Antonis
Overleden: 2 november 1902 te Tilburg
Beroep: metselaar.
Ouders: Antony van der Mierden en van Jacoba Haasenbosch
Geboorteakte:
In het Jaar een duizend acht honderd een-en-twintig, den negen en twintigsten der
maand Januarij te elf ure des voormiddags compareerde voor ons Schout,
Beambte van den Civielen Staat der gemeente Vessem, provincie Noord-Braband,
Antonij van der Mierden oud vijf en twintig Jaren, van Beroep bouwman
wonende te Knegsel, welke ons heeft vertoond een Kind van het mannelyk geslacht,
geboren op acht en twintigste dezer maand om twee ure des namiddags van
hem comparant en van Jacoba Haasenbosch zijne huisvrouw mede wonende te
Knegsel en aan hetwelk hy verklaard heeft, te geven de voornaam van Francis;
welke verklaring en presentatie zijn geschied in bywezen van Peter Leijten oud twee
en veertig Jaren, van Beroep veldwagter en van Dielis Miegielse oud negen en
veertig Jaren, van Beroep bouwman beide alhier woonachtig; en hebben de
Comparanten na dat hun deze akte voorlezing is gedaan, met ons getekend
uitgezonderd Antonij van der Mierden, uithoofd verklaarde niet te kunnen
schrijven.
De Schout, Beambte van den Civielen Staat,
Overlijdensakte:
In het jaar een duizend negen honderd en twee, den derden der maand November
zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Tilburg,
verschenen Wilhelmus Bergmans oud negen en zeventig jaren, van beroep
zonder wonende alhier, en Jacobus van Empel oud negen en vijftig jaren van
beroep zonder, wonende alhier geen bloedverwanten van den overledene die
verklaarden aangifte te doen, dat op den tweeden der maand November, een
duizend negen honderd twee, om vijf ure des voormiddags, binnen deze gemeente
overleden is: Francis van der Mierden weduwnaar van Cornelia Antonis oud
een en tachtig jaren, van beroep zonder,geboren te Vessem , wonende alhier,
wijk Veldhoven, zoon van Antony van der Mierden en van Jacoba
Haasenbosch, beide overleden
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En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan de verschenen personen te
zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Kinderen uit het huwelijk van Cornelia Antonis en Francis van der Mierden:
1. Elisabeth van der Mierden
geboren: 2 november 1850, getrouwd met Andries Dibben op 28 april 1877 te
Tilburg, overleden 17 april 1880 te Tilburg.
2. Theodorus van der Mierden
geboren: 18 maart 1853, overleden 17 maart 1876 te Tilburg.
3. Maria Catharina van der Mierden
geboren: 15 februari 1856 te Bergeijk, overleden 22 maart 1859 te Bergeijk.
4. Antonius van der Mierden
geboren: 19 oktober 1857 te Bergeijk, overleden 16 maart 1928 te Tilburg,
gehuwd met Theodora Johanna van Iersel op 27 april 1881 te Tilburg.
Kinderen: Cornelius Franciscus (17 augustus 1881), Adrianus Antonius (17
september 1883), Alphonsus Hubertus (10 februari 1890)
5. Adriana van der Mierden
geboren: 18 februari 1860 te Bergeijk, op 16 augustus 1882 getrouwd met
Adriaan van Halteren, op 21 februari 1922 met Franciscus Brocken en op 19
oktober 1932 met Willem Gommers, overleden 29 november 1938 te Tilburg.
6. Cornelis van der Mierden
geboren 25 augustus 1862 te Bergeik, overleden 15 oktober 1916 te Gestel en
Blaarthem. Getrouwd op 8 september 1867 te Breda met Johanna Cornelia
Allegondis Janssens.
Kinderen: Arnoldus Martinus, Franciscus Martinus (28 februari 1886), Martinus
Johannis (1888), Cornelis Theodoris (7 oktober 1891).

