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Hendrik Verhagen 1710 - 1744  
 
Op Paaszaterdag 4 april 1744 ôs morgens om 8 uur vertrekt Hendrik 

Verhagen vanuit zijn woning te Oostelbeers naar óden Duijn op den Oerschen 
Aardô ofwel de Oirschotse heide. Waarschijnlijk met het plan om daar te gaan 

jagen. Echter, hij ontmoet daar ene Aa lbert, zijnde de jager van de Heer van 
Oirschot, die hem ge biedt onmiddellijk weg te gaan.  

Na enige woordenwisselingen grijpt de jager hem vast en nadat Hendrik zich 
heeft losgemaakt, sch iet de jager hem van dichtbij in de knie. Hendrik valt 

neer en kan ni et meer opstaan. Hij moet blijven liggen totdat er iemand met 
een kar langskomt en hem naar huis brengt.  

 
Familielid Pieter Vennix wordt dan naar Best gestuurd om de daar 

woonachtige chir urgijn Hans Hendr ik van der Henst te halen. Deze komt en 

ziet meteen d at deze verwondingen een dodelijke afloop kunnen hebben. Hij 
haalt 3 á 4 stuk ken bot uit het rechterbeen en constat eert dat ook het 

linkerbeen zwaar aangetast is. Hij begeeft zich hiern a meteen naar de 
schepenen van Oostelbeers, overhandigt hen de stukken bot en adviseert 

dringend om de jager Aalbert te laten ve rvolgen. Later schrijft hij een 
verslag van de visite voor de Raad van Brabant te ôs-Hertogenbosch.  

 
Op 7 april daaraanvolgend g aat het voltallige  schepencollege naar het huis 

van Hendrik Verhagen om hem  onder ede een verklaring van het gebeurde 
te laten a fleggen. Hendrik ondertekent met een kruisje. Ook deze verklaring 

wordt aan de Raad van Brabant over gelegd. Op 14 april overlijdt Hendrik aan 
zijn  verwondingen en wordt zijn dode lichaam gevisiteerd doo r eerder 

genoemde van der Henst alsmede door Matheijs Roeijkens ómedicine doctor 
te Oirschotô. Zij overleggen een uitgebreide verklaring over alle 

verwondingen die zij aan troffen en d ie de dood veroor zaakten.  

 
Helaas is in de archieven van de Raad van Braba nt geen vonnis in deze te 

vinden. De jager Aalbert, zijn achternaam is niet bekend, was in dienst van 
de Heer van Oirschot Jacob Dirck Sweerts de Landas, die resideerde op het 

kaste el Bijsterveld , l at er het Montforta -
nen klooster.   

Hendrik Verhagen liet een e chtgenote en 4 
kleine kinderen achter, de weduwe 

t rouwde later met de uit Bladel afkomstige 
weduwnaar Willem Adriaan Kiets, hij 

woonde te Middelbeers aan het 
Kuiks einde. Samen kreg en ze nog 2 

kind eren.  
De  familie Verhagen   is terug  te  traceren                       

           Kasteel B ijsterve ld                  tot   in de Mid deleeuwen, de heer Hein Vera 

heeft hiernaar in het verleden veel onderzoek gedaan. De familie stamt 
oorspr onkelijk uit Hoog eloon en Vessem en bekleedde veel belangrijke 

posten, ware n schepen, procureur, president -schepen, notaris en pachters 
van de  grote h oeven van Tongerlo. Als oudst bekende stamvader wordt 

genoemd Henrick Alaerts, overleden voor 30 -6-1464. H enrick was gehuwd  
met K athelijn Amijs Stevens, hun zoon Mijs Alaerts pachtt e rond 1500 de  

Tongerlose hoeve van Hoogeloon. De na am Mijs (van Remigius) bleef in al 
die jaren in de familie.  De nakomelingen  die vooral in  Vessem wonen heten  
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Mijs met hun achtern aam. De groo tvader van Hendrik Verhagen, Godefridus 

Goijaert Mijs vertrok v anuit Vessem in 1668 naar Lage Mierde en noemde  
zich daar Verhagen. Zijn zo on Steven huwde rond 1695 de Oostelbeerse 

Joanna Daniel Vennix en vestig de zich te Oostelbeers aan het Nee reind. Zij 
kregen 6  kin deren waarvan genoemde Hendrik Verhagen de jongste w as.  

 

De nakomelingen van Hendrik Verhagen en An na Maria van de Hamsvoort:  
 

I  Hendricus Stevens Verhagen , zoon van Stephanus Goyaerts 
Verhagen  en Joanna Daniel Vennix , wonende te Oos telbeers, is  gedoopt 

op maandag 15 september 1710 aldaar, is overleden op 14 april 1744 
aldaar.  Hendricus werd 33 jaar.  

 
Hendricus trouwt (kerk) op zondag 25 november 1736 te Oostelbeers op 

26 - jarige leeftijd met de 24 - jarige Anna Maria A nthonius van de 
Hamsvoort , do chter van Anthonius Paulus van de Hamsvoort  en Ida 

Adriaan van  Spreuwel (Eijke) .  Anna is gedoopt op zaterdag 28 
november 1711 te Oostelbeers, is begraven op zaterdag 19 februari 1791 

aldaar.  Anna werd 79 jaar.  
 

