
deel 5 : Roelof (V 1)

    ð                                                       ï

Berlicum



2



Inhoudsopgave bij deel 5 : Roelof (V 1)

 g
     Overzicht 5e deel  r

De basisgegevens van:  o

     Het vijfde deel van de hoofdtak  e
     De eerste Bossche tak
     De Rotterdamse “tak”
     De tweede Bossche tak
     De derde Bossche tak

 n

Het verhalende deel:

q Roelof (V 1) en zijn gezin:

V 1 Rudolphus (Roelof) van der Kalle

De periode van Roelofs eerste huwelijk (1732-1763)      q P-

Roelofs eerste huwelijk  1
De kinderen van Roelof en Marie, maar liefst acht zonen op rij  2
De familie van Marie Kappen  3
De zorg voor 2 gezinnen  4
De zorg voor 3 gezinnen  4
Hulp bij de verwerving van “oma’s” boerderij in de Varckenshoeck  4
De publieke verkoping van voorheen opa en oma’s 

                                                 boerderij in de Varckenshoeck  5
De ligging van de “van der Kallen” boerderij in de Varckenshoeck  7
De opvang van het pachtersgezin  8
De 18e eeuwse “huizen” in de Varkenshoek 10

De Rosmalense 18e eeuwse huizencohiers 10
De eerste jaren op de boerderij 11

Het rampjaar 1740 11
Maries kleine erfenis 12

De verkoopakte van het huisje van de kinderen Cappen 12
Roelofs boerderij, centrum van bedrijvigheid 12
Aert (V 4) en zijn gezin 13
Uke (V 2) en haar gezin 13
Anneke (V 3) en haar gezin 13
Aan de grond 14

Roelofs 2e  huwelijk      q R-

Roelofs tweede ondertrouwakte  1

Roelofs 2e  huwelijk (vervolg)      q R-

Het testament van Maria Hendriks van der Donk  3

Deel 5 Inhoudsopgave deel 5 Inh-1



Roelofs tweede trouwakte  4
Hun stiefkinderen en stiefkleinkinderen  4
Het laatste levensteken van Roelofs tweede vrouw  4

Het verlies van de Rosmalense “van der Kallen” boerderij      q V-

Een start met te weinig landbouwgrond  1
Ramp na ramp  1
De verschrikkelijke watersnoodramp van 1757  1
Enig geluk voor Roelofs zwagers  3
Geen geluk voor Roelof  3
Na Maries dood  4
Een nieuwe natuurramp met grote gevolgen  5

Het rampjaar 1767  5
Roelofs oudedagsvoorziening  6
De “afstant van togt” aan zijn drie zoons  7
De aflossing van de schulden  7
De verkoop van de Rosmalense “van der Kallen” boerderij  7
Roelofs overlijden  8

qq Kinderen van Roelof (V 1):

VI Kinderen van Roelof (V 1) en Marie Kappen    qq 
Een overzicht van de kinderen van Roelof en Marie Kappen  1
Roelofs acht zonen  1
Roelofs drie getrouwde zonen  2
Het einde van het Rosmalense tijdperk  2

VI 2 Joannes (Jan) van der Callen

Jan (VI 2) en zijn gezin      qq

Zijn huwelijk met Joanna Swanenbergh  1
Hun kinderen en kleinkinderen  1
Gemiste kansen  2
De erfenis van Jans vrouw  2
Borg voor Johannes Steenbach  2

VI 6 Henricus (Hendrick/Heijn) van der Calle

Heijn (VI 6) en zijn gezin      qq

Heijn en zijn gezin  1
De consequenties van laag en hoog water in de Maas  1
Schipper op de nieuwe vaste veerdienst 

                              ‘s-Hertogenbosch - Rosmalen vice versa  2
Deken van de schippers op de veerdienst 

                              ‘s-Hertogenbosch - Rosmalen vice versa  4
De aanzienlijke erfenis van Heijns vrouw  4
Hun verhuizing naar ‘s-Hertogenbosch  5

qqq Kleinkinderen van Roelof (V 1):

VII Kleinkinderen van Roelof en Marie Kappen qqq
Roelofs “van der Kallen” kleinkinderen  1
Een overzicht van de kleinkinderen met “van der Kallen” nageslacht  1
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De eerste gevangengenomen “van der Kallen”  1
Grote sociale verschillen  2

VII 10 Adrianus (Adrien) van der Kallen, stamvader van
DE EERSTE BOSSCHE TAK

De eerste Bossche tak qqq

Adrien, stamvader van de eerste Bossche tak  1
Adriens nageslacht  1
De tweede verdrinking, de verdrinking van Johan (VII10.6.7.5.9.1)  2

VII 11 Anthonia / Antonetta van der Kallen, stammoeder van
DE ROTTERDAMSE “TAK”

De Rotterdamse tak qqq

Antonet, stammoeder van een “tak” met uitsluitend onwettige zonen  1
Een valse naam  1
Een bijzondere naamswijziging  2
Tien dochters op rij  2
Een eigen wagenmakerij  2
Thomas (VII11.1.7.3), een zielepoot en het “zwarte schaap” 

                                                                       van onze familie  2

VII 12 Petrus (Peter / Pieter) van der Kallen, stamvader van
DE TWEEDE BOSSCHE TAK

De tweede Bossche tak qqq

Pieter (VII 12), de stamvader van de tweede Bossche tak, en zijn gezin  1
Anna (VII12.3)  2
De arbeidershuisvesting in het Tolbrugkwartier en 

                                                         andere Bossche volksbuurten  2
Over kinderarbeid gesproken  2
Willem (VII12.4) en zijn gezin  2
Jan (VII12.4.1), de Pauselijke Zouaaf van onze familie  3
Een triest record, het hoogste sterftecijfer in de Bossche volkswijken  5
De valse overlijdensverklaring van Jans oudste dochter 

                                                                       Maria (VII12.4.1.2)  5
Uit overlijdensakte no. 454 van ‘s-Hertogenbosch uit het jaar 1874  5

De piepkleine woning in de Louwse poort (D 26)  5
Jan (VII12.4.1.1.2), de eerste “van der Kallen”, die

                                                    buiten Europa woont en werkt  6
Geëmigreerde “van der Kallen”s  6

VII 13 Adrianus (Adrien) van der Kallen, stamvader van
DE DERDE BOSSCHE TAK

De derde Bossche tak qqq

Adrien, stamvader van de 3e Bossche tak, een tak van gegoede burgers  1
Adrien (VII 13), in 1810 een van de 50 rijkste burgers van Den Bosch  2

Register bij het verhalende deel
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OVERZICHT  5e Deel

V 1

ROELOF

( ca. 1707 - 1789 )

       VI 1          VI 2         VI 3         VI 4        VI 5         VI 6         VI 7         VI 8

 ALBERTUS   Jan        Heijn   Martinus  Antonius   Heijn      Adrien     Adrien

     VII 1         VII 2     VII 3       VII 13      VII 14     VII 15      VII 16      VII 17     VII 18      VII 19

 MARTINUS Maria    Gerit      Adrien        Jan     Albertus    Maria      Joanna    Joanna     Hendrik

           
            3e

        Bossche

          TAK

             VII 4       VII 5        VII 6        VII 7        VII 8       VII 9       VII 10      VII 11      VII 12  

    Elisabeth     Maria  Klaasina ?  Klaasina  Albertus  Petronella  Adrien  Anthonia     Peter

              
   1e         Rotter-        2e

           Bossche     damse      Bossche

            TAK     “ TAK “     TAK



HET VIJFDE DEEL VAN DE HOOFDTAK

De basisgegevens

V 1Rudolphus (Roelof) van der Kalle

zoon van Albertus (Aelbert) Ru(e)lens / van der Callen / van der Kallen (IV 2),
geboren ca. 1708 in Rosmalen, boer, begraven in Rosmalen 25-12-1789,
trouwt 1e keer in Rosmalen 29-6-1732
Maria (Marie) Hendriks Kappe, geboren in Rosmalen, boerin,
begraven in Rosmalen 31-1-1763,
trouwt 2e keer in 's-Hertogenbosch 24-1-1768
Maria (Marie) Hendriks van der Don(c)k, 
geboren in Rosmalen, voor haar huwelijk wonend in ‘s-Hertogenbosch, 
moeder van twee onwettige kinderen, die in 1768 beide al gehuwd zijn:

1.  Henricus (Hendrik) van de Ertvogel
2.  Hendrina (Hendrien) van der Don(c)k.

(Opm.: in het testament van haar moeder heet Hendrien,
duidelijk foutief, Maria van der Donk.)

Uit het eerste huwelijk, geboren in Rosmalen:
1.  Albertus (wsch. Bertus / of Bert) van der Callen,
     gedoopt in 's-Hertogenbosch (St Jacob) 20-1-1733, zie VI 1
2.  Joannes (Jan) van der Callen, geboren in Hintham / Rosmalen,
     gedoopt in 's-Hertogenbosch (St Jacob) 21-1-1734, zie VI 2
3.  Henricus (Heijn) van der Calle (VI 3),
     gedoopt in Rosmalen 25-2-1735, jong overleden (vóór 25-12-1739)
4.  Martinus (wsch. Marten) van der Calle (VI 4),
     gedoopt in Rosmalen 31-3-1736
5.  Antonius (wsch. Teunis) van der Calle (VI 5),
     gedoopt in Rosmalen 5-6-1737, wsch. jong overleden
6.  Henricus (Heijn) van der Calle,
     gedoopt in Rosmalen 25-12-1739, zie VI 6
7.  Adrianus (wsch. Adrien) van der Calle (VI 7),
     gedoopt in Rosmalen 22-5-1743, jong overleden (vóór 22-11-1746)
8.  Adrianus (wsch. Adrien) van der Calen (VI 8), geboren in Rosmalen,
     gedoopt in 's-Hertogenbosch (St Jacob) 22-11-1746,
     wsch. jong overleden.

Kinderen en kleinkinderen van Roelofs tweede vrouw en na 24-1-1768 
stief(klein)kinderen van Roelof z.o.z.
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Kinderen en kleinkinderen van Roelofs tweede vrouw en na 24-1-1768 
stief(klein)kinderen van Roelof:

1.  Henricus (Hendrik) van den E(e)rtvogel, geboren in Rosmalen,
    mogelijk 25-11-1809 - 69 jaar oud - in Rosmalen overleden,
    trouwt 1e keer in Rosmalen 16-8-1761
    Maria (Marie / Mi) Frederik(s) Martens,
    geboren in Berlicum en bij haar trouwen wonend in Rosmalen,
    begraven - als “arme” - in Rosmalen 8-11-1776,
    trouwt 2e keer in Rosmalen 29-6-1783
    Maria van Nieuwenhuijsen.

Uit het 1e huwelijk, geboren in Rosmalen:
1.  Fredericus van den Eertvogel, gedoopt in ‘s-Hertogenbosch 
    (St Jacob) 15-7-1762, begraven in Rosmalen 12-8-1762
    (doopgetuigen: Paulus de Vries en Anna van Doesburgh)
2.  Fredericus van den Eertvogel, gedoopt in ‘s-Hertogenbosch
    (St Jacob) 11-6-1764, begraven in Rosmalen 11-1-1765
    (doopgetuigen: Paulus de Vries en Anna van Doesburg)
3.  Sibilla van den Ertvogel, gedoopt in Rosmalen 6-10-1766, 
    arbeidster, overleden in Rosmalen 16-7 1834, trouwt 
    Joannes van Alem, overleden vóór 16-7-1834
    (doopgetuigen: Adrianus van Dooren en 
    Maria Hendric van der Donck)
4.  Hendrica van den Ertvogel, gedoopt in Rosmalen 15-9-1772
    (peter: Rudolphus van der Calle (V 1) / peettante niet vermeld)
5.  Maria van den Ertvogel, gedoopt in Rosmalen 8-12-1774
    (doopgetuigen: Rudolpus (h vergeten) van der Calle (V 1) en
    Maria echtgenote van Martinus van Stippent).

2.  Hendrina (Hendrien) van der Don(c)k, geboren in Rosmalen,
    begraven in Rosmalen 2-1-1772, trouwt in Nuland 2-6-1759
    Paulus de Vries, geboren in Nuland, begraven in Rosmalen 8-10-1789.

Uit dit huwelijk, geboren en gedoopt in Rosmalen:
1.  Petronella (Peternel) de Vries, gedoopt 25-12-1761,
    begraven in Rosmalen 22-2-1762
    (doopgetuigen: Wilhelmus Jansse en Maria van der Donck)
2.  Adrianus de Vries, gedoopt 23-6-1763,
    (doopgetuigen: Wilhelmus Jansse en 
    Maria Hendric van der Donck)
3.  Petronella de Vries, gedoopt 8-7-1767,
    (doopgetuigen: Henricus van den Eertvogel en 
    Wilhelma Geurt Verhoeven)
4.  Albertus (Lambert) de Vries, gedoopt 15-7-1770,
    begraven in Rosmalen 27-7-1770
    (doopgetuigen: Gerardus Hendric Verhoeven en
    Anna Ruth Willems).

(Opm.: Hun eerste kindje is 12-7-1760 doodgeboren en 
dezelfde avond nog in Rosmalen begraven.)
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(Opm.: Paul en Hendrien verliezen in 1760 ook hun pleegkind uit
‘s-Hertogenbosch, dat 25-11-1760 in Rosmalen wordt begraven.)

     Na de dood van Hendrien trouwt Paulus de Vries 
     voor de 2e keer in Rosmalen 6-9-1772 
     Agnes (Nees) Hendrik van Leu(d)t, begraven in Rosmalen 18-5-1776 
     en voor de 3e keer in Rosmalen 2-12-1777
     Hendrina (Hendrien) Driesse, weduwe van Hendrik Vorstenbosch,
     begraven in Rosmalen 30-1-1782.
     Uit het 2e huwelijk van Paul: 

5.  Bartholomeus de Vries, gedoopt in Rosmalen 26-9-1775
    (doopgetuigen: Henricus van Leudt en 
    Wilhelma echtgenote van Gerardus Verhoeven).

     Onwettige dochter van Paul en Catharina van den Dungen:
6.  Joanna Maria (de Vries ?), gedoopt in Rosmalen 22-5-1778
    (doopgetuigen: Joannes van de Dungen en
    Henrica van den Dungen).

VI 1 Albertus (wsch. Bertus / of Bert) van der Callen

geboren in Rosmalen, gedoopt in 's-Hertogenbosch (St Jacob) 20-1-1733,
kanonnier (bij huwelijk: in het Regiment en de Compagnie van Coll. Martfeldt), 
overleden na 18-2-1772, trouwt in 's-Hertogenbosch 16-2-1766
Petronilla (/Petronella) (Pieternel) Ge(e)rit Wouters / Coppens / Koppens,
gedoopt in Erp 10-9-1735, waarschijnlijk begraven in Rosmalen 14-1-1795
(wonend in Orthen) als “Pieternel van der Kalle Orte”, dochter van
Gerardus (Ge(e)rit) Wouters (/ Wauter Petersen) en
Joanna (Jenneken) Ariaens (/ Arien Teunis(sen)).

Uit dit huwelijk (zie deel 6):
1.  Martinus van der Kallen (VII 1),
     gedoopt in ‘s-Hertogenbosch (St Jacob) 19-3-1766
2.  Maria Catharina van der Kallen (VII 2),
     gedoopt in ‘s-Hertogenbosch (St Jan en St Pieter) 6-5-1768

Waarschijnlijk zijn haar doopnamen niet juist genoteerd (!) 
- haar oma’s heten Joanna en Maria ! - en is zij Bertus dochter:
Joanna Maria (Jennemie) Lamberts van der Kamme /
Joanna Maria (/ Maria) (Jennemie) van der Kallen (VII 2a)
geboren en gedoopt in 's-Hertogenbosch.
(In haar R.K.-trouwakte staat : “Joanna Maria Lamberts van der 
Kamme”. Haar pastoor is óf doof óf niet (meer) capabel om akten goed te 
noteren.
Zijn registers staan vol fouten !)

3.  Gerardus (Gerit / Gerard / Geert) van Kallen / van der Kalle(n) (VII 3),
     gedoopt in ‘s-Hertogenbosch (St Jan en St Pieter) 6-10-1770.
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VI 2 Joannes (Jan) van der Callen

gedoopt in ‘s-Hertogenbosch (St Jacob) 21-1-1734,
begraven in ‘s-Hertogenbosch 23-12-1801, trouwt in Rosmalen 25-2-1759 
Joanna Swanenbergh / (van) S(ch)wa(a)nenberg(h) / Zwanenberg,
gedoopt in Orthen 16-5-1735, begraven in ‘s-Hertogenbosch 4-10-1802,
dochter van Petrus (Peter) Swanenbergh en Elisabeth van Heijthuijsen.

Uit dit huwelijk:
1.  Elisabeth van der Kalle (VII 4), gedoopt in Orthen 6-12-1759, koopvrouw,
     overleden in ‘s-Hertogenbosch 19-4-1813, trouwt
     Leonard Damen, geboren ca. 1765, dagloner, overleden na 19-4-1813
2.  Maria (Marie) van der Kalle (VII 5), gedoopt in Orthen 1-3-1762,
     koopvrouw, overleden in ‘s-Hertogenbosch 12-3-1813
3.  Nicolaus ?? of Nicolaa (Klaasina) van der Callen / van der Kallen (VII 6),
     gedoopt in Orthen 23-5-1764, niet in het doopboek van Orthen genoteerd,
     wel in het doopboek van Rosmalen als “Nicolaus, wettige zoon van enz.”, 
ver-
     moedelijk per abuis als jongetje ingeschreven, omdat 25-6-1764 in Rosmalen
     wordt begraven: “het kint van Jan van der Kallen genaemt Klaasina”
4.  Nicolaa (Klaasina / Cina) van der Kal / van der Kalle (VII 7),
     gedoopt in ‘s-Hertogenbosch (St Catharina) 16-7-1765,
     overleden in Rotterdam 5-9-1846, trouwt in Rotterdam 6-1-1811 weduwnaar 
     Cornelis van Scheltum / van Schelten, geboren in Delfshaven,
     bij zijn huwelijk met Cina wonend in Rotterdam
5.  Albertus van der Kallen (VII 8), tweeling met 6,
     gedoopt in ‘s-Hertogenbosch (St Catharina) 5-7-1768, 
     jong overleden, omdat zijn broer Adrien (zie VII 10) bij zijn huwelijk   
     opgeeft, dat hij de oudste zoon van Jan (VI 2) is
6.  Petronella (Pieternel) van der Kallen (VII 9), tweeling met 5,
     gedoopt in ‘s-Hertogenbosch (St Catharina) 5-7-1768,
     overleden in Rotterdam 2-1-1842,
     ondertrouwt in ‘s-Hertogenbosch 27-1-1795 Johannes Steenbach,
     gedoopt in Leun ( vorstendom Bronsfelt) 21-7-1769,
     vertrekt 1-8-1806 naar Bleserik (‘s-Hertogenbosch R 1789 folio 281v)
     trouwt (wsch. 2e keer) wsch. vóór 7-3-1809 (doopdatum van VII11.1)
     Pieter Blom, overleden vóór 2-1-1842
7.  Adrianus (Adrien) van der Kallen,
     gedoopt in ‘s-Hertogenbosch (St Catharina) 12-4-1771,
     zie VII 10 (zie DE EERSTE BOSSCHE TAK)
8.  Anthonia / Antonetta van der Kallen,
     gedoopt in ‘s-Hertogenbosch (St Catharina) 4-4-1774,
     zie VII 11 (zie DE ROTTERDAMSE TAK)
9.  Petrus (P(i)eter) van der Kallen,
     gedoopt in ‘s-Hertogenbosch (St Catharina) 3-10-1777,
     zie VII 12 (zie DE TWEEDE BOSSCHE TAK).
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VI 6  Henricus (Heijn) van der Calle

gedoopt in Rosmalen 25-12-1739,
overleden in ‘s-Hertogenbosch 16-10-1811
trouwt in Rosmalen 24-7-1763
Johanna Adriaen van den Berg(h), gedoopt in Berlicum 25-12-1734,
overleden in ‘s-Hertogenbosch 25-10-1811, dochter van
Adrianus (Adriaen / Aerjaen) Janse van den Bergh en Joanna Berenst(e)ijn.

Uit dit huwelijk:
1.  Adrianus (Adrien) van der Kallen, geboren in Rosmalen
     gedoopt in ‘s-Hertogenbosch (St Jacob) 28-6-1764,
     zie VII 13 (zie DE DERDE BOSSCHE TAK)
2.  Joannes (Jan) van der Calle (VII 14),
     gedoopt in Rosmalen 25-3-1766,
     begraven in Rosmalen 24-11-1769
3.  Albertus van der Calle (VII 15), tweeling met 4,
     gedoopt in Rosmalen 20-2-1769,
     waarschijnlijk jong overleden
4.  Maria van der Kallen (VII 16), tweeling met 3,
     gedoopt in Rosmalen 20-2-1769, dienstmaagd,
     overleden in ‘s-Hertogenbosch 20-11-1837
5.  Joanna van der Calle (VII 17),
     gedoopt in Rosmalen 28-7-1771, 
     begraven in Rosmalen in augustus 1771 (vóór 20-8-1771
6.  Joanna van der Calle (VII 18),
     gedoopt in Rosmalen 16 of 26 dec. 1772,
     begraven in Rosmalen 5-8-1773
7.  Henricus (Hendrik) van der Calle (VII 19),
     gedoopt in Rosmalen 13-7-1776,
     trouwt in ‘s-Hertogenbosch 29-8-1802
     Beatrix van der Heijden,
     geboren in ‘s-Hertogenbosch, dochter van
     Gerardus van der Heijden.
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DE EERSTE BOSSCHE TAK

De basisgegevens

VII 10     Adrianus (Adrien) van der Kallen

     zoon van Joannes (Jan) van der Callen (VI 2),
     gedoopt in 's-Hertogenbosch (St Catharina) 12-4-1771,
     wolspinner / arbeider, overleden in 's-Hertogenbosch 23-5-1850,
     trouwt in 's-Hertogenbosch 14-8-1813
     Mechelina Habekker, gedoopt in 's-Hertogenbosch 6-8-1790,
     verkoopster / breister / arbeidster, overleden in 's-Hertogenbosch 10-8-1864,
     onwettige dochter van Petrus Habekker en Maria (Marie) van Ham.

     Uit dit huwelijk, geboren in 's-Hertogenbosch, 8e generatie:
VII10.1 Johannes (Jan) van der Kallen, geboren 12-8-1814, zie VII10.1
VII10.2 Petrus van der Kallen geboren 10-9-1816,

overleden in 's-Hertogenbosch 15-5-1819
VII10.3 Maria (Marie) van der Kallen, geboren 3-9-1819,

breister / arbeidster / werkster, overleden in 's-Hertogenbosch 17-2-1894,
trouwt in 's-Hertogenbosch 17-5-1851
Petrus Joannes Henricus Tiebosch,
geboren in 's-Hertogenbosch 25-6-1828, koperslagersknecht /
koperslager, overleden in 's-Hertogenbosch 12-4-1903, zoon van
Gerardus Antonius Tiebosch (schoenmaker) en Catharina Schimmel

VII10.4 Petronella (Pieternel) van der Kallen, geboren 18-10-1821,
overleden in 's-Hertogenbosch 24-10-1821

VII10.5 Johanna Gerardina (Pieternel) van der Kallen, geboren 20-9-1823,
naaister, overleden in 's-Hertogenbosch 4-1-1857,
trouwt in 's-Hertogenbosch 4-5-1850
Johannes Cornelis Brugge(/Brugger),
geboren in 's-Hertogenbosch 17-6-1827, borstelmaker,
overleden in 's-Hertogenbosch 12-3-1867, zoon van 
Johannes Brugge(r) (garentwijndersknecht) en Maria Helena van de Ven

Johannes Cornelis trouwt 2e keer in 's-Hertogenbosch 2-11-1861
Maria Eich, geboren in 's-Hertogenbosch 14-5-1823, dienstbode.

Opm.: Uit het bevolkingsregister van 's-Hertogenbosch van 1830 en 1850
           valt af te leiden, dat Johanna “Pieternel” werd genoemd.

VII10.6 Joannes Adrianus (Adrien) van der Kallen,
geboren 20-10-1826, zie VII10.6

VII10.7 Gerardus van der Kallen, geboren 20-8-1829,
overleden in 's-Hertogenbosch 27-8-1829.
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VII10.1 Johannes (Jan) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 12-8-1814, (bij zijn huwelijk en ook in 1861 
nog:) sjouwer / metselaarsknecht / (in 1866:) metselaar, overleden in
's-Hertogenbosch 23-4-1890, trouwt in 's-Hertogenbosch 21-8-1847
Maria van der Elst / (vanaf 5-11-1831:) de Kort,
geboren in 's-Hertogenbosch 20-6-1819 als onwettige dochter van 
Cornelia van der Elst (breister) erkend en gewettigd bij het huwelijk van 
haar moeder, breister, overleden in 's-Hertogenbosch 9-2-1898,
vanaf 5-11-1831 dochter van Reinardus de Kort en Cornelia van der Elst.

Uit dit huwelijk, geboren in 's-Hertogenbosch, 9e generatie:
VII10.1.1 Petronella Gerardina van der Kallen, geboren 3-8-1848, breister,

      overleden in 's-Hertogenbosch 25-10-1930
VII10.1.2 Maria van der Kallen, geboren 17-1-1851,

      overleden in 's-Hertogenbosch 28-9-1859
VII10.1.3 Mechelina van der Kallen, geboren 18-5-1854,

      overleden in 's-Hertogenbosch 22-5-1858
VII10.1.4 Elisabeth van der Kallen, geboren 18-5-1857, werkster, overleden in

      's-Hertogenbosch 24-2-1938, trouwt in 's-Hertogenbosch 12-10-1907
      Johannes Henricus Jacobus de Vroom,
      geboren in 's-Hertogenbosch 19-11-1864, arbeider, zoon van
      Henricus de Vroom (kuiper) en Gerarda Maria Venhorst

VII10.1.5 Johannes Jacobus (Jan) van der Kallen, geboren 13-3-1862,
      goudsmid (als ondergeschikte), overleden in 's-Gravenhage 7-1-1946,
      trouwt in 's-Hertogenbosch 11-7-1908
      Anna Maria van Heertum, geboren in 's-Hertogenbosch 21-7-1867,
      overleden na 7-1-1946, dochter van
      Carel Louis van Heertum (bierbrouwersknecht) en
      Joanna Jacoba Bernardussen

VII10.1.6 Johannes Jacobus van der Kallen, geboren 13-2-1866,
      overleden in 's-Hertogenbosch 20-3-1866.
Opm.: 4-9-1860 werd een dochtertje levenloos geboren.

VII10.6 Joannes Adrianus (Adrien) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 20-10-1826, (in 1850:) venter /
(bij zijn huwelijk:) kleermakersknecht / (vanaf 1854:) kleermaker /
(in 1857 tijdelijk:) kanonnier bij het Regiment Vesting Artillerie, 
overleden in 's-Hertogenbosch 3-3-1899,
trouwt in 's-Hertogenbosch 1-5-1852
Geertruida van der Voort, geboren in Utrecht 3-7-1831,
overleden in 's-Hertogenbosch 13-1-1904, dochter van
Johannes van der Voort (kleermaker) en Petronella Thijssen.
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       Uit dit huwelijk, geboren in 's-Hertogenbosch, 9e generatie:
VII10.6.1 Catharina Johanna van der Kallen, geboren 15-2-1853,

winkelierster, trouwt 1e keer in 's-Hertogenbosch 18-11-1874
Mattheus Henricus Godefridus Deenen, geboren in 's-Hertogenbosch
29-4-1854, steenhouwer, overleden in 's-Hertogenbosch 8-3-1886,
zoon van Joannes Deenen (“besteller van voermansgoederen”) en 
Petronella van Venrooij, trouwt 2e keer in 's-Hertogenbosch 27-11-1889
Huibert van Vliet, geboren in Katwijk (a/d Rijn) 9-9-1841, broodbakker,
overleden in 's-Hertogenbosch 23-1-1905, zoon van
Jan Stolk van Vliet en Marijtje van Ockenburg

VII10.6.2 Matthijs Adrianus van der Kallen, geboren 11-8-1854,
overleden in 's-Hertogenbosch 15-11-1854

VII10.6.3 Joanna Goverdina Mathildis van der Kallen, geboren 1-10-1855,
overleden in 's-Hertogenbosch 19-2-1857

VII10.6.4 Mechelina van der Kallen, geboren 15-11-1856,
overleden in 's-Hertogenbosch 20-5-1871

VII10.6.5 Adriana van der Kallen, geboren 19-9-1858, dienstbode,
overleden in 's-Hertogenbosch 13-2-1901
(aangegeven door twee knechten van een krankzinnigengesticht),
trouwt 1e keer in 's-Hertogenbosch 4-5-1881 (wonend in Breda),
Henricus Wilhelmus van Duijnen, geboren in 's-Hertogenbosch
4-3-1859, steenhouwer, overleden in 's-Hertogenbosch 8-1-1883,
zoon van Wilhelmus van Duijnen en 
Antonia Aldegonda van der Haak (logementhoudster),
trouwt 2e keer in 's-Hertogenbosch 15-5-1885
Hermanus Cornelis Martinus Duijs, geboren in 's-Hertogenbosch
28-2-1858, schipper, overleden in 's-Hertogenbosch 11-1-1905,
(ook aangegeven door twee knechten van een krankzinnigengesticht),
zoon van Hermanus Duijs (schipper) en Johanna Adriana Konings

VII10.6.6 Johannes Adrianus van der Kallen, geboren 27-4-1861,
overleden in 's-Hertogenbosch 23-4-1862

VII10.6.7 Johannes Adrianus van der Kallen, geboren 28-8-1862, zie VII10.6.7
VII10.6.8 Antonius van der Kallen, geboren 12-1-1864,

overleden in 's-Hertogenbosch 25-10-1866
VII10.6.9 Jacobus Leonardus van der Kallen, geboren 10-3-1865,

overleden in 's-Hertogenbosch 8-7-1866
VII10.6.10 Vincentius Mattheus van der Kallen, geboren 19-7-1867, steenhouwer,

woont in 1893 - komend uit Berlijn - bij zijn moeder in 's-Hertogenbosch
VII10.6.11Adrianus van der Kallen, geboren 28-2-1870,

overleden in 's-Hertogenbosch 28-10-1876
VII10.6.12 Petrus Johannes Henricus van der Kallen, geboren 9-7-1872,

overleden in 's-Hertogenbosch 13-7-1872
VII10.6.13 Leonardus Johannes van der Kallen, geboren 11-11-1873,

overleden in 's-Hertogenbosch 27-4-1877
VII10.6.14 Petrus Mathias van der Kallen, geboren 17-4-1878,

overleden in 's-Hertogenbosch 16-7-1878.
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VII10.6.7 Johannes Adrianus van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 28-8-1862,
(in 1886:) boekbinder / (vanaf 1894:) koopman
(in 1911: koopman in pluimgedierte),
overleden in 's-Hertogenbosch 2-9-1931,
trouwt 1e keer in 's-Hertogenbosch 16-6-1886
Josephina Petronella Brancart, 
geboren in 's-Hertogenbosch 15-2-1863,
overleden in 's-Hertogenbosch 13-12-1910, dochter van
Antonius Leonardus Brancart (boekbinder) en 
Maria Barbara Kerstel (koopvrouw)
trouwt 2e keer in 's-Hertogenbosch 20-1-1915,
Jacomina Maria Koolen,
dan reeds tweemaal weduwe (zie hierna),
geboren in 's-Hertogenbosch 7-4-1879, arbeidster,
overleden in 's-Hertogenbosch 22-3-1950, dochter van
Albertus Koolen (arbeider) en Hendrika Maria Scholtze.

Jacomina Maria Koolen
trouwt 1e keer in 's-Hertogenbosch 1-5-1896
Wilhelmus Eduardus van der Burgt,
geboren in 's-Hertogenbosch 6-9-1874,
overleden in 's-Hertogenbosch 13-5-1905.
Uit dit 1e huwelijk en 

stiefzonen van Johannes (vanaf 20-1-1915):
      1. Franciscus Johannes van der Burgt,

geboren in 's-Hertogenbosch 6-1-1904
      2. Hubertus Wilhelmus van der Burgt,

geboren in 's-Hertogenbosch 1-7-1905, sigarenmaker.

Jacomina Maria Koolen
trouwt 2e keer in 's-Hertogenbosch 31-1-1908
Antonius Johannes van Rijsingen,
geboren in Woensel 10-11-1881,
overleden in 's-Hertogenbosch 25-1-1912.
Uit dit 2e huwelijk en 

stiefzoon van Johannes (vanaf 20-1-1915):
      3. Johannes van Rijsingen,

geboren in 's-Hertogenbosch 17-10-1908, sigarenmaker,
overleden in 's-Hertogenbosch 21-1-1931.
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Uit het eerste huwelijk van Johannes, geboren in 's-Hertogenbosch,
10e generatie:

VII10.6.7.1 Maria Johanna van der Kallen,
      geboren 21-7-1886, zie VII10.6.7.1

VII10.6.7.2 Antonius Leonardus van der Kallen,
      geboren 26-6-1888, zie VII10.6.7.2

VII10.6.7.3 Poulus Ludovicus (/ Paulus Ludovicus) van der Kallen,
      geboren 6-2-1890, overleden in 's-Hertogenbosch 26-4-1891

VII10.6.7.4 Gertruda Huberdina van der Kallen, geboren 8-6-1893,
      overleden in 's-Hertogenbosch 24-2-1894

VII10.6.7.5 Joannes Adrianus (Jo) van der Kallen,
      geboren 25-9-1894, zie VII10.6.7.5

VII10.6.7.6 Alida Hendrica (Da) van der Kallen, geboren 14-10-1895,
      overleden in Vught 28-1-1990

VII10.6.7.7 Johannes Franciscus van der Kallen, geboren 24-10-1896, 
      ijzerwerker, woont in 1930 bij zijn broer Gerard in 's-Hertogenbosch

VII10.6.7.8 Gerardus Maria van der Kallen,
      geboren 21-5-1898, zie VII10.6.7.8

VII10.6.7.9 Vincentius van der Kallen,
      geboren 28-2-1900, zie VII10.6.7.9

VII10.6.7.10 Ludovicus Johannes van der Kallen,
      geboren 7-11-1902, zie VII10.6.7.10

VII10.6.7.11 Henrica Wilhelmina van der Kallen, geboren 9-10-1905,
      overleden in 's-Hertogenbosch 2-1-1906
Opm.: 11-7-1901 is een kind levenloos geboren.

Uit het tweede huwelijk van Johannes, geboren in 's-Hertogenbosch,
10e generatie:

VII10.6.7.12 Jacomina (Mien) van der Kallen, geboren 13-7-1918,
      overleden in 's-Hertogenbosch 27-8-1998, trouwt ca. 1946
      Antonius Johannes (Jan) Mangé, 
      geboren in 's-Hertogenbosch 29-5-1914,
      overleden in 's-Hertogenbosch 20-6-1983, zoon van
      Johannes Antonius Mangé en Maria Pennings.
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De jongste generaties, vervolg van het nageslacht van VII10.6.7

VII10.6.7.1 Maria Johanna van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 21-7-1886,
(in 1909 bij de geboorte van haar tweeling zonder beroep),
trouwt in Rotterdam 6-9-1911
Josephus Laghuwitz, 
geboren in 's-Hertogenbosch 18-6-1887 1,
(in 1911:) sigarenmakersknecht / sigarenmaker, zoon van
Albertus Adrianus Laghuwitz (sigarenmaker) 2 en 
Maria Beckers (arbeidster).

Dochters van Maria, geboren in 's-Hertogenbosch, 11e generatie:
VII10.6.7.1.1      Adriana Maria (wsch. Sjaan) van der Kallen,

tweeling met VII10.6.7.1.2, geboren 23-2-1909 3,
(vanaf 6-9-1911) Adriana Maria Laghuwitz,
dienstbode, overleden in Geldrop 5-12-1989,
trouwt 1e keer Wilhelmus Jozef Cornelis Gastel,
trouwt 2e keer Hendricus Hubertus Josephus Gofers,
overleden na 5-12-1989

VII10.6.7.1.2      Maria Johanna van der Kallen,
tweeling met VII10.6.7.1.1, geboren 23-2-1909,
ongetwijfeld 29-3-1909 in 's-Hertogenbosch overleden 4.

Kinderen Laghuwitz uit het huwelijk van Maria en Josephus:
3  Johannes Henricus, geboren in Rotterdam 3-10-1911,
    overleden in Rotterdam 19-10-1912
4  Johannes Henricus, geboren in Rotterdam 27-3-1913,
    overleden in Rotterdam 11-11-1914
5  Josephus Johannes, geboren in Rotterdam 10-6-1914,
    piccolo
6  Henricus Johannes, geboren in Rotterdam 27-11-1916,
    overleden in Rotterdam 14-12-1916
7  Alida Hendrika, geboren in Rotterdam 26-1-1920.

1 - Opm.: Josephus Laghuwitz woont bij zijn huwelijk in Rotterdam, 
  maar heeft in de 6 maanden vóór zijn huwelijk ook in ‘s-Hertogenbosch gewoond.

2 - Opm.: Over Albertus Adrianus Laghuwitz staat in de huwelijksakte van zijn zoon vermeld:
  “wiens bestaan of verblijf onbekend is en die dientengevolge zich in de onmogelijkheid 
  bevindt zijn wil ten opzichte van dit huwelijk te verklaren”.

3 - Opm.: Volgens een foutieve overlijdensakte zou zij 29-3-1909 in 's-Hertogenbosch
  zijn overleden! De tweeling is hierbij duidelijk verwisseld!

4 - Opm.: De ambtenaar van de burgerlijke stand van 's-Hertogenbosch had 29-3-1909 duidelijk 
  niet Adriana’s maar Maria’s overlijdensakte moeten opmaken.
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VII10.6.7.2 Antonius Leonardus van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 26-6-1888, sigarenmaker, overleden 
in 's-Hertogenbosch 15-2-1976, trouwt in 's-Hertogenbosch 4-2-1910
Adriana (wsch. Sjan) van Dinther, 
geboren in Rosmalen 2-12-1888, passementwerkster,
overleden vóór 15-2-1976, dochter van
Roelof van Dinther en Lamberdien Jansen.

Uit dit huwelijk, 11e generatie:
VII10.6.7.2.1 Lamberdina Josephina Petronella (Dien) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 22-4-1910, fabrieksarbeidster,
overleden in 's-Hertogenbosch 10-12-1994,
trouwt in 's-Hertogenbosch 7-9-1932
Josephus Henricus (Jo) Verharen,
geboren in 's-Hertogenbosch 3-4-1908, arbeider / grondwerker,
overleden in 's-Hertogenbosch 22-6-1987, zoon van
Johannes Cornelis Marinus Verharen (sigarensorteerder) en
Josephina Beekwilder (werkster)

Kinderen Verharen, geboren in 's-Hertogenbosch: 
1  Antonius Johannes Adrianus, geboren 23-2-1933, stoffeerder
2  Gertrude Antonia (Truus), geboren 14-10-1934,
    fabrieksarbeidster
3  Johanna Adriana (An), geboren 22-8-1936
4  Josephus Lambertus, geboren 20-4-1938
5  Adrianus (Janus), geboren 26-7-191941, schilder
6  Lamberdina (Dien)
7  Josephina (Fien), geboren 2-5-1945
8  Adriana (Sjan), geboren 23-5-1951
9  Marinus, geboren 15-12-1955

VII10.6.7.2.2 Johanna Adriana van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 27-11-1911, 
overleden in 's-Hertogenbosch (voorheen Rosmalen ) 9-4-1998,
trouwt in 's-Hertogenbosch 1-2-1936
Marinus Franciscus van Beurden,
geboren in 's-Hertogenbosch 19-6-1913, magazijnknecht,
overleden in 's-Hertogenbosch 12-6-1979, zoon van
Johannes Marinus van Beurden (schoenmaker) en
Maria van Iersel

Kinderen van Beurden, geboren in 's-Hertogenbosch:
1  Adriana Maria, geboren 5-11-1936
2  Marinus Johannes, geboren 8-11-1938
3  Maria Johanna Theodora, geboren 17-12-1949
4  Johanna Martina, geboren 30-5-1954

VII10.6.7.2.3 Antonius Leonardus van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 2-12-1913, zie VII10.6.7.2.3.
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VII10.6.7.5 Joannes Adrianus (Jo) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 25-9-1894, sigarenmaker,
“overleden in Engelen 29”-8-1931 (tijdens het vissen 23-8-1931 (!)
in 's-Hertogenbosch verdronken, wonend in 's-Hertogenbosch),
trouwt in 's-Hertogenbosch 14-7-1917
Rudolphina Henrica Maria (Fien) van Rooij,
geboren in 's-Hertogenbosch 31-5-1897,
overleden in 's-Hertogenbosch 15-1-1940, dochter van
Gerardus van Rooij (winkelknecht) en Maria Christina Bok (werkster).