V7. Anna Lucia Antonis
Geboren: 15 mei 1825 te Bergeijk
Getrouwd: 20 april 1850 te Bergeijk, met Godefridus Rombouts
Overleden: 6 januari 1882 te Bergeijk
Bij het huwelijk van Anna Lucia was een van de getuigen de bekende Bergeijkse
dokter Frederik August Alexander Raupp .
Dokter Raupp ondertekende met:

Geboorteakte:
In het Jaar een duizend acht honderd vijf-en-twintig, den zestienden der maand Mei
te negen ure des morgens verscheen voor ons Schout, Beambte van den
Burgerlijken stand der gemeente Bergeyk, provincie Noord-Braband, Adam Antonis
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van beroep bouwman , oud twee en veertig jaren, wonende te Bergeyk, dewelke
ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op Zondag den
vijftienden der maand Mei duizend acht honderd en vijf en twintig om zeven ure
des avonds van Adam Antonis van beroep bouwman oud twee en veertig jaren,
wonende te Bergeijk en van Elisabeth Willems zijne huisvrouw oud drie en
veertig jaren, mede wonende te Bergeyk en aan hetwelk hij verklaard heeft, te
geven de voornamen van Anna Lucia ; Welke verklaring en vertoning zijn
geschied in bijwezen van Theodorus Maas van beroep secretaris oud vijf en
zestig jaren, en van Jan Herstelman van beroep partikulier oud drie en zestig
jaren, beide alhier woonachtig; en hebben, nadat aan de comparanten van deze akte
voorlezing is gedaan, met ons getekend.
De Schout, Beambte van den Burgerlijken stand,
Huwelijksakte:
In het jaar een duizend acht honderd vijftig, den twintigsten der maand April, zijn
voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Bergeijk, provincie
Noordbrabant, in het huis van dezer gemeente, in het openbaar verschenen
Godefridus Rombouts geboren te Bergeijk oud zes en dertig jaren, van beroep
bouwman wonende te Bergeijk provincie voorschreven, Jongman meerder
jarige zoon van Lambert en van Maria Catharina Schoonen, beide overleden.
Bruidegom, ter eene; en Anna Lucia Antonis geboren te Bergeijk oud vier en
twintig jaren, van beroep landbouwster wonende te Bergeijk provincie
voorschreven, Jongedochter meerder jarige dochter van Adam overleden en
van Elisabeth Willems tegenwoordig hare toestemming gevende,
landbouwster wonende te Bergeijk Bruid, ter andere zijde, welke ons verzocht
hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk overtegaan, daartoe
overleggende:
1o. Een certificaat afgegeven den vierden April achttien honderd vijftig door den
Heer Gouverneur der provincie Noordbrabant waaruit blijkt dat de Bruidegom aan
zijne verpligting ten aanzien der nationale Militie op hem berustend voldaan heeft.
2o De akte van geboorte van den Bruidegom voornoemd, waaruit blijkt, dat hij is
geboren den vijftienden der maand februarij een duizend acht honderd en
veertien te Bergeijk
3o. De akte van geboorte van de Bruid voornoemd, waaruit blijkt, dat zij is geboren
den vijftiende der maand Meij een duizend acht honderd vijf en twintig te
Bergeijk.
4o De bewijzen der gedanen afkondiging van huwelijk tusschen de aanstaande
Echtgenooten, des voormiddags ten elf uren, voor de buitendeur van het gemeenteshuis alhier, de eerste op Zondag den zevenden der maand April een duizend acht
honderd vijftig en de tweede op zondag den veertienden der maand April een
duizend acht honderd vijftig, zonder dat daar tegen eenige stuiting heeft plaats
gehad.
5o Van het relaas van den Burgemeester van Luyksgestel woonplaats van de
Bruidegom waaruit blijkt dat de afkondigingen der trouwbeloften aldaar

148

mede op zondagen den dertigsten Jukij en zesden Augustus jongst leden
mede zonder verhindering zijn gedaan.