Anna hertrouwt op 9 mei 1751 me t  Willem Adr iaan Jooste n Kiets  uit 

Bladel met wie zij nog 2 kinderen krijg t. Willem woonde aan het Kuikseinde 
te Middelbee rs.  

 
Van Hendricus Verhagen en Anna zijn vier kinderen bekend:  

 
1 Anthonia Verhagen , wonende te Oostelbeers,  is gedoopt op vrijdag 15 

november 173 7 aldaar, i s overleden op woensdag 10 december 1823 
aldaar.  A nthonia werd 86 jaar.  

 
Ook Antonette Willem Adri aans genoemd, naar haar stiefvader.  

 
Anthonia trouwt (kerk) op zondag 13 februari 1763 te Middelbeers op 25 -

jarige leeftijd met de 26 - jarige Wilhe lmus Johann es van de Wetering , 
zoon van Johannes Wilhelmi en  van de Wetering  en Elisabeth Peter 

Anthoni e Leyten s .  Wilhelmus, arbeider en herbergier, wonende te 

Oostelbeers aan de Driehoek, is gedoopt op zondag 4 november 1736 te 
Oostelbeers, is ov erleden o p dinsdag 8 ja nuari 1811 aldaar.  Wilhelmus 

werd 74 jaar.  
 

2 Joa nnes Verhagen  is gedoopt op dinsdag 11 augustu s 1739 te 
Oostelbeers, is begraven op maandag 6 januari 1772 te Middelbeers.  

Joannes werd 32 jaar.  
Bij zijn overl ijden  werd hij  voorzoon van zijn  st iefvader , Willem A driaans , 

genoe md . 
 

3 Petrus Verhagen (Pieter)  is gedoo pt op zondag 26 november 1741 te 
Oostelbeers, is begraven op vrijdag 21 augustus 1778 te Middelbeers.  

Petrus werd 36 jaar.  
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4 Adrianus Verhagen (Arie)  is gedoopt op vrijdag 22 nov emb er 1743 te 
Middelbeers,  zie II.  

 
II  Adrianus Verhagen (Arie) , zoon van He ndricus Stevens Verhagen 

(I)  en An na Maria Anthonius van de Hamsvoort , wonende te 
Oostelbeers, is gedoopt op vrijdag 22 november 1743 te Middelbeers, is 

begraven op dinsdag 13 apri l 1802 te Ooste lbeers.  Ad rianus werd 58 jaar.  

Adrianus trouwt (kerk) op zon dag 1 maart 1778 te Oostelbeers op  34 -
jarige leeftijd met de 27 - jarige Anna Maria Peter van Antwerpen 

(Annemie) , dochter van Petrus van  Antwerpen  en Maria Wouter van 
Hove (Mie) .  A nna is gedoopt op vrijdag 18 december 1750 te 

Oostelbeers, is overleden op z aterdag 6 september 1800 aldaar, i s 
begraven op woensdag 10 september 1800 aldaar.  Anna werd 49 jaar.  

 
Van Adrianus en Anna zijn drie kinderen bekend:  

 
1 Joannes Adrianus Verhagen  is gedoopt op woensdag 19  september 

1781 te Oostelbeers, zie III.  
 

2 Joanna  Adrianus Verhagen  ook genaamd Joh anna Verhagen, wonende 
te Oostelbeers, is gedoopt op woensdag 22 december 1784 aldaar, is 

overle den op maandag 7 maart 1864 aldaar.  Joanna werd 7 9 jaar.  

 
Joanna  trouwt op zondag 11 februari 1816 te Oost -West en Middelbeer s 

op 31 - jarige leeftijd met de 28 - jarige Adriaan Adriaans , zoon van 
Adriaan Adriaans  en Jacoba Peter van Oudenhoven .  Adriaan, 

ti mmerman, wonende te Vessem, is geboren op maandag 2 9 oktober 
1787 aldaar, is overleden op zondag 28 mei 1848 te Oostelbeers.  

Adriaan werd 60 jaar.  
 

3 Petronilla  Adrianus Verhagen  ook genaamd Petronella Verhagen, 
wonende te Oostelbeers, is gedoopt op donderdag 9 april 1789 aldaar, is 

overleden op dinsdag 2 3 augustus 1859  aldaar.  P etronilla werd 70 jaar.  
 

Petronilla trouwt op zond ag 11 februari 1816 te Oost -West e n 
Middelbeers op 2 6- jarige leeftijd met de 32 - jarige Antonius Librechts , 

zoon van Joannes Librechts  en Joanna Maria Timmers .  Antonius, 

wonende te  Oostelbeers, i s gedoopt o p vrijdag 30 januari 1784 aldaar, is 
overleden op dinsdag 26 juni 1866 aldaar.  Anto nius werd 82 jaar.  

 
III  Joannes Adrianus Verhagen , zoon van Adrianus Verhagen (Arie) 

(II)  en Anna Maria Peter van Antwerpen (Annemie) , is gedoopt op 
woensdag 19 september 1 781 te Oostelbeers, is overleden op dinsdag 8 

mei 1832 aldaar.  Joannes werd 50 jaar . 
 

Joannes t rouwt (kerk) op zondag 3 december 1809 te Oostelbeers op 28 -
jarige leeftijd met de 28 - jarige Joanna de Laat , dochter van Adrianus 

de L aat  en Maria Ti mmers .  Joa nna, wonende te Oostelbeers, is 
gedoopt op vrijdag  6 april 1781 aldaar, is overleden  op dinsdag 9 

augustus 1853 aldaar.  Joanna werd 72 jaar.  
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Gehuwd met dispensatie wegens 4de graad bloedverwantschap en in de 
gesloten tijd.  