Uit dit huwelijk, 11e generatie:
VII10.6.7.5.1 Wilhelmina Adriana (Mien) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 21-4-1918, laboratoriummedewerkster,
overleden in Utrecht 12-1-1984,
trouwt 1e keer in 's-Hertogenbosch 5-2-1938
Antonius Johannes Maria Gloudemans, 
geboren in 's-Hertogenbosch 2-5-1913,
overleden in Utrecht 9-4-1963, zoon van
Adrianus Gerardus Gloudemans en Catharina van den Bogaard
trouwt 2e keer in Utrecht (in het militair hospitaal) 8-6-1977
Gerardus (Ger) Sluijk, protestant, geboren in Utrecht 14-5-1917

Kinderen Gloudemans, geboren in Zuilen:
1  Rudolphina Henrica Maria (Ruud), geboren 1-10-1938
2  Alfred Anthonius Johannes Maria (Fred), geboren 17-1-1945,
    politieambtenaar
3  Yvonne Marianne Josefa Irene Isabella (Yvonne),
    geboren 5-9-1947

VII10.6.7.5.2 Maria Theodora Antonia van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 16-8-1920,
overleden in 's-Hertogenbosch 25-11-1920

VII10.6.7.5.3 Joannes Gerardus Maria (Jo) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 7-2-1922, fabrieksarbeider,
overleden in Nieuwegein 21-1-1992

VII10.6.7.5.4 Adrianus Maria (Ad) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 20-6-1923, zie VII10.6.7.5.4

VII10.6.7.5.5 Gerarda Geertruda van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 27-5-1925,
overleden in 's-Hertogenbosch 12-4-1926

VII10.6.7.5.6 Geertruda Maria (Truus) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 2-7-1926, 
trouwt in Eindhoven 12-2-1954
Nicolaas (Nico) de Waal, geboren in Eindhoven 19-12-1923

Kinderen de Waal, geboren in Eindhoven:
1  Johannes (John), geboren 9-3-1955
2  Wilhelmus (Wil), geboren 22-4-1958 z.o.z.
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VII10.6.7.5.7 Petronella Cornelia (Nel) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 1-8-1927,
overleden in Amsterdam 1-11-1991,
trouwt in Amsterdam 18-2-1953
Hubertus Wilhelmus (Bertus) van Deun,
geboren in Oosterhout 14-9-1911, 
overleden in Amsterdam 21-1-1989

Kinderen van Deun, geboren in Amsterdam:
1  Hendricus (Hennie), geboren 29-8-1956
2  Petronella (Elly), geboren 9-5-1958, overleden 
    (door een auto overreden op de verjaardag van haar broertje) 
    in Amsterdam 29-8-1963
3  Marcel (Marcel), geboren 14-5-1964
4  Richardus (Richard), geboren 26-12-1965

VII10.6.7.5.8 Maria Josepha (Riet) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 23-1-1929,
trouwt in Rotterdam 29-6-1949
Hendrikus Johannes (Henk) van Beugen,
geboren in Rotterdam 1-4-1929

Kinderen van Beugen, geboren in Rotterdam:
1  Hendrikus (Henk), geboren 1-5-1950
2  Wilhelmina (Mien), 12-4-1954
3  Petronella (Elly), geboren 15-2-1955
4  Josepha (José), geboren 8-6-1958

VII10.6.7.5.9 Vincentius Cornelis (Vincent) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 5-8-1930, zie VII10.6.7.5.9.

VII10.6.7.8 Gerardus Maria van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 21-5-1898, (los)arbeider / wagenknecht / 
koopman, overleden in 's-Hertogenbosch 26-7-1977,
trouwt in 's-Hertogenbosch 4-2-1922
Louisa Johanna Houët, geboren in 's-Hertogenbosch 25-8-1896,
arbeidster, overleden na 26-7-1977, dochter van
Hendrikus Christiaan Houët, (in 1896: schoenmaker /
(in 1922:) magazijnknecht) en Maria Josephina Kuijpers.

Uit dit huwelijk, 11e generatie:
VII10.6.7.8.1 Maria Josephina van der Kallen, 

geboren in 's-Hertogenbosch 10-8-1924, trouwt met 
Henricus van Esdonk, geboren in 's-Hertogenbosch 5-10-1932, 
overleden in 's-Hertogenbosch 1-2-1990, zoon van
Cornelis van Esdonk en Joanna Petronella Swarts
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VII10.6.7.8.2 Christina Theodora van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 17-10-1927,
trouwt in 's-Hertogenbosch 17-9-1947
Joannes Mathijs Lamine, geboren in Stein 30-5-1924

VII10.6.7.8.3 Johanna Francisca van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 23-5-1929,
trouwt in Bennebroek 10-1-1952
Gerardus Jacobus Klinkenberg, 
geboren in Bennebroek 23-2-1927

VII10.6.7.8.4 Gerardus Maria van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 7-4-1931, zie VII10.6.7.8.4.

Opm.:  3-6-1923 is een kind levenloos geboren.

VII10.6.7.9 Vincentius (Vincent / Vin) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 28-2-1900, huisknecht / kelner, overleden
in Eindhoven 17-6-1980, trouwt in 's-Hertogenbosch 11-2-1933
de halfzus van zijn schoonzus Rudolphina Henrica Maria van Rooij
Maria Johanna (Mies) Cauwelaers, 
geboren in 's-Hertogenbosch 29-5-1905,
overleden in Eindhoven 28-7-1983, dochter van
Johannes Cauwelaers (arbeider) en Maria Christina Bok (werkster).

Uit dit huwelijk, 11e generatie:
VII10.6.7.9.1 Vincentius Maria Johannes (Vincent) van der Kallen,

geboren in Eindhoven 21-3-1939, zie VII10.6.7.9.1
VII10.6.7.9.2 Marie-Anne Cornelia (Marian) van der Kallen,

tweeling met VII10.6.7.9.3, geboren in Eindhoven 7-9-1942,
trouwt met (Albert) Jansen

Kinderen Jansen:
1  (Jolanda)    2  (Mario)    3  (Helma)

VII10.6.7.9.3 Josephina Maria Christina (José) van der Kallen,
tweeling met VII10.6.7.9.2, geboren in Eindhoven 7-9-1942,
caféhoudster, trouwt 1e keer in Eindhoven 29-5-1960
(Robert) Grassère, geboren in Eindhoven 16-2-1938,
is van hem gescheiden, trouwt 2e keer in Eindhoven 27-2-1969
Gerard Cornelis van Iersel, 
geboren in Eindhoven 25-10-1943, caféhouder

Kinderen Grassère, geboren in Eindhoven:
1  (René) (dochter), geboren 30-4-1963
2  (Paul)   3  (Alexander)   4  (Eduard)
Kind van Iersel, geboren in Eindhoven:
5  (Samantha), geboren 21-4-1973,
    overleden (verongelukt) in Eindhoven 27-4-1992.
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VII10.6.7.10 Ludovicus Johannes (Louis) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 7-11-1902, 
tot 1925 R.K. daarna tot geen kerkgenootschap behorend,
metaalbewerker clichémaker,
overleden in Rotterdam 10-10-1956,
trouwt in Rotterdam 3-10-1934
Wilhelmina Johanna (Wil) Blom,
geboren in Hellevoetsluis 24-8-1908, Christelijk Gereformeerd,
overleden in Rotterdam 4-6-1965, dochter van
Hermanus Johannes Hendrikus Blom (“varesgezel”) en 
Magdalena Dubbeld.

Uit dit huwelijk, 11e generatie:
VII10.6.7.10.1 Hermanus Ludovicus (Herman) van der Kallen,

geboren in Rotterdam 14-10-1936, zie VII10.6.7.10.1
VII10.6.7.10.2 Ludovicus Hermanus (Louis) van der Kallen,

geboren in Rotterdam 10-8-1948, zie VII10.6.7.10.2.

VII10.6.7.2.3 Antonius Leonardus van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 2-12-1913, (in 1936:) rijwielhersteller,
overleden in 's-Hertogenbosch 30-6-1981,
trouwt in ‘s-Hertogenbosch 2-5-1936
Jacoba Maria Kennis, geboren in 's-Hertogenbosch 26-1-1918,
dochter van Theodorus Matthijs Kennis (arbeider) en
Jacoba Maria den Teuling.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII10.6.7.2.3.1 Theodorus Mathijs van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 28-8-1936, zie VII10.6.7.2.3.1
VII10.6.7.2.3.2 Adriana van der Kallen, 

geboren in 's-Hertogenbosch 21-11-1937,
trouwt in ‘s-Hertogenbosch 29-6-1957
Johannes Verweij, geboren in 's-Hertogenbosch 21-8-1937

Kinderen Verweij:
1  Johannes, geboren in 's-Hertogenbosch 1-1-1958, 
    overleden in 's-Hertogenbosch 9-6-1958
2  Johannes, geboren in 's-Hertogenbosch 24-6-1959
3  Antonius, geboren in 's-Hertogenbosch 13-11-1960
4  Emanuel, geboren in Weesp 7-3-1964
5  Edwin, geboren in 's-Hertogenbosch 24-12-1969
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VII10.6.7.2.3.3 Jacoba Maria van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 28-12-1939, fabrieksarbeidster,
trouwt in 's-Hertogenbosch 5-7-1962
Gerardus Petrus van Esch, geboren in 's-Hertogenbosch 7-12-1937,
automonteur /chauffeur / fabrieksarbeider

Kinderen van Esch, geboren in 's-Hertogenbosch:
1  Hendrikus, geboren 5-8-1963
2  Leonardus, geboren 6-2-1967
3  Jacoba, geboren 18-7-1968, werkster

VII10.6.7.2.3.4 Maria Theodora Johanna Petronella van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 29-10-1944

VII10.6.7.2.3.5 Johanna Lamberdina van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 21-11-1948

VII10.6.7.2.3.6 Antoinette Cornelia van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 26-7-1956, kantoorbediende,
trouwt in 's-Hertogenbosch 16-6-1976
Petrus Josephus van Drunen, 
geboren in 's-Hertogenbosch 18-10-1956, computer-operator

Kinderen van Drunen, geboren in 's-Hertogenbosch:
1  (Rens)    2  (Dominique)    3  (Kelly).

VII10.6.7.5.4 Adrianus Maria (Adriaan / Ad) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 20-6-1923, bierbottelaar, overleden 
(t.g.v. een ernstig auto-ongeluk) in 's-Hertogenbosch 18-1-2000,
trouwt in 's-Hertogenbosch 14-2-1953
Anna Maria (Anna / Annemarie) Dupuis, 
geboren in Oberhausen (Duitsland) 18-1-1930, protestant,
overleden in 's-Hertogenbosch 9-7-1992, dochter van
Leonardus Dupuis en Jantje Venema.

Uit dit huwelijk, geboren in 's-Hertogenbosch, 12e generatie:
VII10.6.7.5.4.1 Leonardus Johannes (Leo) van der Kallen, geboren 20-9-1953,

zie VII10.6.7.5.4.1
VII10.6.7.5.4.2 Johannes Adrianus (Joop) van der Kallen, geboren 11-8-1955,

zie VII10.6.7.5.4.2
VII10.6.7.5.4.3 Carolus Adrianus (Karel) van der Kallen, geboren 23-3-1959
VII10.6.7.5.4.4 Vincentius Adrianus (Vincent) van der Kallen, geboren 28-4-1960
VII10.6.7.5.4.5 Adrianus Rudoph Jantje (Ad) van der Kallen, geboren 2-12-1961
VII10.6.7.5.4.6 Anna Maria (Anja) van der Kallen, geboren 21-7-1965, trouwt met

Petrus Lambertus Wilhelmina van Hoof,
geboren in 's-Hertogenbosch 10-1-1962

Kinderen van Hoof, geboren in 's-Hertogenbosch:
1  (Marc), geboren 10-7-1991
2  (Sander), geboren 15-4-1994.
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VII10.6.7.5.9 Vincentius Cornelis (Vincent) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 5-8-1930, schilder,
overleden (onverwachts tijdens zijn werk) in Eindhoven 11-8-1976,
trouwt in Eindhoven 29-11-1962
Antonetta Christina Huberta (Antje) van Lieshout,
geboren in Geldrop 20-10-1939.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII10.6.7.5.9.1 Johannes Godefridus (Johan) van der Kallen,

geboren in Eindhoven 19-4-1964,
overleden (verdronken) in Eindhoven 15-3-1968

VII10.6.7.5.9.2 Jacobus Vincentius (Jack) van der Kallen, 
geboren in Eindhoven 20-9-1966, zie VII10.6.7.5.9.2

VII10.6.7.5.9.3 Johannes Godefridus (Johan) van der Kallen,
geboren in Eindhoven 30-12-1968.

VII10.6.7.8.4 Gerardus Maria van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 7-4-1931,
overleden in 's-Hertogenbosch 5-5-1979,
trouwt in 's-Hertogenbosch 17-2-1955
Johanna Maria Elisabeth Venrooij.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII10.6.7.8.4.1 (Harry) van der Kallen
VII10.6.7.8.4.2 (Louisa) van der Kallen.

VII10.6.7.9.1 Vincentius Maria Johannes (Vincent) van der Kallen

geboren in Eindhoven 21-3-1939,
trouwt in Eindhoven 14-5-1965
Martina Maria (Tiny) in ‘t Veld,
geboren in Loosduinen 26-12-1941.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII10.6.7.9.1.1 Ingrid Johanna Klazina Martina (Ingrid) van der Kallen,

geboren in Eindhoven 15-9-1969,
trouwt in Wychen 18-7-1997
(Patrick) Sewalt

VII10.6.7.9.1.2 Saskia Maria Cornelia (Saskia) van der Kallen,
geboren in Eindhoven 26-10-1972.
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VII10.6.7.10.1 Hermanus Ludovicus (Herman) van der Kallen

geboren in Rotterdam 14-10-1936, Ned. Herv.,
beroepsmilitair,
trouwt in Rotterdam 27-7-1960
Goverdina (Ina) van Rijswijk, 
geboren in Rotterdam 26-7-1942,
en is van haar gescheiden.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII10.6.7.10.1.1 Wilhelmina Helena (Wilma) van der Kallen,

geboren in Rotterdam 4-5-1962, thuiszorgmedewerkster,
trouwt in Bergen op Zoom 7-7-1989 
(waarbij haar oom Louis (VII10.6.7.10.2) 
de ambtenaar van de burgerlijke stand was)
Andries (André) de Knegt, geboren in Rotterdam 8-7-1963.

VII10.6.7.10.2 Ludovicus Hermanus (Louis) van der Kallen

geboren in Rotterdam 10-8-1948, (religie geen),
(werkzaam in research en development), 
politicus (raadslid en statenlid),
trouwt in Rotterdam 25-7-1968
Aartje Pietertje (Ank) Meijer, 
geboren in Rotterdam 29-5-1950, Ned. Herv.,
secretaresse / administratrice, dochter van
Johannes Bernardus Meijer en Neske Maria van Lopik.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII10.6.7.10.2.1 Hermanus Ludovicus Alexander (Alexander) van der Kallen,

geboren in Bergen op Zoom 21-9-1979.

VII10.6.7.2.3.1 Theodorus Mathijs van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 28-8-1936, 
trouwt in 's-Hertogenbosch 8-2-1963
Maria Johanna Philomena Gevers, 
geboren in 's-Hertogenbosch 6-2-1941.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII10.6.7.2.3.1.1 Fabiola Carolina Anastasia van der Kallen,

geboren in Goirle 8-4-1960.

Deel 5 : VII 10  DE EERSTE BOSSCHE TAK    de jongste generaties De basisgegevens (9) 



VII10.6.7.5.4.1 Leonardus Johannes (Leo) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 20-9-1953,
overleden (t.g.v. een hartstilstand tijdens het trimmen)
in 's-Hertogenbosch 17-1-1996,
trouwt P. A. M. (Petra) van de Put.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII10.6.7.5.4.1.1 (Nathalie) van der Kallen
VII10.6.7.5.4.1.2 (Silvia) van der Kallen.

VII10.6.7.5.4.2 Johannes Adrianus (Joop) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 11-8-1955, fabrieksarbeider,
trouwt in 's-Hertogenbosch 6-6-1980
Antonia Johanna Hoos.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII10.6.7.5.4.2.1 (Raymond) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 2-12-1982
VII10.6.7.5.4.2.2 (Dennis) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 20-6-1985.

VII10.6.7.5.9.2 Jacobus Vincentius (Jack) van der Kallen

geboren in Eindhoven 20-9-1966,
trouwt in Eindhoven 20-9-1991
Nicosina van de Vorst, 
geboren in Eindhoven 7-3-1969.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII10.6.7.5.9.2.1 Antonetta Carolina van der Kallen,

geboren in Veldhoven 26-1-1994
VII10.6.7.5.9.2.2 Johannes Vincentius (Johan) van der Kallen,

geboren in Eindhoven 10-1-1997.

Informatie bij de basisgegevens van de jongste generaties
Tot halverwege de 20ste eeuw (m.a.w. tot ca. 1950) is de religie roomskatholiek
tenzij anders aangegeven. Voor de periode daarna heb ik vanwege de toenemende
onkerkelijkheid geen godsdienst meer vermeld!
Voor meer informatie zie de laatste lichtgroene bladzijde in deel 2.
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DE ROTTERDAMSE “TAK”

De basisgegevens

VII 11   Anthonia / Antonetta van der Kallen

  dochter van Joannes (Jan) van der Callen (VI 2),
  gedoopt in 's-Hertogenbosch (St Catharina) 4-4-1774,
  overleden in Rotterdam 28-8-1833.

  Onwettige zoon, gedoopt in Rotterdam, 8e generatie:
VII11. 1     Joannes (Jan) Swanenburg / van der Kallen,

       gedoopt in Rotterdam 7-3-1809 als:
       Joannes (Jan) Swanenburg,
       via naamswijziging vanaf zijn eerste huwelijk:
       Joannes (Jan) van der Kallen, zie VII11. 1.

VII11. 1    Joannes (Jan) Swanenburg / van der Kallen

      gedoopt in Rotterdam 7-3-1809 als Joannes Swanenburg, 
      via naamswijziging vanaf zijn eerste huwelijk Joannes van der Kallen,
      (in 1835:) wagenmakersknecht / (in 1842:) (meester) wagenmaker,
      overleden in Rotterdam 14-5-1856,
      trouwt 1e keer in Rotterdam 9-10-1833
      Magdalena Bakker, gedoopt in Rotterdam 6-3-1810,
      overleden in Rotterdam 5-5-1835, dochter van
      Matthias Bakker (opperman) en Johanna de Klerk,
      trouwt 2e keer in Rotterdam 18-1-1837
      Willemina ( / Wilhelmina) Anna van Turenhout,
      (volgens het bevolkingsregister van Rotterdam (1850-1862) (11/573):
      geboren in Vlissingen 21-1-1814 en Ned. Herv.),
      gedoopt in Vlissingen (wsch. Ned. Herv.) 6-2-1814, naaister,
      overleden in Rotterdam 19-10-1869, onwettige dochter van
      Anna van Turenhout (naaister).

      Uit het eerste huwelijk, geboren in Rotterdam, 9e generatie:
VII11.1.1 Johanna Pieternella van der Kalle,

geboren 2-5-1835, overleden in Rotterdam 3-6-1835

      Uit het tweede huwelijk, geboren in Rotterdam, 9e generatie z.o.z.
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Uit het tweede huwelijk, geboren in Rotterdam, 9e generatie:
VII11.1.2 Antonia Pietronella Willemina van der Kallen,

geboren 22-2-1837, overleden in Rotterdam 24-3-1841
VII11.1.3 Willemina Anna van der Kallen,

geboren in Rotterdam 3-6-1838, overleden in Rotterdam 9-5-1860
VII11.1.4 Francina Willemina van der Kallen,

geboren in Rotterdam 3-8-1840, overleden in Rotterdam 13-3-1851
VII11.1.5 Antonia Antonetta van der Kallen, geboren in Rotterdam 29-8-1842,

dienstbode, overleden in Rotterdam 3-3-1862
VII11.1.6 Johanna Pieternella van der Kallen, tweeling met VII11.1.7,

geboren in Rotterdam 25-3-1845, overleden in Rotterdam 19-1-1847
VII11.1.7 Sophia Gerarda van der Kallen, tweeling met VII11.1.6,

geboren in Rotterdam 25-3-1845, zie VII11.1.7
VII11.1.8 Catharina Gerarda van der Kallen,

geboren in Rotterdam 11-1-1847, overleden in Rotterdam 2-5-1888, 
trouwt in Rotterdam 13-2-1867
Johann Friedrich Andreas Quadt, geboren in Wesel (Pruisen) ca. 1826, 
winkelier, overleden vóór 2-5-1888, zoon van
Andreas Friedrich Quadt en Maria van Thiel

VII11.1.9 Petronella Carolina Mathilda van der Kallen,
geboren in Rotterdam 3-4-1849, overleden in Rotterdam 10-2-1851

VII11.1.10  Francina Petronella van der Kallen,
geboren in Rotterdam 25-4-1851, overleden in Rotterdam 14-7-1853.

VII11.1.7 Sophia Gerarda van der Kallen

tweeling met VII11.1.6, geboren in Rotterdam 25-3-1845,
overleden in 's-Gravenhage 22-8-1899, ongehuwd.

Onwettige zonen, geboren in Amsterdam,10e generatie:
VII11.1.7.1      Antonius van der Kallen, tweeling met VII11.1.7.2,

     geboren in Amsterdam 17-1-1883, overleden in Amsterdam 27-7-
1883

VII11.1.7.2      Joseph van der Kallen, tweeling met VII11.1.7.1,
     geboren in Amsterdam 17-1-1883,
     overleden in Nieuwer Amstel 21-2-1883 (wonend in Amsterdam)

VII11.1.7.3      Thomas Petrus van der Kallen, geboren in Amsterdam 26-3-1887,
     (volgens het bev.reg. van ‘s-Gravenhage (1913-1939) : Ned.Herv.),
     bleekersknecht, (in 1920: gevangene), in 1939 woont hij in Den Haag
     en is dan nog ongehuwd.

Als Thomas Petrus van der Kallen (VII11.1.7.3) geen nakomelingen heeft gekregen,
is DE ROTTERDAMSE “TAK” uitgestorven.
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DE TWEEDE BOSSCHE TAK

De basisgegevens

VII 12     Petrus (Peter / Pieter) van der Kallen

     zoon van Joannes (Jan) van der Callen (VI 2),
     gedoopt in 's-Hertogenbosch (St Catharina) 3-10-1777, soldaat (in 1806:
     grenadier “bij het 6e Regiment Compagnie Grenadiers, 1e Battaillon” en
     bij zijn huwelijk: “geweeze grenadier onder de garde van den koning in
     garnisoen te ‘s-Gravenhage”), begraven in 's-Hertogenbosch 6-12-1810,
     trouwt in 's-Hertogenbosch 29-5-1808
     Hendrica Oosterhout, gedoopt in 's-Hertogenbosch 29-5-1777,
     speldensteekster, overleden in 's-Hertogenbosch 7-5-1834, dochter van
     Christianus Oosterhout en Joanna Potters.

     Waarschijnlijk onwettige kinderen van Pieter, 8e generatie:
VII12.1 Johanna van der Kallen, geboren in 1805 ?, overleden na 1813

(Zie het bevolkingsregister van 's-Hertogenbosch van 1814.)
VII12.2 Petrus (Pieter) Kalle, geboren in 1806 wsch. in 's-Hertogenbosch,

begraven in 's-Hertogenbosch 29-4-1807.

     Uit het huwelijk, 8e generatie:
VII12.3 Anna Catharina van der Kallen, 

gedoopt in 's-Hertogenbosch 2-4-1809, zie VII12.3
VII12.4 Guillaume / Wilhelmus (Willem) van der Kallen, 

(posthuum) geboren in 's-Hertogenbosch 3-2-1811, zie VII12.4.

VII12.3    Anna Catharina van der Kallen

     gedoopt in 's-Hertogenbosch 2-4-1809, breister,
     trouwt in 's-Hertogenbosch 26-10-1850
     Christianus Snijders, geboren in Princenhage, gedoopt 8-11-1804,
     arbeider, zoon van Henricus Snijders en Anna Catharina Schuurmans.

     Onwettige kinderen, waarvan de jongste drie bij het huwelijk van hun moeder
     gewettigd zijn, geboren in 's-Hertogenbosch, 9e generatie:

VII12.3.1 Maria Petronella van der Kallen, geboren 5-8-1829,
overleden in 's-Hertogenbosch 20-3-1830

vervolg onwettige kinderen (z. o. z.)
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Vervolg onwettige kinderen, geboren in 's-Hertogenbosch, 9e generatie:
VII12.3.2 Johannes van der Kallen / (vanaf 26-10-1850:) Snijders,

geboren 2-1-1833, garentwijnder
VII12.3.3 Joanna van der Kallen / (vanaf 26-10-1850:) Snijders,

geboren 9-5-1836
VII12.3.4 Maria van der Kallen / (vanaf 26-10-1850:) Snijders, geboren 7-9-1846.

VII12.4   Guillaume / Wilhelmus (Willem) van der Kallen

    postuum geboren in 's-Hertogenbosch 3-2-1811, (in 1841:) brandersknecht /
    (vanaf 1852 t/m 1864:) zeepziedersknecht / (in 1866:) leerlooiersknecht /
    (in 1874:) boekdrukkersknecht, overleden in 's-Hertogenbosch 26-2-1883,
    trouwt in 's-Hertogenbosch 8-5-1841
    Johanna Geertrui (Geertrui) Puls,
    geboren in 's-Hertogenbosch 24-4-1817, werkster / arbeidster,
    overleden in 's-Hertogenbosch 3-1-1904, dochter van
    Jacobus Puls en Maria Margarita Gijbels (water- en vuurverkoopster).

    Uit dit huwelijk, geboren in 's-Hertogenbosch, 9e generatie:
VII12.4.1 Johannes Jacobus (Jan) van der Kallen, 

geboren 5-6-1842, zie VII12.4.1
VII12.4.2 Johanna van der Kallen, geboren 29-2-1844, arbeidster, overleden

in 's-Hertogenbosch 30-1-1922, trouwt in 's-Hertogenbosch 5-5-1866
Wilhelmus Joannes Henderson, geboren in 's-Hertogenbosch 3-10-1841,
(in 1866:) loodgieter / (in 1884 en 1897:) pakhuisknecht /
(in 1899:) arbeider, overleden in 's-Hertogenbosch 21-2-1899, zoon van 
Arnoldus Henderson (loodgieter) en Joanna Vermelis

VII12.4.3 Antonius van der Kallen, geboren 10-4-1845, zie VII12.4.3
VII12.4.4 Josephus Wilhelmus Maria van der Kallen,

geboren 26-3-1849, zie VII12.4.4
VII12.4.5 Andreas van der Kallen, geboren 6-10-1850,

overleden in 's-Hertogenbosch 28-8-1852
VII12.4.6 Maria Geertrui van der Kallen, geboren 25-9-1852, overleden

in 's-Hertogenbosch 10-6-1917, trouwt in's-Hertogenbosch 26-9-1874
Henricus Johannes Portier, geboren in 's-Hertogenbosch 4-12-1850, 
papierlinieerder /letterzetter, overleden in 's-Hertogenbosch 19-9-1917,
zoon van Petrus Antonius Portier en Elisabeth Heerkens

VII12.4.7 Adriana Petronella van der Kallen, geboren 28-3-1854,
overleden in 's-Hertogenbosch 18-7-1854

VII12.4.8 Adrianus Josephus van der Kallen, geboren 10-7-1855, zie VII12.4.8
VII12.4.9 Petrus Jacobus van der Kallen, geboren 8-7-1857,

overleden in 's-Hertogenbosch 18-4-1860
VII12.4.10 Andreas van der Kallen, geboren 8-7-1859, zie VII12.4.10
VII12.4.11     Wilhelmus (Willem) van der Kallen,

geboren 31-3-1864, zie VII12.4.11.
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VII12.4.1 Johannes Jacobus (Jan) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 5-6-1842, (in 1867:) spiegelmaker / 
spiegelhandelaar / soldaat, (in 1871:) winkelknecht, (in 1874:) winkelier,
overleden in 's-Hertogenbosch 26-11-1903 (dan zonder beroep),
trouwt 1e keer in 's-Hertogenbosch 18-5-1867
Maria Kivit (/ Kievits), geboren in Ammerzoden 2-2-1841, dienstbode,
overleden in 's-Hertogenbosch 15-9-1867, onwettige dochter van
Adriana Kivit,
trouwt 2e keer in 's-Hertogenbosch 3-5-1871
Maria Theresia van Bakel, geboren in 's-Hertogenbosch 21-12-1843,
dienstbode, overleden in 's-Hertogenbosch 2-10-1916, dochter van
Johannes van Bakel en Maria Theresia Verleije.

Uit het 2e huwelijk, geboren in 's-Hertogenbosch, 10e generatie:
VII12.4.1.1 Wilhelmus Johannes van der Kallen,

      geboren 18-6-1872, zie VII12.4.1.1
VII12.4.1.2 Maria Adriana van der Kallen, geboren 22-1-1874, volgens haar

      overlijdensakte: overleden in 's-Hertogenbosch 16-9-1874 (fout !),
      trouwt in 's-Hertogenbosch 26-8-1896
      Lambertus Franciscus Meijer, 
      geboren in 's-Hertogenbosch 16-7-1875, houtdraaier, zoon van
      Henricus Joannes Meijer (houtdraaier) en 
      Johanna Catharina Wilthuijsen (arbeidster)

VII12.4.1.3 Maria Henrica van der Kallen, geboren 29-1-1875
VII12.4.1.4 Joanna Jacoba Adriana van der Kallen, geboren 7-8-1877,

      werkster, overleden in 's-Hertogenbosch 16-8-1956,
      trouwt in 's-Hertogenbosch 15-6-1900
      Gerardus Johannes van der Elst, 
      geboren in 's-Hertogenbosch 30-1-1876, winkelknecht, zoon van
      Ludovicus van der Elst (pakhuisknecht / wijnstekersknecht) en
      Hendrina Damen

VII12.4.1.5 Petronella Jacoba van der Kallen, geboren 11-11-1878,
      overleden in 's-Hertogenbosch 9-11-1942,
      trouwt in 's-Hertogenbosch 28-1-1899
      Antonius van Oijen, geboren in Vlijmen 19-2-1874, timmerman /
      bootwerker / lintzager, overleden na 5-11-1918, zoon van
      Cornelis van Oijen (winkelknecht) en Francisca de Laat

VII12.4.1.6 Cornelia Johanna van der Kallen, geboren 9-7-1880,
      overleden in 's-Hertogenbosch 4-1-1881

VII12.4.1.7 Catharina Adriana van der Kallen, geboren 19-8-1884,
      trouwt in 's-Hertogenbosch 5-11-1918
      Paulus Petrus van der Krabben,
      geboren in 's-Hertogenbosch 17-6-1889, sergeant, zoon van
      Levinus Johannes van der Krabben (timmerman / winkelier) en 
      Johanna Maria Bach.
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VII12.4.3 Antonius van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 10-4-1845, schoenmaker,
overleden in 's-Gravenhage 6-3-1908,
trouwt in 's-Hertogenbosch 26-9-1874
Catharina Huberta Lokenberg,
geboren in 's-Hertogenbosch 3-11-1847,
overleden na 4-3-1929, dochter van
Thomas Lokenberg (schoenmaker) en Margriet Bouveroux.

Uit dit huwelijk , 10e generatie:
VII12.4.3.1 Margaretha van der Kallen, 

geboren in 's-Hertogenbosch 2-11-1875,
trouwt in Delft 28-4-1897
Cornelis Bernardus van der Werf, 
geboren in Kethel en Spaland 21-9-1874
(volgens het bev. reg. van Delft (1910-1938)),
zandschipper, zoon van 
Cornelis van der Werf en Johanna Maria van der Sman
Opm.: Margaretha en Cornelis wonen in 1938 in Delft.

VII12.4.3.2 Johanna Geertrui van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 29-10-1880,
dienstbode, overleden na 26-4-1942,
trouwt in 's-Gravenhage 24-8-1904
Petrus Kersten, geboren in Heemstede 23-7-1877, politieagent,
overleden in 's-Gravenhage 26-4-1942, zoon van
Petrus Kersten (arbeider) en Adriana Heemskerk

VII12.4.3.3 Adrianus van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 14-11-1883,
overleden in 's-Hertogenbosch 15-6-1884

VII12.4.3.4 Elisabeth van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 23-2-1886,
trouwt in 's-Gravenhage 13-4-1910
Petrus Jacobus Verkruijsse, geboren in IJzendijke 12-11-1884,
timmerman, overleden vóór 1913, zoon van
Jacobus Bernardus Verkruijsse (timmerman) en Vergenie Matthijs
Opm.: Elisabeth woont in 1913 eerst in Den Haag en daarna in Delft.

VII12.4.3.5 Maria van der Kallen, geboren in Delft 5-3-1889,
dienstbode, overleden in 's-Gravenhage 12-3-1974,
trouwt in 's-Gravenhage 12-5-1915
(volgens het bev. reg. van 's-Gravenhage (1913-1939))
Egbertus Landers, geboren in 's-Gravenhage 22-12-1886,
loopknecht / gemeentewerkman, 
overleden in 's-Gravenhage 22-3-1972, zoon van
Jacobus Pieter Landers (arbeider) en Dorothea Gijzen.

Deel 5 : VII 12  DE TWEEDE BOSSCHE TAK    de oudste generaties De basisgegevens (4) 



VII12.4.4 Josephus Wilhelmus Maria van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 26-3-1849, timmerman,
overleden in 's-Hertogenbosch 3-5-1915,
trouwt in 's-Hertogenbosch 17-5-1871
Joanna Plijhuize, geboren in 's-Hertogenbosch 11-10-1849,
overleden in 's-Hertogenbosch 22-11-1923, dochter van
Conrard Plijhuize en Joanna Maria Gros
(17-5-1871: is “woonplaats / verblijf / beroep” van Conrard onbekend).

Uit dit huwelijk, behalve Henricus allen geboren in 's-Hertogenbosch ,
10e generatie:

VII12.4.4.1 Wilhelmus Josephus van der Kallen,
      geboren 2-4-1872, zie VII12.4.4.1

VII12.4.4.2 Lambertus van der Kallen,
      geboren 8-6-1873, zie VII12.4.4.2

VII12.4.4.3 Adrianus Wilhelmus van der Kallen, geboren 12-8-1874,
      overleden in 's-Hertogenbosch 17-1-1875

VII12.4.4.4 Marinus Wilhelmina van der Kallen, geboren 13-12-1875,
      overleden in 's-Hertogenbosch 28-4-1876

VII12.4.4.5 Sophia van der Kallen, geboren 22-12-1877,
      overleden in 's-Hertogenbosch 10-8-1881

VII12.4.4.6 Adrianus Wilhelmus van der Kallen, geboren 25-4-1880,
      overleden in 's-Hertogenbosch 28-7-1881

VII12.4.4.7 Sophia Henrica van der Kallen, geboren 7-6-1882,
      overleden in 's-Hertogenbosch 26-3-1951,
      trouwt in 's-Hertogenbosch 3-10-1903
      Wilhelmus van Stiphout, geboren in Helmond 10-10-1878,
      verver / passementwerker, overleden na 26-3-1951, zoon van
      Johannes van Stiphout en Wilhelmina van Aerle

VII12.4.4.8 Antonia Wilhelmina van der Kallen, geboren 31-12-1883,
      (beroep onleesbaar), trouwt in 's-Hertogenbosch 20-5-1911
      Jacobus Hendrikus Creemers, 
      geboren in Venray 14-9-1884, metselaar, zoon van
      Wilhelmus Creemers en Anna Maria van den Heuvel

VII12.4.4.9 Cornelis van der Kallen,
      geboren 14-7-1885, zie VII12.4.4.9

VII12.4.4.10 Henricus van der Kallen, geboren in Tilburg 25-5-1887,
      overleden in 's-Hertogenbosch 18-5-1914 (dan zonder beroep)

VII12.4.4.11 Maria van der Kallen, geboren 11-7-1890, kleermaakster,
      overleden na 1930, trouwt in Amsterdam 1-7-1914
      Petrus Cornelis Johannes van den Pangaard (volgens het
      bevolkingsregister van Amsterdam (1893-1939)  deel 178  fol. 152).

Opm. : 31-3-1881 en 25-9-1893 wordt een kind levenloos geboren.
           Het laatste doodgeboren kind was een jongentje.
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VII12.4.8 Adrianus Josephus (Adriaan) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 10-7-1855, smid,
overleden in 's-Hertogenbosch 27-3-1939,
trouwt in 's-Hertogenbosch 11-5-1881
Maria van de Langenberg, geboren in Boxtel 20-4-1853, dienstbode,
overleden in 's-Hertogenbosch 7-10-1925, dochter van
Antoon van de Langenberg (arbeider) en Antonet van Erp.

Uit dit huwelijk, geboren in 's-Hertogenbosch, 10e generatie:
VII12.4.8.1 Wilhelmus Antonius van der Kallen, tweeling met VII12.4.8.2,

      geboren 7-11-1882, overleden in 's-Hertogenbosch 10-11-1882
VII12.4.8.2 Maria Antonia van der Kallen, tweeling met VII12.4.8.1,

      geboren 7-11-1882, overleden in 's-Hertogenbosch 10-11-1882
VII12.4.8.3 Anna Antonia van der Kallen, geboren 9-2-1884, dienstbode,

      overleden in Maasbracht 17-5-1959,
      trouwt in 's-Hertogenbosch 4-5-1915
      Antonius Cornelis van Schijndel,
      geboren in 's-Hertogenbosch 4-7-1883, herbergier, zoon van
      Antonius Franciscus van Schijndel (kapitein van een stoomboot) en 
      Engelina Theodora Maria Wijenhoven

VII12.4.8.4 Johannes van der Kallen, geboren 30-6-1885, zie VII12.4.8.4
VII12.4.8.5 Catharina Adriana van der Kallen, geboren 27-6-1887,

      trouwt in 's-Hertogenbosch 22-5-1912
      Johannes Fredericus Gerardus Le Plais,
      geboren in 's-Hertogenbosch 11-5-1878, schoenmaker, zoon van
      Jan Karel Le Plais ((meester) schoenmaker) en 
      Johanna Bernardina Suijskens
      Opm.: Catharina en Johannes wonen in 1939 in Den Haag.

VII12.4.8.6 Antonetta Johanna van der Kallen, geboren 17-12-1889, naaister,
      trouwt in 's-Hertogenbosch 23-5-1916
      Johannes van Ertrijk, geboren in Waalwijk 22-10-1886,
      (in 1916 wonend in Enschede), schoenmaker, zoon van
      Wilhelmus Josephus van Ertrijk (schoenmaker) en
      Maria Catharina Hoofs
      Opm.: Antonetta en Johannes wonen in 1939 in Den Haag.

VII12.4.8.7 Maria van der Kallen, geboren 12-1-1893, modiste,
      overleden in 's-Hertogenbosch 27-2-1917.

Opm.: 7-5-1895 is een zoon levenloos geboren.
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VII12.4.10 Andreas van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 8-7-1859,
(in 1884:) arbeider / (in 1898:) winkelknecht / (in 1921:) arbeider,
overleden in 's-Hertogenbosch 28-1-1921,
trouwt in 's-Hertogenbosch 10-5-1884
Jacoba (Cato) Sluijter, geboren in Gouda 26-2-1862,
overleden in 's-Hertogenbosch 9-7-1947, dochter van
Wilhelm(us) Sluijter (sigarenmaker) en Maria Noteboom.