5o Van de acte van overlijden van Adam Antonis vader van de Bruid waaruit
blijkt dat hij overleden is den vijf en twintigsten december achttien honderd
een en veertig te Bergeijk
Dientengevolge en na dat de Bruidegom en Bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in
tegenwoordigheid der natemelden getuigen, hadden verklaard: dat zij elkanderen
aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle 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 Godefridus
Rombouts en Anna Lucia Antonis bovengenoemd, door den echt aan elkander
verbonden zijn.
Voorts hebben wij de hiervoren gemelde aan ons ter hand gestelde stukken gehecht
aan het een dubbel van dit huwelijks-register, dat bestemd is om ter griffie der
Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
Al het welk is gedaan en daarvan door ons dadelijk deze akte opgemaakt en in beide
dubbelen van het huwelijks-register dezer gemeente ingeschreven, in
tegenwoordigheid:
1o Van Leendert van Galen, oud drie en veertig jaren, van beroep notaris
wonende te Bergeijk.
2o Van Frederik August Alexander Raupp, oud vijf en dertig jaren, van beroep
doctor wonende te Bergeijk.
3o Van Peter Johannes Smiggels, oud acht en twintig jaren, van beroep verver
wonende te Bergeijk.
4o Van Stefanus Theuws, oud negen en veertig jaren, van beroep veldwachter
wonende te Bergeijk, allen als getuigen daartoe door de echtgenooten zelven
gekozen, verklarende de vier getuige te zijn geene bloedverwanten van partijen
echtgenoten.
En hebben wij, na gedane voorlezing, deze akte geteekend met den Bruidegom en
de getuigen verklarende de bruid en de moeder van de bruid niet te kunnen
teekenen wegens onkunde.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
Overlijdensakte:
In het jaar een duizend acht-honderd twee en tachtig, den achtsten der maand
Januarij zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente
Bergeijk, provincie Noordbrabant, verschenen Godefridus Rombouts oud zeven en
zestig jaren, van beroep veldwachter wonende te Bergeijk, echtgenoot van de
overledene, en Peter Fransis Willems oud zeven en veertig jaren van beroep
secretaris, wonende te Bergeijk geen bloedverwant van de overledene, welke ons
verklaard hebben, dat alhier op vrijdag den zevenden der maand jauarij een
duizend acht honderd twee en tachtig, om een ure des namiddags is overleden
Anna Lucia Antonis echtgenoot van den eerste aangever oud zes en vijftig
Jaren, van beroep zonder, geboren te Bergeijk, wonende te Bergeijk dochter van
Adam Antonis en van Elisabeth Willems, beide overleden.
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En hebben wij hierna opgemaakt, de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is
onderteekend door ons en beide aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

Godefridus Rombouts
Geboren: 15 februari 1814 te Bergeijk
Getrouwd: 20 april 1850 te Bergeijk, met Anna Lucia Antonis
Overleden: 14 december 1902 te Bergeijk
Beroep: veldwachter.
Ouders:Lambertus Rombouts en Maria Catharina Schoonen
Geboorteakte:
L’An mil huit cent quatorze, le seize février à onze heures du matin devant nous
Maire, faisant fonctions d‘Officier de l’Etat civil de la commune à Bergeijk,
Département des Bouches du Rhin, est comparu Lambert Rombouts journalier
demeurant à Bergeijk le quel nous a présenté un enfant du sexe masculin né le
quinze février à cinq heures du relevé de son domicile de du déclarant et
de Marie Catherines Schoonen son épouse, et auquel a déclaré vouloir donner le
prénom de Godefroit.