 
Van  Joannes en Joa nna zijn vij f kinderen bekend:  

 
1 Adriana Maria Verhagen  is ge doopt op maandag 19 februari 1810  te 

Oostelbeers, is overleden op vrijdag 19 februari 1864 aldaar.  Adriana 

werd 54 jaar.  
 

Adriana trouwt op vrijdag 20 februari 1846 te Oost -West en M iddelbeers 
op 36 - jarige  leeftijd met de 41 - jarige Petrus Vennix , z oon van  

Joannes Vennix  en Hendrina Hems .  Petrus, wonende te 
Oostelbeers, is gedoopt op vrijdag 2 november 1804 aldaar, is 

overleden op maandag 18 mei 1885 aldaar.  Petrus werd 80 jaar.  
 

Petrus was lat er gehuwd (2 ) met  Maria Anna Copal . 
 

2 Adriaan Verhagen  is geb oren op dinsdag 1 6 december 1811 te 
Oostelbeers, zie IV -A.  

 
3 Joanna Verhagen , wonende te 's -Hertogenbosch, is geboren op 

donderdag 14 oktober 1813 te Oostelbeers, is overleden op  maa ndag 10 

feb ruari 1868 t e 's -Hertogenbosch.  Joanna werd 54  jaar.  
Joanna t rouwt op donderdag 2 november 185 4 te Oost -West en 

Middelbeers op 41 - jarige leeftijd met de 38 - jarige Johannes van 
Tienen , zoon van Johannes van Tienen  en Adriana van der 

Heijden .  Johannes, tim merman, wone nde te 's -Hertogenbosch, is 
geboren  op zaterdag 10  februari 1816 aldaar, is overled en op dinsdag 

17 februari 1857 aldaar.  Johannes werd 41 jaar.  
 

4 Walterus Verhagen  is geboren op zaterdag 16 december 1815 te 
Oostelbeers, zie IV -B. 

 
5 Elisabet h Verhagen  is geboren in 1819 te Oostelbeers, i s overleden na 

1861.  Elisabeth werd minstens 42  jaar.  
 

IV -A Adriaan Verhagen , zoon van Joannes Adrianus Verhagen (III)  en 

Joanna de Laat , wonende te Oostelbeers, is geboren op dinsdag 1 6 de-
cembe r 1811 alda ar, is 

overl eden op zaterdag 5 
december 1896 aldaar.  

Adriaan we rd 84 jaar.  
 

Adriaan trouwt op zaterdag 15 
mei 1852 te Oost -West en 

Middelbeers op 40 - jarige 
leeftijd met de 23 - jarige 

Margaret h a van He ij st 
(Mar go) , doch ter van Adria -

nus van H eij st  en Joanna 
Mari a van Ham .  Margareta, 

wo nend e te Oostelbeers, is ge boren op wo ensdag 26 november 1828 te 
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Westelbeers, is overleden op vrijdag 11 december 1896 te Oostelbeers.  
Margareta werd 68 jaar.  

 
Van Adriaan en Margareta zijn vier kinderen bekend :  

 
1 Joha nna Verhage n  is geboren  op vrijdag 28 no vember 1856 te 

Oostel beers, is ov erleden op zaterdag 13 febru ari 1864 aldaar.  

Johanna werd 7 jaar.  
 

2 Johannes Verhagen  is geboren op donderdag 4 augustus 1859 te 
Oostelbeers, zie V -A. 

 
3 Adriaan Verhagen  is gebo ren op maand ag 27 maart 1865 te  

  Oostel beers , zie V -B. 
 

4 Maria Verhagen  is geboren op zondag 30 juni 1867 te Oostelbeers, is 
overleden op dinsdag 25 augustus 1868 aldaar.  Maria werd 1 jaar.  

 
IV -B Walterus Verhagen , zoon van Joannes Adrianus Verha gen (I II)  

en Joanna de  Laat , won ende te Oostelbeers, is geboren op zaterdag 16 
decem ber 1815 aldaar, is overle den op zondag 3 juli 1881 aldaar.  

Walterus werd 65 jaar.  

 
Walterus trouwt op zaterdag 2 mei 1857 te Oost -West en Middelbeers op 

41 - jarige leeftij d met de 30 - jarige Mar ia Christ ina Libregts , dochter 
van Willebrordus Libregts  en Cornelia van de Wetering .  M aria, 

wonende te Oostelbeers, is geboren op woensdag 10 jan uari 1827 te 
Middelbeers, is overleden op zondag 26 november 1911 te Oostelbeers.  

Mari a werd  84 jaar.  
 

Van W alterus e n Maria zijn vier kinderen bekend:  
 

1 Johannes Will ebrordus Verhagen  is geboren  op zaterdag 5 juni 
1858 te Oostelbeers, zie V -C. 

 
2 Johan na Cornelia Verhagen  is geboren op vrijdag 16 september 

1859 te Oostelbeers, is overlede n op w oensdag 5 feb rua ri 1879 a ldaar.  

Johanna werd 19 jaar.  
 

3 Maria Elisabeth Ve rhagen (Bet) , kruidenierster , wonende te 
Oostelbeers, is geboren op zondag 26 juni 186 4 aldaar, is overleden op 

woensdag 1 augustus 1928 aldaar.  Maria werd 64 jaar.  Ongehuwd . 
 