Uit dit huwelijk, geboren in 's-Hertogenbosch, 10e generatie:
VII12.4.10.1 Wilhelmus (Willem) van der Kallen,

      geboren 1-1-1887, zie VII12.4.10.1
VII12.4.10.2 Maria (wsch. Marietje) van der Kallen, geboren 29-8-1888,

      overleden in 's-Hertogenbosch 14-1-1890
VII12.4.10.3 Maria (Marie) van der Kallen, geboren 16-9-1890, arbeidster,

      overleden in 's-Hertogenbosch 30-6-1967,
      trouwt in 's-Hertogenbosch 2-5-1913
      Johannes Blom, geboren in 's-Hertogenbosch 28-8-1891,
      sigarenmaker, overleden na 30-6-1967, zoon van
      Franciscus Blom (zoutziedersknecht) en Christina van Ooijen

VII12.4.10.4 Cornelis Joannes (Nelis) van der Kallen,
      geboren 16-4-1893, zie VII12.4.10.4

VII12.4.10.5 Louisa Maria Johanna (Wies) van der Kallen,
      geboren 4-6-1895, arbeidster, overleden in Rosmalen 8-6-1973,
      trouwt in 's-Hertogenbosch 27-4-1918
      Johannes Paulus Mathijs Franken,
      geboren in 's-Hertogenbosch 25-1-1891, sigarenmaker,
      overleden vóór 8-6-1973, zoon van
      Pieter Josef Hubertus Franken (sigarenmaker) en Ardina Oschner

VII12.4.10.6 Adrianus Maria Jacobus (Janus) van der Kallen,
      geboren 11-10-1896, zie VII12.4.10.6

VII12.4.10.7 Josephus Johanna Andreas (Sjef) van der Kallen,
      geboren 23-11-1898, zie VII12.4.10.7.
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VII12.4.11 Wilhelmus (Willem) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 31-3-1864,
(in 1888 en bij 1e huw. in 1897:) zadelmaker /
(bij 2e huw. in 1913:) schoenmaker,
overleden in Schijndel 20-1-1935,
trouwt 1e keer in 's-Hertogenbosch 25-6-1897
Johanna Paulina Daemen,
geboren in 's-Hertogenbosch 28-2-1850, winkelbediende,
overleden in 's-Hertogenbosch 2-9-1912, dochter van
Roelof Daemen ( (in 1850:) timmermansknecht) en
Johanna Gijsberdina Govers,
trouwt 2e keer in 's-Hertogenbosch 15-1-1913
Maria Elisabeth Sleenhof,
geboren in Besoijen 22-7-1872, schoenstikster,
overleden in 's-Hertogenbosch 14-1-1925, dochter van
Gerardus Sleenhof (schoenmaker) en Hendrika van den Meijdenberg.

Uit het 2e huwelijk, 10e generatie:
VII12.4.11.1       Elisabeth Maria Helena van der Kallen,

      geboren in 's-Hertogenbosch 19-12-1913,
      (in 1931:) dienstbode, woont 12-6-1973 in Amsterdam

VII12.4.11.2       Wilhelmus Gerardus van der Kallen,
      geboren in 's-Hertogenbosch 7-4-1915,
      (broeder) (broeder Ewald), woont 12-6-1973 in Dongen

VII12.4.11.3       Cornelia Hendrika van der Kallen,
      geboren in 's-Hertogenbosch 29-1-1919,
      (religieuze) (zuster Maria / Maria Elisabeth van Thuringen,
      zuster van de communiteit Grootebroek,
      van de congregatie van de Zusters van Liefde, van Tilburg),
      overleden (in het Groot-Ziekenhuis) in 's-Hertogenbosch 11-6-1973.
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     De jongste generaties van de tweede Bossche tak stammen af van: 
1)  Johannes Jacobus (Jan) van der Kallen (VII12.4.1)
2)  Josephus Wilhelmus Maria van der Kallen (VII12.4.4)
3)  Adrianus Josephus van der Kallen (VII12.4.8) en
4)  Andreas van der Kallen (VII12.4.10).

     Omdat deze zijtak zo omvangrijk is, worden de nazaten van boven-
     genoemde vier Van der Kallen’s bij de jongste generaties apart vermeld.

     Voor het nageslacht van Jan (VII12.4.1) zie vervolg VII12.4.1,
     voor dat van Josephus (VII12.4.4) zie vervolg VII12.4.4,
     voor dat van Adrianus (VII12.4.8) zie vervolg VII12.4.8
     en voor dat van Andreas (VII12.4.10) zie vervolg VII12.4.10.

De jongste generaties, vervolg van het nageslacht van VII12.4.1

VII12.4.1.1 Wilhelmus Johannes van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 18-6-1872, 
(in 1894:) broodbakker / (in 1899:) winkelier / (in 1906:) bierbottelaar /
(in 1915:) postbeambte / (in 1918:) gasfitter / (in 1927:) koopman,
overleden in 's-Hertogenbosch 25-10-1927,
trouwt 1e keer in 's-Hertogenbosch 28-11-1894
Johanna Christina van Hoesel, geboren in Driel 3-11-1868, dienstbode,
overleden in 's-Hertogenbosch 4-11-1905, dochter van
Martinus van Hoesel (landbouwer) en Theodora Christina Merks,
trouwt 2e keer in 's-Hertogenbosch 6-7-1906 met zijn schoonzus 1

Johanna Katharina van Hoesel, geboren in Driel 14-4-1867 2,
overleden in 's-Hertogenbosch 26-5-1950, dochter van
Martinus van Hoesel (landbouwer) en Theodora Christina Merks.

Uit het 1e huwelijk, 11e generatie:
z.o.z.

1 - Opm.: Bij koninklijk besluit van 29-3-1906 is aan de bruidegom en bruid
  “als zijnde schoonbroeder en schoonzuster”, dispensatie verleend van het
  verbod vervat in art. 88 no 1 van het Burgerlijk Wetboek
  (namenlijk van het verbod om met elkaar te mogen trouwen).

2 - Opm. Johanna Katharina van Hoesel heeft geen kinderen uit haar eerste huwelijk 
  met N.N. Maasman gehad, maar wel een onwettige dochter Maria.
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Uit het 1e huwelijk van Wilhelmus, 11e generatie:
VII12.4.1.1.1 Theodora Christina Maria (Do / Door) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 13-4-1895 3, verpleegster,
overleden in ‘s-Gravenhage 9-6-1982, trouwt met
Diederik Reinders 
en is later van hem gescheiden 4.

Kind Reinders:
1  Anna Christina (Ank), 
   geboren in ‘s-Gravenhage 13-11-1931

VII12.4.1.1.2 Johannes Jacobus Martinus van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 29-7-1897,
zie VII12.4.1.1.2

VII12.4.1.1.3 Maria Antonia van der Kallen, 
geboren in 's-Hertogenbosch 27-6-1899,
overleden in 's-Hertogenbosch 29-5-1918

VII12.4.1.1.4 Martinus Wilhelmus (Marten) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 11-2-1901, 
zie VII12.4.1.1.4

VII12.4.1.1.5 Wilhelmus Johannes van der Kallen,
tweeling met VII12.4.1.1.6,
geboren in 's-Hertogenbosch 29-3-1903,
zie VII12.4.1.1.5

VII12.4.1.1.6 Johanna Catharina (Toos) van der Kallen, 
tweeling met VII12.4.1.1.5,
geboren in 's-Hertogenbosch 29-3-1903 5,
overleden in Amsterdam 20-9-1980, trouwt met 
NN Pachter

Kind Pachter:
1  (Trees)

VII12.4.1.1.7 Anna Christina (Anneke) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 19-10-1904,
overleden in 's-Hertogenbosch 1-5-1915.

Opm. bij het 2e huwelijk:
31-7-1908 is een kind levenloos geboren.

3 - Opm.: Volgens haar geboorteakte - het staat er echt - is Door (VII12.4.1.1.1) 
  een dochter van Johanna Catharina van Hoesel, haar tante en latere stiefmoeder!

4 - Opm.: Door (VII12.4.1.1.1) komt voor de bevalling van haar dochter uit Makassar 
  (Ned. Oost-Indië) naar Nederland en verblijft - zonder Diederik- enige maanden in Den Haag.
  Zij vertrekt 2-3-1932 met haar dochtertje naar Malang (Ned. Oost-Indië).

5 - Opm.: Ook Toos (VII12.4.1.1.6) heeft waarschijnlijk met haar gezin enige tijd in 
  Ned. Oost-Indië gewoond.
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VII12.4.1.1.2 Johannes Jacobus Martinus van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 29-7-1897,
beroepsmilitair in Ned. Oost-Indië 
(in 1916: soldaat / in 1925: sergeant) 6,
overleden in Malang (Ned. Oost-Indië) 
(in het militair hospitaal ) 19-4-1931,
trouwt in Malang (Ned. Oost-Indië) 15-12-1919
Johanna Sara (Anna) Schrader, 
geboren in Batavia (Ned. Oost-Indië) 25-10-1901,
inlandse (Javaans / Chinees).

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII12.4.1.1.2.1 Johanna Sara (Annie) van der Kallen,

geboren in Malang (Ned. Oost-Indië) 7-1-1920, trouwt met 
(Fred) Dietrich

Kinderen Dietrich:
1  (Greet)    2  (Bolly)    3  (Norma)
4  (Netje)    5  (Freddy)
(Opm.: Zij wonen in 2000 in Marion Ohio USA.)

VII12.4.1.1.2.2 Wilhelmus Johannes (Wim) van der Kallen / Vanderkallen,
geboren in Magelang (Ned. Oost-Indië) 28-12-1921,
zie VII12.4.1.1.2.2

VII12.4.1.1.2.3 Maria Catharina Theodora (Ietje) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 13-5-1923, trouwt met
(Leen) Reinking

Kinderen Reinking:
1  (Marlies)    2  (Henk)    3  (Freddy) 
4  (Robby)
(Opm.: Zij wonen in 2000 in Brisbane Australië.)

VII12.4.1.1.2.4 Theodorus Martinus (Theo) van der Kallen,
geboren in Buitenzorg (Ned. Oost-Indië) 17-10-1924,
zie VII12.4.1.1.2.4

VII12.4.1.1.2.5 Johannes Wilhelmus van der Kallen,
geboren in Ned. Oost-Indië (wsch. in Malang) 10-7-1926,
overleden in Ned. Oost-Indië (wsch. in Malang) 20-4-1927.

6 - Zie Het Algemeen Rijksarchief in Den Haag (ARA): 
  Inventaris stamboekregistraties van het Ministerie van Koloniën
  betreffende militairen in Oost en West-Indië, 1814-1950,
  nummer toegang 2.10.50, folio 45548, suppl. folio’s deel 285.
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VII12.4.1.1.4 Martinus Wilhelmus (Marten) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 11-2-1901,
monteur / koopman,
overleden in 's-Hertogenbosch 8-6-1984,
trouwt in 's-Hertogenbosch 29-4-1933
Maria Catharina Johanna van den Bosch,
geboren in 's-Hertogenbosch 27-1-1911,
overleden in 's-Hertogenbosch 10-11-1978, dochter van
Johannes van den Bosch (stoker) en 
Theodora Henrica van den Bergh.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII12.4.1.1.4.1 Wilhelmus Johannes van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 8-7-1934, 
zie VII12.4.1.1.4.1

VII12.4.1.1.4.2 Theodora Johanna Martina van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 25-9-1936, 
trouwt waarschijnlijk met
F. M. R. Roose

Kind Roose:
1  (Ronny), geboren in 1961 of 1962,
    overleden in ‘s-Hertogenbosch 14-11-1982

VII12.4.1.1.4.3 Martinus Wilhelmus van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 22-6-1944, 
zie VII12.4.1.1.4.3.

VII12.4.1.1.5 Wilhelmus Johannes van der Kallen

tweeling met VII12.4.1.2.6,
geboren in 's-Hertogenbosch 29-3-1903,
spoeler / vishandelaar,
overleden in 's-Hertogenbosch 10-6-1969,
trouwt in 's-Hertogenbosch 20-5-1933
Elisabeth Maria Cornelia Verappe,
geboren in 's-Hertogenbosch 23-3-1897,
overleden in Vught 19-3-1980, dochter van
Franciscus Verappe (metselaar) en 
Elisabeth van de Ven.
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Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII12.4.1.1.5.1 Wilhelmus Johannes van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 13-4-1934,
overleden in 's-Hertogenbosch 12-8-1934

VII12.4.1.1.5.2 Elisabeth Francisca Maria (Ellie) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 18-11-1935,
trouwt in 's-Hertogenbosch 18-11-1954
Cornelis Henricus Brouwer,
geboren in 's-Hertogenbosch 19-7-1930, zoon van 
Cornelis Henricus Brouwer en Josephina Adriana Vervaeck
en is van hem gescheiden

Kinderen Brouwer:
1  (Cor)    2  (Bep)    3  (Jos)    4  (Raimund) 
5  (Theo)    6  (Wim)    7  (Caudia)

VII12.4.1.1.5.3 Johannes Martinus Maria (Joop) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 7-2-1937, zie VII12.4.1.1.5.3.

VII12.4.1.1.2.2 Wilhelmus Johannes (Wim) van der Kallen / Vanderkallen 7

geboren in Magelang (Ned. Oost-Indië) 28-12-1921,
trouwt met
Gertruida (Trui) van Heuven van Starling,
geboren 15-5-1925,
overleden in dec. 1977 in Ontario, San Bernardino California (USA) 8.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII12.4.1.1.2.2.1 (Francis) van der Kallen / Vanderkallen, (zoon)
VII12.4.1.1.2.2.2 (Jhonny) van der Kallen / Vanderkallen
VII12.4.1.1.2.2.3 (Meity )van der Kallen / Vanderkallen
VII12.4.1.1.2.2.4 (Roy) van der Kallen / Vanderkallen
VII12.4.1.1.2.2.5 (Honnie) van der Kallen / Vanderkallen, (zoon)
VII12.4.1.1.2.2.6 (Allis) van der Kallen / Vanderkallen
VII12.4.1.1.2.2.7 (Marga) van der Kallen / Vanderkallen
VII12.4.1.1.2.2.8 (Jeanette) van der Kallen / Vanderkallen
VII12.4.1.1.2.2.9 (Peter) van der Kallen / Vanderkallen
VII12.4.1.1.2.2.10 (Danny) van der Kallen / Vanderkallen
VII12.4.1.1.2.2.11 (Harold) van der Kallen / Vanderkallen
VII12.4.1.1.2.2.12 (Stella) van der Kallen / Vanderkallen.

7 - Zij wonen in 1977 in Ontario, San Bernardino California USA.
  Hun achternaam “van der Kallen” is veramerikaniseerd. Zij heten nu “Vanderkallen”.

8 - Zie: Social Security Death Index van de USA, onderdeel van het databestand 
  “FamilySearch” van de Mormonen, aangelegd m.b.v. bestanden 
  van de United States Social Security Administration.
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VII12.4.1.1.2.4 Theodorus Martinus (Theo) van der Kallen

geboren in Buitenzorg (Ned. Oost-Indië) 17-10-1924 9,
leraar physica / technisch hoofd-ambtenaar TH,
overleden in Nunspeet 24-7-1980 (wonend in Eindhoven),
trouwt in Bandoeng (Ned. Oost-Indië) 13-7-1949
Netty (Netty) Eben (Zelle) 10,
geboren in Malang (Ned. Oost-Indië) 24-5-1923,
overleden in Eindhoven 19-1-1997.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII12.4.1.1.2.4.1 Henri Martin (Harry) van der Kallen,

geboren in Semarang (Indonesië) 18-10-1951,
zie VII12.4.1.1.2.4.1

VII12.4.1.1.2.4.2 Christiaan Johannes (Chris) van der Kallen,
geboren in Semarang (Indonesië) 30-10-1953,
zie VII12.4.1.1.2.4.2

VII12.4.1.1.2.4.3 Josephine Theodora (José) van der Kallen,
geboren in Semarang (Indonesië) 3-12-1954,
lerares (lichamelijke opvoeding), 
trouwt 3-12-1982
(Jos) Alsters, geboren in Venlo 9-11-1954,
systeembeheerder

Kinderen Alsters:
1  (Chris)    2  (Steffie)    3  (Sanne)

VII12.4.1.1.2.4.4 Ignatia Maria (Inge) van der Kallen,
geboren in Semarang (Indonesië) 1-9-1956, 
lerares (scheikunde en biologie), 
trouwt 1-9-1979
(Marcel) Olthuis, geboren 13-12-1954, 
leraar (lichamelijke opvoeding en economie)

Kinderen Olthuis:
1  (Linda)    2  (Rob)

VII12.4.1.1.2.4.5 Maximiliaan Cornelis (Max) van der Kallen,
geboren in Semarang (Indonesië) 8-4-1958,
zie VII12.4.1.1.2.4.5

VII12.4.1.1.2.4.6 Sara Johanna (Sara-Joan) van der Kallen,
geboren in Best 7-4-1964, docente (drama).

9 - Opm.: Bij vestiging in Nederland met zijn gezin genationaliseerd 
  bij wet van 14 juli 1961, Staatsblad 194, gew. 18 juli 1961.

10 - Opm.: Zelle is de naam van haar natuurlijke vader.
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VII12.4.1.1.4.1 Wilhelmus Johannes van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 8-7-1934,
overleden in 's-Hertogenbosch 28-3-1998, trouwt met
Wilhelmina Hartogs,
overleden in 's-Hertogenbosch in maart 1992.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII12.4.1.1.4.1.1 Maria Joanna Catharina (Marian) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 28-7-1957, trouwt met
(Henk) Bekkers

Kinderen Bekkers:
1  (Theo)    2  (Hennie)

VII12.4.1.1.4.1.2 Martinus Wilhelmus (Mart) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 14-6-1959, 
trouwt in 's-Hertogenbosch 30-12-1986
Maria Geertruida Petronella Johanna (Marij) Gloudemans,
geboren in 's-Hertogenbosch 15-1-1965, dochter van
Albertus Josephus Gloudemans en 
Maria Margaretha Berendina Leus

VII12.4.1.1.4.1.3 (Brigit) van der Kallen, trouwt met
(Marcel) N.N.

Kinderen:
1  (Laura)    2  (Janie)    3  (Amber).

VII12.4.1.1.4.3 Martinus Wilhelmus (Marten) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 22-6-1944,
trouwt in 's-Hertogenbosch 18-10-1968
Antonia Lamberdina Maria Bouwman.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII12.4.1.1.4.3.1 Angelo Hermanus Wilhelmus van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 18-3-1973
VII12.4.1.1.4.3.2 Esther Margo Maria van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 25-11-1976.

VII12.4.1.1.5.3 Johannes Martinus Maria (Joop) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 7-2-1937, 
trouwt in 's-Hertogenbosch 18-9-1964
Maria Catharina Martina Bevers.
(Opm. Uit dit huwelijk 2 kinderen. Namen onbekend.) 
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VII12.4.1.1.2.4.1 Henri Martin (Harry) van der Kallen

geboren in Semarang (Indonesië) 18-10-1951,
bouwkundig ingenieur / directeur bouwkundig adviesbureau,
trouwt in Eindhoven 8-7-1971
Elisabeth Maria (Elly) Houben,
geboren in Eindhoven 24-9-1952, gemeenteambtenaar.

Uit dit huwelijk, 14e generatie:
VII12.4.1.1.2.4.1.1 Sebastiaan Dorus Michiel (Bas) van der Kallen,

geboren in Eindhoven 16-8-1976, junior adviseur
VII12.4.1.1.2.4.1.2 Hugo Henri Martin (Hugo) van der Kallen

geboren in Eindhoven 2-7-1978
VII12.4.1.1.2.4.1.3 Thomas August (Thomas) van der Kallen.

geboren in Eindhoven 12-9-1980.

VII12.4.1.1.2.4.2 Christiaan Johannes (Chris) van der Kallen

geboren in Semarang (Indonesië) 30-10-1953, constructeur,
trouwt 1e keer 28-6-1974
Marie Jeanne Martin (Marie-Jeanne) Dercon,
geboren in Mechelen (België) 31-3-1951, naaister,
in oktober 1994 van haar gescheiden, trouwt 2e keer
Matgorzata Maria (Gosia) Banasiak,
geboren 26-8-1968 (in Polen), manager.

Uit het 1e huwelijk, 14e generatie:
VII12.4.1.1.2.4.2.1 Desmond Theodorus (Desmond) van der Kallen,

geboren in Eindhoven 4-7-1982.

VII12.4.1.1.2.4.5 Maximiliaan Cornelis (Max) van der Kallen

geboren in Semarang (Indonesië) 8-4-1958,
leraar (lichamelijke opvoeding en economie),
trouwt 22-11-1988
(Annemieke) Botden,
geboren in Eindhoven 25-4-1952, administratief medewerkster

Uit dit huwelijk, 14e generatie:
VII12.4.1.1.2.4.5.1 (Nikki) van der Kallen, geboren in Eindhoven 10-1-1989
VII12.4.1.1.2.4.5.2 (Femke) van der Kallen, geboren in Eindhoven 27-6-1991.
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De jongste generaties, vervolg van het nageslacht van VII12.4.4

VII12.4.4.1 Wilhelmus Josephus van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 2-4-1872, (in 1901:) winkelbediende /
(in 1905:) timmerman, overleden in 's-Hertogenbosch 15-6-1947,
trouwt in 's-Hertogenbosch 4-9-1901 (met zijn schoonzus)
Cornelia van Kilsdonk, geboren in Boxtel 20-11-1876,
passementwerkster / stoelenzetster, overleden na 1946, dochter van 
Gijsbertus van Kilsdonk (arbeider / metselaar) en Antonia Neggers.

Uit dit huwelijk, 11e generatie:
VII12.4.4.1.1 Josephus Johannes Maria van der Kallen, 

geboren in 's-Hertogenbosch 12-4-1903, zie VII12.4.4.1.1
VII12.4.4.1.2 Gijsbertus Antonius Maria van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 24-6-1904, zie VII12.4.4.1.2
VII12.4.4.1.3 Johannes Henricus Maria van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 20-12-1905, zie VII12.4.4.1.3
VII12.4.4.1.4 Wilhelmus Josephus Maria van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 19-5-1907,
overleden in 's-Hertogenbosch 23-3-1908.

VII12.4.4.2 Lambertus van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 8-6-1873, (in 1899:) boterwerker /
(in 1902:) schoenmaker / (in 1920:) conciërge (van de St Vincentius-
Vereniging), overleden in 's-Hertogenbosch 21-12-1939,
trouwt in 's-Hertogenbosch 4-10-1899
Maria van Kilsdonk, geboren in Vught 25-5-1871, dienstbode,
overleden in 's-Hertogenbosch 29-1-1939, dochter van
Gijsbertus van Kilsdonk (arbeider / metselaar) en Antonia Neggers.

Uit dit huwelijk, 11e generatie:
VII12.4.4.2.1 Johanna Josephina Maria van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 24-4-1902,
cassière, overleden in 's-Hertogenbosch 18-9-1977,
trouwt in 's-Hertogenbosch 17-8-1928
Cornelis Johannes Maria Paanakker,
geboren in 's-Hertogenbosch 6-11-1903, kantoorbediende, 
overleden in 's-Hertogenbosch 19-7-1970, zoon van
Franciscus Paanakker (kamerbehanger) en Maria Antonia Baudoin

Kind Paanakker, geboren in 's-Hertogenbosch:
1  Cornelis Antonius Josephus, geboren 23-11-1934

z.o.z.
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Uit het huwelijk van Lambertus en Maria, 11e generatie (vervolg):
VII12.4.4.2.2 Gerarda Francisca Wilhelmina van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 13-11-1903,
overleden in 's-Hertogenbosch 3-3-1985,
trouwt in 's-Hertogenbosch 23-7-1924
Bernardus Franciscus Antonius Messing,
geboren in 's-Hertogenbosch 11-11-1885, bakker / koopman,
overleden in 's-Hertogenbosch 24-2-1961, zoon van
Laurens Joannes Antonius Messing en Barta Keunen.

Kinderen Messing:
1  Maria H. J., geboren in 's-Hertogenbosch 5-9-1924
2  Huberta J. C., geboren in 's-Hertogenbosch 13-4-1927
3  Henriette B. L., geboren in 's-Hertogenbosch 6-4-1930
4  Bernardus J. P., geboren in 's-Hertogenbosch 18-7-1934
5  Laurens C. A.

VII12.4.4.2.3 Antonetta Cornelia Maria (Jet) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 16-3-1905, breister (tricotfabriek) /
pensionhoudster, overleden in 's-Hertogenbosch 15-1-1993, 
trouwt in 's-Hertogenbosch 3-4-1951
Joannes Antonius Vos, weduwnaar van Josephina L. Stevenaar,
overleden in 's-Hertogenbosch 8-2-1964

VII12.4.4.2.4 Maria Anna Antonia van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 6-7-1906, breister (tricotfabriek) /
pensionhoudster, overleden in 's-Hertogenbosch 28-8-1989, trouwt
Joseph Adrianus Groes, geboren in Haarlem 31-1-1899,
overleden in 's-Hertogenbosch 18-6-1967

Kinderen Groes:
1  (Marjo)    2  (Jo) (dochter)    3  (Tiny)    4  (Ada)    5  (Sjef)

VII12.4.4.2.5 Josephus Wilhelmus van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 26-5-1908, zie VII12.4.4.2.5

VII12.4.4.2.6 Gijsbertus Leonardus Adrianus van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 23-7-1909, zie VII12.4.4.2.6

VII12.4.4.2.7 Petronella Gerarda Maria van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 9-3-1914.

Opm.: 8-9-1900 is een kind levenloos geboren.

VII12.4.4.9 Cornelis van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 14-7-1885,
tramconducteur, trouwt in Amsterdam 26-11-1914
Anna Wijnanda Leentje (Leentje) Homburg, 
geboren in Amsterdam 13-8-1888, Ned. Herv., dochter van 
Wijnand Homburg (meubelmaker) en Anna Elisabeth Arentse.
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Uit dit huwelijk, 11e generatie:
VII12.4.4.9.1 Cornelia Anna van der Kallen,

geboren in Amsterdam 10-9-1915, Ned. Herv.,
overleden Amsterdam 24-11-1915

VII12.4.4.9.2 Cornelia Anna van der Kallen, 
geboren in Amsterdam 5-4-1919, Ned. Herv.

VII12.4.4.9.3 Anna van der Kallen,
geboren in Amsterdam 30-7-1926, Ned. Herv. .

VII12.4.4.1.1 Josephus Johannes Maria van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 12-4-1903,
letterzetter / handelsreiziger, overleden in Breda 14-2-1975,
trouwt in 's-Hertogenbosch 21-4-1927 (wonend in Tilburg)
Cornelia Frederika Johanna Kappen, 
geboren in 's-Hertogenbosch 29-3-1902, kantoorbediende,
overleden na 14-2-1975, dochter van
Martinus Petrus Kappen (goudsmid) en Maria Engelina Gerrese.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII12.4.4.1.1.1 Wilhelmus Martinus Antonius Maria van der Kallen,

geboren in Tilburg 16-2-1928
VII12.4.4.1.1.2 Maria Antonetta Elisabeth van der Kallen,

geboren in Helmond 10-5-1929
VII12.4.4.1.1.3 Antoinetta Henrica Antonia van der Kallen,

geboren in Helmond 11-11-1930
VII12.4.4.1.1.4 Antonius Martinus Frederika Maria van der Kallen,

geboren in Tilburg 15-11-1931.

VII12.4.4.1.2 Gijsbertus Antonius Maria van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 24-6-1904, (in 1926:) boterbezorger /
(in 1929:) magazijnbediende, overleden in Leiden 6-7-1989, trouwt met
Adriana de Wijs, geboren in Princenhage 26-5-1906,
overleden in Leiden 31-5-1981.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII12.4.4.1.2.1 Johanna Elisabeth Maria (Joke) van der Kallen,

geboren in Tilburg 22-4-1929, trouwt N.N. in ‘t Groen
(Opm.: Joke woont in 1989 in Kalamazoo (Michigan USA).)

VII12.4.4.1.2.2 Wilhelmus Cornelis Antonius (Wim / William) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 28-2-1931, zie VII12.4.4.1.2.2.
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VII12.4.4.1.3 Johannes Henricus Maria van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 20-12-1905, 
(in 1932:) magazijnbediende / (in 1933:) boterbezorger /
(in 1925:) broodbakker, overleden in 's-Hertogenbosch 6-6-1976,
trouwt in 's-Hertogenbosch 8-8-1932 (wonend in Helmond)
Johanna Francisca Hanff,
geboren in 's-Hertogenbosch 14-5-1910, dochter van
Franciscus Hanff (metselaar) en Wilhelmina Kouwenberg.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII12.4.4.1.3.1 Cornelia Wilhelmina Maria (Corry) van der Kallen,

geboren in Eindhoven 16-10-1933, 
winkeljuffrouw, trouwt met
Alberico Zanin, geboren in 's-Hertogenbosch 21-10-1931,
terrazzowerker, zoon van
Olvino Zanin en Antonietta Belluz

Kinderen Zanin:
1  (Olvi)   2  (Mario)

VII12.4.4.1.3.2 Wilhelmina Francisca Maria (Mien) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 14-11-1934, 
winkeljuffrouw, trouwt met
Joseph Maria (Sjef) Verel, 
geboren in 's-Hertogenbosch 24-10-1934, elektricien,
overleden in 's-Hertogenbosch 20-3-1998, zoon van
Adrianus Carolus Verel en Maria Johanna Josepha Martens

Kinderen Verel:
1  (Karel)   2  (John)

VII12.4.4.1.3.3 Franciscus Wilhelmus Maria van der Kallen, 
geboren in 's-Hertogenbosch 30-5-1938, zie VII12.4.4.1.3.3

VII12.4.4.1.3.4 Johanna Henrica Maria van der Kallen, 
geboren in 's-Hertogenbosch 18-2-1946, trouwt met
Leonardus Henricus Christianus van Dartel,
geboren in 's-Hertogenbosch 5-2-1944,
huisschilder

Kinderen van Dartel:
1  (Roland)
2  Alex Henricus Marcus (Alex),
   geboren in 's-Hertogenbosch 29-3-1972,
   overleden in 's-Hertogenbosch 26-5-1975
3  (Mike).
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VII12.4.4.2.5 Josephus Wilhelmus van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 26-5-1908, (in 1920:) bakker / 
(in 1959:) koster (“van de parochiekerk der H. H. Harten”),
overleden in 's-Hertogenbosch 9-8-1959,
trouwt in 's-Hertogenbosch met
Elisabeth Antonetta Maria Kuijpers,
geboren in 's-Hertogenbosch 10-6-1908,
overleden in 's-Hertogenbosch 4-1-1980, dochter van
Wilhelmus Kuijpers (goudsmid) en Anna Maria Verhagen.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII12.4.4.2.5.1 Maria (Marij) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 28-5-1943, trouwt met
(Frans) Kuiper

Kind Kuiper:
1  (Rob)

VII12.4.4.2.5.2 Anna (Anna-Lies) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 24-12-1944, trouwt met
(Ton) Moonen

Kinderen Moonen:
1  (Ton)    2  (Joep)

VII12.4.4.2.5.3 Josepha (José) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 12-3-1948, trouwt met
(Joop) v. d. Heuvel

Kinderen v. d. Heuvel:
1  (Lars)    2  (Niels).

VII12.4.4.2.6 Gijsbertus Leonardus Adrianus van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 23-7-1909,
trouwt in 's-Hertogenbosch 24-11-1932
Anna van Emmerik, geboren in Den Dungen 5-4-1907,
dienstbode, dochter van
Cornelis van Emmerik (landbouwer) en Wilhelmina van der Linden.

Aangenomen dochter:
VII12.4.4.2.6.1 Maria Anna Roels / (vanaf 1952 via naamswijziging

d.m.v. een Koninklijk Besluit:) Maria Anna van der Kallen 1

1 - Zie de in 1952 kosteloos geplaatste naamwijzigingsadvertentie (kopie in mijn bezit).
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VII12.4.4.1.2.2 Wilhelmus Cornelis Antonius (Wim / William) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 28-2-1931, 
overleden in Holland (Michigan U.S.A.) 17-7-1990 2, trouwt met
Sophia (Fini) de Lange.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII12.4.4.1.2.2.1 Michael Ferdinand (Mike) van der Kallen,

geboren in Holland (Michigan U.S.A.) 3-3-1958.

VII12.4.4.1.3.3 Franciscus Wilhelmus Maria van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 30-5-1938, 
bakker, trouwt in 1960 met
Johanna Verhoeven
en is van haar gescheiden

Kinderen, 13e generatie:
VII12.4.4.1.3.3.1 Judith Johanna Maria (Judith) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 30-9-1962
VII12.4.4.1.3.3.2 Johanna Maria (Anita) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 20-6-1966.

2 - Zie: Social Security Death Index van de USA, onderdeel van 
  het databestand “FamilySearch” van de Mormonen, aangelegd m.b.v. 
  bestanden van de United States Social Security Administration.
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De jongste generaties, vervolg van het nageslacht van VII12.4.8

VII12.4.8.4 Johannes van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 30-6-1885, (in 1912:) smid /
(in 1920:) rijwielhandelaar en autoverhuurder / (in 1930:) autohandelaar,
overleden in 's-Hertogenbosch 15-4-1945,
trouwt 1e keer in 's-Hertogenbosch 29-4-1915
Henrica Louisa Viguurs, geboren in 's-Hertogenbosch 29-8-1890,
overleden in 's-Hertogenbosch 19-2-1940, dochter van
Jacobus Johannes Viguurs (slachter / koopman) en 
Maria Wilhelmina van Vlijmen,
trouwt 2e keer
Petronella Theodora de Graaf, overleden na 15-4-1945.

Uit het 1e huwelijk, 11e generatie:
VII12.4.8.4.1 Maria Jacoba Adriana (Ria) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 2-3-1916
VII12.4.8.4.2 Adriana Maria Hendrika  van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 11-6-1917, 
trouwt in 's-Hertogenbosch 22-12-1941 
Jacobus Hubertus Johannes Willemse, 
geboren in 's-Hertogenbosch 22-6-1916, zoon van
Antonius Lambertus Adrianus Willemse (kantoorbediende) en 
Wilhelmina Jacoba Verblakt

VII12.4.8.4.3 Jacobus Adrianus van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 23-3-1919, zie VII12.4.8.4.3

VII12.4.8.4.4 Johanna Antonia van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 12-9-1921, trouwt met
Eduard Gustaaf Hendrikus Smulders, 
geboren 13-1-1916, overleden in 's-Hertogenbosch 17-2-1975

VII12.4.8.4.5 Huberdina Johanna (Diny) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 2-11-1923, 
overleden in 's-Hertogenbosch 10-6-1986,
trouwt in 's-Hertogenbosch 23-8-1945
(Jan) van Dijk, geboren in Geldrop 29-10-1914, autobusondernemer, 
overleden in 's-Hertogenbosch 10-6-1986, zoon van
Arnoldus Cornelis van Dijk en Johanna Maria Barbara Sprengers

Kinderen van Dijk, geboren in 's-Hertogenbosch:
1  Maria Louisa Henrica (Marie Louise), geboren 23-6-1946
2  Arnoldus Cornelis Johannes (Noud), geboren 30-8-1947
3  Johanna Antonia Elisabeth Marie (Elly / Els),
    geboren 13-2-1949

z.o.z.

Deel 5 : VII 12  DE TWEEDE BOSSCHE TAK    de jongste generaties,
                                                       vervolg van het nageslacht van VII12.4.8

De basisgegevens (1) 



4  Maria Jacoba (Marianne)
5  Jacobus Johannes
6  Johanna Antonia Maria (Ank)
7  Johannes Franciscus Maria, geboren 27-12-1956

VII12.4.8.4.6 Adrianus Johannes Maria van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 29-5-1925

VII12.4.8.4.7 Cornelia Adriana van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 25-10-1927

VII12.4.8.4.8 Johannes Franciscus (Jan) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 1-9-1930, zie VII12.4.8.4.8.

VII12.4.8.4.3 Jacobus Adrianus (Jack) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 23-3-1919,
trouwt in 's-Hertogenbosch 19-4-1945 (R.-K. (St Jan) 31-5-1945)
Johanna (Jo) Kwaks, 
geboren in 's-Hertogenbosch 14-3-1921, dochter van
Antonius Jacobus Kwaks en Nicolasina van Laarhoven

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII12.4.8.4.3.1 Henrica Louisa Suzanna Maria (Louise) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 9-6-1947.
VII12.4.8.4.3.2 Nicolasina Rozina Jaquelina Maria (Jacquelien) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 1-2-1949.

VII12.4.8.4.8 Johannes Franciscus (Jan) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 1-9-1930,
trouwt (R.-K.) in 's-Hertogenbosch (St. Catharinakerk) 22-11-1955
Johanna Henrica Gerarda Maria Theresia (Annie) Kurvers,
geboren in 's-Hertogenbosch 2-6-1927, dochter van
Adrianus Henricus Maria Kurvers en Johanna Justina Antonia Viguurs.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII12.4.8.4.8.1 N.N. van der Kallen, (een dochter),

geboren in Sydney (Australië) 19-8-1957.

Deel 5 : VII 12  DE TWEEDE BOSSCHE TAK    de jongste generaties,
                                                      vervolg van het nageslacht van VII12.4.8

De basisgegevens (2) 



De jongste generaties, vervolg van het nageslacht van VII12.4.10

VII12.4.10.1 Wilhelmus (Willem) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 1-1-1887, sigarenmaker,
overleden in 's-Hertogenbosch 4-10-1958,
trouwt in 's-Hertogenbosch 13-5-1910
Francina Johanna Kerste,
geboren in 's-Hertogenbosch 25-9-1886, 
overleden in 's-Hertogenbosch 6-3-1959, dochter van
Martinus Petrus Jacobus Kerste (behanger / arbeider) en 
Maria Brouwers.

Vanaf 13-5-1910 zoon van Willem, 11e generatie:
VII12.4.10.1.1 Hendrikus Johannes Elisabeth Kerste / 

(vanaf 13-5-1910:) 
Hendrikus Johannes Elisabeth van der Kallen, 
geboren in 's-Hertogenbosch 30-10-1907,
zie VII12.4.10.1.1

Uit het huwelijk, 11e generatie:
VII12.4.10.1.2 Maria Henrica van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 12-11-1910,
overleden in 's-Hertogenbosch 21-1-1976, trouwt met
Johannes J. Theodorus van der Linden,
geboren 16-8-1912, overleden 9-12-1991

Kinderen van der Linden:
1  (Jan)   2  (Tiny)   3  (Jacq (1))
4  (Theo)   5  (Rob)   6  (Jacq (2))

VII12.4.10.1.3 Catharina Petronella van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 25-1-1912, 
overleden in 's-Hertogenbosch 3-12-2001, trouwt met
Henricus Antonius Josephus van Berkel,
overleden in Vught 24-1-1985

Opm.: hebben kinderen, namen niet bekend.
VII12.4.10.1.4 Theodora Cornelia van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 21-8-1913,
trouwt in 's-Hertogenbosch 3-7-1937
Antonius M. van Ham

VII12.4.10.1.5 Martinus Marinus (Mart) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 28-2-1915,
zie VII12.4.10.1.5

z.o.z.

Deel 5 : VII 12  DE TWEEDE BOSSCHE TAK    de jongste generaties,
                                                      vervolg van het nageslacht van VII12.4.10

De basisgegevens (1) 



VII12.4.10.1.6 Godefrida van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 8-11-1917,
trouwt in 's-Hertogenbosch 26-4-1941
Leonardus Johannes van Esdonk, 
geboren in 's-Hertogenbosch 19-4-1919, fabrieksarbeider / hulpstoker,
overleden in 's-Hertogenbosch 11-2-1983, zoon van
Leonardus van Esdonk en Joanna Petronella Swarts 1

Kinderen van Esdonk, geboren in 's-Hertogenbosch:
1  Francina Johanna Godefrida Maria (Franny),
   geboren 7-2-1944, kantoorbediende
2  Leonie Francina Wilhelmina Petronella (Leonie),
   geboren 25-9-1945, facturiste
3  Leonardus Godefrida Johannes Maria (Leo),
   geboren 17-10-1953, fabrieksarbeider

VII12.4.10.1.7 Francina Wilhelmina van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 17-9-1920

VII12.4.10.1.8 Johanna Adriana van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 25-5-1924,
trouwt in 's-Hertogenbosch 3-6-1944
Pieter Antonius Damen,
geboren in 's-Hertogenbosch 31-8-1923, zoon van
Franciscus Damen en Johanna Petronella Christina Heesbeen

VII12.4.10.1.9 Allegonda Henrica Maria van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 14-5-1926,
trouwt in 's-Hertogenbosch 14-9-1957 
Hendrikus Gijsbertus van der Meijden,
geboren in Maasdriel 14-2-1923, overleden in Waalwijk 3-1-2002

VII12.4.10.1.10 Wilhelmina Sophia Godefrida (Willy) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 19-3-1928,
trouwt in 's-Hertogenbosch 12-5-1951
Hendrikus Johannes (Harry) van der Heijden,
geboren in Rosmalen 10-4-1928,
overleden in Heerlen 27-9-1987, zoon van
(Jan) van der Heijden en Allegonda Vorstenbosch

Kinderen van der Heijden:
1  Johannes, geboren in 's-Hertogenbosch 2-8-1952

VII12.4.10.1.11 Petronella Catharina Theodora van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 9-10-1930,
trouwt in 's-Hertogenbosch 25-2-1954
Henricus Burgers, geboren in Apeldoorn 24-6-1927.

Opm.: 31-1-1922 is een kind levenloos geboren. 

1 - Opm.: Joanna Petronella Swarts is ook de moeder van Henricus van Esdonk,
  zie VII10.6.7.8.1. (Daar is in haar achternaam abusievelijk de laatste s vergeten!)