Les dites déclaration et présentation faites en présence d’ ?? Schoonen, fils de
laboureur demeurant à Bergeijk âgé de vingt un ans, et de Guillaume Tijs fen
laboureur demeurant à Bergeijk âgé de cinquante neuf ans. Apres qu’il a été
donné lecture du present Acte de Naissance a luidéclarant et aux témoins, ils sont
signe avec moi exept le père de l’enfant qui a declare ne savoir signer de ce
enquit.
Le Maire, Officier de l‘Etat civil
Vertaling:
In het jaar duizend acht honderd veertien op 16 februari om twaalf uur in de ochtend
verschenen voor de burgemeester, officier van de Burgerlijken Stand van de
gemeente Hoogeloon, departement Monden van de Rijn, Lambert Rombouts ???
wonende te Bergeijk, die ons een kind presenteerde van het mannelijke geslacht,
geboren op de viftiende februari om vijf uur ’s morgens in de woning van de aangever
en van Marie Catherine Schoonent zijn echtgenoot, en waarbij hij verklaart hem de
voornaam Godefroit te willen geven. De aangifte en presentatie vinden plaats in de
aanwezigheid van ??? Schoonen wonende te Bergeijk boeren zoon oud een en twintig
jaar en Guillaume Tijs boer wonende te Bergeijk oud vijftig jaren. Na deze akte te
hebben voorgelezen aan de aangevers, tekenden zij met mij behalve de vader van het
kind hij verklaarde niet te kunnen tekenen.
Burgemeester, Officier Burgerlijke Stand.
Overlijdensakte:
In het jaar negentien honderd en twee, den zestienden der maand December zijn
voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Bergeijk, provincie
Noord-Brabant, verschenen Andreas Adam Rombouts oud zeven en veertig
jaren, van beroep landbouwer wonende te Bergeijk, zoon van de overledene, en
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Franciscus Gijsbertus Joannes Everardus de Leijer oud zeven en dertig jaren
van beroep secretaris, wonende te Bergeijk die ons verklaarden, dat Godefridus
Rombouts weduwnaar van Anna Lucia Antonis geboren te Bergeijk oud acht
en tachtig jaren, van beroep zonder, , wonende te Bergeijk zoon van wijlen de
echtelieden Lambert Rombouts en Maria Catgarina Schoonen,. is overleden
den veertienden December negentien honderd en twee te Bergeijk des
voomiddags om vijf ure.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing, is
onderteekend door ons en beide aangevers.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
Kinderen uit het huwelijk van Anna Lucia Antonis en Godefridus Rombouts:
1. Lambertus Rombouts
Geboren: 3 februari 1851 te Bergeijk, getrouwd met Petronella de Werdt,
overleden 11 september 1937 te Bergeijk.
2. Peter Johannes Rombouts
Geboren: 11 februari 1853 te Bergeijk, overleden 19 augustus 1873 te Bergeijk
3. Andreas Adam Rombouts
Geboren: 18 juli 1855 te Bergeijk, getrouwd op 24 augustus 1883 te Bergeijk
met Francisca de Werdt, overleden 1 mei 1903 te Bergeijk.
4. Maria Catharina Rombouts
Geboren: 24 januari 1858 te Bergeijk, overleden 25 januari 1858 te Bergeijk
5. Franciscus Rombouts
geboren 4 januari 1859 te Bergeijk, overleden 31 maart 1860 te Bergeijk.
6. Godefridus Rombouts
Geboren: 17 januari 1861 te Bergeijk, gehuwd met Maria Bloks.
Kinderen: Johannis Godefridus (17 februari 1890), Maria Catharina (4
november 1892).
7. Willebrordus Rombouts
geboren 7 november 1863 te Bergeijk, getrouwd met Maria Catharina
Bergmans op 17 februari 1897 te Bergeijk. Overleden: 7 februari 1936 te
Bergeijk. Kinderen: Christiaan Godefridus (1899)
8. Franciscus Rombouts
geboren 18 januari 1866 te Bergeijk, getrouwd met Barbera Lucia Stunnebrink
op 11 januari 1902 te Bergeijk.
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