4 Joh anna Maria Ver hagen (Ha n neke) , kruidenierster, wonende te 
Oostelbeers, is geboren op woensdag 10 maart  1869 aldaar, is 

overleden op zondag 24 augustus 1958 aldaar.  Johanna werd 89 jaar.  
Ongehuwd.  

 
V-A Johannes Verhagen , zoon van Adriaan Verhagen ( IV - A)  en 

Margareta van  Hest (Ma r go) , wonende te Oostelbeers, is geboren op 
donderd ag 4 augustus 1859 aldaar, i s overleden op maandag 13 maart 

1922 aldaar.   Johannes werd 62 jaar.  
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Johannes trouwt op donderdag 7 februari 1889 te Oost -West en 

Middelbeers op 29 - jar ige leeftij d m et de 27 - ja r ige Ida Coppens , dochter 
van Wilhelmus Coppens  en Maria Timmers .  Ida, wonende  te Oostel -

beers en te Diessen, is geboren op  woensdag 10 april 1861 te 
Oostelbeers, is overleden op zondag 17 oktober 1943 te Diessen.  Ida 

werd 82 jaa r.  

 
Van Joh ann es en Ida z ijn vijf kinderen bekend:  

 
1 Adrianus Wilhelmus Ver hagen  is geboren op vrijdag 26 juni 1891 te 

Oostelbeers, zie VI -A.  
 

2 Wilhelmus Verhagen , pakhuisknecht, is geboren op donderdag 16 
februari 1893 te Oostelbeers, is overleden  op di nsdag 27 ja nua ri 1925 

te Zeelst.  Wilhelmus werd 31 jaar.  
 

3 Maria Margareth a Verhagen , wonende te Ooste lbeers en te Diessen, 
is geboren op vrijd ag 22 maart 1895 te Middelbeers, is overleden op 

donderdag 10 oktober 1963.   
 

Maria trouwt op woensdag 1 6 augu stus 1922 t e Oost -West en  

Middelbeers op 27 - jarige leeftijd met de 33 - jarige  Johannes de Greef , 
zoon van  Johannes de Greef  en Johanna Gooskens .  Johannes, weg -

werker, wonende te Diessen, is geboren op dinsdag 14 mei 1889 te 
Zeelst, is overleden op do nderda g 10 oktobe r 1 963 te Dies sen.  

Johannes werd 74 jaar.  
 

4 Johanna Elisabeth V erhagen  is geboren op dinsda g 5 april 1898 te 
Oostelbeer s, is overleden op woensdag 20 april 1898 aldaar.  

 
5 Johanna Cornelia Verhagen , wonende te Zeelst, is geboren op 

donde rdag 7  februari 1 901  te Oostelb eers.  
 

Johanna trouwt rond 1926 op ongeveer 25 - jari ge leeftijd met de 
ongeveer 27 - jarige Martinus Peter de  Greef , zoon van Johannes de 

Greef  en Johanna Gooskens .  Martinus, wonende te Zeelst, is 

geboren op maandag 18 december  1899 aldaar.  
 

V-B Adriaan Verh agen , zoon van Adriaan Verhagen (IV - A)  en 
Margareta  van Hest (Margo) , wonende t e Oostelbeers, is geboren op 

maandag 27 maart 1865 aldaar, is overleden op maandag 26 maart 1945 
aldaar.  Adriaan werd 79 jaar.  

 
Adriaan trouwt op  donde rd ag 6 febr uar i 1896 te O ost -West en 

Middelbeers op 30 - jarige leeftijd met d e 26 - jarige Petronella van 
Roovert , dochter van Johannes van Roovert  en Elisabeth Kroot .  

Petronella, wonende te Oostelbeers, is geboren op woensdag 15 
december 1869 te Weste lbeers , is overle den  op vrijdag  9 maart 1945 te 

Oostelbeers.  Petronella werd 75 j aar.  
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Van Adriaan en Petron ella zijn vijf kinderen bekend:  
 

1 Elisabeth Maria Verhagen , wonende te Hilvarenbeek, is geboren op 
vrijdag 30 april 1897 te Oostelbeers, is overl eden op  dinsdag 14  ja nuari 

1986 te Goirle, is begraven op vrijdag 17 januari 1986.  Elisabeth werd 
88 jaar.  

 

Elisabeth trouwt op maandag 6 oktober 1924 te Oost -West en 
Middelbeers op 27 - jarige leeftijd met de 25 - jarige Petrus Aloysius 

Antonius Verhoeven , z oon van  Johannes W alt herus Verho even  en 
Hendrika van Puijenbroek .  Petrus, smid, wo nende te Hilvarenbeek, 

is g eboren op donderdag 29 juni 1899 aldaar, is overleden op zondag 
13 april 1975 te Tilburg, is begraven op donderdag 17 april 1975 te 

Hilvarenbeek.  Petrus we rd 75 jaa r en w oonde te  Hilvarenbeek aan de 
Gelderstraat.  

 
2 Johan Adriaa n Verhagen  is geboren op vr ijdag 14 april 1899 te 

Oostelbeers, zie VI -B.  
 

3 Johanna Margaretha Verhagen , winkelierster, is geboren op dinsdag 
20 november 1900 te Oostelbeers,  is ove r leden op woen sdag 12 ju li 

1995 te Middelbeers.  Johanna werd 94 jaar.  