VII12.4.10.4 Cornelis Joannes (Nelis) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 16-4-1893,
sigarenmaker / plantsoenwerker,
overleden in 's-Hertogenbosch 16-1-1958,
trouwt in 's-Hertogenbosch 14-9-1918
Maria Jacoba Petronella (Marie) Coolegem,
geboren in 's-Hertogenbosch 30-12-1896,
overleden in 's-Hertogenbosch 19-10-1967, dochter van
Petrus Johannes Maria Coolegem (sigarenmaker) en
Elisabeth Maria Meeuwsen.

Uit dit huwelijk, 11e generatie:
VII12.4.10.4.1 Petrus Andreas (Piet) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 13-1-1919, zie VII12.4.10.4.1
VII12.4.10.4.2 Jacoba Elisabeth (Toos) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 25-11-1920,
trouwt in 's-Hertogenbosch 3-4-1947
Hendrikus Petrus (Henk) van den Elzen, geboren in 1933,
overleden in 's-Hertogenbosch 30-12-1983

VII12.4.10.4.3 Cornelis Johannes (Cor) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 28-11-1921, zie VII12.4.10.4.3

VII12.4.10.4.4 Andreas Josephus van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 5-2-1924,
overleden in 's-Hertogenbosch 13-4-1924.

VII12.4.10.4.5 Johannes Josephus (Joop) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 28-1-1927, zie VII12.4.10.4.5

VII12.4.10.4.6 Elisabeth Josephina Mathea (Betsie) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 27-8-1934,
trouwt in 's-Hertogenbosch 11-8-1960
Jacques (Sjaak) Pelders.

VII12.4.10.6 Adrianus Maria Jacobus (Janus) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 11-10-1896, monteur,
overleden in 's-Hertogenbosch 26-12-1957,
trouwt in 's-Hertogenbosch 25-9-1920
Koosje Hendrika van Osch, 
geboren in Rossum 5-4-1895,
overleden 5-11-1978, dochter van
Jacobus van Osch (tuinman) en Ida Wiegemans.

z.o.z.



Uit het huwelijk van Janus en Koosje, wonend in 's-Hertogenbosch,
11e generatie:

VII12.4.10.6.1 Adrianus Henricus Jacobus van der Kallen,
geboren in Rossum 20-3-1923, zie VII12.4.10.6.1

VII12.4.10.6.2 Jacobus Wilhelmus (Sjaak) van der Kallen,
geboren in Rossum 27-1-1925, zie VII12.4.10.6.2

VII12.4.10.6.3 Jacoba Ida (Coby) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 26-1-1926,
trouwt in 's-Hertogenbosch 7-8-1947
Christianus Pierre Maria (Christ) van Veggel,
geboren in 's-Hertogenbosch 11-5-1921, smid / bankwerker,
overleden in 's-Hertogenbosch 19-4-2000, zoon van
Christianus Johannes Theodorus van Veggel en 
Jacoba Johanna Wilhelmina van Delft

Kinderen van Veggel, geboren in 's-Hertogenbosch:
1  Christianus Jacobus Maria, geboren 24-1-1948, koeltechnicus
2  Adrianus Gerardus Gertruda, geboren 8-2-1950
3  Jacoba Johanna Theodora Maria, geboren 1-5-1951, coupeuse
4  Wilhelmina Ida Hendrika, geboren 16-11-1953,
   overleden in 's-Hertogenbosch 20-3-1958
5  Hendrika Maria Adriana, geboren 19-9-1955, 
   huishoudelijke hulp
6  Christina Geraldine Johanna, geboren 14-11-1956, verkoopster
7  Wilhelmus Ida Hendrikus, geboren 29-12-1958, bankwerker

VII12.4.10.6.4 Ida Maria van der Kallen, geboren in 's-Hertogenbosch 21-3-1927,
overleden in 's-Hertogenbosch 17-4-1987,
trouwt in 's-Hertogenbosch 30-6-1948
Hendrikus Hubertus van den Dolder,
geboren in ‘s-Gravenhage 11-4-1922, kantoorbediende /
marechaussée / wachtmeester rijkspolitie, zoon van
Peter Julius Hubert van den Dolder en Adriana van de Pol

Kinderen van den Dolder, geboren in 's-Hertogenbosch:
1  Ida Huberta, geboren 22-11-1949,
   overleden in Amsterdam 8-5-1950
2  Peter Adrianus Hendrikus, geboren 23-9-1953,
   ambtenaar rijkspolitie
3  Clazina Adriana Gertruda, geboren 2-4-1955, verkoopster

VII12.4.10.6.5 Gertruda Allegonda Wilhelmina van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 9-2-1937, gezinsverzorgster,
overleden in 's-Hertogenbosch 28-12-1981,
trouwt in 's-Hertogenbosch 23-4-1956
Cornelis Henricus Emile Peeters.

Kind Peeters:
1  (Joop).



VII12.4.10.7 Josephus Johanna Andreas (Sjef) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 23-11-1898, brievenbesteller (P.T.T.),
overleden in 's-Hertogenbosch 22-9-1975,
trouwt in 's-Hertogenbosch 31-1-1920
Adriana Antonetta van de Ven,
geboren in 's-Hertogenbosch 26-5-1901, arbeidster,
overleden na 22-9-1975, dochter van
Johannes van de Ven (loodgieter / arbeider) en 
Maria van de Liefvoort.

Uit dit huwelijk, 11e generatie:
VII12.4.10.7.1 Andreas Johannes (Harrie / Harry!) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 25-8-1920,
zie VII12.4.10.7.1

VII12.4.10.7.2 Maria Jacoba (Marie) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 17-10-1921,
trouwt in 's-Hertogenbosch 31-1-1945
Petrus (Piet) Blom, geboren in Rosmalen 17-4-1921,
overleden in Rosmalen 16-8-1995, zoon van
Antonius Henricus Blom en Martina de Hart

VII12.4.10.7.3 Jacoba Adriana van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 19-10-1922,
trouwt in 's-Hertogenbosch 6-11-1942
Johannes Marinus Kuijpers, 
geboren in Apeldoorn 11-8-1917

VII12.4.10.7.4 Johannes Josephus (Jan) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 13-8-1924,
zie VII12.4.10.7.4

VII12.4.10.7.5 Josephus Adrianus (Sjef) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 26-10-1927,
zie VII12.4.10.7.5

VII12.4.10.7.6 Adrianus (Ad) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 21-7-1929,
zie VII12.4.10.7.6

VII12.4.10.7.7 Wilhelmus Marinus van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 2-9-1932

VII12.4.10.7.8 Johanna Wilhelmina Antonetta (Annie) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 16-4-1936,
trouwt in 's-Hertogenbosch 19-11-1960
Cornelis Johannes Donkers, 
geboren in Vught 17-11-1938,
overleden in 's-Hertogenbosch 29-4-2000.



VII12.4.10.1.1 Hendrikus Johannes Elisabeth Kerste / van der Kallen

Hendrikus Johannes Elisabeth Kerste / 
vanaf 13-5-1910 Hendrikus Johannes Elisabeth van der Kallen 2,
geboren in 's-Hertogenbosch 30-10-1907,
gewettigd bij het huwelijk van zijn moeder, fabrieksarbeider,
trouwt in 's-Hertogenbosch 16-8-1930
Geertruda de Vaan, geboren in 's-Hertogenbosch 24-2-1908,
capsulewerkster / fabrieksarbeidster, dochter van
Adrianus Johannes Martinus de Vaan (sigarenmaker) en
Maria Oosterhout.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII12.4.10.1.1.1 Henricus Lambertus Theodorus van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 18-1-1933.

VII12.4.10.1.5 Martinus Marinus (Mart) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 28-2-1915,
overleden in 's-Hertogenbosch 11-11-1994,
trouwt in 's-Hertogenbosch 13-1-1940
Johanna (Annie) van Stiphout,
geboren in 's-Hertogenbosch 16-4-1920,
overleden in 's-Hertogenbosch 6-10-1997, dochter van
Antoon van Stiphout (sigarenmaker) en Catharina Joanna Keizer.

Uit dit huwelijk 12e generatie:
VII12.4.10.1.5.1 Wilhelmus Antonius (Willy) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 22-7-1940, zie VII12.4.10.1.5.1
VII12.4.10.1.5.2 Catharina Francina Johanna (Toos) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 9-11-1941, fabrieksarbeidster,
trouwt in 's-Hertogenbosch 7-9-1982
Hendrikus Christiaan (Hennie) Arts, geboren in Boxtel 15-7-1942,
vanaf 9-2-1976 weduwnaar van Cornelia Maria Johanna Broeren,
en is in 1990 van hem gescheiden

2 - Hendrikus (VII12.4.10.1.1) kan meer kinderen en (achter)kleinkinderen hebben gehad.
  Ik vermoed, dat : (Hennie / Hendrie) van der Kallen, vermoedelijk 13e generatie,

geboren 25-1-1958, overleden Nuenen (NB) 31-10-1994, trouwt met
(Thea) Sanders. 
        Uit dit huwelijk, vermoedelijk 14e generatie: 
        1) (Daniëlle) van der Kallen, geboren in Nuenen 4-7-1988
        2) (Mike) van der Kallen, geboren in Nuenen 21-5-1990

  kleinkinderen en achterkleinkinderen van hem zijn.



Stiefkinderen Arts:
1  Hendrikus (1966)   2  Diana (1968)   3  Antonius (1970)
Kind Arts:
1  Catharina Gerdina Maria,
    geboren in 's-Hertogenbosch 12-4-1983

VII12.4.10.1.5.3 Antonius Martinus van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 23-7-1943, zie VII12.4.10.1.5.3

VII12.4.10.1.5.4 Martinus Johannes Gerardus van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 22-10-1944, zie VII12.4.10.1.5.4

VII12.4.10.1.5.5 Bernardus Johannes van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 4-2-1947, zie VII12.4.10.1.5.5

VII12.4.10.1.5.6 Franciscus Henricus van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 22-8-1948, zie VII12.4.10.1.5.6

VII12.4.10.1.5.7 Johannes Maria Petronella (Jan) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 15-8-1950, zie VII12.4.10.1.5.7

VII12.4.10.1.5.8 Petrus Henricus Antonius van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 15-5-1952, machinebankwerker

VII12.4.10.1.5.9 Godefridus Allegonda Cornelis (Cor) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 14-1-1954, zie VII12.4.10.1.5.9

VII12.4.10.1.5.10 Leonardus Godefridus Wilhelmus (Leo) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 9-6-1958, zie VII12.4.10.1.5.10.

VII12.4.10.4.1 Petrus Andreas (Piet) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 13-1-1919, fijnmetaalbewerker,
overleden in Eindhoven 21-3-1978,
trouwt in 's-Hertogenbosch 23-4-1947 (en 5-5-1948 R.-K.)
Johanna Cornelia (Jo) Marisaël,
geboren in Alem, Maren en Kessel 13-3-1917,
overleden in Eindhoven 10-2-1985, dochter van
Alex Charles Francois Marisaël en Henrika van Rosmalen.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII12.4.10.4.1.1 Alexander Charles Francois J. M. 3 (Frans) van der  Kallen, 

geboren in 's-Hertogenbosch 23-7-1949, zie VII12.4.10.4.1.1
VII12.4.10.4.1.2 Martinus Henricus (Martien / Martie) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 3-8-1953, zie VII12.4.10.4.1.2
VII12.4.10.4.1.3 Cornelis Johannes (Kees) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 1-3-1956, zie VII12.4.10.4.1.3.

3 - Opm.: Zijn 4e voornaam is Johanna en zijn 5e voornaam Maria.



VII12.4.10.4.3 Cornelis Johannes (Cor) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 28-11-1921,
overleden in 's-Hertogenbosch 20-10-1970,
trouwt in 's-Hertogenbosch 23-4-1953
Geerdina Maria (Dien) Stevenaar, 
geboren in Uden 1-8-1922, dochter van
Adrianus Johannes (Adriaan) Stevenaar en Gerdina van Gemert.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII12.4.10.4.3.1 (Gerdi) van der Kallen
VII12.4.10.4.3.2 (Mirjam) van der Kallen.

VII12.4.10.4.5 Johannes Josephus (Joop) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 28-1-1927,
trouwt in Amsterdam 12-12-1951
Francisca (Cisca) Alles,
geboren in Amsterdam 9-4-1928, dochter van
Johannes (Jan) Alles en Diena (Dien) Hersbach.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII12.4.10.4.5.1 Irene Diena Maria (Irene) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 9-5-1956,
trouwt in Beek en Donk 25-11-1977
(Joep) van Gemert

VII12.4.10.4.5.2 Ingrid Francisca Gerdina (Ingrid) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 13-5-1957,
trouwt in Helmond 24-11-1978
(Kees) Vermunt

VII12.4.10.4.5.3 Astrid Jacoba Cornelia (Astrid) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 2-7-1963,
trouwt in Beek en Donk 23-11-1984
(Perry) Eekels.

VII12.4.10.6.1 Adrianus Henricus Jacobus van der Kallen

geboren in Rossum (wonend in 's-Hertogenbosch) 20-3-1923,
overleden in 's-Hertogenbosch 16-8-1969,
trouwt in 's-Hertogenbosch 2-2-1952
Maria Louisa Gregoria van der Putten, dochter van
Johannes Josephus van der Putten en 
Francisca Elisabeth Jacobus meergenaamd van der Zanden.



Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII12.4.10.6.1.1 Elisabeth Johanna Maria (Lia) van der Kallen, 

geboren in 's-Hertogenbosch 26-1-1954
VII12.4.10.6.1.2 Clasina Adriana Maria (Carla !) van der Kallen.

geboren in 's-Hertogenbosch 14-7-1956.

VII12.4.10.6.2 Jacobus Wilhelmus (Sjaak) van der Kallen

geboren in Rossum (wonend in 's-Hertogenbosch) 27-1-1925,
overleden in 's-Hertogenbosch 26-1-1999,
trouwt in 's-Hertogenbosch 16-1-1950
Wilhelmina Antonetta (Wil) Bouleij, 
geboren in 's-Hertogenbosch 9-4-1930,
overleden in 's-Hertogenbosch 30-11-1994, dochter van
Petrus Cornelis Bouleij en Francisca Johanna van de Wert.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII12.4.10.6.2.1 Jacobus Wilhelmus (Jack) van der Kallen,

geboren in Vught 9-6-1950,
zie VII12.4.10.6.2.1

VII12.4.10.6.2.2 Adrianus Henricus Martinus Johannes (Ad) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 25-7-1951,
zie VII12.4.10.6.2.2

VII12.4.10.6.2.3 Franciscus Hendrika (Frans) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 2-3-1953,
zie VII12.4.10.6.2.3

VII12.4.10.6.2.4 Joseph Petrus Cornelis (Joep) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 20-3-1954,
zie VII12.4.10.6.2.4

VII12.4.10.6.2.5 Maria Koosje Franciscus (Marion) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 13-2-1958,
trouwt in Maasdriel 4-5-1979
Mathijs Franciscus Maria (Mari) van Gessel
geboren in Maasdriel 31-7-1954

Kinderen van Gessel:
1  (Willemijn)   2  (Ad)

VII12.4.10.6.2.6 Monique Cecilia Wilhelmina (Monique) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 28-6-1964,
trouwt in 's-Hertogenbosch 2-9-1988
Johannes Wilhelmus Jacobus Maria (John) Jonkergouw
geboren in Empel 27-1-1963

Kinderen Jonkergouw:
1  (Jordi)   2  (Patty).



VII12.4.10.7.1 Andreas Johannes (Harrie / Harry !) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 25-8-1920,
overleden in 's-Hertogenbosch 7-3-1999,
trouwt in 's-Hertogenbosch 22-9-1945
Johanna Paulina (Annie) van den Dungen,
geboren in 's-Hertogenbosch 4-6-1918,
overleden in 's-Hertogenbosch 10-12-1983, dochter van
Nicolaus Augustinus van den Dungen en Johanna Henrica Govers.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII12.4.10.7.1.1 Johanna Henrica Adriana (Ans) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 22-5-1946, kantoorbediende,
trouwt in Amsterdam 7-7-1967
Clemens Maria Homobonis (Clemens) Pompen,
geboren in Hurwenen 25-12-1944

Kinderen Pompen:
1  (Astrid)   2  (Ingrid)

VII12.4.10.7.1.2 Adriana Maria (Jeanne) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 27-11-1947, kantoorbediende,
trouwt in Vught 9-11-1972
Theodorus Martinus Antonius (Theo) de Laat,
geboren in 's-Hertogenbosch 23-7-1947

Kinderen de Laat:
1  (Claudia)   2  (Saskia)

VII12.4.10.7.1.3 Josephus Nicolaus Andreas (Jos) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 15-5-1952, zie VII12.4.10.7.1.3

VII12.4.10.7.1.4 Dorothea Johanna Jacoba (Dorry) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 14-1-1959,
administratief medewerkster,
trouwt in 's-Hertogenbosch 14-12-1977
Robert Franciscus Maria (Rob) Westerbeek,
geboren  in Gennep 30-7-1953.

VII12.4.10.7.4 Johannes Josephus (Jan) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 13-8-1924,
overleden in 's-Hertogenbosch 9-3-1989, trouwt met
Antonia (Tonny) de Haas, dochter van 
N.N. de Haas en M. van Alebeek.



Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII12.4.10.7.4.1 Maria Adriana Antonia (Marijke) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 12-7-1949,
trouwt in 's-Hertogenbosch 23-10-1969
Gerardus Wilhelmus Johannes Hubertus (Gerard) van der Tol,
geboren in Rotterdam 5-7-1947

Kinderen van der Tol:
1  Angélique Antoinette (Angélique), 
   geboren in 's-Hertogenbosch 30-4-1975
2  Madelon Marie (Madelon),
   geboren in Nuland 7-9-1977

VII12.4.10.7.4.2 Adriana Antonetta Maria (Ankie) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 22-11-1951,
trouwt in 's-Hertogenbosch 11-8-1971
Hendrikus Theodorus Godefridus (Hans) Pennings,
geboren in 's-Hertogenbosch 17-6-1948

Kinderen Pennings:
1  (Yoeri)   2  (Evita)

VII12.4.10.7.4.3 (José) van der Kallen
VII12.4.10.7.4.4 Josephus Johannes Wilhelmus (Sjef) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 10-2-1955, zie VII12.4.10.7.4.4
VII12.4.10.7.4.5 (Hans) van der Kallen.

VII12.4.10.7.5 Josephus Adrianus (Sjef) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 26-10-1927,
overleden in 's-Hertogenbosch 6-4-1996, trouwt met
(Anny) Kiewel, geboren 22-11-1928,
overleden in 's-Hertogenbosch 11-11-1986, dochter van
Henricus Wouterus Adrianus Kiewel en
Wilhelmina Johanna van Sommeren.

Uit dit huwelijk, 12e generatie:
VII12.4.10.7.5.1 (Jos) van der Kallen
VII12.4.10.7.5.2 (Marianne) van der Kallen, trouwt met

(Ron) van Fessem, en is vóór 6-4-1996 van hem gescheiden.

VII12.4.10.7.6 Adrianus (Ad) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 21-7-1929,
overleden in 's-Hertogenbosch 20-12-1994, 
trouwt in Amsterdam 10-6-1953
Wijllia Adriana (Will) Heijkants, geboren in Boxtel 12-11-1925.



Uit det huwelijk van Ad en Will, 12e generatie:
VII12.4.10.7.6.1 Romilda Johanna Gerarda (Romilde) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 12-12-1958
VII12.4.10.7.6.2 Rudolf Josephus Adrianus (Ruud) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 22-8-1962, zie VII12.4.10.7.6.2
VII12.4.10.7.6.3 Silvia Wijllia Adriana (Silvia) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 16-2-1967.

VII12.4.10.1.5.1 Wilhelmus Antonius (Willy) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 22-7-1940, timmerman,
overleden in 's-Hertogenbosch 2-7-2002
trouwt in 's-Hertogenbosch 5-5-1967
Maria Petronella Cornelia (Ria) Wilsens,
geboren in 's-Hertogenbosch 11-11-1944.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII12.4.10.1.5.1.1 Richard Peter Martien van der Kallen, 

geboren in 's-Hertogenbosch 4-7-1969
VII12.4.10.1.5.1.2 Manuel Wilhelm Antoon Marco van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 14-12-1971.

VII12.4.10.1.5.3 Antonius Martinus van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 23-7-1943,
fabrieksarbeider, trouwt in Vlijmen 7-4-1967
Cornelia Herman, 
geboren in Vlijmen 7-2-1945, fabrieksarbeidster.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII12.4.10.1.5.3.1 Antonius Allegonda Jacobus van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 21-4-1968.

VII12.4.10.1.5.4 Martinus Johannes Gerardus van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 22-10-1944,
timmerman, trouwt in Gemert 16-12-1967
Huberta Adriana Maria van der Sande,
geboren in Gemert 17-4-1947.



Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII12.4.10.1.5.4.1 Anita Antonia Johanna Maria (Anita) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 9-8-1969
VII12.4.10.1.5.4.2 Jolande Johanna W. H. M. 4 (Jolande) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 4-8-1970.

VII12.4.10.1.5.5 Bernardus Johannes van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 4-2-1947, huisschilder,
trouwt in 's-Hertogenbosch 16-7-1971
Jeanneke Joanna Cornelia Maria van Baaren,
geboren in Haarlem 30-1-1950, kleuterleidster.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII12.4.10.1.5.5.1 Bernardus Antonius van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 1-5-1975
VII12.4.10.1.5.5.2 Jeroen Johannes Martinus (Jeroen) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 28-4-1977
VII12.4.10.1.5.5.3 Johanna Maria van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 26-11-1979.

VII12.4.10.1.5.6 Franciscus Henricus (Frans) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 22-8-1948, 
ambtenaar (PTT), ondernemer (tentenverhuurbedrijf)
trouwt in Rosmalen 9-6-1972
Rosa Francisca (Roos) van der Donk,
geboren in Rosmalen 4-10-1952, loonadministratice.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII12.4.10.1.5.6.1 Lambertus Martinus Marinus F. 5 (Bart) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 29-6-1978
VII12.4.10.1.5.6.2 Martinus Lambertus Johannes F.6 (Mart) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 29-11-1979
VII12.4.10.1.5.6.3 Franciscus Lambertus Marinus M. 7 (Frans) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 27-10-1981.

4 - Opm.: Haar 3e voornaam is Wilhelmina, haar 4e Henrica en haar 5e voornaam Maria. 
5 - Opm.: Zijn 4e voornaam is Franciscus
6 - Ziet noot 5
7 - Opm.: Zijn 4e voornaam is Mathias



VII12.4.10.1.5.7 Johannes Maria Petronella (Jan) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 15-8-1950, woningstoffeerder,
trouwt in 's-Hertogenbosch 21-8-1973
Anna Maria (Annemarie) Ernes,
geboren in 's-Hertogenbosch 24-5-1953, kantoorbediende.

Uit het huwelijk van Jan en Annemarie, 13e generatie:
VII12.4.10.1.5.7.1 Johanna Aldegonda (Janneke) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 17-7-1981
VII12.4.10.1.5.7.2 (Mieke) van der Kallen, geboren in 's-Hertogenbosch 13-7-1984
VII12.4.10.1.5.7.3 (Giel) van der Kallen, geboren in 's-Hertogenbosch 11-4-1987,

overleden in 's-Hertogenbosch 11-6-1987.

VII12.4.10.1.5.9 Godefridus Allegonda Cornelis (Cor) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 14-1-1954, onderhoudsmonteur,
trouwt in Rosmalen 23-5-1980
Helena Anthonetta Carolina (Carla) Caspers,
geboren in Zwammerdam 9-1-1958, radio-diagnostich laborante.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII12.4.10.1.5.9.1 (Jooske) van der Kallen (dochter),

geboren in 's-Hertogenbosch 22-2-1990,
overleden in 's-Hertogenbosch 25-9-1992.

VII12.4.10.1.5.9.2 (Tom) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 17-12-1991.

VII12.4.10.1.5.10 Leonardus Godefridus Wilhelmus (Leo) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 9-6-1958, 
trouwt in 's-Hertogenbosch 21-2-1986
Ingrid Johanna Elisabeth Maria (Ingrid) van Geenen,
geboren in 's-Hertogenbosch 28-6-1963, dochter van
Johan Marinus van Geenen en 
Margaretha Johanna Maria Damen.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII12.4.10.1.5.10.1 Roy Leonardus Johannes Martinus (Roy) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 30-1-1988
VII12.4.10.1.5.10.2 Ilse Margaretha Johanna Maria (Ilse) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 12-12-1989.



VII12.4.10.4.1.1 Alexander Charles Francois J. M. 8 (Frans) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 23-7-1949,
belastingambtenaar, trouwt in Eindhoven 28-3-1973,
(Carla) Haans, 
geboren in Eindhoven 19-12-1948, dochter van
Norbertus Haans en Susanne Peeters.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII12.4.10.4.1.1.1 Maurice Franciscus Petrus (Maurice) van der Kallen,

geboren in Eindhoven 20-8-1979
VII12.4.10.4.1.1.2 Susanne Bertie Wilhelmien (Susan) van der Kallen,

geboren in Eindhoven 17-5-1981.

VII12.4.10.4.1.2 Martinus Henricus (Martien / Martie) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 3-8-1953,
bewakingsbeambte, trouwt in Eindhoven 14-1-1977,
Johanna Maria Petra (Hannie) Vliegen,
geboren in Eijsden 30-12-1952, dochter van
Petrus Hubertus Vliegen en 
Johanna Maria Arnolda Droomers.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII12.4.10.4.1.2.1 Eva Johanna (Eva) van der Kallen, 

geboren in Geldrop 25-12-1980
VII12.4.10.4.1.2.2 Marjolein Petra Martine (Marjolein) van der Kallen,

geboren in Geldrop 30-8-1983.

VII12.4.10.4.1.3 Cornelis Johannes (Kees) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 1-3-1956,
verzekeringsacceptant, trouwt in Eindhoven 3-6-1977,
Wilhelmina Anna Maria (Helma) Varwijk,
geboren in Rotterdam 28-7-1955, dochter van
Joseph Gerhardus Varwijk en 
Henrica Johanna Trommelen.

z.o.z.

8 - Opm.: Zijn 4e voornaam is Johanna en zijn 5e voornaam Maria.



Uit het huwelijk van Kees en Helma, 13e generatie:
VII12.4.10.4.1.3.1 Jeroen Henricus Andreas (Jeroen) van der Kallen,

geboren in Eindhoven 7-9-1982
VII12.4.10.4.1.3.2 Maarten Petrus Joseph (Maarten) van der Kallen,

tweeling met VII12.4.10.4.1.3.3, geboren in Breda 13-6-1986
VII12.4.10.4.1.3.3 Laura Johanna Wilhelmina (Laura) van der Kallen, 

tweeling met VII12.4.10.4.1.3.2, geboren in Breda 13-6-1986.

VII12.4.10.6.2.1 Jacobus Wilhelmus (Jack) van der Kallen

geboren in Vught 9-6-1950, verwarmingsmonteur,
trouwt 1e keer in 's-Hertogenbosch 17-10-1972
Elisabeth Wouterina van Hassel,
geboren in 's-Hertogenbosch 20-12-1952
en is in 1976 van haar gescheiden,
trouwt 2e keer in 's-Hertogenbosch 6-12-1977
Maria Elisabeth (Marianne) van der Geld,
geboren in 's-Hertogenbosch 7-8-1958.

z.o.z
Uit het huwelijk van Jack en Marianne, 13e generatie:

VII12.4.10.6.2.1.1 Jeroen Jacobus Johannes (Jeroen) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 8-7-1979

VII12.4.10.6.2.1.2 Kim Maria Adriana (Kim) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 18-7-1980

VII12.4.10.6.2.1.3 (Dennis) van der Kallen.

VII12.4.10.6.2.2 Adrianus Henricus Martinus Johannes (Ad) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 25-7-1951,
apothekersassistent,
trouwt in 's-Hertogenbosch 12-6-1985
Gertruida Francisca Maria (Trudy) van Est, 
geboren in Brakel 17-3-1959, 
apothekersassistente.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII12.4.10.6.2.2.1 Daphne Wilhelmina Francisca (Daphne) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 3-4-1987
VII12.4.10.6.2.2.2 Roy Johannes Adrianus (Roy) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 12-6-1990.



VII12.4.10.6.2.3 Franciscus Hendrika (Frans) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 2-3-1953,
loodgieter / installateur,
trouwt in 's-Hertogenbosch 27-4-1973
Maria Petronella Johanna (Maria) Claasen,
geboren in Rosmalen 4-11-1951, ambtenares.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII12.4.10.6.2.3.1 Davy Jacobus Frederik Franciscus (Dave) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 25-8-1974
VII12.4.10.6.2.3.2 Sander Franciscus Maria (Sander) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 23-7-1977
VII12.4.10.6.2.3.3 Mark Franciscus Maria (Mark) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 28-12-1979
VII12.4.10.6.2.3.4 Tommie Franciscus Maria (Tom) van der Kallen.

geboren in 's-Hertogenbosch 12-10-1981.

VII12.4.10.6.2.4 Joseph Petrus Cornelis (Joep) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 20-3-1954,
plaatmaker / isoleerder, trouwt in Rosmalen 20-12-1982
Johanna Anita (Anita) Landa,
geboren in Bergen op Zoom 5-4-1961,
en is in 1986 van haar gescheiden.

Kinderen van Joep en Anita, 13e generatie:
VII12.4.10.6.2.4.1 Marieke Johanna (Marieke) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 3-7-1981,
overleden (na val van commode en wonend in Rosmalen)
in ’s-Hertogenbosch (Rosmalen) 17-11-1981

VII12.4.10.6.2.4.2 Johanna Joseph Marina (Marina) van der Kallen,
geboren in Rosmalen 26-10-1982

Uit het huwelijk, 13e generatie:
VII12.4.10.6.2.4.3 Tessa Johanna Maria (Tessa) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 13-5-1985
VII12.4.10.6.2.4.4 (Lana) van der Kallen.



VII12.4.10.7.1.3 Josephus Nicolaus Andreas (Jos) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 15-5-1952,
automonteur / autoplaatwerker, trouwt met
Maria Elisabeth (Ria) Verdonk,
geboren in Vught 17-1-1953.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII12.4.10.7.1.3.1 (Jessica) van der Kallen, 

geboren vóór 10-12-1983
VII12.4.10.7.1.3.2 (Marisca) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 25-11-1987.

VII12.4.10.7.4.4 Josephus Johannes Wilhelmus (Sjef) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 10-2-1955, trouwt met
Jozefa Wilhelmina Maria (José) Hendriks.

Uit dit huwelijk, 13e generatie:
VII12.4.10.7.4.4.1 (Liedeke) van der Kallen
VII12.4.10.7.4.4.2 (Bart) van der Kallen,

geboren in Leiden 11-12-1981.

VII12.4.10.7.6.2 Rudolf Josephus Adrianus (Ruud) van der Kallen

geboren in 's-Hertogenbosch 22-8-1962, trouwt met
(Karin) Lorskens.

Kinderen, 13e generatie:
VII12.4.10.7.6.2.1 (Tim) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 4-10-1995
VII12.4.10.7.6.2.2 (Luuk) van der Kallen,

geboren in 's-Hertogenbosch 1-6-1998.
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DE DERDE BOSSCHE TAK

De basisgegevens

VII 13     Adrianus (Adrien) van der Kallen

     zoon van Henricus (Hendrik / Heijn) van der Calle (VI 6),
     gedoopt in 's-Hertogenbosch (St Jacob) 28-6-1764,
     (meester) metselaar,
     overleden in 's-Hertogenbosch 25-1-1820,
     trouwt in 's-Hertogenbosch 20-5-1792
     Ludovica Dorothea (/ Dorothea (Louisa) ) Ceunen (/ Keunen / Ku(e)nen ),
     gedoopt in Thorn (hertogdom Limburg) 1-3-1766,
     overleden in 's-Hertogenbosch 22-9-1847, dochter van
     Jo(h)annes Ceunen en Cornelia Brouns.

     Uit dit huwelijk, 8e generatie:
VII13.1 Joanna Cornelia (/ Cornelia) van der Kallen,

gedoopt in 's-Hertogenbosch 23-3-1794,
begraven in 's-Hertogenbosch 15-12-1797

VII13.2 Maria Henrica (/ Maria Hendrica / Hen(d)rica) van der Kallen,
gedoopt in 's-Hertogenbosch 23-4-1797,
overleden in Uden 14-3-1880,
trouwt in 's-Hertogenbosch 1-8-1818
Franciscus van Eijndhoven,
gedoopt in Liempde 8-10-1791, kuiper,
overleden vóór 14-3-1880, zoon van
Jacobus van Eijndhoven (burgemeester van Liempde) en
Maria Anna Lemmens

VII13.3 Henricus Joannes (Hendrik) van der Kallen,
gedoopt in 's-Hertogenbosch 5-3-1799, zie VII13.3

VII13.4 Joanna Cornelia (/ Cornelia) van der Kallen,
gedoopt in 's-Hertogenbosch 21-2-1803, winkelierster,
overleden in 's-Hertogenbosch 29-6-1852

VII13.5 Joannes Franciscus van der Kallen,
gedoopt in 's-Hertogenbosch 26-6-1807,
overleden in 's-Hertogenbosch 4-7-1807

VII13.6 Jeanne Marie / Johanna Maria (/ Anna) van der Kallen,
geboren in 's-Hertogenbosch 3-10-1811, (religieuze),
overleden in Uden 11-2-1871.

Deel 5 : VII 13  DE DERDE BOSSCHE TAK    de oudste generaties De basisgegevens (1) 



VII13.3 Henricus Joannes (Hendrik) van der Kallen

gedoopt in 's-Hertogenbosch 5-3-1799, (meester) metselaar,
overleden in 's-Hertogenbosch 6-11-1847,
trouwt in 's-Hertogenbosch 26-11-1824
Cornelia Catharina van Heijthuijsen / van Heithuizen,
gedoopt (Ned. Herv.) in Haarlem 5-3-1796,
overleden in 's-Hertogenbosch 20-10-1865, dochter van
Cornelis van Heijthuijsen en Maria Elisabeth (van) Heemskerk.

Uit dit huwelijk, geboren in 's-Hertogenbosch, 9e generatie:
VII13.3.1 Adrianus Cornelis van der Kallen, geboren 15-9-1825,

opzichter (“bij den waterstaat”), overleden in Stratum 9-5-1865
VII13.3.2 Cornelia Francisca van der Kallen, tweeling met VII13.3.3,

geboren 3-10-1826, overleden in 's-Hertogenbosch 24-10-1890,
trouwt in 's-Hertogenbosch 5-8-1854
Joannes Guilielmus Henricus Dirks,
geboren in 's-Hertogenbosch 4-8-1829, “spekslagter”,
overleden in 's-Hertogenbosch 13-6-1900, zoon van
Joannes Henricus Dirks en Maria Henrica van Dartel

VII13.3.3 Anna Maria van der Kallen, tweeling met VII13.3.2
geboren 3-10-1826, overleden in 's-Hertogenbosch 25-1-1891,
trouwt in 's-Hertogenbosch 26-11-1853
Franciscus Hubertus van Grinsven,
geboren in 's-Hertogenbosch 8-3-1818, goudsmid,
overleden in 's-Hertogenbosch 1-5-1911, zoon van
Jacobus van Grinsven en Petronella van Lieshout

VII13.3.4 Maria Cornelia van der Kallen, geboren 26-12-1827
trouwt in 's-Hertogenbosch 22-5-1858
Martinus Egidius Jonckbloet,
geboren in Eindhoven 2-10-1822, goudsmid, zoon van
Josephus Ro(o)chus Jonckbloet en Maria Elisabeth Zeegers

VII13.3.5 Joannes Arnoldus van der Kallen, geboren 6-3-1831, timmerman,
overleden in 's-Hertogenbosch 31-12-1895 (wonend in Stratum)

VII13.3.6 Theresia Maria Jacoba van der Kallen, geboren 15-10-1833,
overleden in 's-Hertogenbosch 27-8-1834.

DE DERDE BOSSCHE TAK is uitgestorven.
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 ROELOF (V 1) EN ZIJN GEZIN

V 1 Rudolphus (Roelof) van der Kalle

De periode van Roelofs eerste huwelijk (1732-1763)

Roelofs eerste huwelijk

Roelof (V 1) trouwt in 1732 met Marie Kappe (zie ook deel 3 V 6, blz. 3).

de eerste ondertrouw- en trouwakte van Roelof (V 1)
uit het Nederduits-Gereformeerde trouwboek van Rosmalen en Empel (1712-1755)

Junij den 14 (1732) ond(er)trout
Roelof van der Kalle J(onge) M(an) geb(oren) en won(end) alhier

met
Maria Kappe J(onge) D(oghter) geb(oren) en won(end) alhier.
Den bruijdegom had hier gewoont 9 maanden en had nog 5 maande
gaan w(er)ken te Gewanden ond(er) Empel, so dat sijn domicilie evenwel
hier had gehad, en so op ‘t jaar hier gewoont, q(uo)d et alius testibus
(= hetgeen anderen hebben bevestigd).

29 dito getrout na 3 gegane geboden (= 3 verplichte afkondigingen)
Roelof van der Kalle J(onge) M(an) geb(oren) en won(end) alhier

met
Maria Kappe J(onge) D(oghter) geb(oren) en won(end) alhier.
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Omdat er in juni  op zijn neefs boerderij  topdrukte heerst  en  Roelof (V 1) daar nog 
maanden  woont  en  werkt,  wordt  wel  duidelijk,  dat  hij  hals  over  kop  is  getrouwd. 
De reden kan je raden.  Marie is  zwanger.  Ook  Marie zal  thuis of elders haar werk 
hebben gehad. Waarschijnlijk hebben ze elkaar de eerste maanden van hun huwelijk 
maar af en toe gezien.

Het oudst bewaard gebleven R.-K. Doop- en Trouwregister van Rosmalen begint met 
doop- en trouwakten uit 1719. Roelofs doopakte is niet bewaard gebleven, maar zijn 
trouwakte en de doopakten van zijn kinderen dus wel.

Roelof en  Marie zijn 29 juni  1732 in  de R.-K.  schuurkerk van Rosmalen getrouwd. 
Bij hun kerkelijk huwelijk zijn Adrianus (Aerjaen) en Arnoldus (Aert) Cappen getuige 1.

De kinderen van Roelof en Marie, maar liefst acht zonen op rij

Roelof en Marie krijgen acht zonen. De oudste zoon wordt naar Roelofs vader genoemd. 
Zijn doopnaam is Albertus, maar zijn roepnaam is zo goed als zeker geen Aelbert maar 
Bertus of Bert geweest. Ik zal hem Bertus noemen, want Albertus klinkt zo pontificaal. 
De tweede zoon is naar Maries vader Jan genoemd. Beide worden in de St Jacob van 
‘s-Hertogenbosch gedoopt, in die tijd een armoedige schuilkerk achter een huis in de 
Hinthamerstraat. De Rosmalense pastoor noteert ook dopen van Rosmalense kinderen, 
die  in ‘s-Hertogenbosch zijn gedoopt.  Bertus (VI 1) wordt 20 januari 1733 gedoopt. 
Aerjaen Cappen wordt zijn peetoom en Uke van der Callen (V 2) zijn peettante.

de doopakte van Bertus (VI 1) uit het R.-K. doopboek van Rosmalen
(Bovenaan staat - in de kopie onleesbaar - “Sylvaducis” 2.)

 1734    Joannes ex Hinthem
     21    P    Rudolphus van der Callen
    Jan    M    Maria Cappen

   conjug. suscept.
   Laurentius Cappen et Joanna van der Callen

de doopakte van Jan (VI 2) uit het R.-K. doopboek van de St. Jacob te ‘s-Hertogenbosch

1 - Aerjaen Cappen is Maries oudste broer.
2 - “Sylvaducis” is het Latijnse woord voor: “Bos van de Hertog”, m.a.w. ‘s-Hertogenbosch.
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Laurens Cappen wordt Jans peetoom en Jenneke van der Callen (V 3) zijn peettante. 
De  respectievelijke  peetooms  en  peettantes  van  de  volgende  drie  zonen,  die in 
Rosmalen zijn gedoopt, zijn Aert van der Calle (V 4) en Cath van Uden van Hendrick /  
Heijn, die 25-2-1735 is gedoopt, Aert van der Calle (V 4) en Heyl Cappe (Maries zus 
Heleen) van Marten, die 31-3-1736 is gedoopt en Aerjaen Cappen en  Heleen Cappen 
van Teunis / Toon, die 5-6-1737 is gedoopt. Uit de naamgeving van de kinderen kunnen 
we afleiden, dat bij de geboorte van Teunis / Toon de oudste vier nog leven. Roelof en 
Marie hebben dan vijf zoontjes van 0, 1, 2, 3 en 4, terwijl de oudste nog geen 4½ jaar 
oud is! Pas bij de laatste drie zonen zit er meer speling tussen. Een deel van hun zonen 
is jong gestorven.

De familie van Marie Kappen

Uit  een  reconstructie  van de  familie  van  Marie volgt,  dat  haar  familie  al  enige 
generaties  in  Hintham en  de  directe  omgeving  van  Hintham,  m.a.w.  in  Rosmalen, 
woonde. Maries overgrootvader heette  Hendrick en had minstens drie zonen:  Ariaen, 
Lambert  en  Aert. Maries opa Ariaen Hendrick Cappen is in 1697  “borgemeester int  
velt bij Rosmalen naest Hintham” en wordt in de zomer van 1698 momboir van het 
onmondige kind van zijn overleden broer  Lambert,  die  getrouwd was met  Dingena 
Martens van Rossum.    De derde zoon Aert Hendrick Cappe is in 1707 behalve boer 
ook tapper en bierbrouwer te Hintham 3 en in 1713 “borgemeester van Hintham”. 
Dingena van Rossum overlijdt in 1718. Uit haar erfenis blijkt, dat haar kind en haar 
zwager Ariaen dan al zijn overleden. Ariaens zoon Jan, Maries vader, is daardoor een 
van haar erfgenamen 4. Hij erft samen met zijn oom Aert en nog twee anderen een huis  
in Hintham, genaamd “de Ravensnest”. Jan Ariens Cappen wordt de eigenaar, doordat 
de drie andere erfgenamen hun part aan Maries vader verkopen 5. Ik neem aan, dat hij 
daarna ook in dit “huisje” 6 is gaan wonen en Marie in dit huis is opgegroeid. Hun huis 
ligt in  de Varckenshoeck, (vlak) bij de boerderij, waarin  Roelof  met zijn ouders heeft 
gewoond. Het is heel goed mogelijk, dat Maries vader een landarbeider is geweest, die 
nog voor Roelofs ouders heeft gewerkt 7. Marie is zo goed als zeker Jans oudste kind 
geweest.  Bij haar trouwen zijn haar broers Adriaen, Jacob, Laurens en Lucas en haar 
zussen  Heleen en  Peternel  voor  een deel  nog  minderjarig en  is  nog geen van hen 
getrouwd. Jacob is in 1733 getrouwd en in Berlicum gaan wonen 8.

3 - Zie ORA Rosmalen inv. no. 37, blz. 88v.
4 - Zie ORA Rosmalen inv. no. 41, blz. 42.
5 - Zie ORA Rosmalen inv. no. 33, blz. 19.
6 - Het wordt in het oudst bewaard gebleven huizenregister van Rosmalen uit 1736

  “het huijsje van de kinderen Jan Cappen” genoemd (zie bij huisno. 173).
7 - Uit de “lijste off settinge voor het jaer 1709” volgt, dat Jan Arien Cappen al in 1709 vlak bij

  Aelbert (IV 2) woonde, toen in “de Meullenhoeck”. Hij werd in 1709 aangeslagen voor 
  5 stuivers, Aelbert (IV 2) voor 25 stuivers (zie ORA Rosmalen inv. no. 38, blz. 18 t/m 21v).

8 - Jacobus (Jacob) Jan Cappen trouwt 8-2-1733 voor de 1e keer in Berlicum met
  Anna (Anneke) Laurent Jacobs van Lokven. Zij vestigen zich in Berlicum en krijgen
  6 kinderen. Marie wordt peettante van hun 3e kind, Jan. Na de dood van zijn 1e vrouw
  hertrouwt Jacob 31-5-1744 in Berlicum met Johanna Arnold de Ruijter. Zij krijgen 
  4 kinderen. Jacobs 10de kind wordt in 1752 geboren. Zijn 2e vrouw overlijdt in 1753.
  Volgens Peet Kappen, een nazaat van deze Jacob, die ik in het Rijksarchief van Den Bosch
  heb ontmoet, wordt Jacob zandschipper en voer hij met schepen zand van Berlicum naar 
  ‘s-Hertogenbosch. Opvallend is, dat Jacob geen peetoom van een van Roelofs zonen wordt.
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De zorg voor 2 gezinnen

Uit  het huizenregister van Rosmalen uit 1736 blijkt niet alleen, dat Maries ouders in 
1736 beide zijn overleden, maar ook dat  Roelof  (V 1) in 1736 hoofdbewoner van het  
huijsje van de kinderen Cappen is. Kennelijk is Roelof  (V 1) na zijn trouwen bij Marie 
en haar broers en zussen komen wonen en heeft hij als oudste de zorg voor 2 gezinnen 
op zich genomen.

De zorg voor 3 gezinnen

Uit het huizenregister van Rosmalen van 1736 blijkt ook, dat oma Anneke Popeliers op 
het  moment,  dat  dit  huizenregister  werd opgesteld,  nog leeft  en ze  in  1736 in huis 
no. 177 woont, naar ik aanneem samen met haar kleinkinderen Uken, Anneken en Aert. 
In huis no. 176 - “haar” boerderij in de Varckenshoeck 9 - woont op dat moment    Nelis  
van Vlijmen. Zoals uit een later stuk zal blijken, is no. 177 “het klijnhuis”,         dat 
naast haar boerderij in de Varckenshoeck staat 10 en heeft ze de boerderij aan    Nelis  
van Vlijmen verpacht.

Vrij kort na het opstellen van het huizenregister van 1736 moet oma Anneken Popeliers 
zijn overleden. Na haar overlijden krijgt Roelof (V 1) de zorg voor zijn eigen zussen en 
broer er ook nog bij. Roelof (V 1) wordt wat je noemt een echte “pater familias”.      Hij 
krijgt, of hij dat leuk vindt of niet,  de verantwoording voor 3 “gezinnen” op zijn dak. 
Wel  zal  ongetwijfeld  al  het  merendeel  van  de  nog  thuiswonende  broers  en  zussen 
werken en mee de kost verdienen. Dat laatste is trouwens ook bittere noodzaak, want 
van  maximaal  10  stuivers  per  dag  -  Roelof  (V  1)  is  nog  landarbeider -  zouden 
onmogelijk zoveel monden gevoed kunnen worden.

Hulp bij de verwerving van “oma’s” boerderij in de Varckenshoeck

Intussen is wel - met 5 kleine kinderen - zijn eigen woonsituatie onhoudbaar geworden. 
Gelukkig is de aangetrouwde familie van moederskant bereid hem te helpen. 

Roelof (V 1) wordt in staat gesteld om de boerderij in de Varckenshoeck, waarin hij zelf 
met zijn ouders, zussen en broer nog gewoond heeft, tegen gunstige condities te kopen 
(zie blz. 5).

9 - Volgens het huizenregister van 1736 is Anneken Popeliers de eigenaresse van no. 176 en 177. 
  Feitelijk had ze na de dood van haar tweede man Matheus (Theeuwen) Popeliers
  (zie voor zijn erfenis ORA Rosmalen inv. no. 40, f 2, (25 juni 1714)), 
  zoals gebruikelijk, het vruchtgebruik van (d.w.z. de zeggenschap over) no 176 tot haar dood. 
  Haar man Matheus Popeliers is dus vlak vóór 25 juni 1714 overleden.
  Anneken Popeliers heeft mogelijk dan “het klijnhuis” laten bouwen om daar zelf in te kunnen
  gaan wonen en haar boerderij te kunnen verpachten, want voor een oudere boerin was het
  runnen van een grote boerderij in die tijd een zware opgave.
  Anneken Popeliers is in 1736 wel de werkelijke eigenaresse van “het klijnhuis” no. 177 en
  de bijbehorende grond geweest. 

10 - Zie de erfdeling tussen de kinderen van Aelbert (IV 2) en Jenneken in deel 4.

Deel 5 : V 1 De periode van Roelofs eerste huwelijk (1732-1763)  P-4   



Kort samengevat komt het hier op neer, dat  Dries Mielisse van den Bergh, wonend in 
Os,  24  juni  1737  voor  Dirck  van  der  Sluijs en  Hendrick  Heeren,  Schepenen  van 
Rosmalen, zijn zwager  Jan van Rosmalen, wonend in  ‘s-Hertogenbosch, machtigt om 
samen  met  de erfgenamen  van  Theeuwen  Popeliers, “een  huijs  en  verse  heijde  
perseelen” “voornoemde  erffgenaemen  bij  testament  van  voors(eide)  Populier  
aengekomen en alsoo toebehoorde” publiekelijk te verkopen 11. De publieke verkoping 
van deze goederen 12 ten overstaan van  Schepenen van Rosmalen start nog diezelfde 
dag. De boerderij met bijbehorende grond wordt  in 4 gedeelten te koop aangeboden in 
de herberg van Dirck van der Sluijs, die ook als plaatsvervangend Officier optreedt.
In de condities wordt opgenomen, dat  “aen de vercoopers de magt van hen te mogen  
houden  aen  den  eersten tweeden  derden meerdere  mijnder  slager  off  ontslaeger  te  
weten  aen  den  geenen  hun  gelievende” “sonder  tegen  seggen  van  imandt”  “maer  
sullen  coopers  sijn  en  blijven  die  den  palmslag  van  de  vercoopers  werden  
gepresenteert” 13. Door deze bepaling zorgen de verkopers ervoor, dat Roelof (V 1) - ik 
neem aan tegen een tevoren afgesproken bod - de in de “1e coop” aangeboden boerderij 
kan kopen.  Kennelijk  is  een onderhandse verkoop van een boerderij  in die  tijd niet 
gebruikelijk.

De publieke verkoping van voorheen opa en oma’s boerderij in de Varckenshoeck

Ik zal van genoemde publieke verkoping een korte samenvatting geven.

De  “1e coop” betreft:  “een huijs en aengelegen landerijen gelegen binnen Rosmalen  
ter plaatse in den Varckenshoeck groot circa vier lopens (en) negentien ro(e)den, Oost  
de gemeene straat, Suijt en Noortw(aa)rs de kinderen Albert van der Kalle, Westwaars  
het Groot Gasthuijs van den Bos com suo, oft wel soo groot en klijne als het selve ter  
plaatse voors(eid)e gelegen is en bewoont wert bij Nelis van Vlijmen.” De koper moet 
jaarlijks op Lichtmis in Den Bosch een ½ zak rogge “aent gemeene lands ten comptoir  
van den rentmeester Tengnagel”  en 1 hele zak rogge aan  “het weeshuijs ten Bosch” 
“vergelden” en  daarnaast  jaarlijks  ruim  2½  gulden  aan  een  met  name  genoemde 
inwoner  van  Den  Bosch  betalen.  De  koper  kan  het  huis op  Pinksteravond  1738 
aanvaarden en het land na de oogst van 1738. De oogst van 1738 - van  de schaer te  
velde - is, zoals gebruikelijk, voor de helft voor de koper en voor de andere helft voor de 
pachter. Verder krijgt de koper op Pinksteravond 1738 van de pachter 10 gulden huur. 
De kosten  - schrijfgeld en belasting niet meegerekend - bedragen voor de 1e koop 8 
gulden 14.
Roelof (V 1) zet in op 50 gulden. Vervolgens wordt afgeslagen vanaf 400 gulden en 
“mijnt  (= biedt)  Roeloff  van der Kallen” als de vraagprijs tot  88 gulden is gedaald. 
Daarna slaat hij 10 slagen en nog eens 20 slagen 15. Niemand anders biedt mee! Het is 
immers al voor iedereen duidelijk dat Roelof (V 1) de boerderij mag kopen. Het bod is 
nog  voorlopig,  want  zoals  gebruikelijk  kan  iedereen  14  dagen  later  het  bod  nog 
ophogen.

11 - Alles in Carolus guldens, niet “in gout”.  Zie ORA Rosmalen inv. no. 43, blz. 100 en 100v.
12 - Publikaties in ’s-Hertogenbosch, Rosmalen en omliggende dorpen. Betaald moet worden in

  Carolus guldens, niet “in gout”.  Zie ORA Rosmalen inv. no. 43, blz. 100v t/m 108v.
13 - Zie ORA Rosmalen inv. no. 43, blz. 100v t/m 103.
14 - 3 gulden voor de Heer Officier, 3 gulden voor de schepenen, 1 gulden voor de vorster en

  1 gulden voor de armen . De kosten zijn gerelateerd aan de opbrengst.
15 - Iedere slag kost 2 gulden, 1 gulden voor de verkopers en 1 gulden “ten behoeve van den

  coopers slaager oft ontslager naar ouder gewoonte”.
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De “2e coop” betreft: 3 lopens en 2 roeden “teullandt met sijn houtwas (= struiken en 
bomen)” ook  gelegen  “in  de  Varckenshoeck”  “Oostw(aa)rs  de  gemeene  straat,  
Suijtw(aa)rs  de  wed(uw)e  Hermen Wonders,  Westw(aa)rs  Ariaen van  den Bergh en  
Noort Gerardus Velthuijsen” te aanvaarden na de oogst van 1737. De kosten bedragen 
4 gulden en 4 stuivers.
Anthoon van Beek zet in op 100 gulden. Vervolgens wordt afgeslagen vanaf 300 gulden 
en “mijnt Andries van der Loo uit Den Bosch” op 160 gulden. Hij hoogt vervolgens op 
met 15 slagen, waarop Toon van Beek nog met 1 slag ophoogt.

De  “3e coop” betreft:  1  lopens en 48 roeden  “teullant” gelegen  “te  Rosmalen  ter 
plaatse  genaempt  op  de  Lange  Heij”  “Oostw(aa)rs  Toon  Hoos,  Suijtw(aa)rs  de  
gemeene straet, Westw(aa)rs Mery Poulisse, en Noortw(aa)rs Nelis van der Donck”  
te aanvaarden na de oogst van 1737. De lasten bedragen jaarlijks een ½ zak rogge aan 
Louwerens Drossaert. De kosten bedragen 4 gulden en 4 stuivers.
Er wordt nu afgeslagen vanaf 150 gulden, waarbij  “Tomas van Beek, inwoonder tot  
s Bosch”, direct  “mijnt” en vervolgens nog met  10 slagen ophoogt. Hij vermeldt, dat 
als hij de koper blijft, hij dit land koopt voor de 4 kinderen van  Art van der Kallen, 
te weten Uken, Roelof, Art en (later met andere inkt ingevuld) Johanna van der Kalle 16.

De  “4e coop” betreft: 2 lopens en 23 roeden  “den halven Streep met sijn houtwas” 
gelegen  “te  Rosmalen  ter  plaetse  genaempt  in  de  Twee  Berge”  “Oostw(aa)rs  van  
Den Dungen, Suijtw(aa)rs den Decker com suo, Noortw(aa)rs de straet.” De lasten zijn: 
het onderhoud “van den somerdijk en de halve stoep aen de Tweebergse dijk, soo als dit  
perceel van outs gedaen heeft.” De kosten bedragen 4 gulden en 4 stuivers.
Er wordt afgeslagen vanaf 300 gulden en “Anthoony van Beek, inwoonder te Hintom” 
“mijnt” op 152 gulden en slaat vervolgens nog 10 slagen.

Ik neem aan, dat  Thomas van Beek Jennekens (oudste) broer is en dat  Roelof  (V 1) 
intussen “voogd van vaderszijde” en Thomas van Beek “voogd van moederszijde” van 
Roelofs zussen en broer, voor zover deze nog minderjarig zijn, is geworden.

Veertien dagen later, op 8 juli 1737, komt men ‘s middags opnieuw bijeen in de herberg 
van  Dirck van der Sluijs,  waar om twee uur vier kaarsen worden aangestoken, voor 
iedere  “coop” één.  Zolang de kaarsen branden,  kan iedereen het  bod nog ophogen. 
Niemand slaat nog een slag, zodat na het uitgaan van de kaarsen (omstreeks 3 uur) de 
vier  “copen” definitief  zijn geworden.  Roelof (V 1) wordt  eigenaar van de boerderij, 
maar moet, zoals we gezien hebben, nog tot Pinksteravond van het jaar 1738 wachten, 
voordat hij daadwerkelijk in de boerderij kan trekken.

Uit  de erfdeling uit 1743 (zie deel 4 V blz. 1 en 2) wordt duidelijk, dat  Roelof (V 1) 
de boerderij van zijn grootouders  niet voor zichzelf, maar  als hoofd van zijn 3e gezin 
heeft kunnen kopen. 
De boerderij wordt in 1737 gemeenschappelijk bezit van hem en zijn broer en zussen.

16 - De heer Willem Aenhuijs, president en locosecretaris heeft het kennelijk niet bij kunnen
  houden en heeft ook nog foutief Art i.p.v. Aelbert genoteerd. Of Roelof ouder was dan Uken
 weten we niet. Hij noteert Uken vóór Roelof, maar heeft Aelberts gezin duidelijk niet gekend.
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De ligging van de “van der Kallen” boerderij in de Varckenshoeck

Bij mijn weten bestaan er geen kaarten of plattegronden van Rosmalen van vóór 1832. 
In 1832 is het Kadaster opgericht. In alle gemeenten van Nederland zijn toen kadaster-
kaarten gemaakt,  ook in  Rosmalen.  Tussen 1737 en 1832 zijn  nog veel  boerderijen 
opgesplitst en zijn er ook huizen bijgebouwd, zodat de kadasterkaarten uit 1832 niet 
meer de situatie  uit  Roelofs tijd weergeven, maar toch kunnen we via deze kaarten 
achterhalen, waar de boerderij van de “van der Kallen’s” in de Varckenshoeck ongeveer 
heeft gelegen. Rosmalen was een grote gemeente en staat afgebeeld op een hele serie  
kaarten. Op een van die kaarten, waarop  het noordelijkste deel van de Varckenshoeck 
(d.w.z. slechts  een klein deel van de Varckenshoeck) staat getekend, staan  “de Lange 
Heide” en “de Tweebergsche Strepen” aangegeven 17. Daar bezaten ze landbouwgrond 
(zie de publieke verkoping en de erfdeling) en daar moet dus  hun boerderij en “het  
kleine huis” gelegen hebben.

fragment van een kadasterkaart uit 1832 met o.a. het noordelijkste deel van de Varckenshoeck 
met aan de benedenkant van dit fragment de zandweg van Den Bosch (via Hintham) naar Grave

en rechtsonder “de Lange Heide” en daarboven “de Tweebergsche Strepen”

Pas 33 jaar later wordt ook een plattegrond van de gemeente Rosmalen uitgegeven 18. 
Daarop heb ik (zie blz. 8) aangegeven, waar het afgebeelde fragment van de kadaster-
kaart ligt. Tegenwoordig raast het verkeer over de rondweg van Den Bosch - de A-2 - 
dwars door dit gebied. De  “van der Kallen” boerderij lag dichtbij waar nu het weg-
viaduct van de  A-2 over  Graafsebaan ligt. Van het zeer landelijke gebied uit Roelofs 
tijd met slechts een paar publieke zandwegen (“gemeene straeten”) is niets meer over.

17 - Zie: De kadasterkaart van de Gemeente Rosmalen, sectie E genaamd Hintham eerste blad
  uit 1832, getekend op een schaal van 1 : 2.500. (Het fragment is verkleind weergegeven.)

18 - Zie: De Gemeente-atlas van Nederland, van J. Kuyper, deel : de Provincie Noord-Brabant.
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plattegrond van de gemeente Rosmalen uit 1867 (verkleind)
met in de schuine rechthoek linksonder het op bladzijde 7 afgebeelde gebied

en (geblokt getekend) de intussen straatweg van Den Bosch (via Hintham) naar Grave

De opvang van het pachtersgezin

Nelis van Vlijmen moet - zoals we gezien hebben - de boerderij op Pinksteravond 1738 
verlaten. Hij kan niet meer op een nieuwe pachtboerderij aan de slag, daar is hij intussen  
te oud voor. Wat gebeurt er met het pachtersgezin? Je hebt niet zo maar een nieuw dak 
boven je hoofd. De oplossing, die onze familie in petto heeft, is heel bijzonder.

In februari 1738 vinden twee bruiloften plaats. Roelofs oudste zus  Uken (V 2) trouwt 
9-2-1738 met  Paulus Nelis van Vlijmen,  zoon van de pachter, en één week later op 
16-2-1738 trouwt Maries oudste broer Aerjaen met Hendrien Nelis van Vlijmen, dochter 
van de pachter. Het pachtersgezin wordt dus nog vóórdat het de boerderij moet verlaten 
familie.  Ukes  man  Paulus  van  Vlijmen wordt  huurder  van  “het  kleine  huis” en  op 
Pinksteravond 1738 verhuist Roelof (V 1) met zijn gezin naar de boerderij en      Nelis  
van Vlijmen met zijn vrouw naar “het Cappenhuisje”, waar zijn dochter al zal wonen en 
waarvan Nelis de huurder wordt. Met deze oplossing kan Roelof in 1738 al bij  Nelis aan 
de  slag  en  kan  Nelis na  de  verhuizing  Roelof nog  op  de  boerderij  helpen.  De 
verhuizingen vallen af te leiden uit het huizenregister van Rosmalen van 1741.
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een bladzijde uit het huizenregister van Rosmalen uit 1741
ontsierd door een enorme inktvlek, waarop in het origineel bij no. 173

de naam van Nelis van Vlijmen nog net leesbaar is en
bij no. 173 “het Cappenhuisje”, no. 174 het huisje van Jacob van Vlijmen

no. 176 de “van der Kallen” boerderij en no. 177 “het klijnhuis”
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De 18e eeuwse “huizen” in de Varkenshoek

Van Rosmalen zijn een hele serie 18e eeuwse “huizencohiers” bewaard gebleven.

De Rosmalense 18e eeuwse huizencohiers
In Rosmalen zijn - in ieder geval vanaf het jaar 1736 -  “huizencohiers” bijgehouden. 
Men liep in Rosmalen van het Heeseind tot Hintham - zie deel 4 IV 2, blz. P-2 - langs 
alle “huizen” - een boerderij heette ook huis - en noteerde in een genummerde lijst de 
eigenaar en hoofdbewoner. Ook “huijsplaatsen” kregen een nummer. Een huisplaats  
is een plaats waar een afgebrand of anderszins onbewoonbaar geraakt huis staat 
of heeft gestaan. In “de Varckenshoeck” liggen in 1736 meerdere huisplaatsen. 
Men is zo arm, dat men dikwijls geen nieuw huis kan bouwen. In 1736 heeft Rosmalen 
213 huizen en huisplaatsen 19. In  Empel - zie deel 3 V 6, blz. 10 - heeft men in het 
huizencohier ook schuren en stallen vermeld. Dat is in Rosmalen niet het geval.
Iedere vijf jaar stelde men een nieuwe lijst op, waarbij men tot 1761 de nummering van 
1736 aanhield 20. Een nieuw huis(je) kreeg een B-nummer en het dichtstbijzijnde oude 
huis een A-nummer. In 1761 telt Rosmalen 237 huizen en huisplaatsen en besluit men 
opnieuw te nummeren  21. Waarschijnlijk heeft men bij het opstellen van deze nieuwe 
lijst nummer 174 in eerste instantie over het hoofd gezien, want 174 wordt direct al 182 
B en nummer 175 182 A. Dankzij de  huizencohiers weten we van een deel van de 
gezinnen, waar ze gewoond hebben.

In de Rosmalense huizenregisters komen “huizen”, “huisjes”, “hutten” en “hutjes” voor. 
“Het klijnhuis”, waarin  oma Popeliers gewoond heeft, wordt geen “huisje” genoemd, 
het Cappenhuisje wel.  Roelof en  Marie zullen, voordat  ze naar de boerderij  konden 
verhuizen, zeer krap en armoedig hebben gewoond.

Veel van de kleine arbeidershuisjes uit die tijd zijn op een stukje woeste heidegrond 
gebouwd. Meestal heeft men bij de bouw ook een stukje heide bij het huis gekregen of 
kunnen verwerven om zo voor het eigen gezin wat houtwas en wat 
eten te kunnen verbouwen. Arbeiders hielden voor de mest voor 
hun stukje  land  varkens. De Varkenshoek zal  ongetwijfeld zijn 
naam te danken hebben aan het grote aantal arme lieden, dat er 
alleen varkens kon houden. Voor het houden van koeien en geiten 
moest  belasting  -  hoorngeld -  betaald  worden.  Het  houden  van  varkens  was 
belastingvrij. Alleen voor het slachten van een varken moest wel betaald worden, maar 
dat was niet zoveel. Ook in  Hintham, dat dikwijls bij  de Varkenshoek gerekend werd, 
stonden veel armoedige kleine arbeidershuizen.

19 - De 213 nummers zijn in 1736 als volgt verdeeld: 
  Het Heeseind 1 t/m 29, Cruijsstraet 30 t/m 58, Vliertsestraet en Sprockebos 59 t/m 84,
  Het Cattenbos en Kerkenhoek 85 t/m 119, Moolenhoek 120 t/m 123, Heijnis 124 t/m 139,
  Molestraet 140 t/m 156, Maliskamp 157 t/m 168, Varckenshoek 169 t/m 193 en
  tenslotte Hintham 194 t/m 213. 

20 - Opm.: Alleen het Rosmalense huizencohier van 1746 is niet bewaard gebleven.
21 - Opm.: De huizen en huisplaatsen in “de Varckenshoek” beginnen dan bij 177. 

  Roelofs boerderij krijgt dan no. 183 en “het klijnhuis” no. 184.
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De eerste jaren op de boerderij

Er  volgen  voor  Roelof  en  Marie heel  zware  jaren.  Roelof  zal  als  kleine  boer 
voornamelijk  voor  zijn  eigen gezin  en  evenals  zijn  moeder  vooral  rogge verbouwd 
hebben. Hij heeft de pech, dat de landbouw zich tot 1750 in een crisis bevindt. Tot 1750 
blijven de prijzen voor rogge dalen, terwijl de lonen gelijk blijven en de belastingdruk 
alsmaar  toeneemt.  Van  1740  tot  1754  heerst  er  ook  nog  veepest,  waartegen  men 
indertijd helemaal niets kon ondernemen. Veel vee stierf en zonder vee geen mest en 
zonder mest geen rogge. De vervanging van een gestorven koe was duur en dikwijls niet 
op te brengen, zeker niet als men als boer meerdere jaren achtereen door die veepest 
werd getroffen. Het inkomen uit landbezit werd voor velen  negatief. Bleef  de ellende 
hierbij?  Bepaald  niet!  De  beginjaren  op  de  boerderij  gaan  de  kronieken  in  als 
rampjaren.

Het rampjaar 1740
Over het rampjaar 1740 vermelden de kronieken, dat de winter  zó streng was, dat er 
“veele mensen van coude sijn gestorven en van de wilde beesten sijn verscheurt” 22 en 
dat er  in mei  “sulcken honger en gebreck is,  datter veele  beesten van honger sijn  
gestorven” en “de grooten nooten op de boomen sijn bevrosen, dat se swart sijn” 23. 
De vorst hield aan tot in juni, met als gevolg dat er niet gezaaid en geoogst kon worden 
en in de jaren daarna in Nederland hongersnood heerste, ook bij de boerenbevolking 24. 
In Rosmalen komt daar nog een watersnoodramp bij. Dat jaar komt het water hoger te 
staan dan iemand zich kan heugen.

Roelof en Marie verliezen ook hun 3e zoontje. Hun 6e zoontje, op eerste kerstdag 1739 
gedoopt,  wordt daarom opnieuw  Hendrick of  Heijn genoemd. Van deze zoon wordt 
Laurens  Cappen peetoom  en  Maries  jongste  zus Peternel  peettante.  Waarschijnlijk 
hebben Roelof en Marie in deze tijd ook nog hun 5e zoontje  Teunis of  Toon verloren. 
Ook  “de Cappens” worden zwaar getroffen.  Peternel is maar kort peettante geweest. 
Ze  overlijdt  6  januari  1742  in Berlicum en  is  daar  drie  dagen  later  ook  begraven. 
Hendrien wordt het zwaarst getroffen. Zij verliest haar tweede dochtertje Johanna 25 en 
- zwanger van haar derde kind 26 - ook haar man. Na de dood van Aerjaen Cappen 27 

heeft Roelof zich over haar ontfermd. Mogelijk heeft hij haar ook nog met haar kinderen 
in huis genomen, want na Aerjaens dood wordt het Cappenhuisje verkocht.
Nog voordat het Cappenhuisje verkocht wordt, hebben Roelof (V 1), Aert (V 4) en hun 
twee zwagers - in 1742 is ook Anneke (V 3) getrouwd - besloten om de boerderij en 
bijbehorende grond te verdelen. Die erfdeling wordt 12-1-1743 notarieel bekrachtigd 
(zie deel 4 V , blz. 1 en 2). Een maand later wordt het Cappenhuisje publiek verkocht. 

22 - Zie: Rosmalen vroeger, door Henk de Werd.
23 - Zie: de scriptie “Geschiedenis van Rosmalen”, door Ellen van Helvoort.
24 - Opm.: Men denkt dat deze hongersnood er toe geleid heeft, dat men aardappelen is gaan eten

  en daarna, om niet alleen afhankelijk te zijn van granen, ook aardappelen voor consumptie is
  gaan telen. Vanaf dan wordt langzaamaan ook de aardappel een belangrijk voedingsmiddel.

25 - Johanna Cappen is 15-10-1740 in de St Jacob van ‘s-Hertogenbosch gedoopt.
26 - Omdat haar oudste zoon Adriaan heet - dus naar zijn vader is genoemd - moet hij

  na de dood van Aerjaen zijn geboren.
27 - Opm.: Roelof en Marie hebben hun 7e en 8e zoon naar hem genoemd. Van beide kinderen is

  Hendrien peettante geworden. Deze zonen hebben waarschijnlijk beide maar kort geleefd.
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Maries kleine erfenis

In 1743 verkopen de overgebleven kinderen Cappen het huisje, dat ze van hun ouders 
hebben geërfd.

De verkoopakte van het huisje van de kinderen Cappen
Kort samengevat:
“Roelof van der Callen als in huwelijck hebbende Maria Cappen
en  sig  fort  en  sterck  makende  en  de  rato  caveerende  (=  optredend) voor  de twee  
onmondige kinderen van Adriaan Cappen genaempt Maria en Adriaantje Cappe,
Jacob Cappe 28 , Laurens Cappen 29 , Lucas Cappen 30 en
Heleen Cappen, jongedogter met de momboir bij haar verkooren
en naer gewoonte van den regter aan haar gegeven en verleent” 
hebben 11 februari 1743 “een huijs en aangelag groot seventien roeden (= ca. 0,05 ha) 
of soo groot en cleijn het selve geleegen is alhier ter plaatse genaempt in den Verkens-
hoeck,  oostw(ae)rs  de  gemeene  straat,  westw(ae)rs  en  zuijtw(ae)rs  monsieur  
Velthuijsen en  noortw(ae)rs  de  wed(uw)e  van  de  Weijgert,  de  comparante(n)  
aangecomen bij successie van haare ouders” voor “45 guldens” 31 aan Dries Driesen 
van Boekel verkocht. Roelof en  “de Cappens” kunnen niet schrijven en tekenen met 
een kruisje 32.

Uit deze akte kunnen we opmaken, dat Marie Kappe 33 uit een groot en arm gezin komt. 
Maries erfenis bedraagt slechts f 7,31. Het huisje, waarin Roelof (V 1) in het begin van 
zijn huwelijk gewoond heeft, is duidelijk een armoedig arbeidershuisje geweest.

Roelofs boerderij, centrum van bedrijvigheid

Bij  de erfdeling in 1743 - waarschijnlijk op verzoek van de man van  Anneke (V 3) - 
krijgt Aert (V 4) “het klijnhuis” en grond. Ook hij wordt boer, maar “het klijnhuis” is 
geen boerderij. Aert (V 4) zal dus zijn vee bij Roelof (V 1) in de potstal van de boerderij 
hebben moeten onderbrengen. Ook voor het onderbrengen van het grotere landbouw-
gereedschap, zoals een mestkar, om de mest uit te rijden, zal hij zelf geen schuur hebben  
gehad.  Ook  Ukes  man  heeft  geen  eigen  boerderij.  De  boerderij  wordt  weliswaar 
op papier gesplitst,  maar in de praktijk hebben Aelberts kinderen in 1743 wel ieder 
hun eigen land gekregen, maar moeten ze verder veel samen gedaan en gedeeld hebben. 
Roelofs  boerderij blijft,  in  ieder  geval  voor  Aert en  voor  Paulus  van  Vlijmen,  het 
centrum van hun bedrijvigheid en dus eigenlijk  als familieboerderij functioneren.

28 - Zie noot 8.
29 - Laurens Cappen, peetoom van Jan (VI 2) en Heijn (VI 6), trouwt 26-5-1748 in Rosmalen

  met Mechtildis (Mechgel) Gerit Cappen. Marie wordt peettante van hun zoon Laurens en 
  van hun dochter Gerdien. (Laurentius wordt 23-11-1749 in Rosmalen gedoopt en 
  Gerdina 2-9-1753.)

30 - Opm.: Lucas (Luijkes) Jan Kappen wordt 28-4-1772 als “arme” in Rosmalen begraven.
  Voor zijn dood woont hij - volgens zijn begraafakte - bij Rut Jacob van Locven.
  Ook hij is evenals Jacob geen peetoom van een van Roelofs zonen geworden.

31 - Opm.: “De 40ste penning”, de belasting, die hierover afgedragen moet worden,
  bedraagt 1 gulden, 2 stuivers en 8 penningen.

32 - Zie ORA Rosmalen inv. no. 61, blz. 43, 43v en 44.
33 - Opm.: Haar familienaam komt voor als Cappe(n) en Kappe(n). Tegenwoordig is het Kappen.

Deel 5 : V 1 De periode van Roelofs eerste huwelijk (1732-1763)  P-12   



Aert (V 4) en zijn gezin

Terwijl  Uke al eerder met een buurjongen en  Roelof met een buurmeisje is getrouwd, 
trouwt ook Aert (V 4) in 1745 met een buurmeisje, nl. met Geertrui Jacob Wonders 34. 
De weduwe Jacob Wonders 35 woont met  Geertrui  in huisno. 172. Hun huurhuis, dan 
nog eigendom van de heer Eijbergen, staat op de huizenlijst van 1741 als “huis” en niet 
als “huisje” vermeld, maar het kan geen boerderij zijn geweest, want na Aerts trouwen 
maakt Uke in “het kleine huis” plaats voor Geertrui en verhuist zíj met haar gezin naar 
172 (zie de huizenlijst van 1751). Als 172 een pachtboerderij geweest was, zou  Aert 
ongetwijfeld zelf daarheen verhuisd zijn. Aert en Geertrui krijgen 3 kinderen, waarvan 
de oudste  twee waarschijnlijk jong gestorven zijn.  Hun 3e kindje,  Meijntie (VI 11), 
moet volgens haar overlijdensakte omstreeks 1751 geboren zijn.  Aert is vrij  snel na 
Meijnties geboorte gestorven, want in  de huizenlijst van Rosmalen van 1756 staat bij 
huisno. 177 : “Een huijs van de wed(uwe) van der Calle en wert bij haar bewoont”. 
Het overlijden van Aert (V 4) moet ook bij Roelof en zijn gezin hard zijn aangekomen. 
Ongetwijfeld heeft Roelof (V 1) zijn schoonzus en haar kind(eren) extra moeten helpen. 
Geertrui blijft in “het kleine huis” wonen en hertrouwt in 1757 met de dan net weduw-
naar geworden Cobus de Ruijter, ongetwijfeld een broer van Johanna Arnold de Ruijter, 
de 2e vrouw van Jacob Kappen (zie noot 8), omdat Joannes Nolle de Ruijter peetoom 
van Geertrui en Cobus dochter Ardien wordt 36. Marie wordt Ardiens peettante.

Uke (V 2) en haar gezin

Uke en Paulus van Vlijmen verhuizen dus naar no. 172 en blijven daar wonen ook nadat 
ze (vóór 1751) zelf eigenaar van het  huisje van  Jacob van Vlijmen 37 (no. 174) zijn 
geworden. In 1751 huren ze hun huis van Anthony van Beek, die het dan bezit.

Anneke (V 3) en haar gezin

Of Anneke en Nelis van den Ertvogel na hun trouwen direct een eigen huis of boerderij 
hebben gehad, weet ik niet. Nelis komt in de huizenlijsten van Rosmalen niet als hoofd-
bewoner  voor.  Omdat  ze  bij  de  erfdeling  (zie  deel  4  V ,  blz.  2)  meer  land  achter  
Hintham dan  op  “de  Lange  Heijde” hebben  gekregen  en  zij  in  1760  in  ‘s-
Hertogenbosch blijken te wonen, neem ik aan, dat ze in het Bossche deel van Hintham 
hebben gewoond.    Nelis is mogelijk een boerenzoon geweest, die zelf een boerderij en 
land heeft geërfd.    In 1752 kan hij “een stuck teulland” kopen, dat grenst aan de grond, 
die hij al bezit 38. Hun 6 kinderen (zie deel 4) zijn in de St. Jacob van ‘s-Hertogenbosch 
gedoopt.

34 - Opm: In de doopakte van haar 4e kind staat pas voor het eerst 
  haar achternaam - Strick -vermeld.

35 - Opm.: Uit de naamgeving van Aerts 3e kind kan afgeleid worden,
  dat haar voornaam Willemina (Willemijn / Meijntie) geweest zal zijn.

36 - Zie deel 6 bij de aanvullingen en correcties bij deel 1 t/m 6, blz. Aanv-2.
37 - Jacob van Vlijmen zal een broer van Paulus geweest zijn.

  Hij wordt in 1742 peetoom van Paulus 2e dochter Joanna.
38 - Opm.: Voor de “coop” van die grond moet hij 70 gulden betalen, maar voor de lasten,

  die er op rusten, meer nl. 70 gulden 2 stuivers en 8 penningen en aan “40ste penning”
  3 gulden 14 stuivers en 2 penningen, totaal 143 gulden 16 stuivers en 10 penningen!
  Zie ORA Rosmalen inv. no. 88, blz. 184 (datering verkoopakte: ‘s-Hertogenbosch
  21 sept. 1752 en geregistreerd in Rosmalen 29 okt. 1752).



Aan de grond

Roelof heeft een kapitaal van 150 gulden geleend van juffrouw Cattarina Bruijnings 39, 
wonend in ‘s-Hertogenbosch tegen een rente van 5%. Omdat hij de lening na een jaar 
niet kan aflossen en de rente niet kan betalen, verschijnt hij met Paulus van Vlijmen en 
Cornelis van den Ertvogel op 12 april 1760 voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch en 
wordt de lening met een rente van 5% per jaar excl. kosten voor een jaar verlengd, 
waarbij Paulus en Nelis voor Roelof (V 1) als borg optreden. De lening heeft een opzeg-
termijn van 3 maanden 40. Uit een aantekening in de marge van de akte volgt, dat Roelof 
de lening jaar na jaar heeft moeten verlengen en niet heeft kunnen aflossen.

Paulus van Vlijmen leent van dezelfde juffrouw 250 gulden, ook tegen een rente van 5% 
excl. kosten, waarbij Jan van der Velde en Cornelis van den Ertvogel als borg optreden. 
Paulus van Vlijmen kan deze lening 30 mei 1767 aflossen 41.

Ook  Cornelis  van den Ertvogel zit  aan de  grond.  Hij  heeft  6  februari  1760 al  (als 
inwoner van ‘s-Hertogenbosch 42) 200 gulden geleend van “Anna Habraken, meerder-
jarige jongedogter wonend in ‘s-Hertogenbosch”, tegen een rente van 4%, exclusief 
kosten, ook met een opzegtermijn van 3 maanden, waarbij Roelof (V 1) en Paulus van 
Vlijmen als  borg  optreden  43.  Met  dat  borg  staan  voor  elkaar  riskeren  ze  de 
inbeslagname van al hun bezittingen, maar dat laatste gebeurt gelukkig niet.

Terwijl ze financieel al aan de grond zitten, overlijdt Uke 6-4-1762 en Marie 31-1-1763.

uit “het Doodt Boeck van Rosmalen, beginnende met de maand Meij 1748”

Roelofs en Paulus toekomst storten even in. Paulus van Vlijmen hertrouwt in juni 1763. 
Roelof (V 1) hertrouwt voorlopig niet.
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     fotokopie of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

39 - Opm.: “Juffrouw” wil in die tijd niet zeggen, dat ze ongehuwd is.
40 - Opm.: Ook op het afsluiten van een lening wordt belasting - de 40ste penning - 

  (d.w.z. op iedere 40 penningen 1 penning) (hier 3 gulden en 15 stuivers) ingehouden.
  Zie ORA Rosmalen inv. no. 89, blz. 101 en 101v (‘s-Hertogenbosch 12 april 1760,
  geregistreerd in Rosmalen 21 april 1760).