Johanna trouwt op donderdag 30 a ugustus 1923 te Oost -West en 
Middelbeers op 22 - jarige leeftijd met de 35 - jarige Andreas Adrianus 

van Gestel , zoon van Cornelis Johannes van Gestel  en Pet r onella 
de  Gra af .  Andre as, metselaar en winkelier, wonende te Oostelbeers,  is 

geboren op vrijdag 14 ok tober 1887 te Middelbeers, is overleden op 
vrijdag 23 april 1976, is begraven te Oostelbeers.  Andreas werd 88 

jaar.  
 

4 Hendrikus Verhagen  is gebo ren op zaterdag 1  aug ustus 1903  te 
Oostelbeers, zie VI -C. 

 
5 Josephina  Maria Corne lia Verhagen , wonende te Ves sem, is geboren 

op donderdag 29 maart 1906 te Oostelbeers.  
 

Josephina trouwt op donderdag 28 september 1933 op 27 - jarige leeftijd 

met de 29 - jarige  Carolu s Joannes Roes , zoon van  Joannes Henricus 
Roes  en Johanna Theod ora Wissink .  Carolus, wonende te Vessem , 

is geboren op zondag 29 mei 1904 te Gendringen.  
 

V-C Johannes Willebrordus Verhagen , zoon van Walterus Verhagen 
(IV - B)  en Maria Christina Libreg ts , koo pman en he rber gier, wone nde 

te Oostelbeers, is geboren op za terdag 5 juni 1 858 aldaar, is overleden 
op vrijdag 22 september 1944 aldaar.  Johannes werd 86 jaar.  

 
Johannes trouwt op donderdag 17 januari 1901 te Oost -West en 

Middelbeers op 42 - jarige l eeftijd  met de 29 - jar ige Maria Ar noldina van 
Riet , dochter van He ndrikus van Riet  en Maria Catharina Olislager s .  

Maria is geboren op zondag 6 augustus 1871 te Vessem, is overleden op 
maandag 9 september 1918 te Oostelbeers.  Maria werd 47 jaar.  
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Van Johan nes en Maria zijn  vij f kinderen  bekend:  
 

1 Christina Maria Cathar ina Verhagen , won ende te Oostelbeers, is 
gebo ren op maandag 11 november 1901 aldaar, is overleden op 

zaterdag 6 maart 1976 aldaar, is begraven op woensdag 10 maart 1976 
aldaar.  Christina wer d 74 ja ar.  

Christ ina trouwt op dinsdag 8 februari 1927 te Oost -West en 

Middelbeers  op 25 - jarige leeftijd met d e 29 - jarige Lambertus 
Wilhelmus Broeders , zoon van  Willem Broeders  en Quirina 

Brouwers .   
Lambertus, directeur zuivelfabriek, wonende te Oostelbee rs, is gebor en 

op don derdag 1 a pr il 1897 te Oosterhout, is overleden op zaterdag 15  
november 1969 te Tilburg, is begraven op woensdag 19 november 1969 

te Oostelbeers.  Lambertus werd 72 jaar.  

           Christina Maria Cathar ina Verhagen                       Lamb ertus Wilh elmu s Broeders  

 
2 Henricus Waltherus Verhagen  is geboren op dinsdag 18 november 

1902 te Oo stelbeers, zie VI -D.  
 

3 Cornelia Maria Verhagen  is geboren op zaterdag 2 4 oktober 1903 te 

Oostelbeers, is overleden op zaterdag 29 oktober 1949 te Hilvare nbeek.  
Cornel ia werd 46  jaar.  

 
Cornelia trouwt op maandag 26 oktober 1936 op 33 - jarige leeftijd met 

de 33 - jarige Martinus Vugts , zoon van Leonardus Vugts  en Anna 
Maria van H amond .  Martinus, chauffeur, wonende te Hilvarenbeek, is 

geboren op zondag 21 dece mber 1902 alda ar, is ove r leden op dinsdag 1 
september 1981 te Bladel.  Martinus werd 78 jaar.  

 
Marti nus  was later gehuwd (2) met  Anna Paulina Catharina van 

Sambeeck .  
 

4 Catha rina Elisabeth Verhagen  is geboren op maandag 20 maart 1905 
te Oostelbeers,  is ove r leden op zate rdag 20 no vember 1982, is 

begraven aldaar.  Catharina werd 77 jaar.  

Catharina trouwt op d insdag 25 februari 1930 te Oost -West en 
Middelbeers op 24 - jarige leefti jd met de 30 - jarige Ger ardus 

Franciscus Deenen , zoon van Hendricus Deenen  en Woutr ina 
Swiene n .  Gerardus, wonende te Oostelbeers, is geboren op zaterdag 

17 juni 1899 aldaar, is overlede n op dinsdag 6 maart 1973, is begraven  
aldaar.  Gerardus werd 73 jaar.  
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5 Elisabeth Juliana V erhagen , winkeljuffrouw, wonende te Oostelbeers, 

is gebore n o p vrijd ag 1 3 april 1906  aldaar, is overleden op vrijdag 9 juni 
1939 te Vught.  Elisabeth werd 33 jaar , o ngehuwd.  

 
VI -A Adrianus Wilhelmus Verhagen , zoon van Johannes Verhage n (V -

A)  en Ida Coppens , wonende te Middelbeers en te Zeelst, is geboren op  

vrijd ag 26 juni  189 1 te Oostelb eers.  
 