41 - Zie ORA Rosmalen inv. no. 89, blz. 102 en 102v.
42 - Opm.: Een deel van Hintham behoorde tot ‘s-Hertogenbosch. “Inwoner van ‘s-Hertogenbosch”

  wil niet zeggen, dat hij in de stad ‘s-Hertogenbosch gewoond heeft.
43 - Zie ORA Rosmalen inv. no. 89, blz. 107, 107v en 108.
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Roelofs 2e huwelijk

Roelofs tweede ondertrouwakte

Roelof (V 1) hertrouwt pas in 1768. Hij trouwt dan met een vrouw, die twee onwettige 
kinderen op de wereld heeft gezet en bij haar trouwen al meerdere kleinkinderen heeft. 
Omdat zij in ‘s-Hertogenbosch woont, trouwen ze daar.

1768
1   10 Jan Roelof van der Kalle wed(uwnaa)r van Marie Kappe
2   17 d(it)o Geb(oren) en woonende te Roosmalen
3   24 d(it)o met

Marie Hendriks van der Donk   Geb(oren)
te Roosmalen en woonende alhier

de tweede ondertrouwakte van Roelof (V 1) 
uit het Ondertrouw Register der Hoofdstad ‘s-Hertogenbosch (8-10-1767 tot 8-10-1768)

in het midden het stadhuis van ‘s-Hertogenbosch, gelegen aan de Markt,
waarin Roelof (V 1) in 1768 met Marie Hendriks van der Donk is getrouwd

detail uit een gewassen pentekening van Jac. Everts uit de 2e helft van de 18e eeuw
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De Bossche ondertrouwakte is  zeer summier.  Uit  de Rosmalense akte blijkt,  dat het 
“afschrift”, dat naar de schepenbank van Rosmalen gestuurd wordt, iets uitvoeriger is.

Roelofs 2e ondertrouwakte uit het “Trouwboeck des Dorps van Rosmalen” (beginnend 10-2-1753)

Roelof  van  der  Kalle  wed(uwnaa)r  van  Maria  Hendriks  Kappe  geb(oren)  en  woonende  te 
Roosmalen met Maria Hendriks van der Donk J(onge) D(ochter) geb(oren) te Roosmalen en 
woonende alhier -
Verklaare ik ondergesz(eite) secretaris van de huwelijkse zaaken dat de voorsz(eite) persoonen 
alhier in ondertrouw zijn opgenomen, moetende derselver gebode mede te Roosmalen gaan en 
waar van op sijn tijd de nodige verklaringen zal worden ingewag(t). 
Actum ‘s-Hertogenbosch den 9 Januarij 1700 agt en sestig (was getekent) 
Jacob de Gijselaar
Geregistreert en accorderende (= in orde) bevonden binnen Rosmalen den 11e januari 1768.

Deze akte is vastgelegd door de Rosmalense schepen-locosecretaris Brocx.

Ook bij  Marie Kappen wordt het patroniem  Hendriks gebruikt. Dit zou juist kunnen 
zijn. In dat geval wordt bij haar het patroniem van haar overgrootvader gebruikt, maar 
het zou ook een vergissing kunnen zijn. Mogelijk is zij verder nooit zo genoemd.

Vóórdat Roelofs 2e vrouw Marie met hem trouwt, laat zij een testament maken.
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Het testament van Maria Hendriks van der Donk

Ook het testament van Marie van der Donk is door de schepen-locosecretaris Brocx van 
Rosmalen vastgelegd 1. Vanwege de vele uitwijdingen zal ik de inhoud samenvatten.

“In  den  naame  des  Heeren  Amen.  Compareerde  voor  ons  Johannes  Peperkoorn  
en  Gerardus  van  Grinsven,  scheepenen  deezes  dorps  en  dingbanke  van  Rosmalen  
Maria  Hendriks  van  der  Donk  teegenswoordig  bruijd  van  Roelof  van  der  Kalle,  
woonagtig binnen de stad ‘s Bosch, thans alhier present, gesont naar den lichaame  
gaande en staande, haar verstant, redenen en memorie volkomentlijk hebbende ende  
gebruikende zoo als ons op ‘t passeeren deezes is gebleeken, de welcke verklaarde niet  
gaarne  van  deeze  aarde  te  willen  schijden  zonder  alvoorens  van  haare  tijdelijke  
goederen haar van God Almagtig verleent, gedisponeert te hebben.” 
Dan volgt, dat eventuele voorgaande wilsbeschikkingen niet meer geldig zijn. Verder 
laat zij  bij haar dood allereerst na  “aan haaren natuurlijken zoon Hendrik van den  
Ertvogel  in  onegte  verwekt,  een  goud  kruijs  met  een  goude  knop”  en  bij  zijn 
vooroverlijden laat zij dit kruis na aan zijn kinderen en “aan haaren natuurlijke dogter  
meede in onegt verwekt, met name Maria 2 van der Donk, thans getrouwt met Paulus  
de Vries, een beste serge vrouwe rok en jak” en bij haar vooroverlijden laat zij deze 
kleding na aan haar kinderen.
Verder laat zij aan haar kinderen of bij vooroverlijden aan hun kinderen / erfgenamen 
na: “ een groote kooper en dito klijne keetel, een dito kopere en blikke koffij keetel, een  
denne kast, een kist, een bedt en toebehoren, twee wolle dekens, een paar slaaplaakens, 
zeeven  stoelen,  een  ijzer  potje,  tang,  schup  en  ketting,  een groote  en  klijne  tafel” 
en verder alles, wat zij bij haar dood bezit.
“Aldus gedaan, getesteert en gepasseert, heeden binnen Rosmalen
den twintigsten Januarij 17 C agt en sestig.” 
Roelofs bruid kan niet schrijven. Zij tekent met een kruisje.

Marie  blijkt  slechts  twee  kostbare  stukken  te  bezitten, 
haar gouden kruis en haar serge dameskostuum. Aan dat 
laatste zou je misschien niet direct denken, maar goede 
kleding is  in die  tijd kostbaar! Alles wordt nog met de 
hand gemaakt, van het spinnen van de draden tot en met 
het  naaien  van  de  kleding.  Men  heeft  hier  nog  geen 
machines  voor.  Het  is  zelfs  heel  goed mogelijk,  dat  de 
waarde van haar serge kostuum hoger was dan die van 
haar gouden kruisje.
Het dragen van een gouden kruisje gaf indertijd behalve 
een blijk van devotie ook een zekere welstand aan.

Uit haar testament volgt ook, dat Roelofs 2e vrouw geen 
onroerend goed bezit en Roelof niets van haar zal erven.

  tekening uit 2e helft 18e eeuw

1 - Zie ORA Rosmalen inv. no. 34, blz. 134 t/m 135v.
2 - Opm. Dit is niet correct! Ze heet geen Maria maar Hendrina van der Donk.
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Roelofs tweede trouwakte

Roelof (V 1) en Marie trouwen 24-1-1768 voor de Schepenbank van ‘s-Hertogenbosch. 
Waarschijnlijk zijn ze ook in ‘s-Hertogenbosch voor de kerk getrouwd.

de tweede trouwakte van Roelof (V 1)
uit het civiele trouwregister van ‘s-Hertogenbosch

Hun stiefkinderen en stiefkleinkinderen

Zowel Roelof als Marie krijgen er door hun huwelijk stiefkinderen en stiefkleinkinderen 
bij. Voor Maries (klein)kinderen zal het heel bijzonder geweest zijn eindelijk een vader 
en opa te krijgen.  Roelof (V 1) wordt peter van zijn stiefkleinkinderen  Hendrien  en 
Marie, de twee jongste dochters van Hendrik en Mi van den Ertvogel, die in 1772 en 
1774 zijn geboren en zijn tweede vrouw  Marie van der Donk wordt meter van haar 
stiefkleinkinderen  Albertus 3 en  Maria, de tweeling van  Heijn (VI 6), die in 1769 is 
geboren.

Het laatste levensteken van Roelofs tweede vrouw

Het laatste levensteken, dat ik van Roelofs tweede vrouw Marie gevonden heb, is dat 
ze op 20 februari 1769 meter van Heijns hier bovengenoemde tweeling geworden is. 
Omdat Roelof voor zijn tijd zéér oud geworden is, zal hij haar dus wel overleefd hebben 
en - mogelijk zeer snel - voor de tweede keer weduwnaar geworden zijn.

   © 2004/2009   M. J. Ph. van der Kallen,  Bachplein 5,  2651 TZ  Lansingerland (Berkel en Rodenrijs)
   Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk,
   fotokopie of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

3 - Opm.: Uit het Rosmalense Collectboek blijkt, dat Albertus (VII 15) geen 1 jaar geworden is.
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Het verlies van de Rosmalense “van der Kallen” boerderij

Een start met te weinig landbouwgrond

Bij de publieke verkoping van zijn opa’s boerderij in 1737 is de “2e en 4e coop”, samen 
ruim 0,8 ha, naar Toon van Beek gegaan en bij de erfdeling in 1743 nog eens ruim 2 ha 
naar  zijn  broer  en  twee  zwagers  1. Roelof (V 1)  krijgt  bij  die  erfdeling  zijn  opa’s 
boerderij met maar vier lopens ( = ca. 0,7 ha ) landbouwgrond! Dat is veel te weinig om 
met een gezin redelijk van te kunnen leven. Daarvoor moest je 2 ha land en 2 koeien 
bezitten. Roelof is, doordat híj de boerderij krijgt, in feite slechter af dan zijn broer en 
zwagers.

Ramp na ramp

Of  Roelof (V 1)  ooit  een  renderend  bedrijf  heeft  gehad,  betwijfel  ik.  Hij  trof  het 
namelijk ongelooflijk slecht. Ik noemde in het vorige hoofdstuk al het rampjaar 1740, 
de tot 1750 dalende prijzen voor rogge en de veepest, die van 1740 tot 1754 heerste en 
de boeren tot wanhoop dreef. Na 1754 worden de omstandigheden, waaronder hij zijn 
boerenbedrijf draaiend moet zien te houden, er beslist niet beter op. In 1757 volgt een 
nieuw rampjaar. Roelof maakt met zijn gezin voor de tweede keer een watersnoodramp 
mee.

De verschrikkelijke watersnoodramp van 1757

“Jacob Pierlinck, Kapitein Luitenant en ordinair Ingenieur ten dienste der Verenigde  
Nederlanden”, heeft de watersnoodramp van februari 1757 beschreven in zijn boekje 
“De verschrikkelijke Watersnood, langs de rivieren de Waal en de Maas, voorgevallen  
in de maand Februari des jaars 1757”, uitgegeven in Amsterdam door Tirion in 1757. 
Hij vindt, dat er na de watersnoodramp van 1740 voor de plattelandsbevolking te weinig  
is  gedaan om een nieuwe ramp te voorkomen. Hij  houdt  o.a.  een pleidooi  voor het 
maken van overlaten. De citaten en de afgedrukte tabel komen uit zijn boek.

Op 11 december 1756 is het beginnen te vriezen. Twee maanden later, na een periode 
van strenge vorst, treedt op 12 februari 1757 vrij plotseling de dooi in. De dijken langs 
de Waal en de Maas kunnen het smeltwater en het kruiende ijs, dat van de bovenloop 
van de rivieren ons land binnenkomt, niet aan. IJs en water stromen over de dijken heen 
en  op maar liefst 24 plaatsen breken de rivierdijken door, o.a. op 4 plaatsen bij Lith, op 
7 plaatsen bij  Kessel en op 1 plaats bij  Maren. Ook de binnenlandse dijken breken op 
25 plaatsen door, waaronder de Zomerdijk tussen Nuland en Hintham op 4 plaatsen en 
de Rosmalense dijk op 3 plaatsen. “De overstroming, die daar op gevolgd is, heeft hier  
aan, voor veele armen en door zulk een harden winter uitgeteerde ingezetenen, op een  
deernis waardige wijze het zegel gehangen (= hun lot bezegeld)”.
De Maasdorpen, waaronder  Rosmalen, komen plotseling geheel onder water te staan. 
Bomen worden ontworteld, hutten, schuren en zelfs huizen worden weggespoeld. Veel 
huizen - vooral boerderijen - raken zwaar beschadigd. De getroffen bewoners vluchten, 
voorzover dat nog kan, met alles wat ze redden kunnen, naar hun zolders.

1 - Zie blz. P-6 en in deel 2  IV 4, blz. S-5 noot 4 en in deel 4  V, blz. 1 en 2.
  Opm.: genoemde Toon van Beek is vermoedelijk een broer van Roelofs moeder geweest.
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Veel vee verdrinkt. Sommige mensen verdrinken bij hun pogingen hun vee te redden. 
Op  veel  plaatsen,  waar  dijkbreuken  hebben  plaatsgevonden,  komt  behalve  de 
aangespoelde  rotzooi,  over  de  grond  ook  een  dikke  laag  zand te  liggen.  Veel 
landbouwgrond  wordt  daardoor  onbruikbaar.  Tijdens  deze  ramp  krijgt  men  op  14 
februari ook nog te maken met noodweer, met storm, hagel en onweer. De landsregering 
organiseert noodhulp.   Tot 1 april 1757 (!) wordt geprobeerd met schuiten over het 
water brood, rogge en veevoer bij de getroffen bevolking te krijgen. De schade aan 
beschadigde huizen en door verdronken vee valt niet te schatten en schrijft  Pierlinck: 
“Het  zoude een werk  zonder  einde  zyn,  indien  men naauwkeurig  wilde  nagaan de  
menigte en de waarde van eetwaren, koorn, hout, hooi, stroo, en meubilaire goederen,  
dewelke of zijn weggedreven of bedorven: deze zijn niet te begroten. Het zal dan genoeg  
zyn aan te halen dat hier om de Stad ‘s Bosch zestien dorpen gevonden worden, alwaar  
weinig of geen voeder, voor de overgeblevene beesten, over is gebleven”. Hoe zwaar 
Rosmalen getroffen is, blijkt uit onderstaande tabel.

tabel uit het hiervoor genoemde boek van Jacob Pierlinck

Van de Rosmalense huizen en boerderijen is maar liefst driekwart zwaar beschadigd.
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Bertus (VI 1),  Jan (VI 2) en Heijn (VI 6) zijn 24, 23 en 17 jaar als ze dit meemaken. 
Hun vaders landbouwgrond is - net als dat van de boeren om hen heen - voorlopig 
onbruikbaar. Zij zullen elders de kost hebben moeten verdienen en dat was, doordat het 
ellende alom was, niet gemakkelijk. Bertus, die ook de vorige watersnoodramp bewust 
heeft meegemaakt - hij was toen 7 jaar - zal waarschijnlijk door deze tweede waters-
noodramp er van afgezien hebben om - als oudste zoon - zijn vader op de boerderij op 
te  volgen.  Hij  meldt  zich  aan  bij  het  leger.  Dat  was  indertijd  een  van  de  weinige 
mogelijkheden om een weliswaar laag, maar wel vast loon te verdienen.
De zeer hoge bedragen, die Roelof en zijn zwagers in 1759 resp. 1760 moeten lenen 
(zie  blz.  P-14),  zijn  ongetwijfeld  nodig  geweest  voor  herstelwerkzaamheden en  om 
nieuwe koeien aan te schaffen om met hun bedrijf  een nieuwe start te kunnen maken. 
Hierbij moest je enig geluk hebben. Roelofs zwagers hebben dat gehad, maar Roelof 
niet.

Enig geluk voor Roelofs zwagers

Roelofs oudste zus Uke (V 2) treft het zelf niet. Ze wordt samen met haar schoonvader 
Nelis van Vlijmen 2 op 6 april 1762 in  Rosmalen begraven. Ze zijn kennelijk aan een 
besmettelijke ziekte  bezweken.  Haar  man  Paulus van Vlijmen hertrouwt  in  1763 en 
boert  na  bovengenoemde  herstart  goed.  Hij  heeft  zijn  lening  in  mei  1767  kunnen 
aflossen.     Uit de bewaard gebleven belastinglijsten van Rosmalen 3 blijkt bovendien, 
dat  hij  eind  1763  voor  het  “hoorngeld” voor  3  keer  heel  en  1  keer  half  wordt 
aangeslagen, m.a.w. dat hij voor  3 runderen van 3 jaar of ouder  en m.b.t. het “halve 
hoorngeld”, dat hij       óf voor een tweejarig rund óf een geit - doorgaans het eerste - 
moet betalen. Ook in de jaren daarna betaalt hij voor minstens 4 beesten  hoorngeld, 
eind 1766 zelfs voor 5½!

Roelofs zus Anneke (V 3) en haar man Nelis van de Ertvogel bereiken voor hun tijd een 
hoge leeftijd. Dat Nelis  goed geboerd heeft, blijkt uit het feit, dat hij zijn vrouw duur 
laat  begraven.  Anneke  wordt  4-3-1783  op  het  St  Janskerkhof in ‘s-Hertogenbosch 
begraven. Bij haar begrafenis wordt de kist  “met het St Jan kleet bedekt”, waarvoor 
extra betaald moest worden, en bovendien worden  een uur lang de klokken geluid - 
kosten  2  gulden!  Alleen  mensen  in  goede  doen  konden  zich  deze  extra  uitgaven 
permitteren.

Geen geluk voor Roelof

Roelof  (V 1) verliest in januari 1763 zijn vrouw. Of zij aan een besmettelijke ziekte 
heeft  geleden  en  Roelof  ook  ziek  geweest  is,  valt  uit  de  bewaard  gebleven 
archiefstukken niet op te maken. Wat uit “het Rosmalense Collectboek der Gemeene ‘s  
landsmiddelen” (zie noot 3) wel duidelijk wordt, is, dat Roelof de koe of koeien - die 
hij ongetwijfeld van het in 1759 geleende geld heeft gekocht - al vóór Maries dood niet 
meer heeft!
2 - Opm.: Ukes schoonmoeder is in 1756 overleden en 9-3-1756 in Rosmalen begraven.
3 - Zie “Het Collectboek der Gemeene ‘s landsmiddelen over de Ingesetenen van de dorpen van

  Rosmalen, daar in begreepen de Personele Omslagen, Hoofd en Hoornbeeste, Geslagt,
  Accijns (drank) en besaaijde mergen off Haverlanderijen, begonnen de 1ste October 1763”.
  Opm.: Het belastingjaar voor de gemene middelen (een landsbelasting) loopt van St Bavo tot
   St Bavo (= 1 okt.), dat voor de personele omslag (een dorpsbelasting) per kalenderjaar.
  Deze belastingen worden vanaf ca. 1760 niet meer opgehaald door de burgemeesters,
  maar door daarvoor aangestelde en betaalde “collecteurs”. Vandaar de naam Collectboek.
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Roelof wordt eind 1763 namelijk niet voor hoorngeld (!) aangeslagen. Hij moet over het 
belastingjaar 1762/1763  1½ gulden voor  de gemene middelen 4 en  3 gulden voor  de 
personele omslag 5 betalen. Roelofs herstart is duidelijk mislukt! Daardoor kan hij ook 
zijn lening niet afbetalen. Dat hij voor de personele omslag zo hoog wordt aangeslagen, 
komt, omdat men daarbij kijkt naar hoe je woont (o.a. naar het aantal ramen, deuren en 
schoorstenen/stookplaatsen) en hij heeft een grote boerderij!

Na Maries dood

Roelofs enige schoondochter Joanna Swanenbergh, ik zal haar verder Jenneke noemen, 
is  de oudste  dochter van  Peter Nicolaaszoon Swanenberg,  boer en schaarmeester in 
Orthen. Peter heeft in 1752 al zijn vrouw verloren 6 en Jenneke zal daarna niet alleen 
voor hem en haar 2 of 3 zussen 7 de huishouding gedaan hebben, maar ook de boerin op 
haar vaders boerderij geworden zijn.  Jan  (VI 2) - nadat  Bertus (VI 1) beroepsmilitair 
geworden is,  weliswaar  voorbestemd om zijn vader op te  volgen -  kan daarom niet 
direct met zijn gezin naar Roelofs boerderij verhuizen.

Roelof  is  voorlopig  aangewezen  op  burenhulp.  In  die  tijd  hielpen  boeren  in 
noodgevallen elkaar. Ik vermoed, dat zijn buurvrouw, de weduwe van Ariaen van den 
Bergh 8, een van haar vier dochters heeft gestuurd. Mogelijk heeft zij direct al haar 2e 
dochter  Joanna -  die  ik  ook  Jenneke zal  noemen -  gevraagd om Roelof te  helpen. 
Jenneke van den Bergh trouwt namelijk een half jaar later - 24 juli 1763 - met Roelofs 
jongste zoon Heijn (VI 6). Heijn (VI 6) is mogelijk al vóór zijn trouwen elders aan de 
slag gegaan. Ik vermoed, dat hij zijn oom  Jacob Cappen (zie blz. P-3, noot 8) heeft 
kunnen helpen. Hij wordt namelijk schipper en woont in de tweede helft van 1766 en 
1767 met zijn gezin in Berlicum!

Pas nadat Jan (VI 2) eind 1763 of begin 1764 met zijn gezin naar zijn vaders boerderij 
kan verhuizen, worden er  2 koeien aangeschaft en wordt Roelofs bedrijf weer nieuw 
leven ingeblazen. Roelof betaalt (zie het Rosmalense Collectboek) voor het belastingjaar 
1763/1764 zelf het hoofdgeld voor 3 volwassenen en 2 kinderen en het hoorngeld voor 
de 2 koeien. Hij heeft dus nog zelf de touwtjes in handen!

Het 3e dochtertje van Jan (VI 2), Klaasina, wordt in mei 1764 in Roelofs boerderij ge-
boren, in  Orthen gedoopt en abusievelijk in  het doopboek van Rosmalen als jongetje 
ingeschreven.  Klaasina/Sientje  heeft  slechts  1  maand  geleefd  en  is  in  Rosmalen 
begraven.

4 - Opm.: Namelijk 1 gulden hoofdgeld (d.w.z. voor 2 volwassenen), 4 stuivers voor geslagt 
  (meestal voor het (in november) slachten van een varken (om daarmee de winter door
  te komen) en 6 stuivers voor accijns.

5 - Opm.: De personele omslag is een persoonlijke belasting en geeft niet aan of men wel of 
  geen personeel in dienst heeft.

6 - Opm.: Petrus (Peter) Swanenberg is 22-8-1734 in Rosmalen getrouwd met Elisabeth 
  (Lysbeth) van Heijthuisen (/van Eijthuijsen). Lysbeth is 26-1-1752 in Orthen begraven.

7 - Joanna Swanenbergh heeft 3 zussen gehad, die alle 3 net als zij zelf in Orthen zijn gedoopt: 
  Antonia 9-10-1737, Maria Catharina (Mie Catrien) 6-8-1740 en Adriana 14-11-1743. 
  Antonia is vermoedelijk jong gestorven.

8 - Zie de huizenlijst van Rosmalen van 1741 op blz. P-9 bij huisnummer 178. Haar man heeft
  deze boerderij vlak vóór 1740 verworven. Van dan af zijn Roelof en zij al buren. In de huizen-
  lijst van Rosmalen van 1761 staat, dat zíj in 1761 de eigenaresse van hun boerderij is. 
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Jan en Jenneke moeten op Roelofs boerderij dus een trieste tijd hebben meegemaakt, 
maar dat kan niet de reden zijn geweest, dat ze al vóór de geboorte van hun 4e dochter 
- in juli 1765 -  de boerderij hebben verlaten en naar ‘s-Hertogenbosch zijn verhuisd. 
Wat de werkelijke reden precies is geweest zullen we nooit weten, maar ik vrees, dat er 
een klein familiedrama heeft afgespeeld.

Uit het Collectboek van de belastingen én de Rosmalense huizenlijsten uit die tijd blijkt, 
dat daarna Willem van der Donk met zijn gezin op de boerderij is komen wonen, er met 
een kleine tapperij is gestart en de bedrijfsvoering voor het merendeel van Roelof heeft 
overgenomen 9. Roelof zal daarbij - zoals gebruikelijk - voor zichzelf kost en inwoning 
hebben geregeld. Roelof betaalt voor het belastingjaar 1765/1766 zelf nog  4 stuivers 
voor  geslagt en  6 stuivers voor  accijns. Kennelijk houdt hij zelf dus nog wel een of 
meer varkens (of schapen). Voor 1766/1767 betaalt hij nog maar  2 stuivers voor  het  
geslagt.

Een nieuwe natuurramp met grote gevolgen

Dat boeren vroeger, veel meer dan tegenwoordig, afhankelijk waren van de natuur, dat 
wist ik wel, maar hoe zeer hun leven en dat van hun nakomelingen (!) door de natuur 
bepaald werd, drong eigenlijk pas goed tot mij door, toen ik mij in het leven van onze 
voorouders ging verdiepen. Op een zeker moment had ik een archiefstuk gevonden, 
waarin staat, dat Roelof (V 1) eind 1767, dus vlak voor zijn tweede huwelijk, heel veel 
geld leent. Omdat ik mij niet kon voorstellen, dat een van mijn voorvaderen zo stom 
zou zijn om voor een huwelijk zijn boerenbedrijf op het spel te zetten, begreep ik, dat er 
in 1767 iets bijzonders gebeurd moest zijn en weer kwam ik bij een natuurramp uit.

Het rampjaar 1767
Op 20 juli 1767 wordt Rosmalen opnieuw een rampgebied. Een orkaan met onweer en 
hagel treft het dorp. Het graan wordt verpletterd, bomen worden uit de grond gerukt en 
de doodgraver schrijft 3 dagen later in het begraafregister, dat er niet alleen een kind en 
een oude man zijn omgekomen, maar ook dat er “wel 80 huijsen omvergewaaijt” zijn. 
De schade aan landerijen en gewassen bedraagt ruim 41.000 gulden en die aan de kerk,  
huizen, boerderijen en schuren ruim 13.000 gulden.

Dat ook Roelofs boerderij in 1767 door die orkaan verwoest is, leidt ik af uit het feit, dat 
Willem van der Donk met zijn gezin plotseling vertrekt en er niemand voor hem in de 
plaats komt en uit het grote bedrag - 250 gulden (!) - dat Roelof (V 1) eind 1767 leent 10. 
Omdat bijna de helft van het dorp verwoest is, zullen de weinige niet getroffen boeren 
niet iedereen hebben kunnen onderbrengen. Ook zullen er niet voldoende timmerlieden 
en middelen geweest zijn, om bijna een half dorp snel weer op te bouwen.

9 - Opm.: In de huizenlijst van Rosmalen van 1761 is Roelofs naam als hoofdbewoner door-
  gestreept en Willem van der Donk als hoofdbewoner van Roelofs boerderij ingevuld. 
  Willem wordt ook als de eigenaar aangegeven, maar dat is niet juist! Voor het belasting-
  jaar 1765/1766 en 1766/1767 betaalt Willem van der Donk het hoorngeld voor de 2 koeien.
  Willem van der Donk moet 2 gulden en 18 stuivers voor accijns betalen. Hij is duidelijk 
  met een kleine tapperij begonnen. Ter vergelijking: Roelofs zwager Paulus van Vlijmen,
  die ook een tapperij heeft, moet voor dat jaar 9 gulden accijns betalen.

10 - Opm.: Een klein huis kostte in die tijd ca. 100 gulden!
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Vermoedelijk is de Marie van der Donk, waarmee Roelof (V 1) in januari 1768 trouwt, 
een familielid van Willem van der Donk geweest en mogelijk heeft hij haar (beter) leren 
kennen, doordat zij hem samen met Willem en zijn gezin na die ramp tijdelijk bij haar  
in ‘s-Hertogenbosch heeft opgevangen.

Roelofs oudedagsvoorziening

Met  de  verwoesting  van  zijn  boerderij is  Roelof  (V 1)  in  één  klap  zijn  oudedags-
voorziening kwijt. Er zal heel wat familieberaad aan voorafgegaan zijn, maar tenslotte 
helpen alle drie zijn zoons hem, ook Jan (VI 2)! Op 27 november 1767 kan Roelof (V 1) 
- wonend  in Rosmalen - in  ‘s-Hertogenbosch 250 gulden lenen van  Johannes Pieter 
Siedler, woonachtig op de grote Schans net buiten  ‘s-Hertogenbosch tegen een rente 
van 4%, omdat zijn drie zoons,  in de akte:  “Hendrik van der Callen,  woonagtig te  
Berlicom, Albertus van der Callen en Jan van der Calle beijde woonagtig binnen deze  
stad”     met al hun bezittingen voor deze lening borg staan. Als de lening na 1 jaar niet 
afgelost kan worden, loopt hij tegen dezelfde voorwaarden door. Voor beide partijen 
geldt daarna een opzegtermijn van 3 maanden 11.

Ik neem aan, dat er voor dat geld  een kleine boerderij is 
gebouwd,  en als  Roelof  (V 1)  bij  die  orkaan zijn  koeien 
heeft verloren, ook nog 1 koe is gekocht.
Heijn  (VI  6)  neemt  een dubbele taak op  zijn  schouders. 
Hij blijft als schipper werkzaam, maar komt met zijn gezin 
- ze hebben op dat moment twee zoontjes - op zijn vaders 
boerderij wonen en wordt ook  boer. In 1771 is híj (zie de 

Rosmalense huizenlijst) de hoofdbewoner van de boerderij. Ongetwijfeld 
zal Roelof hem zoveel mogelijk geholpen hebben. In die tijd ging men net 
over op het bouwen van  “langgevelboerderijen”. Woon- en bedrijfsge-
deelte worden in één gebouw ondergebracht 12. De eiken gebinten dragen 
het dak en verdelen de boerderij in een middendeel en twee zijgedeelten 
(zie de dwarsdoorsnede). Het dak rust op de gebinten. De zijmuren zijn 
nog  geen  draagmuren.  Ze  bestaan  uit  vakwerk.  De  vakken  zijn  opgevuld  met 
vlechtwerk, dat met leem wordt dichtgesmeerd. Tussen het woon- en bedrijfsgedeelte 
bevindt zich een  “brandmuur”,  soms al  van steen, waaraan in het woongedeelte de 
stookplaats ligt. Voor de verdiepte potstal, brengt men dubbele deuren aan, zodat men 
de mestkar naar binnen kan rijden. Ik ga er van uit, dat Roelof (V 1) na zijn hertrouwen 
in zijn boerderij heeft gewoond  13 en in de nieuwe boerderij - zoals gebruikelijk - de 
beschikking over een  eigen woonruimte  heeft gekregen. Dat de nieuwe boerderij veel 
kleiner geweest zal zijn dan de oude, leidt ik af uit de lage personele omslag, die Heijn 
(VI 6) moet gaan betalen - in het begin slechts 10 stuivers i.p.v. Roelof (V 1) daarvoor 3 
gulden, dus 6x zoveel 14 !

11 - Zie voor het afschrift van de betreffende Bossche akte : ORA Rosmalen inv. no. 90, blz. 73v.
12 - Dat geldt ook voor Roelofs boerderij. Zie de lijst met “Opgaave van huijsen, huijshoudinge,

  schuure, paarde, hoornvee, karre, bakovens” van 1785 in het Rosmalense Collectboek,
  waarin Roelofs boerderij geen aparte schuur (en ook geen aparte bakoven) heeft. 

13 - Roelof (V 1) komt na 1766/1767 niet meer in het Rosmalense Collectboek voor, maar ik
  veronderstel, dat hij na de verwoesting van zijn boerderij tot “de armen’’ is gaan behoren. 
  Die behoefden deze belastingen niet te betalen.

14 - Zie het Rosmalense Collectboek.
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De “afstant van togt” aan zijn drie zoons

Het beheer van de nieuwe boerderij brengt nog steeds de nodige zorgen met zich mee. 
Vanaf  1769 tot  1784 breekt  telkens opnieuw  veepest uit,  met  alle  risico’s van  dien. 
Roelof draagt het vruchtgebruik van zijn boerderij in 1770 officieel over aan zijn zoons. 
De officiële akte van de “afstant van togt” wordt (zie de verkoopakte van de boerderij) 
21 maart 1770 in ‘s-Hertogenbosch opgemaakt en verleden.

De aflossing van de schulden

De aflossing van de eerste lening van Catharina Bruinings uit 1759 - 150 gulden tegen 
5% rente - vindt op 4 mei 1771 plaats 15. Daarna moeten zij de lening van 250 gulden 
van de heer Johannes Siedler nog aflossen en de aanzienlijke nog niet betaalde lasten. 
In 1772 besluiten zij hun vaders boerderij te verkopen. Mogelijk heeft Johannes Siedler 
de tweede lening opgezegd en zijn ze hiertoe door hem gedwongen. Ze vinden gelukkig 
iemand, die de koop als belegging beschouwt en bereid is, de boerderij aan Heijn (VI 6) 
te verpachten, zodat Roelofs oudedagsvoorziening tot zijn overlijden in tact blijft.

De verkoop van de Rosmalense “van der Kallen” boerderij

De verkoopakte begint met:
“Albertus,  Jan  en  Hendrik  van  der  Calle  woonachtig  tot  ‘s  Bosch  als  Rosmalen  
weegens een huijsinge hof en aangelag groot omtrent vier loopense negentien roeden of  
zoo groot en klijn als het zelve tot Rosmalen in den Varkenshoek geleegen, belent d eene  
zeijde Paulus van Vlijmen, d ander zeijde de wed(uw)e Aart van der Calle strekkende  
voor van de straat, agterwaarts tegen de erve van Siepkens c(um) s(uis), de transpor-
tanten aangekoomen bij afstant van togt door Roelof van der Kallen volgens acte daar  
van voor Heeren scheepenen en secretarije van s’ Bosch gepasseert den 21 Maart 1770,  
hebben zij mits deezen wettiglijk en erffelijk opgedragen en overgegeeven aan en ten  
behoeve van de Heer Willem Hubert woonachtig te s’ Bosch” 
en dan volgt nog de nodige ambtelijke taal, waarin wordt aangegeven, dat de koper alle 
lasten op zich moet nemen, die vanouds bij “voorz(eide) huijsinge en land” horen.

Heer Willem Hubert betaalt  voor de boerderij 280 gulden contant en nog 91 gulden 
12 sts en 13 penningen aan lasten, tezamen  371 gulden 12 stuivers en 13 penningen. 
Hierover moet  9 gulden 5 sts en 16 penn. aan belasting -  de 40ste penning - betaald 
worden. Zij krijgen dus ruim 270 gulden in handen. De verkoopakte is 18 februari 1772 
opgemaakt en verleden voor de schepenbank te Rosmalen.

We zien - zie de volgende bladzijde - dat de akte door de comparanten is ondertekend, 
waarbij Bertus zijn handtekening -  Albertus van der Kallen - kan zetten  16 en Jan en 
Heijn met een kruisje tekenen. Bij de kruisjes staat: “dit merk steld Jan van der Kalle 
resp. Heijn van der Kalle  verklaard niet anders te kunne schrijven” 17.

15 - Zie ORA Rosmalen inv. no. 89, blz. 101 in de marge.
16 - Opm.: Voor schrijfonderwijs moest nog steeds extra betaald worden. Dikwijls liet men in

  arme gezinnen daarom maar 1 zoon schrijfonderwijs volgen. Uit het feit, dat men niet kan 
  schrijven, kan dus niet geconcludeerd worden, dat men niet kan lezen!

17 - Zie ORA Rosmalen inv. no. 64, blz. 212v, 213 en 213v.

Deel 5 : V 1 Het verlies van de Rosmalense “van der Kallen” boerderij  V-7   



het laatste gedeelte van de akte, waarin de Rosmalense “van der Kallen” boerderij verkocht wordt
(de schaduw rechts is bij het kopiëren ontstaan doordat het boek niet plat opengeslagen kon worden)

Met de opbrengst van ruim 270 gulden wordt op 21 maart 1772 de tweede lening van 
250 gulden van Johannes Siedler afgelost en de nog verschuldigde rente betaald 18.

Roelofs overlijden

Roelof wordt zeer oud. Hij overlijdt pas in 1789 en wordt 1e kerstdag 1789 begraven.

de begraafakte van Roelof (V 1) uit het Geref. begraafregister van Rosmalen en Empel (1774-1805)

In december 1789 pacht  Heijn (VI 6)  nog steeds de boerderij  van  Willem Huberts. 
Pas na zijn vaders overlijden houdt hij er als boer mee op, wordt de boerderij verkocht 
en aan een ander verpacht (zie de Rosmalense huizenlijst van 1791 en het Collectboek).

18 - Zie ORA Rosmalen inv. no. 90, blz. 73v in de marge.
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 KINDEREN VAN ROELOF (V 1)

VI Kinderen van Roelof (V 1) en Marie Kappen

Een overzicht van de kinderen van Roelof en Marie Kappen 1

      Roelof (V 1)          Marie Kappen
      (ca. 1707 - 1789 ) 1e X          ( 17... - 1763 )

     VI 1          VI 2          VI 3         VI 4       VI 5     VI 6        VI 7        VI 8
   Bertus   Jan           Heijn     Marten   Teunis        Heijn     Adrien     Adrien
       X   X       X
  Pieternel Jenneke  Jenneke
  Koppens  Swanenbergh         van den Bergh

 1 Marten 1 Elisabeth 1 Adrien
 2 Jennemie 2 Marie 2 Jan
 3 Geert 3 Sientje 3 Bertus

4 Cina 4 Marie
5 Bertus 5 Jenneke
6 Pieternel 6 Jenneke
7 Adrien 7 Hendrik
8 Anthonia
9 Peter

Roelofs acht zonen

Roelof (V 1) overleeft 5 of 6 van zijn zonen. Zijn 3e en 7e zoontje zijn als baby  
of kleuter overleden en zijn 5e zoontje waarschijnlijk ook. Anders ligt dat voor 
zijn 4e zoon Marten (VI 4) en zijn 8ste zoon Adrien (VI 8). Het was indertijd 
namelijk  niet  gebruikelijk  om  een  jong  overleden  broertje  of  zusje  te 
vernoemen en Bertus (VI 1) noemt zijn oudste zoon Marten en Jan (VI 2) zijn 
2e zoon Adrien 2. Zij zijn dus mogelijk op oudere leeftijd overleden.

1 - 1e opm.: Zijn stiefkinderen staan niet in dit overzicht opgenomen. Zij waren bij Roelofs
  tweede huwelijk al volwassen en getrouwd en hebben dus nooit tot Roelofs gezin behoord.
  Zie voor hun gegevens de basisgegevens blz. 2 en 3 en het vorige hoofdstuk.
  2e opm.: In het overzicht staan zoveel mogelijk de (waarschijnlijke) roepnamen. 
  Elisabeth en Anthonia zijn geen roepnamen. Mogelijk werden zij Lysbeth en Netje genoemd.

2 - Opm.: De oudste zoon van Heijn (VI 6) heet ook Adrien, maar die is naar zijn opa genoemd.
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Roelofs drie getrouwde zonen

Van Roelofs 8 zonen leven er 21-3-1770 - de datum van de borgstelling - nog maar drie. 
Over deze drie -  Bertus (VI 1),  Jan (VI 2) en Heijn (VI 6) - zal ik het hierna hebben. 
Zij zijn alle drie getrouwd en ook alle drie in de gelegenheid geweest hun vader als boer  
op te volgen. Tenslotte heeft alleen de jongste Heijn (VI 6) - zie het vorige hoofdstuk - 
dat ook werkelijk gedaan. Als we kijken naar hoe het hun kinderen is vergaan - zie voor 
het gezin van Bertus (VI 1) deel 6 en voor de gezinnen van Jan (VI 2) en Heijn (VI 6) 
hierna - dan blijkt Heijn (VI 6) duidelijk de beste keuzes gemaakt te hebben.

Het einde van het Rosmalense tijdperk

Roelofs zonen verlaten alle drie  Rosmalen en gaan vroeg of laat in ‘s-Hertogenbosch 
wonen.  Nadat  Heijn (VI  6)  omstreeks  1791  als  laatste  naar  ‘s-Hertogenbosch is 
verhuisd woont er al geen  “van der Kallen” gezin meer  in Rosmalen en nadat Aerts 
dochter Meijntie (VI 11) 2 januari 1819 is overleden ook geen “van der Kallen” meer.

Na  meer  dan  een  eeuw komt  er  voor  onze  familie  een  einde  aan  het  Rosmalense 
tijdperk. Dat Roelofs zonen Rosmalen verlieten was op zich niet vreemd. Een slechtere 
plaats  om     te  wonen en te  werken, was er  in  de tweede helft  van de 18e  eeuw 
nauwelijks  te  vinden.    In  de  periode,  waarin  de  “van  der  Kallen”s in  Rosmalen 
woonden, is het dorp  Rosmalen zo geruïneerd, dat  de Schepenen van Rosmalen in  de 
Bataafse  tijd besloten  een  brief  naar  de  Eerste  Kamer van  het  vertegenwoordigde 
lichaam van de Bataafse Republiek te schrijven met daarin de passage: 

“en dat Rosmalen een plaats is, zoo ongelukkig, dat er dergelijke binnen  
de geheele Bataavsche Republicq niet te vinden is.” 