Woonde na zijn huwelijk te Middelbeers, vertrok met zijn gezin op 19 -3-
1925 naar Zeelst.  

 
Adrianus trouwt op vrijdag 25 juni 1920 te Vessem op 28 - jarige leeft ijd 

met de 27 - jarige Jacoba Sleddens , dochter van Jacobus S ledden s  en 
Hendr ica Hoogers .  Ja coba, wonende te Middelbeers en te Veldhoven, 

is geboren op dinsdag 15 novembe r 1892 te Vessem.  
 

Van Adrianus en Jacoba zijn kinderen bekend :  
 

VI -B Jo han Adriaan Ve rhagen , zoon van Adriaan Verhagen (V - B)  en 
Petronella van Ro overt , wo nende t e Oo stelbeers, i s geboren op vrijdag 

14 april 1899 aldaar, is overleden op donderdag 20 mei 19 48 aldaar, is 

begraven aldaar.  Johan werd 49 jaar.  
 

Overleden door onge val met een pa ard , hij h ad 12 kinderen uit zijn 
huwelijk.  

 
Johan trouwt op  maand ag 11 mei 1931  te Oirschot  op 32 - jarige leeftijd 

met de 28 - jarige Hendrica van de Loo (Drika) , dochter v an Martinus 
van de Loo  en Johanna Maria Hems .  Hendrica, wonende te 

Oost elbeers, is geboren op vrijdag 6 maart 1903 te Oirschot, is 
overleden op v rijdag  4 februar i 20 00 te Middel beers, is begraven op 

woensdag 9 februari 2000 te Oostelbeers.  Hendrica werd 96 jaar.  
 

VI -C Hendrikus Verhagen , zoon van Adriaan Verhagen (V - B)  en 
Pe tronella van Roovert , wonende te Oostelbeers, is geboren op 

zaterdag 1 aug ustus 190 3 aldaa r, i s overleden op maandag 12 februari 

1996, is begraven aldaar.  Hendrikus werd 92 jaar.  
 

Hen drikus trouwt op maandag 30 april 1934 te Oost -West en 
Middelbeers op 30 - jarige leeftijd met de 29 - jarige Joanna Maria 

Lathouwers , dochter van Aug ustinu s L athouwe rs  en Johanna 
Co r n elia Hems .  Joanna, wonende te Oostelbeers, is geboren op vrijdag 

19 augustu s 1904 te Oirschot, is overleden op dinsdag 8 sept ember 
1981 te Bladel, is begraven op zaterdag 12 september 1981 te 

Oostelbeers.  Joanna werd 77 jaar.  
 

Van Hendr ikus  en Joanna z ijn zeven kinderen bekend:  
 

VI -D Henricus Waltherus Verhagen , zoon van Johanne s Willebrordus 
Verhagen (V - C)  en Maria Arnoldi na van Riet , wonende te 

Oostelbeers, is geboren op dinsdag 18 november 1902 aldaar, is 
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overleden op woensd ag 14 juni  198 9, is begrav en aldaar.  Henricus werd 
86 jaar.  

Henricus trouwt op dinsdag 21 juni 1932 te Oost -West en Middelbeers op 
29 - jarige leeftijd  met de 32 - jarige Elisabet h Marentia van Roovert , 

dochter van Philippus van Roovert  en Joanna Maria van Be ers .  
Elisabet h, wonende t e Oostelbeers, is geboren op donderdag 21 

december 1899 te Westelbeers, is ove rleden op woensdag 23 oktober 

1968 te Boxtel, is begraven te Oostelbeers .  Elisabeth werd 68 jaar.  
 

Van Henricus en Elisabeth zijn zes kinderen be kend . 
 

Wies Kols ters  
 

--------------------------- ---------  

 

Heiligen  in de boom  
 

Er zijn in Brabant, en ook in  de Beer zen, diverse plekken waar heiligen  

vereerd word en. Het zijn meestal stenen kapelletjes maar er zijn ook 
stok kap elletjes  en boom kapell etjes . Deze  werden gepla atst  bv.  na de 2 e 

Wereldoorlog als dank voor h et schade vrij doorkomen van deze oorlog, als 
dank voor de genezing van een zieke, bv. de Theresia   kapel op Baest , de 

kapel in de toren bij  het  sluiten van de parochiekerk zoals in Westelbeer s en 
Biezenmo rtel , in 1637 bij het uitbreken van de pest ( zwarte dood) in 

Westelbeers . Ook zijn er kapelletjes  geplaats op kruispunten , als he rdenking, 
waar een verkeers ongeluk heeft plaats gevonden.  

Niet te vergeten de kapellen, die later 
zijn uitgebrei d naar  een ker k of  

basiliek, waar een z gn. wonder is 
gebeur d zoal s Scherpenheuvel , Keve -

laar enz.  

 
Zo werd ik door Ad Nouwens 

aangesproken over een beeld je , de H. 
Clara,  in een boom op de Landschotse 

heide en  later door Jan Hems over een 
Maria beel dtje  in e en boom  bij de H . Eik 

op de grens  Oostelbeers /Spoordo nk , 
dat is helaas verdwenen.  