Ook al zal men dat laatste niet kunnen bewijzen, dat Rosmalen met zijn jaarlijkse over-
stromingen en vele rampen in de 18e eeuw een ellendig woonoord was, staat wel vast.

Met de verhuizing van Roelofs drie zonen naar Den Bosch begint het Bossche tijdperk. 
Betekenden de verhuizingen naar ‘s-Hertogenbosch nu een vooruitgang? Het antwoord 
luidt: “ja en nee”, zoals uit het vervolg zal blijken.
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VI 2 Joannes (Jan) van der Callen

Jan (VI 2) en zijn gezin

Zijn huwelijk met Joanna Swanenbergh

Jan, zesde voorvader van heel veel “van der Kallen”s, trouwt 25 februari 1759 
in Rosmalen - voor de dominee - met Joanna Swanenbergh.

Op heden zijnde de 10e Febr. zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen
Jan van der Kallen J.M. geb. en wonende te Rosmalen,

met
Johanna van Swanenberg J.D. geboren en wonende in Orten,
en den 25 Febr. getrouwt alhier in de Kerk.

      de ondertrouw- en trouwakte van Jan (VI 2)
        uit het Nederduits-Gereformeerde Trouwboek van Rosmalen en Empel (1712-1798)

Ze trouwen dezelfde dag voor de kerk in de R.-K. kerk in Orthen 1.

Hun kinderen en kleinkinderen

Ze wonen aanvankelijk in Orthen (zie ook V 1, blz. V-4) en ongetwijfeld in 
de boerderij van Jennekes vader, waarvan het woongedeelte uit 2 woningen 
bestaat. Daar worden hun 2 oudste dochters geboren en gedoopt  2. Van de 
oudste wordt Jennekes vader de peter en Jans moeder,  Marie Kappen, de 
meter en van de tweede dochter wordt Jans vader,  Roelof  (V 1), de peter. 
Daarna verhuizen ze (zie V 1, blz. V-4 en V-5) naar Roelofs boerderij in 
Rosmalen, waar hun 3e dochtertje - Sientje  3 - wordt geboren en overlijdt. 
Dan  gaat  er  kennelijk  iets  goed  mis.  Ze  verlaten  Roelofs  boerderij  en 
verhuizen naar ‘s-Hertogenbosch, waar hun volgende zes kinderen worden 
geboren en in de St. Catharina te ‘s-Hertogenbosch worden gedoopt.

In 1768 krijgen ze een tweeling, een jongetje en een meisje. Wat opvalt is, 
dat Jan zijn oudste zoon - die maar kort geleefd heeft - niet naar zijn vader, 
maar naar zijn opa genoemd heeft. Het meisje wordt wel naar zijn schoon-
vader vernoemd. Mogelijk is de verhouding met zijn vader (nog) verstoord.

Jan heeft een zeer talrijk nageslacht. Ik heb me in dit familieboek beperkt tot 
het vermelden van zijn “van der Kallen” kleinkinderen 4 en hun nageslacht.

1 - Zie het Trouwregister van de R.-K. kerk te Engelen en Orthen (1735-1784).
2 - Zie de doopregisters van de R.-K. kerk te Orthen (1713-1760) en (1761-1793).
3 - Opm.: Van dit kindje wordt - evenals van hun volgende dochter - 

  Jans broer Bertus (VI 1) peetoom en Jennekes zus Adriana Swanenberg peettante.
4 - Opm.: Om de basisgegevens te beperken, zijn bij de oudste generaties niet-“van der Kallen” 

  kleinkinderen, die ná de invoering van de burgerlijke stand zijn geboren, niet vermeld!
  Wie dat zou willen, kan die gegevens namelijk gemakkelijk zelf opzoeken.
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Gemiste kansen

Het komt mij voor, dat Jan kansen op een beter bestaan heeft verspeeld. Nadat hij bij 
zijn  vader  is  weggegaan  en  naar  ‘s-Hertogenbosch is  verhuisd,  zal  hij  zich  daar 
vermoedelijk slechts bij het legioen zeer slechtbetaalde arbeiders - dikwijls dagloners - 
hebben kunnen aansluiten en dat terwijl hij eigenlijk op twee boerderijen had kunnen 
opvolgen!    Jenneke is namelijk de oudste dochter van Peter Swanenberg en Peter had 
geen  zonen!  Hij  had  dus  niet  alleen  zijn  vader  op  kunnen  volgen,  maar  ook  zijn 
schoonvader! Door bij beide te vertrekken heeft hij de mogelijkheid om boer te worden 
duidelijk laten liggen.

De erfenis van Jans vrouw

Peter Swanenbergh is 64 jaar geworden en op 1 februari  1776 in  Orthen begraven. 
Hij  heeft  zijn  3  dochters  -  en  daarmee  zijn  3  schoonzonen  -  ieder  1/3  boerderij 
nagelaten. Dat de boerderij van  Peter Swanenberg beslist de moeite waard was, blijkt 
uit de beschrijving van zijn boerderij in de verkoopakte uit 1776, waarin Jan (VI 2) en 
Hendricus de Bock hun 1/3 deel van de boerderij aan hun zwager  Hendrik Spierings 
verkopen 5. 
Peters boerderij blijkt bij zijn overlijden te bestaan uit:

1e “eene huisinge bestaende in twee woningen, stallinge, hoff en teulland
      groot een halve mergen (1 mergen = 1 ha) in zijn geheel”  “bestaande
      en leggende dat voors(ei)te parceel onder Orten op den Ketsheuvel”
2e “een perseel land groot een halve mergen” “gelegen onder Orten”
3e “een halve mergen hooijland gelegen onder Rosmalen”.

De verkoop heeft 4 april 1776 in ‘s-Hertogenbosch plaatsgevonden en is 15 april 1776 
in Rosmalen geregistreerd. De Bossche akte was - wegens slechte staat - helaas niet ter 
inzage. In de Rosmalense akte staat de verkoopsom niet vermeld 6.
De opbrengst zal voor Jan en zijn gezin wel enige financiële ruimte hebben gegeven.

Borg voor Johannes Steenbach

Om te voorkomen, dat men in een dorp of stad armlastige personen van elders in de toe-
komst  zou  moeten  bijstaan  uit  de  eigen  armenkas,  moesten  alle  personen,  die  niet 
minstens  300 gulden bezaten,  bij  vestiging  in  een  plaats  van een  generaliteitsland, 
een  borgbrief van  de  plaats  van  herkomst  inleveren  of  een  akte  van  borgstelling 
overleggen, waarin iemand voor hen borg stond. 
Daags na de ondertrouw van zijn dochter Pieternel staat Jan (VI 2) in ‘s-Hertogenbosch 
borg voor zijn a.s. schoonzoon Johannes Steenbach 7. Mocht deze in de toekomst niet in 
zijn onderhoud of dat van zijn kinderen kunnen voorzien, dan moet Jan hen naast zijn 
eigen gezin dus ook nog onderhouden!

5 - Jennekes zus Mie Catrien is 28-4-1771 in ‘s-Hertogenbosch met Henricus Spierings getrouwd
  en Jennekes zus Adriana 1-3-1772 in ‘s-Hertogenbosch met Petrus Henricus de Bock.

6 - Zie ORA Rosmalen inv. no. 91, blz. 52v t/m 53v.
7 - Zie het Notarieel Archief van ‘s-Hertogenbosch N3499 bij 28-1-1795. 

  Opm.: Of Jans dochter Pieternel (VII 9) ook met Johannes Steenbach getrouwd is, 
  weet ik niet. Hun huwelijksakte heb ik niet kunnen vinden.
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VI 6 Henricus (Hendrick / Heijn) van der Calle

Heijn (VI 6) en zijn gezin

Heijn en zijn gezin

Heijn  is  de  enige  van  Roelofs  in  leven  gebleven  zoons,  die  in  de  oude 
Rosmalense “van der Kallen” boerderij in de Varckenshoeck is geboren. Hij is 
er  opgegroeid  en  heeft  het  grootste  deel  van  zijn  leven  ook  in  de  boerderij 
gewoond, eerst in Roelofs grote boerderij, later in de nieuwe kleinere boerderij 
(zie V 1, blz. V-6). 

Een paar maanden na de dood van zijn moeder trouwt hij met “zijn buurmeisje” 
en rijke boerendochter  Jenneke van den Bergh  (zie  V 1,  blz.  V-4).  Jennekes 
vader is dan al overleden 1 en haar moeder runt hun boerderij in de Molenhoek. 
Een  bijzonderheid  is,  dat  zowel  Heijn  als  Jenneke  op  eerste  kerstdag  zijn  
gedoopt en mogelijk als kerstkindje hebben gefungeerd. 
Heijn en Jenneke krijgen 7 kinderen, waarvan er drie in leven blijven, de oudste, 
de middelste en de jongste. Ook zij krijgen, net als Jan (VI 2), een tweeling, ook 
een  jongen en  een  meisje,  waarbij  ook bij  hen  het  jongetje  naar  Heijns  opa 
- Aelbert (IV 2) - wordt genoemd en alleen het meisje het haalt. Ook bij hen valt 
op, dat Heijn (VI 6) geen zoon naar zijn vader vernoemt! Omdat er geen enkele 
reden is, te veronderstellen, dat de relatie met zijn vader verstoord was, neem ik 
aan, dat Roelof (V 1) dat zelf zo heeft gewild.

Zoals al eerder vermeld wordt Heijn (VI 6) schipper én boer (zie V 1, blz. V-6). 
Heijn (VI  6)  moet  zeer  sterk  en  gezond zijn  geweest,  want  beide  beroepen 
vereisten indertijd heel veel kracht. Dat  schipper én boer ook een zeer slimme 
combinatie was, vergt enige uitleg.

De consequenties van laag en hoog water in de Maas

Het smeltwater en regenwater van een zeer groot gebied in Noord-Frankrijk en 
de Ardennen (meer dan 20.000 vierkante kilometer) komt via zijrivieren tenslotte 
in de Maas terecht. Al in de Middeleeuwen heeft men langs de Maas dijken aan-
gelegd om het water in goede banen te leiden. Om de druk op de bochtige dijken 
te verminderen en dijkdoorbraken zoveel mogelijk te voorkomen - hetgeen niet 
altijd  lukte,  zoals  de  besproken  watersnoodrampen  laten  zien  -  heeft  men 
indertijd  in  de  dijk  tussen  Cuijk en  Grave  twee  uitstroomopeningen,  de 
zogenoemde “Beerse Overlaat”, gemaakt 2. Bij een geringe waterstijging in de 
Maas liep  het  gebied  tussen  de  “Beerse  Overlaat” en  ‘s-Hertogenbosch 
daardoor onder water.  De Rosmalense landerijen lagen laag en stonden bij een 
geringe waterverhoging al blank. Alleen bij laag water kon je in Rosmalen dus 
als boer aan de slag.

1 - Haar vader Ariaen (Janse) van den Bergh is 15-8-1757 in Rosmalen begraven.
2 - Opm.: De “Beerse Overlaat” kon pas na de nodige nieuwe waterwerken in 1944 (!) 

  gesloten worden. Pas toen kwam er in Rosmalen een einde aan de wateroverlast.
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Omdat men het gebied rondom 
‘s-Hertogenbosch bij  oorlogs-
dreiging  wilde  kunnen  inun-
deren,  moest  dat  gebied  laag, 
open  en  onbebouwd  blijven. 
Er lag daarom in het  verleng-
de  van  de  binnendijk  langs 
de Maas, die in  Rosmalen van 
het  Heeseind,  langs  de Kruis-
straat,  de  St  Lambertuskerk, 
Heinis/Hennist en  de  Molen-
hoek naar  Hintham liep  (zie 
deel  4  IV 2,  blz.  P-3)  slechts 
een  lage  dijk (zie  het  kaartje 
hiernaast),  die  bij  hoog  water 
onder  water  lag.  Bij  hoog 
water kon je van Geffen tot   en 
met  het  Rosmalense  deel  van 
Hintham over  de  binnendijk 

naar ‘s-Hertogenbosch reizen, maar moest je van daaraf per boot verder. Bij hoog water 
kon je in Rosmalen dus als schipper aan de slag.

Schipper op de nieuwe vaste veerdienst ‘s-Hertogenbosch - Rosmalen vice versa

Door  misstanden,  zoals  het  moedwillig  vernielen  van  de  lage  dijk  om  langer  als 
schipper te kunnen varen, besloot de overheid om in te grijpen en een goed geregelde 
veerdienst tussen ‘s-Hertogenbosch en Rosmalen in 
te stellen. Op 23-12-1761 werd een verordening en  
reglement door  het  stadsbestuur  van  ‘s-
Hertogenbosch aan  de  ene  kant  en  de  schepenen 
van  Rosmalen aan de andere kant ondertekend. In 
deze verordening en dit reglement stond, dat beide 
partijen  zes  schippers  zouden  aanstellen.  Deze 
moesten  minimaal  18  jaar  oud  zijn  en  ook  een 
geschikte  platte  boot  bezitten.  De veerboot moest 
eigendom van  de  schipper zijn!  Het  schip  moest 
voorzien zijn van “Mast, Spriet, Zyl, Fok, Touwen,  
Boomen, Haaken, twee paar Riemen en wat verders  
daar toe nodig mag zyn”. Mankementen, die bij de 
halfjaarlijkse  inspecties  geconstateerd  zouden 
worden, moesten direct gerepareerd worden. Indien 
dat  niet  kon,  moest  de betrokken veerboot  uit  de 
vaart worden genomen. In het 21ste artikel van het 
reglement  werd  vastgelegd,  dat  een  schipper,  die 
een gat in de Zandweg of elders zou graven uit de 
dienst ontslagen zou worden en uit het schippersgilde gezet zou worden.
Het zou nog wel even duren, voordat men deze nieuwe veerdienst kon laten starten.
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Uit de notulen van de vergadering van 16-10-1764 van schepenen van Rosmalen blijkt, 
dat dan pas de 6 Rosmalense schippers worden aangesteld. 
Het fragment, waarin Heijn wordt aangesteld en de eed moet afleggen luidt: 

“Vervolgens de verscheijde requesten  (= verzoeken)  aan scheepenen om te worden  
begunstigt om volgens het reglement dato 23 Dec. 1761 op het veer van deezen dorpe  
naar de hoofdstad ‘s Bosch en vice  versa, waarop gedelibreerd, goed gevonden en  
verstaan de volgende  personen aan te  stellen:  Jan de Pau,  Adriaan Peer  Bekkers,  
Jannes  van  der  Horst,  Gerard  van  der  Horst,  Hendrik  van  der  Kalle,  Hendrik  v  
Helvoirt,  den  welke  op  heden  dato  den  16-10-1764  bij  appointemente  op  haarer  
requeste gesteld den eed van getrouwheijd aangesteld, en hebben den eed afgelegd aan  
hande van D v Hassel vice president, loco officier present” 3 .

Bij hoog water was  Heijn (VI 6) 
dus schipper. In  Artikel 9 van het 
reglement wordt op de dienstver-
lening  ingegaan. “Zo  zullen  alle  
morgen,  by  het  openen  van  de  
poorten dezer Stadt en tot Rosma-
len, een half uur voor zonnen op-
gang,  aan  de  respectieve  veeren  
van weerskanten, zig moeten laten  
vinden, ten minste twee schuyten,  
en na mate dat den eene is afge-
varen, een ander weder aanleggen 
en gereed zyn, volgens den tour.” 
Als een schipper niet op tijd aan-
sloot werd hij voor de rest van de 
dag uitgesloten. 

Het  was  best  nog een  heel  eind, 
dat gevaren moest worden. In de 
namiddag moest de Bossche boot 
1½  uur voor  het  luiden  van  de 
stadspoortklok  vanuit  Rosmalen 
vertrekken om nog op tijd vóór het 
sluiten van de stadspoort  bij  ‘s-
Hertogenbosch aan te komen.

Artikel 14 4

“Loon, het geen zal moeten betaald worden, wanneer de Steenweg onbruykbaar is en  
passagiers  en  goederen  aan  de  Contrescharp  buyten  de  Hinthamerpoort  worden  
ingenomen, om aan de Rosmalenschen Dyk aan land te worden gezet, of daar na deze  
Stadt gevoert” staat o.a. in Artikel 14 vermeld (zie de prijslijst hierboven).

3 - Zie: De Resolutien van Scheepenen van Rosmalen vanaf 1759, blz. 34.
4 - Opm.: De bedragen zijn in guldens, stuivers en penningen vermeld.
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Hoe moeizaam en onaangenaam  het reizen in die tijd kon zijn, volgt uit  Artikel 16.  
“Dit alles by bequaam goed weer. Dog zo eenige passagiers, of goederen by hard, of  
onstuymig  weer  moeten  overgebragt  worden  en  als  de  meeste  moolens  konnen  
aangetoond worden, die  ter halve zylen gekort  zijn  (= de meeste  molens  met  halve 
zeilen draaien), of dat iemand by zwaaren ysgang en wanneer het ys is gebeten en open  
gehakt,  wilde overgevoert  werden,  zullen deselve moeten betalen het  dubbel  van de  
vragten,    zo als by den 14 en 15 articulen gereguleert zyn.”

Bij harde wind sloegen de golven over de boot heen en was schipper zijn geen pretje. 
Nu behoefde Heijn als het weer heel slecht was niet uit te varen, want Artikel 16 gaat 
door met:  “Voorbehouden dat het weer zodanig onstuymig zynde, dat het vaarwater,  
zonder  perykel,  niet  zoude  kunnen  gebruykt  worden,  geen schippers  zullen  konnen  
werden verpligt, om passagiers, of goederen over te brengen.”

Deken van de schippers op de veerdienst ‘s-Hertogenbosch - Rosmalen vice versa

Om alles goed te laten verlopen werd jaarlijks een van de twaalf veerschippers tot deken 
benoemd.  De deken werd een jaar lang verantwoordelijk voor het nakomen van alle 
bepalingen  in  het  reglement.  Zo  werd  bijvoorbeeld  dronkenschap niet  getolereerd. 
Als een schipper dronken in zijn boot zat, kon hij voor 6 weken geschorst of zelfs uit 
het Gilde gezet worden. Als de deken de dronkenschap op tijd ontdekte, kon hij nog in-
grijpen en de dronken schipper door een andere schipper laten vervangen. De deken had 
de leiding. In 1774 wordt Heijn (VI 6) tot deken benoemd en legt hij de eed af.

“Op heeden den 29 January 1774 heeft Hendrik van der Kalle den eed als bij Heeren  
scheepenen aangesteld tot deken der schippers bevaarende het veer van Rosmalen op  
‘s Bosch ingevolge den 2e Art. van ‘t reglement op dat veer afgelegt in hande van de  
president  Mol  in  absentie  van  den  officier  ten  overstaan  van  de  onderget(ekende)  
scheepen(en) van Rosmalen  Abr. van Linden, W. C. Brocx, Secr. Esser” 5 .

De aanzienlijke erfenis van Heijns vrouw

Dat Heijns vrouw een rijke boerendochter genoemd kan worden, blijkt uit haar erfenis. 
Na de dood van Jennekes moeder erven haar zeven kinderen  6 ieder  “1/7 boerderij”. 
De kinderen besluiten de ouderlijke boerderij met bijbehorende percelen land op een 
paar gedeelten na te verkopen. De publieke verkoping vindt 22 april 1768 in Rosmalen 
plaats en de kopen worden 2 mei 1768 definitief 7. 

5 - Zie: De Resolutien van Scheepenen van Rosmalen vanaf 1771, blz. 27v.
6 - Jenneke heeft 3 broers: Jan, Evert en Claas en 3 zussen Hendrien, Heleen en Marie.

  De twee jongste zijn in deze boerderij geboren en ook in Rosmalen gedoopt,
  Nicolaus van den Bergh 27-1-1740 en Maria van den Bergh 30-1-1742.
  Everardus Ariaan van den Bergh is getrouwd met Catharina Ariaan van den Dungen.
  Hendrina van den Bergh is getrouwd met Jan (Janse) van Overbeek.
  Helena van den Bergh en Maria van den Bergh zijn bij de verkoping
  meerderjarige ongehuwde dochters. Zij erven daarom rechtstreeks. 
  Voor Hendrien en Jenneke treden hun echtgenoten Jan van Overbeek en Heijn (VI 6) op.

7 - Zie ORA Rosmalen inv. no. 64, blz. 42 t/m 50.

Deel 5 : VI 6 Heijn (VI 6) en zijn gezin   4



Dat het om een grote herenboerderij gaat, blijkt uit de enorme opbrengst.
Verkocht worden achtereenvolgens (sterk ingekort):

1e  “een weldoortimmerde huijzinge, stal, schuur, schop, erve met deszelfs
      bepootinge en aangelag groot omtrent neegen loopenze dartig roeden
      gestaan en geleegen alhier bij de Buijserstraat in den Moolenhoek” 
      aan Rut van Vlijmen uit Den Bosch voor f 512 8 
2e  6/7de deel van “een perceel teuland groot vijff loopenze dartig roeden” 
      aan Claas van den Bergh voor f 300 9

3e  6/7de deel van “een perceel teulland groot vier loopenze zes roeden” en
      “een perceel schaarbosch groot een lopenze vijftien roeden”
      aan Jan van den Bergh voor f 264
4e  “een perceel teulandt groot een loopenze vier en veertig roeden” 
      aan Hendrik van den Braak voor f 65,55
5e  “een perceel teulandt groot een loopenze agt roeden”
      aan Dingena van der Porten, weduwe van Anthony van Beek voor f 214,55
6e  “een perceel teuland groot omtrent twee loopenze veertig roeden”
      aan Monsieur Anthony Siepkens uit Den Bosch voor f 128,57
7e  6/7de deel van “een perceel schaarbosch groot omtrent neegen en dartig
       roeden” aan Evert van den Bergh voor f 96,55
8e  “een perceel wijland groot omtrent twee mergen”
      aan den heer Rijnier van Boxmeer uit Den Bosch voor f 598
9e  6/7de deel van “de onverdeelde helfte van een huijsplaats en erve geleegen
      alhier in den Moolenhoek groot omtrent int geheel neegen en dartig roeden”  
      aan Claas van den Bergh voor f 96,55.

De geërfde niet  te koop aangeboden parten hebben een totale  waarde van f  114,25. 
De totale erfenis bedraagt f 2.317,67! Hoe ontzettend veel dat is, wordt duidelijk als je 
naar b.v. de verkoopopbrengst van  Roelofs boerderij (zie V 1, blz. V-7 en V-8) kijkt. 
Heijn (VI 6) en Jenneke erven 1/7 deel, m.a.w. na aftrek van “de 40ste penning”, nog 
altijd ruim 323 gulden, een groot bedrag voor die tijd!

Hun verhuizing naar ‘s-Hertogenbosch

Pas nadat zijn vader is overleden (zie V 1, blz. V-8) zegt Heijn zijn pachtcontract van de 
boerderij op en stopt hij als boer. Heijn en Jenneke hebben Rosmalen omstreeks 1791 
verlaten. Ik neem aan, dat ze toen naar ‘s-Hertogenbosch zijn verhuisd, omdat ze daar 
bij hun overlijden in 1811 wonen. Ze wonen dan aan het Hinthamereinde (blok D no. 
492),  vlak  bij  het  “contrascharp”  waar  Heijn  als  veerschipper  zoveel  jaren  zijn 
passagiers  en  vracht  heeft  afgezet.  Zij  hebben  alle  onrust  en  oorlogen  uit  die  tijd 
meegemaakt, de ondergang van de Republiek der Verenigde Nederlanden, de Bataafse 
Republiek en    het Bataafse Gemenebest (1795-1806),  het Koninkrijk Holland (1806-
1810) en vanaf 1810 de inlijving van de Nederlanden bij het Franse keizerrijk.

8 - Opm.: De bedragen in guldens, stuivers en penningen zijn omgerekend en
  vermeld in de ons nog vertrouwde guldensnotatie.

9 - Opm.: Om belasting (de 40ste penning) over hun eigen erfdeel te vermijden,
  wordt het al geërfde eigen 1/7 deel niet te koop aangeboden. 
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Heijn (VI 6) en Jenneke overlijden in  de Franse tijd, net nadat hier door  de Fransen 
de burgerlijke stand is ingevoerd, zodat van hen overlijdensakten (in het Frans) bewaard 
zijn gebleven. Nederland is van 1810-1813 in Franse departementen verdeeld, die om 
de macht van de steden in te perken niet naar een hoofdstad, maar naar een rivier zijn 
genoemd. Ze wonen nu in het “département des Bouches du Rhin” (= het departement 
van de Monden van de Rijn). Op Heijns overlijdensakte prijkt een keizerlijk stempel.

de overlijdensakte van Heijn (VI 6) uit 1811 uit het overlijdensregister van ‘s-Hertogenbosch
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 KLEINKINDEREN VAN ROELOF (V 1)

VII Kleinkinderen van Roelof en Marie Kappen

Roelofs “van der Kallen” kleinkinderen

Roelof heeft - zie het overzicht voorin - 19 “van der Kallen” kleinkinderen. 
Van  deze  kleinkinderen  hebben  er  6  of  7  “van  der  Kallen” nageslacht 
gehad.

Een overzicht van de kleinkinderen met “van der Kallen” nageslacht

      Roelof (V 1)          Marie Kappen
  (ca. 1707 - 1789 )   1e X          ( 17... - 1763 )

        VI 1          VI 2           VI 3         VI 4       VI 5      VI 6        VI 7        VI 8
      Bertus          Jan           Heijn      Marten   Teunis    Heijn      Adrien    Adrien
         X           X        X
    Pieternel     Jenneke    Jenneke
    Koppens   Swanenbergh            van den Bergh

    VII 1         VII 3            VII 10        VII 11       VII 12        VII 13       VII 19
  Marten      Geert           Adrien      Antonet      Peter         Adrien     Hendrik
       X              X                  X                                X               X              X
   Tecla       Jenneke        Mechel        Hendrica     Louisa      Beatrix
   Schilt     van Hoof      Habekker      Oosterhout   Ceunen      van der

       Heijden

  1 Antje   1 Bertus   1 Jan   1 Jan    1 Jenneke   1 Neeltje    ???
  2 Bertus   2 Pieternel   2 Peter    2 Pieter   2 Henrica
  3 Pieternel 3 Willem   3 Marie    3 Anna   3 Hendrik
  4 Aukje   4 Lamberdien 4 Pieternel    4 Willem   4 Neeltje
  5 Bertus   5 Peter   5 Pieternel   5 Jan
  6 Marten   6 Jennemie   6 Jan   6 Anna
  7 Jan   7 Gerard
  8 Martha

De eerste gevangengenomen “van der Kallen”

Kleinzoon  Hendrik  (VII  19)  is  de  eerste “van  der  Kallen”,  die  in  de 
gevangenis belandt. Op maandag 7 oktober 1799 vindt er in het stadhuis van 
Den Bosch “de bekende Looting  om uit  te  trekken” plaats,  waarbij  ook 
Hendrik, die grenadier bij de gewapende Burgermacht is, moet verschijnen.
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Hij  is  opgepakt  en  gevan-
gen gezet in de Citadel van 
‘s-Hertogenbosch 1,  omdat 
hij zich door enige van zijn 
wapenbroeders  heeft  laten 
meesleuren naar het huis en 
Bureau van Kolonel Offers 
in de Postelstraat. Zijn de-
tentie wordt onderzocht en 
19  dec.  1799  behandeld. 
In  overweging  wordt  ge-
nomen, dat hij  “in geenen 
deele  eenige  de  minste  
onbetaamelijke  woorden 
heeft  geuit,  veel  min  daa-
den heeft gepleegt”. 
Hendrik moet 25 dec. 1799 
voorkomen.  Hij  komt  vrij, 
na  betaling  van  een  boete 
van 3 gulden en de kosten 
van het proces.                       aanhef van procesno. 10.688 m.b.t. de detentie van Hendrik (VII 19)

Grote sociale verschillen

De beroepskeuze van Roelofs zonen werkt door in  de sociale status van zijn klein-
kinderen. Voor het eerst treden er grote sociale verschillen op.
Bertus oudste zoon wordt kanonnier - zie deel 7 - en zijn jongste zoon boer - zie deel 6. 
Heijns oudste zoon wordt  meester metselaar en gaat tot de allerrijkste inwoners van 
‘s-Hertogenbosch behoren - zie de 3e Bossche tak. Over zijn jongste zoon kan ik weinig 
vertellen, omdat ik niet weet, waar Hendrik (VII 19) na zijn trouwen is gaan wonen. 

Doordat Jan (VI 2) - zie eerder - geen boer maar zo goed als zeker arbeider geworden 
is,  hebben zijn  kinderen  en  ook zijn  nageslacht  een eeuw lang heel  weinig kansen 
gehad.  Ongeschoolde  arbeiders  verdienden  in  de  19e  en  begin  20ste  eeuw veel  te 
weinig om een gezin goed van te kunnen onderhouden. In ‘s-Hertogenbosch woonden 
ze meestal  ook nog  onder zeer onhygiënische omstandigheden in slechte en veel te  
vochtige ruimtes. Het was slechts weinigen gegeven om uit dit armoedige bestaan te 
ontsnappen. Jans oudste in leven gebleven zoon wordt wolspinner en de jongste, die op 
33-jarige leeftijd sterft en postuum een zoon krijgt, wordt grenadier.
Van Jan (VI 2) stammen de meeste “van der Kallen”s af, zie de 1e en 2e Bossche tak. 
Ik laat het aan een van zijn nakomelingen over hun recente geschiedenis uit te zoeken! 
Ik zal slechts summier iets over de recente geschiedenis van beide takken vermelden.

1 - In de Citadel was indertijd ook de militaire gevangenis ondergebracht. Ik heb nog veel meer
  dagen dan Hendrik in de Citadel doorgebracht, maar wel vrijwillig en heel comfortabel!
  Tegenwoordig is in de Citadel namelijk het Rijksarchief van Noord-Brabant gevestigd. 
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VII 10 Adrianus  (Adrien)  van  der  Kallen,  stamvader  van

DE EERSTE BOSSCHE TAK

De eerste Bossche tak

Adrien, stamvader van de eerste Bossche tak

Adrien trouwt op 42 jarige leeftijd met de 19 jaar jongere Mechel Habekker. 
Zij wonen in 1814 met meerdere personen in een huisje in de Schilderstraat. 
Adrien is wolspinner. In 1811 is de burgerlijke stand ingevoerd. Adrien, die 
evenals zijn vrouw en kinderen analfabeet is, weet kennelijk wel, dat hij de 
geboorte van zijn kinderen moet aangeven. Hij neemt 12-8-1814 zijn oudste 
zoontje Jan - 3 uur oud - mee naar het stadhuis en “toont” de baby daar. 
Omdat  Jan  blijft  leven  zal  de  roepnaam  van  zijn  3e  zoon  Adrien  zijn 
geweest.

Adriens nageslacht

Tot deze tak behoren veel ongeschoolde arbeiders 1. 
Jan (VII10.1) noemt zich af en toe metselaar, maar 
is  waarschijnlijk  nooit  meer  dan  opper 2 geweest. 
Als zodanig staat hij in de papieren van de bedeling. 
Hij woont met zijn gezin o.a. in  de Louwse poort.  
Die huisjes hebben een inhoud van 25 m³ en bestaan 
uit één vertrek, met 1 venster en 1 deur, en ’n zolder. 
Boven is het zomers te warm en ‘s winters te koud. 
In dat ene vertrek wordt gewerkt, geleefd, geslapen, 
gebaard en doet men ook zijn behoeften in een oude 
pot of emmer, die men in  De Dieze  leegt en waaruit       de Louwse poort
men ook het water voor het huishouden schept!
Veel Bossche arbeiders wonen net zo. Men heeft  geen water  en  geen wc. 
Kinderen moeten al jong meewerken. De kindersterfte is schrikbarend hoog. 
Van de 14 kinderen van Adrien (VII10.6) sterven er maar liefst 10 als kind. 
Ook  komen  er  in  deze  tak  relatief  veel  dodelijke  ongelukken voor, 
waaronder behalve auto-ongelukken, maar liefst twee verdrinkingen!
Op 23 augustus 1931 gaat  Jo (VII10.6.7.5) vissen met zijn 9-jarig zoontje 
Jo.  Hij  laat  een  roeispaan  vallen.  Als  hij  zich  vooroverbuigt  om  die  te 
pakken, slaat de roeiboot om. Zijn zoontje wordt gered, maar hij niet. Zijn 
lijk wordt pas op 29 augustus  in Engelen gevonden en uit  de Oude Dieze 
opgehaald.

1 - Ze hebben een simpele vaardigheid geleerd, die ze hun leven lang moeten uitvoeren om de
  kost te verdienen. Ze zijn o.a. naaister, kleermaker, in de 19e eeuw dikwijls nog thuiswerkers
  voor de opkomende confectie-industrie, sjouwers, steenhouwers en sigarenmakers.
  Wie in Den Bosch werkloos werd, werd als sigarenmaker te werk gesteld!

2 - Opm.: Een opper is iemand, die de stenen voor metselaars aandraagt en de steigers opsjouwt.
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De tweede verdrinking, de verdrinking van Johan (VII10.6.7.5.9.1)

                                                  JOHAN VAN DER KALLEN
                                                    ... ontvoerd? ...
                                                                                                                uit De TIJD van 16 maart 1968

uit De Telegraaf van 15 maart 1968
      voorkant van een bidprentje van Johan (VII10.6.7.5.9.1)
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 ONTVOERING
 GEVREESD
Kleuter niet
terug van
ommetje
(hondje wel)

   Van onze correspondent
           EINDHOVEN, vrijdag

Sinds gistermorgen halftien 
wordt de 3-jarige Johan van 
der Kallen uit de Lemmens-
laan te Eindboven vermist.   
De kleuter mocht met het 
hondje van de buren op het 
trottoir wandelen en is niet 
meer teruggekeerd.

Na een uur kwam het hondje 
alleen terug en verdween la- 
ter weer, kennelijk op zoek 
naar zijn vriendje, want het 
dier werd om vijf uur gis-
termiddag ver uit de buurt 
aangetroffen.

De ouders vrezen, dat het kind     
       is ontvoerd, omdat het dik-
wijls alleen buiten was, doch 
nooit verder dan het trottoir 
kwam.

De politie van Eindhoven be- 
gon gisteren een grote speur-
actie, kennelijk geïnspireerd op 
de geruchtmakende ont-
voering van Corrie Hofman, 
drie jaar geleden in Eindho-
ven, die later vermoord werd 
gevonden.

'I'ot gisteravond laat waren 
honderd politiemannen en 
buurtbewoners met tien 
speurhonden op zoek naar    
het vermiste jongetje.

Men overweegt vandaag mi-
litairen bij de speurtocht in te 
schakelen.



VII 11 Anthonia/Antonetta van der Kallen, stammoeder van

DE ROTTERDAMSE “TAK”

De Rotterdamse tak

Antonet, stammoeder van een “tak” 1 met onwettige zonen

In haar doopakte staat  Anthonia of Antonetta. Ik zal haar Antonet noemen. 
Antonet is 34 als ze zwanger en een ongehuwde moeder wordt. Haar ouders 
leven dan al niet meer. In haar tijd werd ongehuwd moeder worden nog als 
een schande beschouwd. Ongehuwde moeders werden als een soort paria’s 
behandeld. Ze werden door de maatschappij verstoten en moesten maar zien 
hoe ze met hun kind in leven bleven, het opvoedden en het verder redden. 
Dat geldt niet alleen voor Antonet, maar ook voor haar kleindochter Sophia, 
die zelfs drie onwettige zonen op de wereld heeft gezet.

Een valse naam

Antonet verhuist naar Rotterdam, waar haar zus Pieternel en Pieter Blom al 
wonen en haar hebben geholpen. Wie van hen bedacht heeft, om bij Jans 
doop de pastoor voor te liegen, weet ik niet. In ieder geval slagen zij er in te 
camoufleren, dat Antonet als ongehuwde moeder door het leven gaat.

7 mrt 1809
Joannes onwettig kind van   Vader:

      Moeder:   Sijntje 2 Swanenburg (vreemdeling)
                 Doopget.: Piter Blom en Petronella van der Kalle

de doopakte van Jan (VII11.1) met een valse naam voor zijn moeder

Door  voor  de  moeder een  valse  naam op  te  geven  gaat  Antonets  zoon 
Joannes Swanenburg heten en draagt hij niet haar achternaam 3! 

Als we kijken naar wat er van haar zoon geworden is, dan heeft Antonet het 
helemaal niet zo slecht gedaan. Jan heeft  lezen en schrijven geleerd! Hij 
heeft geweten, dat Antonet zijn moeder is en ook hoe zijn moeders ouders 
heetten. Bij haar overlijden - 30 augustus 1833 - geeft hij als haar zoon haar 
overlijden aan. Hij tekent haar overlijdensakte met J. Swanenburg.

1 - Volgens genealogische begrippen is dit geen echte tak, vandaar de aanhalingstekens.
  Zoals in de inleiding al aangegeven, vind ik, dat alle “van der Kallen” s tot de familie
  behoren, ook een onwettig kind en zijn nageslacht.

2  - Opm.: Sijntje of Lijntje (niet goed leesbaar).
3 - Met Swanenburg / Swanenberg kiest Antonet geen fictieve achternaam! Het is de naam van

  haar moeder, maar ook van ooms en neven! Mogelijk is het een verwijzing naar de verwekker.
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Een bijzondere naamswijziging

Naamswijzigingen komen regelmatig voor, maar een onwettig kind, dat een valse naam 
krijgt, dat niet wil en na zijn moeders dood haar naam wil krijgen is wel heel bijzonder! 
Nog vóór zijn 1e huwelijk laat Jan zijn naam wijzigen. Voor een van de “vredegeregten  
van Rotterdam” verklaren vier getuigen, dat de naam van zijn moeder in zijn doopakte 
vals is en zijn moeder  Antonia of Antonetta van der Kallen heette. Hij ontvangt een 
notariële  verklaring, waarin  staat  dat zijn  geslachtsnaam  in “van  der  Kallen” 
gewijzigd is (zie de bijlagen bij  zijn 2e trouwakte). Hij  trouwt als  Joannes van der  
Kallen.

Tien dochters op rij

Jans  eerste  vrouw  Magdalena  Bakker sterft  in  het  kraambed  van  hun  eerste  kind. 
Zijn oudste dochter sterft 4 weken later. Hij hertrouwt en krijgt nog negen dochters. 
De kans op uitsluitend 10 dochters is slechts 1 op 1024 gezinnen van 10 kinderen !

Een eigen wagenmakerij

Jan  (VII11.1)  heeft  zich  van  wagen-
makersknecht  opgewerkt  tot  meester  
wagenmaker. Hij wordt een kleine zelf-
standige.  Hij  heeft  een  wagenmakerij 
aan  het  Plein  aan  de  gewezen 
binnenwegsche poort 3.210 (wijk 3, no. 
210)  en  laat  zijn  bedrijf  en  huisadres 
publiceren  in  “Het  Adresboek  van 
Rotterdam” van 1854.
Jans 2e vrouw Willemien van Turenhout 
ontpopt  zich  als  zakenvrouw,  want  na 
Jans dood (zie de advertentie) neemt zij de affaire (= zaak) over. Ook zij laat het bedrijf 
in  “Het Adresboek van Rotterdam” opnemen, waarbij zij als  Wed. J. van der Kallen  
wagenmaakster, staat vermeld 4.

Thomas (VII11.1.7.3), een zielepoot en het “zwarte schaap” van onze familie

Jans 7e dochter Sophia, zelf een van een tweeling, krijgt maar liefst 3 onwettige zonen, 
eerst  een  tweeling,  die  maar  kort  heeft  geleefd,  en  daarna  Thomas (VII11.1.7.3). 
Thomas is daags na haar 42 ste verjaardag - op 26 maart 1887 - in Amsterdam geboren. 
Hij verhuist in 1888, als 12 maanden oude baby, naar Slijkeinde 16a in Den Haag, waar 
geen enkele “van der Kallen” woont, terwijl zijn moeder  in Den Haag in een krank-
zinnigengesticht wordt opgenomen. Thomas verhuist zijn hele leven ongelooflijk veel. 
Hij wordt bleekersknecht en woont op veel adressen in Den Haag, maar vóór 13-1-1906 
ook in Hoorn en vóór 26-11-1925 ook in Nijmegen. Op 8-6-1920 “verhuist” hij vanuit 
Den Haag naar  Leeuwarden om opgesloten te worden in “de Bijz. Strafgevangenis”. 
Daarin kwam je alleen terecht als je een ernstig misdrijf had begaan! Het laatste levens-
teken, dat ik van hem vond, is, dat hij in 1939 - nog ongehuwd - in Den Haag woonde.