   
Omdat we over  de p laatsin g en 

herkomst in het duister tasten , vragen 
we hierbij of i emand hiero ver  iets meer 

kan vertellen . Diegene  kan zijn 
bevindingen doorgeven  op:  

redactie@denbeerschenaard.nl  
         

    H. Clara op de Lands chotseheide               

 

Guus Staps  
 

--------------------------- ---------  

mailto:redactie@denbeerschenaard.nl
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Schatten van de Schelft  I  

 
Wie op de Schelft  even rondkijkt, vindt er allerl ei schatten. Sommigen staan 

of ha ngen direct in het oog, anderen zitten verstopt in dozen. Zo ook deze 

schat!  

Uit doos 47  komt een oude 5 -kg boterdoos tevoorschijn met daarin een 

prachtige doopjurk met mutsje en doopkleed. I n 1955 gemaakt door Lena 

van Spr euwel  -  van Beers voor het H Do opse l  van haar zoons Jos (1955) en 

Jan (1958). De doopjurk is ook nog ge dragen door een aantal kleinkinderen 

van Lena .  Wat deze doopjurk tot een échte schat van de Schelft maakt, is 

wat er allem aal bij de doopjurk bew aard is g ebleven.  

We zien een envelop  ger icht aan de Familie A. van Spreuwel  -  van Beers, 

Driehoek A163 te Oo stelbeers, later Nieuwe Erven 3, waarin we het volledige 

patroon vinden, alsmede een handgeschreven brief met tips voor de te  

gebruiken stof en bo rduurgaren.  De brief is ondertekend door  de 

Liefdezusters van het Kostbaar Bloed uit het Klooster in Koningsbo sch in 

Limburg. Een zus van Lena van Spreuwel  -  van Beers, Annet, behoorde tot 

deze congregatie. Deze zus werkte als jong meis je in het gezin van Piet van 

Roovert en An van Roovert  -  Schel leke ns aan de Voorteindseweg in 

Middelbeers. Vier zussen van An van Roovert zaten in het klooster in 

Koningsbosch. Toen Annet van Beers (* 06 -06 -1928 -  À 07-09 -2002) haar 

roeping kreeg, voelde ze  zich, door de verh alen die ze b ij de Fam . van 

Roovert over K onin gsbosch gehoord had, het meest aangetrokken tot dit 

klooster.  

 

Het  patroon.  

Rechts op de foto het borduurpatroon voor de doopjurk. De tekst luidt:  

ñIk ben en blijf een kind van Godò 



15 

 

                     Het doopjurkje en het mutsje. 

                                                                      Janus en L ena van Spreuwel bij het doopsel van  

                                                                              hun kleindochter Hanneke in 198 3. 

 

 

 

 

Zuster Engelberta van Beers. Op 23 - jarige 

leeftijd deed zij haar intr ede in de Congregatie 

van de  Liefdezusters van het Kostbaar Bloed in 

Koningsbosch. Ze heeft jarenlang zieken en 

gehandicapten verzorgd in een verpleeghuis in 

Goirle.  
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De begele idende brief bij het patroon met tips  voor het gebruik van de stof en het bor duurgaren.  

 

 

Het gezin van Jan van Beers (*18 -03 -1891 À24-04 -1966) en Antoinetta van den Berk (*17 -08 -1896 

À27-12 -1971) Bovenste rij v.l.n.r.: Lena (de maakster van de doopjurk),  Tonny,  Anneke, Annet 

(Zuster Engelberta), middelster rij: Moeder Antoinetta,  Jos en vader Jan, onderste rij:  Piet, Kees, Jo en 

Bert.  

 

Joke van Ham  

--------------------------- ---------  
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Aleida Vennix -Eltink  
 
Aleida Eltink werd  op 9 januari 1906 geboren in het Gelderse Gendringen. Ze 

verhuis t , toen ze 16 jaar was,  met haar ouders na ar Middelbeers omdat haar 
vader het bedrijf wil de uitbreiden  en hier in het Brabantse  land betere 

uitbreidings mogelijkheden waren dan in Gendringen. Gezien er hier genoeg 
agrarisc h land voorhanden was , deden dat meer G elderse boeren in die t ijd.  

De vader van Aleida kocht de Rakelhoeve, een van de drie Benedictijner 

boerderijen die daar op de Huijgevoort stonden , van Jan Goossens . 
 

 
Rechts de vader van Aleida voor  Rakelhoeve op de  Huijgevoort  

 

In het begin moest er nog  veel zandgrond ontgonne n worden en wa s het 

hard werken. Aleida moest dus ook, met haar negen jonger e broers en 
zussen, op de boerderij en op het land bijspringen. De familie Eltink werd  al 

vlug opgenomen in de Beerse  gemeenschap . 
 

Als 25  jarig boeren me isje trouwt ze in 1931, zoals gebruikelij k in die tijd, 
met een boeren zoon  t.w. Harry Vennix. Het j onge paar bouwt, ondanks de 

heersende economische crisis in de jaren 30 van de vorige eeuw, een eigen 
boerderij aan de d ôn Huijvert  C 6 . 

Voor haar trouwen h eeft Aleida  op haar 23 ste , al haar eerste s tappen gezet   
in het Beerse  sociale leven. Het verzorgen van een ambulante 

huishoudcursus in 1928 is de aanleiding tot oprichting van een eigen afdeling 
van de Boe rinnenbond  in d e gemeente, waar zij de eerste voor zitster was . 

Ze zegt  hierover: ñNaast het werk op de boerderij en mijn eig en gezin, wat 
uitgroeide to t acht kinderen, heb ik steeds  tijd vrij kunnen maken voor de 

bondò. Samen met mevrouw Smulders-Beliën trok ze veel op,  niet alleen bij 

de Boerinnenbond ma ar ook bij andere maa tschappelijke instell ingen. Ze 
organiseerde ook b ij het zilveren jubileum van d e bond een bedevaart naar 

Lourdes, waar ze vele fotoôs van had. Van deze reis maakte ze een 
reisverslag wat in het maand blad ñBoer en Tuinderò werd geplaats en 

waarvoor ze als dank  een boek kreeg over het leven van de H. Maria. L ate r 
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bekende  ze dat ze het nooit helemaal gelezen had, het was nogal zware 
kost.  

 
Van de minder plezierig e tijd, de 2 e Wereldoorlog, had ze veel v erslagen en 

krantenberichten bewaard. Bij d e herdenking van vee rtig  jaar bevrijdi ng 
heeft ze dit wel ter besch ik king gesteld aan de organisatie  van de 

feestelijkheden, maar voor haar hoefde dat niet zo nodig. ñWe hebben te 

veel mee gemaakt, zeker hier. Onze  boerderij lag eind september 1944 
midden in de vuurlinie. Tie n dagen lang zaten we in de schuilkelder. De 

Engelsen lagen in Middelbeers, de Du itsers 
op de Huijgevoort. Ook in ons huis. Toen 

de bevrijding daar was, was onze boerderij 
kapot geschoten. We he bben hem 

helemaal opnieuw moet en opbouwenò.  
 

Desondanks zette Al eida zich na de o orlog 
weer in voor de evenee ns z waar ge -

dupeerde dorpsgenoten. D aarover: ñDe 
mensen hadden niets meer ò. Vanuit 

Heemstede , dat Middelbeers had geadop -
teerd, *1) kwamen via het  Rode Kruis 

allerlei spullen hier heen. Samen met  

weduwe Smulders -Beliën heeft ze d e  
dis tributie  van  de goeder en ve rzorgd.  

  Aleida in haar bejaardenhuisje aan het      

        Burg. Smulders -  Bel iënplein.          Daarnaast woonde  ze voor de  Boerinnen -
bond regionale vergaderingen bij  over het landb ouwhe rstel en was ze actief 

in het Ka tholiek Thuisfront toen ñonze j ongensò naar Indi± moesten. 
 

In februari 1953 tijdens de watersnoodramp kwam op een gegeven moment 
Mevr. Smulders bij ons achterom met een drin gende vraag. Ze za t n l. met 

een gezin van 8 personen in haar maag die erg snel ond ergebracht moesten 
worden  om dat hun hui s, in Lage Zwaluwe, onder water stond . ñZouden die 

niet bij jou  Leida ondergebracht kunnen worden want de ouders met hun 6 

kleine kinde ren wilden het  liefst bij elkaar b lij ven als  gezinò. Ons moeder, die 
hierover niet  lang hoefde na te denken ze i:  ñWaar er 9 kunnen eten kunnen 

er ook wel 17 eten ò. Zo zijn we diverse  weken een heel groot gezin geweest.  
 

Gezien haar maatschappelijke verdien ste n is het niet verwonderlijk dat 
Aleida als  ze 65 jaar geworden is, onmiddellijk gevraagd wordt voor het 

bestuu r van de plaatse lijke bejaardenbond, en of ze maar even voorzitster 
wil worden. Na 15 jaar dit ambt vervuld te hebben trad ze af, ze vond het 

welletjes. In haar bejaardenhuisje aan het bur gemeester Smulders -
Beliënplein richtte  ze zich op haar hobbyôs, hand werke n en z ingen. Aleida 

stierf 1 december 2000 op 94  jarige leeftijd.  
 

 
Ad Vennix.  

 

 
*1) zie De Berse jaargang 30 2020 n r. 2  

 
---------------- ----------- ---------  
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Scha tten op de Schelft  II  
 

De archiefgro ep heeft op de Schelft een ham er waar ze wat  vra gen over 
heeft . Wie kan ze vertellen waar deze h amer voor diende en in welk beroep 

hij gebruikt werd?  
 

Graag  reactie naar: Redacti e@heemkundedenb eerschenaard.nl       
                          

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

--------------------------- ---------  
 

Fot o met  vraagtekens.  

Dit ke er h ebben we een foto van Liesbeth de r Kinderen ï Baeten gekregen 

van  de kinderen die in 1971 de 1 e Communie de den . Liesbeth s taat op nr. 17  

De vraag is wie zijn de o veri ge kinder en? 

 

 
 

Uw reactie is zeer welkom op redactie@denbeerschenaard.nl .  

       --------------------------- ---------  

mailto:redactie@denbeerschenaard.nl
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Gevelstenen in de Beerzen  deel 1  
 
Als j e zo een s rond kijkt  in de Beerzen zie je dive rse opvallende 

gevelbepalende stenen , tekste n en o bjecten . De CHI werkgroep  is enkele 
jaren geleden begonnen met het inventariseren van teksten en stenen op 

gevels .  
Hiero nder een impressie . 

 

    
Andreasstraa t  8 (9 juli Joh. Van Mook 18 96)  

 

****************  
 

  
Beukenhaag 1 (1e st. basisschool 24 -05 -1989)  

 
********* ****** *  

  
Domin eeôs Hof 1  ( IW187 3)   

* ******* ********  

 

  
Doornboomstaat 3  (appartementencomplex 1998)  

****************  
 