4 - Zie: “Het Adresboek van Rotterdam”, bewerkt door A. S. de Waard van 1856 en 1859.
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VII 12 Petrus (Peter / Pieter) van der Kallen, stamvader van

DE TWEEDE BOSSCHE TAK

De tweede Bossche tak

Pieter (VII 12), de stamvader van de tweede Bossche tak, en zijn gezin

Pieter is stamvader van  de grootste zijtak. Dat heeft hij zelf nooit kunnen 
vermoeden, want zijn enige zoon is na zijn dood geboren. De 2e Bossche 
tak bestaat tot ca. 1950 voornamelijk uit arbeiders en ambachtslieden.

Pieter  (VII 12) vormt een uitzondering. Hij  is  beroepsmilitair geworden. 
Het  enige,  dat  ik  over  hem in  de  militaire  archieven  van  het  ARA kon 
vinden, is,  dat hij  op de  “Monster Rolle zoals zig deselve bevind bij  de  
reorganisatie van het Regiment te Middelburg op den 6e October 1806  1” 
bij  “het  6e  Regiment,  Eerste  Battaillon,  Compagnie  Grenadiers”  als 
“Pieter van Kalle, Grenadier no. 24” staat vermeld met als “aanmerking” 
“op de wagt” 2.
In  de  Berewouts  Barakken (militaire  barakken  in  ‘s-Hertogenbosch) 
overlijdt in april 1807 “de 11 maanden oude Pieter Kalle, zoon van Pieter  
Kalle, soldaat”, aan  “de  stuipen” 3. Pieter  (VII  12)  is  dan  nog  niet 
getrouwd!
Bij ontslag uit militaire dienst worden soldaten “gepasporteerd”. Ze krijgen 
een paspoort, waaruit blijkt, dat ze niet gedeserteerd zijn. Dit paspoort moe-
ten ze bij hun ondertrouw tonen. Daardoor is bekend, dat Pieter 26-10-1807, 
als Grenadier onder de Garde van den Koning in Garnisoen te S Hage, uit 
de dienst is ontslagen. Ik vermoed, dat hij te ziek of gewond is geraakt.
Pieter trouwt 29-5-1808 met Hendrica Oosterhout en overlijdt in dec. 1810 
op 33-jarige leeftijd in het Burgergasthuis van Den Bosch aan “galkoorts” 
4. Hendrika woont bij  de volkstelling van 1814 in de Hinthamerstraat (C 
378)  5, samen met  Joanna Catharina Kerkeling, 51 jaar, de peettante van 
haar  dochter  Anna,  die  evenals  Hendrika  “spellesteekster” (= 
speldenmaakster voor een Bossche speldenfabriek) is . Hendrika geeft op, 
dat ze 35 jaar is en haar  3 dochters (!) 8, 4 en 2 jaar. Ze geeft Willem als 
Wilhelmina op 6!
Deze valse opgave zal niet meer helpen, want Willem (VII12.4) staat al in de 
oudste “van der Kallen” geboorteakte (van 3-2-1811) als jongen genoteerd.

1 - Het Bataafse leger moet in 1806 omgevormd worden tot leger van het Koninkrijk Holland.
2 - Zie ARA (= Algemeen Rijksarchief) Stamboeken Militairen Landmacht 1795-1813,

  toegangsnummer 2.01.35, inv. no. 220, blz. 46.
3 - Zijn overlijden is 27-4-1807 aangegeven en hij is 29-4-1807 op het Kruijskerkhof begraven. 

  Zijn moeder staat niet vermeld.
4 - Zijn overlijden is 4-12-1810 aangegeven en hij is 6-12-1810 op het St Janskerkhof begraven.
5 - Bij de volkstelling van 1822 slaat de teller dit huis over, omdat er te veel mensen in wonen!
6 - Nederland is in 1810 bij Frankrijk ingelijfd en Napoleon heeft in juli 1810 hier de dienstplicht

  voor 18-jarige jongens en om die op te kunnen roepen ook de burgerlijke stand ingevoerd.
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Anna (VII12.3)

Hoeveel onwettige kinderen mannelijke “van der Kallen”s op de wereld hebben gezet 
valt niet na te gaan, maar van de vrouwelijke “van der Kallen”s spant Anna de kroon. 
Zij zet 4 onwettige kinderen op de wereld, de eerste als ze 20 en de laatste als ze 37 is. 
Waarschijnlijk hebben ze ook nog verschillende vaders gehad. Ze woont bij de geboorte 
van de oudste twee kinderen in de Tolbrugstraat (A 323 en A 366). In 1850 trouwt ze 
met Chris Snijders en in 1858 vertrekt ze met man en kinderen naar Schiedam.

De arbeidershuisvesting in het Tolbrugkwartier en andere Bossche volksbuurten

Het Tolbrugkwartier staat in die tijd bekend als een volksvermaakcentrum, vol kroegen 
danshuizen en bordelen,  waar ook veel kleine winkeliers en ambachtslieden wonen. 
Even na 1900 heeft men de huizen in het Tolbrugkwartier geïnventariseerd. De wijk telt 
dan 328 arbeidershuizen, 50 met 3 kamers, 171 met 2 en 107 met 1 kamer. In de drie-
kamerwoningen zijn  vooral  de winkeltjes en kleine bedrijfjes  gevestigd.  Rond 1905 
hebben  nog  maar  50  huizen  een  eigen  wc!  Meer  dan  200  huizen  hebben  geen 
waterpomp of waterleiding! In de andere Bossche volkswijken is de situatie navenant en 
hoe meer mensen/kinderen er in een huis wonen, des te meer huur er voor betaald moet 
worden! De woningnood in Den Bosch is zo hoog 7, dat huisjesmelkers in 1893 voor de 
1-kamer-huisjes  in  de Louwse  poort (zie  VII 10,  blz.  1)  zelfs  1½ gulden per  week 
kunnen vragen, terwijl de arbeiderslonen - bij 11 à 13 uur per dag werken (!) - in Den 
Bosch 5 gulden per week bedragen en men om met een gemiddeld gezin rond te komen 
9 gulden per week nodig heeft. Daardoor moeten ook vrouwen en kinderen 11 à 13 uur  
per  dag  -  dikwijls  in  stoffige,  vochtige  en  slecht  geventileerde  huis/slaapkamers  - 
meewerken.

Over kinderarbeid gesproken

Het  “kinderwetje” van minister  Van Houten, dat de Kamer in 1874 aanneemt, wordt 
niet vóór 1889 toegepast! Het bepaalde slechts, dat kinderen beneden de 12 jaar geen 
arbeid meer mochten verrichten en kinderen van 12 tot 16 jaar niet langer dan 11 uur  
per dag!

Willem (VII12.4) en zijn gezin

Willem woont,  nadat hij  zijn dienstplicht er  op heeft  zitten,  zijn hele leven in  Den 
Bosch. In 1841 trouwt hij met Geertrui Puls. In 1842 wonen ze op het Hinthamereinde, 
daarna op twee adressen in de Hinthamerstraat en in 1860 verhuizen ze naar de Louwse 
poort, waar hun jongste zoon (in D 24) wordt geboren en Willem in 1883 (in D 26) 
overlijdt.  Willem (VII12.4)  heeft  het  nooit  verder  gebracht  dan  knecht (zie  de 
basisgegevens)  en  zijn  vrouw  en  kinderen  zullen  dus  onder  erbarmelijke 
woonomstandigheden (zie hierboven en VII 10,  blz.  1) mee  de kost hebben moeten 
verdienen. Die  “kost” zal bestaan hebben uit  aardappelen met “lawaaisaus” (= azijn 
met mosterd),  soms driemaal  per dag.  Brood, droog of met wat  vettigheid kwam in 
arbeidersgezinnen minder vaak op tafel.
7 - ‘s-Hertogenbosch verliest zijn status als vestingstad pas in 1874. Tot 1874 mag er niet buiten

  de stadsmuren gebouwd worden, terwijl de bevolking van ‘s-Hertogenbosch tussen 1819 en
  1899 van 13.000 inwoners tot meer dan 30.000 inwoners toenam. Van 1874 tot 1914 worden
  er door de economische crisis ook nog nauwelijks arbeidershuizen bij gebouwd.
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Jan (VII12.4.1), de Pauselijke Zouaaf van onze familie

Willems oudste zoon Jan (VII12.4.1) trouwt, nadat hij zijn dienstplicht heeft vervuld 8, 
18-5-1867 met Maria Kievits, die - binnen 4 maanden na zijn huwelijk - op 15-9-1867 
overlijdt. In die tijd werd er door pastoors op jonge mannen ingepraat om  Zouaaf  te 
worden, om zich als soldaat aan te melden voor het vrijwilligersleger van de Paus.

            het contract dat Jan (VII12.4.1) - nog in de rouw voor zijn vrouw (!) - op 17-10-1867 tekent

8 - Jan, “ligting 1861, lotno. 281, is 4 mei 1861 ingelijfd en 3 mei 1866 uit de dienst ontslagen”.
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In de periode 1861-1870, waarin het Regiment van de Pauselijke Zouaven heeft bestaan, 
hebben ruim 11.000 katholieke mannen als Zouaaf gediend, waarvan het grootste aantal, 
ruim 3.000, uit Nederland kwam! 9 De eerste Zouaven kwamen uit Frankrijk en België, 
later uit heel veel landen, bijvoorbeeld ook uit Amerika, Canada en de Ned. Antillen.
Jan is de eerste “van der Kallen”, die een verre reis maakt en 
waarschijnlijk ook de eerste, die in het buitenland is geweest. 
Jan krijgt een vervoersbewijs om naar Oudenbosch 10 te reizen, 
waarvandaan  de  Nederlandse Zouaven zijn  vertrokken.  Bij 
aankomst in  Oudenbosch krijgt hij met de andere rekruten in 
het internaat St Louis een goede maaltijd en onderdak in een 
plaatselijke herberg. De volgende dag reizen ze per trein via 
Antwerpen door  naar  Brussel.  Daar  worden  ze,  na  medisch 
goedgekeurd te zijn,  Zouaaf. De volgende dag reizen ze door 
naar  Parijs,  waar  ze  wat  van  de  stad  mogen zien,  en  over-
nachten. Vervolgens gaat de reis per trein naar Marseille,      per 
boot, 2 dagen varen, naar de haven van de Kerkelijke Staat en 
per trein naar Rome, waar ze na een week reizen aankomen. Op 
3-11-1867,  net  nadat  Jan  is  aangekomen,  wordt  het  stadje 
Mentana door ca. 15.000 soldaten aangevallen en moeten ca. 
3000 Zouaven, waaronder Jan, proberen hun aanval af te slaan.    de kleding van een Zouaaf
Ze krijgen daarbij hulp van een Franse reserve legereenheid.
Na hevige gevechten slaat de vijand op de vlucht, met achterlating van 800 doden en 
nog  meer  gewonden.  Er  vallen  36  doden  aan  Pauselijke  kant,  waaronder  12 
Nederlanders.  Jan  heeft  voor  zijn  bijdrage  aan  het  gevecht  bij  Mentana een 
onderscheiding  gekregen. 
Op 28 oktober 1869 zit zijn 
diensttijd  als  Zouaaf  er  op. 
Hij wordt lid van de in 1870 
opgerichte  ‘s-Hertogenbos-
sche Zouaven-broederschap 
Fidei  et  virtuti.  Op  een 
indrukwekkend  geschilderd 
paneel  van  deze  broeder-
schap staan - tentoongesteld 
in het Zouavenmuseum - de 
namen van  77 Zouaven ge-
schilderd, van der Kallen als 
derde  in  de  1e  van  6 
kolommen.

   registratiekaart van het Zouavenmuseum met gegevens van Jan (VII12.4.1)

9 - In 1860 werd een van de Pauselijke Staten door de koning van Sardinië en Piemonte veroverd.
  Dat was de directe aanleiding om het Pauselijke leger met een vrijwilligersleger te versterken.
  Tot 1867 bleef het door extra Franse hulptroepen vrij rustig. Pas toen die gedeeltelijk werden
  teruggetrokken ontbrandde de strijd opnieuw. In 1870 ging de oude Kerkelijke Staat door
  de verovering van Rome ten onder. De Franse generaal, die in 1860 door de Paus voor zijn
  vrijwilligersleger werd aangetrokken, koos voor een uniform, dat leek op dat van de Zouavi,
  rond 1830 een Algerijnse stam, bekend om zijn heldhaftige krijgers, vandaar de naam Zouaaf.

10 - Opm.: Daar is nu nog het Zouavenmuseum gevestigd. (Markt 31, Oudenbosch)
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Een triest record, het hoogste sterftecijfer in de Bossche volkswijken

De mensen uit de Bossche volkswijken hadden niet de reputatie pienter en vlijtig te zijn. 
Nu  waren  de  meeste  mannen  ondervoed.  Boter,  kaas,  eieren,  vlees,  spek  en  vis  - 
voedsel, nodig om zwaar werk te kunnen doen - kregen ze zelden. Ook groente kon men 
niet  betalen.  Het  wordt  ondermeer  aan  die  bijzonder slechte  voedingstoestand 
toegeschreven, dat in de jaren tachtig en negentig van de 19e eeuw ‘s-Hertogenbosch 
een triest record vestigde. Nergens in Nederland was het sterftecijfer in de volkswijken  
zo hoog! Opvallend was ook de hoge zuigelingensterfte! Bossche huisartsen wezen ook 
op de  bijzonder ongezonde huisvesting en  het  totaal ontbreken van hygiëne.  Baby’s 
werden maar af en toe gewassen, kwamen niet buiten en kregen dikwijls melk uit slecht 
schoongemaakte zuigflessen, die wemelden van de bacteriën. Om ze stil te houden werd 
de  baby  een  stukje  brood  met  suiker  en  brandewijn  in  de  mond  gepropt.  Artsen 
verdachten de mensen zelfs van opzettelijke verwaarlozing. Het kostte maar een paar 
centen per week om een baby in het begrafenisfonds te laten inschrijven, lange tijd de 
enige verzekering, die arme mensen zich konden veroorloven. En zo schreef een arts: Er 
zijn ouders, die zich bij de dood van een baby weten te troosten met: “een engeltje meer 
in de hemel en veel last en een eter minder”, “vooral als ze van de ontvangen gelden 
van het begrafenisfonds nog geld overhouden” 11.

De valse overlijdensverklaring van Jans oudste dochter Maria (VII12.4.1.2)

Na terugkomst van zijn avontuur als  Zouaaf,  is  Jan (VII12.4.1) in 1871 hertrouwd, 
maar wat te denken van  de valse overlijdensaangifte van zijn oudste dochter Maria? 
Wilde hij begrafenisgeld innen? Deze dochter is - springlevend (!) - in 1896 getrouwd.

Uit overlijdensakte no. 454 van ‘s-Hertogenbosch uit het jaar 1874
Johannes Wilhelmus Groenendaal,  aanspreker,  58 jaar,  en Josephus Burghoorn, 
schoenmaker,  42  jaar,  beide  wonend  in  ‘s-Hertogenbosch  zijnde  geen 
nabestaanden van na te melden overledene, welke aan ons hebben verklaard, dat 
alhier op heden om negen ure des morgens is overleden Maria Adriana van der 
Kallen, oud bijna 8 maanden, geboren alhier, wonende binnen deze gemeente op 
den Uilenburg wijk H honderd twee en twintig, dochter van Johannes Jacobus van 
der Kallen, winkelknecht, en van Maria Theresia van Bakel, zonder beroep.
(Aangegeven in ‘s-Hertogenbosch op 16 september 1874 en door de aangevers en 
de ambtenaar van de burgerlijke stand ondertekend.)

De piepkleine woning in de Louwse poort (D 26)

Omdat  Willem  (VII12.4) aanvankelijk in  Louwse poort  D 24 en later in D 26 woont, 
vermoed ik dat er een huisje is tussen gebouwd of gesplitst en zijn huis hernummerd is. 
Nadat  Willems  tweede  zoon  Antonius (VII12.4.3)  -  waarschijnlijk  Toon  genoemd - 
getrouwd  is,  woont  hij  ook  in  Louwse  poort  D  26.  Zijn  oudste  dochtertje  is  daar 
geboren. Zijn ouders leven dan beide nog! Ook Andreas (VII12.4.10) - waarschijnlijk 
Dries genoemd - heeft van 1890 t/m 1895 met zijn gezin in dat kleine huisje gewoond.

11 - Zie de brochure: Arbeidershuisvesting in oud ‘s-Hertogenbosch, door Hans Kessens (1980),
  een beperkte uitgave van het gemeentebestuur van  ‘s-Hertogenbosch, blz. 13.
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Jan (VII12.4.1.1.2), de eerste “van der Kallen”, die buiten Europa woont en werkt

Jan is de tweede “van der Kallen”, die als militair naar Ned. Oost-Indië vertrekt, alleen 
Tinus (IX18.1) diende er zijn diensttijd uit en kwam in 1900 weer terug naar Nederland 
(zie deel 7, IX 18, blz. L-3), terwijl Jan (VII12.4.1.1.2) er in 1916 als beroepsmilitair  
heengaat, daar zijn vrouw - een inlandse - leert kennen en besluit daar te blijven wonen 
en  werken  12.  Jan,  “1.652  m lang,  geen  merkbare  tekenen”,  ingeschreven  voor  de 
lichting van het jaar 1917 voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch, tekent 22-2-1916 voor 
een contract van 6 jaar “als soldaat bij  de koloniale troepen, zoowel in als  buiten  
Europa, ingaande den 24 Februari 1916” en ontvangt daarvoor een premie van f 400,-. 
Hij behoort tot de Koloniale Reserve en vertrekt 19-5-1916 met het stoomschip Roepat 
en komt 15-7-1916 in  Batavia aan. Op 29-6-1918 en 4-7-1921 vertrekt hij voor korte 
tijd  naar  de kaderschool  in  Magelang.  Hij  komt  slechts  eenmaal  met  zijn  gezin  in 
Nederland met verlof 13. Tijdens zijn verlof wordt zijn dochter Ietje in ‘s-Hertogenbosch 
geboren. In 1922 tekent hij voor 4 jaar bij en in 1926 voor 6 jaar  14. Op 1-11-1927 
wordt hij eervol ontslagen en wordt hem een pensioen van f 644,- per jaar toegekend. 
Jan (VII12.4.1.1.2) overlijdt 19-4-1931 in het militaire hospitaal van Malang.
Zijn nakomelingen wonen anno 2000 in de USA, Australië en Nederland.

Geëmigreerde “van der Kallen”s

Dat juist van deze tak in de 20ste eeuw meerdere “van der Kallen”s geëmigreerd zijn, 
is, gezien hun leefomstandigheden  hier en later  in Indonesië, niet verbazingwekkend. 
Ze konden er in hun nieuwe vaderland immers alleen maar op vooruit gaan. 
Behalve nazaten van Jan (VII12.4.1.1.2), waaronder
• Wim (VII12.4.1.1.2 2), die met zijn grote gezin geëmigreerd is naar de USA
zijn van de tweede Bossche tak bijvoorbeeld ook geëmigreerd:
• Wim (VII12.4.4.1.2.2) later William genoemd, naar Holland, (Michigan) USA
• Adriaan (VII12.4.8.4.6) naar Brisbane, (Queensland) Australië en zijn broer
• Jan (VII12.4.8.4.8) naar Sydney, Australië.

     © 2004   M. J. Ph. van der Kallen,  Bachplein 5,  2651 TZ  Berkel en Rodenrijs
     Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk,
     fotokopie of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

12 - Zie ARA, Min. van Kol., toegangsnummer 2.10.50 inv. no. 285, blz. 45.548 
  doorloopnummer 10.921, algemeen stamboeknummer in Indië 76.683 en 
  voor zijn volledig stamboek: toegangsnummer 2.04.73 inv. no. 494, blz. 49.609.

13 - Op 30-6-1922, vlak vóór zijn vertrek naar Nederland, ontvangt hij “de bronzen medaille” met
  f 12,- gratificatie. Op 27-8-1922 vertrekt hij met zijn gezin met het stoomschip Johan de Witt
  vanuit Soerabaia en komt 7-10-1922 in Amsterdam aan. Zij zijn 7-7-1923 aan boord van 
  het stoomschip Jan Pieterszoon Coen weer vertrokken en 12-8-1923 in Batavia gedebarkeerd.

14 - Hij tekent 24-2-1922 voor 4 jaar bij als “serg(ean)t 1e kl(asse) titulair” en krijgt daarvoor 
  een premie van f 150,-, waarvan f 75,- in de postspaarbank van Ned.-Indië wordt ingelegd,
  en 24-2-1926 voor 6 jaar als “serg(ean)t”.
 

Deel 5 : VII 12 De tweede Bossche tak  6 



VII 13 Adrianus  (Adrien)  van  der  Kallen,  stamvader  van

DE DERDE BOSSCHE TAK

De derde Bossche tak

Adrien, stamvader van de 3e Bossche tak, een tak van gegoede burgers

Adrien (VII 13) heeft een vakopleiding gevolgd. Hij is al vóór zijn trouwen 
meester metselaar. Bij metselaar, moet je bij hem niet alleen aan gebouwen 
denken, maar ook aan waterwerken. Dat blijkt uit een stuk uit de Bestuurs-
archieven  van  Noord-Brabant.  In  verband 
met  werk aan de Lodewijksvaart   kunnen 
we  lezen:  “A.  van  der  Kallen  reclame  le  
payement  du tiers de ce qui lui  est du pour  
les travaux qu’il a fait.” 1 .

Hij woont (in ieder geval vanaf 1813, maar 
waarschijnlijk al eerder) met zijn gezin in 
een hoekhuis in  de Choorstraat (C 318)  2. 
In de Choorstraat staan statige herenhuizen, 
waarin  gegoede  Bossche  burgers  wonen. 
Adriaan belegt  in  onroerend goed.  Hij  int 
dus  ook  huur en pachtgeld.  Hij  bezit  o.a. 
het  pand in  de Choorstraat,  dat  tegenover 
de St Jan ligt en bekendheid heeft gekregen 
als  “het Huis van Liefde”, voor de helft  3. 
In  december  1819  heeft  kapelaan  Jacobus    de Choorstraat
Antonius Heeren van de St Jacobparochie nl.
aan enige dames gevraagd de zorg voor arme kinderen en voor vrouwen, 
die geen behoorlijk onderdak hebben, op zich te nemen. De kapelaan heeft 
voor hen genoemd huis gehuurd en het wordt zo het eerste klooster van de 
“Congregatie Dochters van Maria en Jozef”. De nonnen werden indertijd 
ook  “de Zusters van de Choorstraat” genoemd. Het is  de eerste  zuster-
congregatie, die sinds de Hervorming werd gesticht 4.

1 - M.a.w.: “A. van der Kallen eist de betaling op van een derde deel van wat hem is verschuldigd
  voor het werk dat hij heeft uitgevoerd.” Zie RA Noord-Brabant, Bestuursarchieven 1795-1814,
  1810/1811, nummer 1245. De Lodewijksvaart was de uitgegraven rivier de Aa, de voorganger
  van het huidige kanaal. Met dank aan Hein Vera, die deze passage vond en doorgaf. 

2 - Opm.: Choor is de oude schrijfwijze voor koor. De straat is zo genoemd, omdat hij langs de
  zijde van de St.Jan loopt, waar het priesterkoor zich bevindt. Zie: Oude namen van huizen en
  straten te ‘s-Hertogenbosch, door J. Mosmans en A. G. J. Mosmans (1906).

3 - Zie : Het Molenaarsgeslacht Coppens, door drs. H. van Bommel (1979), blz.37.
4 - Als officiële stichtingsdatum van deze Congregatie, die o.a. onderwijs ging geven, koos men

  voor 7 juli 1820, omdat 7 juli “de feestdag van de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch” is.
  Ruim een eeuw later bezat deze Congregatie meer dan 33 kloosters.
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Adriaan trouwt in 1792, nog net vóór de Franse tijd, met de Limburgse Louisa Ceunen 
5.  Ze  krijgen  6  kinderen,  waarvan  er  2  jong  overlijden.  Hun  zoon  Hendrik  wordt 
eveneens  meester metselaar.  Hij zal later ongetwijfeld zijn vader in zijn bedrijf zijn 
opgevolgd.

Adriaan (VII 13), in 1810 een van de 50 rijkste burgers van Den Bosch

In  1805  is  een  nieuw  belastingstelsel  ingevoerd.  Van  dan  af  worden  door  de 
rijksoverheid  4  belangrijke  directe  belastingen  geheven:  grondbelasting, personele  
belasting, patentbelasting en  successiebelasting  6.  Voor  de  grondbelasting is  de 
belastbare  opbrengst  van  grond  en  opstallen  in  1809  geschat  7.  Voor  de  personele  
belasting is  ieders  welstand geschat  8 en  de patentbelasting wordt  geheven  op  het  
uitoefenen van een bedrijf.
In 1810 is een lijst van de 100 hoogstaangeslagen inwoners van Den Bosch opgesteld. 
Adriaan (VII 13) staat op deze lijst op de 47ste plaats! Zijn belastbaar inkomen wordt 
in 1810 geschat op 1.400 + 800 = 2.200 Franse franken, d.w.z. op f 1.047,62 per jaar 9 ! 
Hij  behoort  tot  de  rijkste  inwoners  van Den  Bosch.  Laten  we  de 
hoogwaardigheidsbekleders  10 buiten  beschouwing,  dan  staat  hij  zelfs  op  de  30ste 
plaats!
Bij zijn overlijden in 1820 laat hij alleen al aan on-
roerend goed na 11: hun eigen huis (C 318) en twee 
pakhuizen (C 319) en (het 2e ongenummerd) in de 
Choorstraat, pakhuis (C 312) aan het St Janskerk-
hof, huis (C 313) in de Choorstraat, gelegen naast 
het St Janskerkhof, huis (C 262) op de Papenhulst, 
huis (D 298) op het Hinthamereind,  huis (D 299) 
op het Hinthamereind  met de 4 huisjes daarachter, 
de  onverdeelde  helft  van  het  huis  (C  326)  in  de 
Choorstraat en verder nog 4½ morgen hooiland in 
het Bossche Broek, ca. 4 morgen bos in Rosmalen 
en 16 lopens 38 roeden bos en 7 lopens 94 roeden bos- en bouwland in Boxtel.

Vergelijken we de leefomstandigheden van Adriaan (VII 10), die slechts f 125,- per jaar 
verdient, met die van Adriaan (VII 13), die meer dan f 1.000 per jaar verdient, dan is 
een  groter  contrast  tussen  het  leven  van  twee  neven  en  hun  gezinnen  nauwelijks  
denkbaar.
5 - Louisa verklaart bij haar ondertrouw (6 mei 1792) al 8 jaar in ‘s-Hertogenbosch te wonen. 

  Ze legt een brief van haar vader over, waarin hij zijn toestemming voor het huwelijk geeft
  (gedateerd Thorn 4-2-1792) en een ontlastbrief van Thorn (gedateerd 19-4-1792), waarin
  Thorn garant staat voor haar onderhoud en het onderhoud van de helft van haar kinderen.

6 - Erfenissen van ouder op kind en op huwelijkspartners waren tot 1832 nog vrijgesteld van
  successiebelasting, dus die kan voor Adriaan even buiten beschouwing gelaten worden.

7 - Den Bosch telt in 1809 13.900 inwoners, waarvan de meeste inwoners geen onroerend goed
  bezitten. Eenderde deel van de inwoners is zelfs zo arm, dat ze bedeeld moeten worden.

8 - Men kijkt hierbij naar de huurwaarde van de woning, de waarde van het meubilair, 
  het aantal: 1) deuren en vensters 2) haardsteden 3) dienst- en werkboden en 4) paarden. 

9 - Zie: Liste des cents plus forts contribuables de la Commune de Bois le Duc 
  in het GA van Den Bosch, het Nieuw Archief, ingekomen stukken van 13 april 1813.

10 - Boven Adriaan staan: (Adj.) Maire 3x, Receveur Generale 1x, Membre du Conseil: 
  Generale Departementale 2x, Municipal 7x, de Prefecture 2x, d’Arrondissement 2x.

11 - Zie: zijn Memorie van Successie, kantoor ‘s-Hertogenbosch, inv. no. 5, memorieno. 55.
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Register bij het verhalende deel van Deel 5

De registers in de verschillende delen beginnen met een persoonsregister.
Zie de toelichting bij het register van deel 1 en deel 2.

De volgorde van de hoofdstukletters is: bij V 1  P-R-V

Persoonsregister

—A—
Aenhuijs, Willem V 1  P-6

—B—
Beek, van

Anthoon(y) / Toon V 1  P-6; P-13; V-1; VI 6  5
T(h)omas V 1  P-6

Bekkers, Adriaan Peer VI 6  3
Bergh, van den

Dries Mielisse V 1  P-5
Everardus / Evert VI 6  4; 5
Helena / Heleen VI 6  4
Hendrina / Hendrien VI 6  4
Jan VI 6  4; 5
Maria / Marie VI 6  4
Nicolaus / Claas VI 6  4; 5

Bock, Petrus Henricus / Hendricus de VI 2  2
Boekel, Dries Driesen van V 1  P-12
Boxmeer, Rijnier van VI 6  5
Braak, Hendrik van den VI 6  5
Brui(j)nings, Catharina V 1  P-14; V-7
Burghoorn, Josephus VII 12  5

—C—
Cappe(n)

Adriaan (Aerjaen) V 1  P-11; P-12
Aerjaen (Jan) V 1  P-2; P-3; P-8; P-11; P-12
Aert (Hendrick) V 1  P-3
Aert (Jan) V 1  P-2; P-3
Ariaen (Hendrick) V 1  P-3
Gerdien (Laurens) V 1  P-12
Heleen (Jan) V 1  P-3; P-12
Hendrick V 1  P-3
Jacob (Jan) V 1  P-3; P-12; P-13; V-4
Jan (Ariaen Hendricks) V 1  P-3
Jan (Jacob) V 1  P-3
Johanna (Aerjaen) V 1  P-11
Lambert (Hendrick) V 1  P-3
Laurens (Jan) V 1  P-2; P-3; P-11; P-12
Laurens (Laurens) V 1  P-12
Lucas (Jan) V 1  P-3; P-12
Maria (Aerjaen) V 1  P-12
Mechgel Gerit V 1  P-12
Peet V 1  P-3
Peternel (Jan) V 1  P-3; P-11

—D—
Don(c)k, van der

Nelis V 1  P-6
Willem V 1  V-5; V-6

Drossaert, Louwerens V 1  P-6
Dungen, Catharina Ariaan van den VI 6  4

—G—
Grinsven, Gerardus van V 1  R-3
Groenendaal, Johannes Wilhelmus VII 12  5

—H—
Habraken, Anna V 1  P-14
Heeren

Hendrick V 1  P-5
kapelaan Jacobus Antonius VII 13  1

Helvoirt, Hendrik v(an) VI 6  3
Hoos, Toon V 1  P-6
Horst, van der

Gerard VI 6  3
Jannes VI 6  3

Hubert(s), Willem V 1  V-7; V-8

—K—
Kallen, Tinus van der VII 12  6
Kappe(n) zie Cappe(n)
Kerkeling, Joanna Catharina VII 12  1

—L—
Locven / Lokven van

Anna Laurent Jacobs V 1  P-3
Rut Jacob V 1  P-12

Loo, Andries van der V 1  P-6

—O—
Overbeek, Jan (Janse) van VI 6  4

—P—
Pau, Jan de VI 6  3
Peperkoorn, Johannes V 1  R-3
Pierlinck, Jacob V 1  V-1; V-2

z.o.z.
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Popeliers
Anneke(n) / oma V 1  P-4; P-10
Matheus / Theeuwen V 1  P-4; P-5

Porten, Dingena van der VI 6  5
Poulisse, Mery V 1  P-6

—R—
Rosmalen, Jan van V 1  P-5
Rossum, Dingena (Martens) van V 1  P-3
Ruijter, de

Joannes Nolle V 1  P-13
Johanna Arnold V 1  P-3; P-13

—S—
Siedler, Johannes Pieter de V 1  V-6 t/m V-8
Siepkens, Anthony VI 6  5
Sluijs, Dirck van der V 1  P-5; P-6
Spierings, Henricus / Hendrik VI 2  2
Swanenbergh

Adriana V 1  V-4; VI 2  1; 2
Antonia V 1  V-4

Maria Catharina V 1  V-4; VI 2  2

—U—
Uden, Cath van V 1  P-3

—V—
Velde, Jan van der V 1  P-14
Velthuijsen, Gerardus V 1  P-6
Vera, Hein VII 13  1
Vlijmen, van

Hendrien (Nelis) V 1  P-8
Jacob V 1  P-9; P-13
Rut VI 6  5

—W—
Wonders

weduwe van Hermen V 1  P-6; P-8

Register (vervolg)

—A—
accijns zie belasting
affaire VII 11  2
Alem V 1  V-2
ambachtslieden VII 12  1
Amerika VII 12  4
Amsterdam VII 11  2; VII 12  6
analfabeet VII 10  1
Antwerpen VII 12  4
arbeider, (ongeschoolde) VII   2; VII 10  1; VII 12  1
arbeidershuisvesting VII 12  2
Ardennen VI 6  1
Australië VII 12  6

—B—
Bataafse

Gemenebest, het VI 6  5
leger, het VII 12  1
Republiek, de VI   2; VI 6  5

Batavia VII 12  6
bedeling, de VII 10  1
Beerse overlaat VI 6  1
belasting

accijns V 1  V-3 t/m V-5
gemeene (‘lands)middelen, de V 1  V-3; V-4
geslagt V 1  V-3 t/m V-5
grondbelasting VII 13  2
hoofdgeld V 1  V-3; V-4
hoorngeld V 1  P-10; V-3 t/m V-5

belasting
lijst V 1  P-3; V-3
patentbelasting VII 13  2
personele omslag, de V 1  V-3; V-4; V-6;

VII 13  2
successiebelasting VII 13  2
40ste penning, de V 1  P-12 t/m P-14; V-7;

VI 6  5
België VII 12  4
Berlicum V 1  P-3; P-11; V-2; V-4; V-6
beroepsmilitair VII 12  1; VII 12  6
bidprentje (voorkant) van 

                     Johan (VII 10.6.7.5.9.1) VII 10  2
borgbrief VI 2  2
borgstelling, akte van VI 2  2
‘s Bosch / Den Bosch, zie ‘s-Hertogenbosch
Boxtel VII 13  2
brandmuur V 1  V-6
Brussel VII 12  4
burgemeester V 1  V-3
burgerlijke stand, de VI 6  6; VII 12  1

—C—
Canada VII 12  4
“Cappenhuisje”, het V 1  P-3; P-4; P-8 t/m P-12
Collectboek V 1  V-3
collecteur V 1  V-3
Congregatie Dochters van Maria en Jozef VII 13  1
Cromvoirt en Deuteren V 1  V-2
Cuijk VI 6  1

Deel 5 Register bij het verhalende deel van Deel 5 Reg-2 



—D—
département des Bouches du Rhin VI 6  6
detentie VII   2
dienstplicht VII 12  1
Dungen V 1  V-2

—E—
Eindhoven VII 10  2
Engelen VII 10  1

Oude Dieze, de VII 10  1
Empel V 1  P-1; P-10; V-2
erfdeling V 1  P-4; P-6; P-11; P-12; V-1
Esch V 1  V-2

—F—
Frankrijk VII 12  4
Franse

departementen VI 6  6
keizerrijk, het VI 6  5
tijd, de VI 6  5

Fransen, de VI 6  6

—G—
geboorteakte, oudste “van der Kallen” VII 12  1
Geffen V 1  V-2; VI 6  2
gemeene (‘lands)middelen, de zie belasting
geslagt zie belasting
Grave V 1  P-7; P-8; VI 6  1

—H—
Haag, Den VII 11  2
‘s-Hertogenbosch V 1  P-2 t/m P-8; P-13; P-14;

R-1; R-2; R-4; V-2; V-3; V-5 t/m V-7;
VI   2; VI 2  1; 2; VI 6  1 e.v.;

VII   1; 2; VII 12  1 e.v.; VII 13  2
Berewouts Barakken, de VII 12  1
Burgergasthuis, het VII 12  1
Choorstraat, de VII 13  1; 2
Citadel, de VII   2
Dieze, de VII 10  1
feestdag v. d. Zoete Lieve Vrouwe van VII 13  1
Graafsebaan V 1  P-7
Hinthamereind(e) VI 6  5; VII 12  2; VII 13  2
Hinthamerstraat VII 12  2
hoogstaangeslagen inwoners (1810) VII 13  2
Huis van Liefde, het VII 13  1
St Jacob V 1  P-2; P-13
St Jan(skerkhof) V 1  V-3; VII 13  1; 2
Louwse poort, de VII 10  1; VII 12  2; 5
Meijery van V 1  V-2
Papenhulst VII 13  2
stadhuis van V 1  R-1
Tolburgkwartier / straat VII 12  2
volkswijken van VII 12  5
Zouavenbroederschap VII 12  4
Zusters van de Choorstraat VII 13  1

Hintham V 1  P-2 e.v.; V-1; VI 6  2
hongersnood V 1  P-11
hoofdgeld zie belasting
Hoorn VII 11  2
hoorngeld zie belasting
huisplaats V 1  P-10

—I—
Indonesië VII 12  6

—K—
kadaster(kaart) V 1  P-7
“van der Kallen”s, geëmigreerde VII 12  6
keizerlijk stempel VI 6  6
Kerkelijke Staat, de VII 12  4
Kessel V 1  V-1; V-2
kinderarbeid VII 12  2
kindersterfte VII   2; VII 10  1
kinderwetje VII 12  2
klijnhuis / kleine huis, het V 1  P-4; P-7 t/m P-10;

P-12; P-13
Koninkrijk Holland, het VI 6  5

leger van VII 12  1
kost, de VII 12  2
krankzinnigengesticht VII 11  2

—L—
landbouw, de V 1  P-11
langgevelboerderij V 1  V-6
Leeuwarden VII 11  2

Bijz. Strafgevangenis VII 11  2
Lith V 1  V-1; V-2

—M—
Maas, de VI 6  1; 2
Magelang VII 12  6
Malang VII 12  6
Maren V 1  V-1; V-2
Marseille VII 12  4
Mentana VII 12  4
Meullenhoeck, de zie Rosmalen
Mich. Gestel V 1  V-2
Middeleeuwen, de VI 6  1
misdrijf, ernstig VII 11  2
Molenhoe(c)k, de zie Rosmalen

—N—
naamswijziging VII 11  2
natuurramp V 1  V-5
Ned. Antillen VII 12  4
Ned. Oost-Indië VII 12  6
Nijmegen VII 11  2
Noord-Frankrijk VI 6  1
Nuland / Nieuland V 1  V-1; V-2
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—O—
ongehuwde moeder VII 11  1
ongelukken, dodelijke VII 10  1
onwettige kinderen VII 12  2
opper VII 10  1
orkaan V 1  V-5
Orthen V 1  V-2; V-4; VI 2  1; 2

R.-K. Doopregister van VI 2  1
R.-K. Trouwregister van Engelen en VI 2  1

Osch V 1  P-5
Oudenbosch VII 12  4

internaat St Louis VII 12  4

—P—
Parijs VII 12  4
paspoort VII 12  1
Paus, het vrijwilligersleger van de VII 12  3
personele omslag, de zie belasting

—R—
rampgebied V 1  V-5
rampjaar V 1  P-11; V-1; V-5
Republiek, de VI 6  5
Rijksarchief van Noord-Brabant, het VII   2
Rome VII 12  4
Rosmalen(se) V 1  P-1 e.v.; R-1 e.v.; V-1 e.v.;

VI   2; VI 2  1; 2; VI 6  1 e.v.; VII 13  2
Cattenbos en Kerkenhoek V 1  P-10
Collectboek V 1  R-4; V-3 t/m V-6; V-8
Cruijsstraet V 1  P-10
gemeene straeten V 1  P-7
Geref. Begraafboek V 1  V-8
Geref. Trouwboek, (Ned.)

van Rosmalen en Empel V 1  P-1; VI 2  1
Heeseind, het V 1  P-10; VI 6  2
Heinis / Hennist V 1  P-10; VI 6  2
huizenregister / cohier / lijst V 1  P-3; P-4;

P-8 t/m P-10; P-13; V-4; V-5; V-8
Kruisstraat, de VI 6  2
St Lambertuskerk VI 6  2
Lange Heide, de V 1  P-7; P-13
Maliskamp V 1  P-10
Meullen / Molenhoe(c)k, de V 1  P-3; P-10;

VI 6  1; 2; 5
Molestraet V 1  P-10
Resolutien van Scheepenen VI 6  3; 4
R.-K. Doop- en Trouwregister V 1  P-2; V-4
R.-K. schuurkerk V 1  P-2
Tweebergsche Strepen, de V 1  P-7
Twee Berge, de V 1  P-6
Varckenshoeck, de V 1  P-3 t/m P-7;

P-10; P-11; V-7; VI 6  1
Vliertsestraet en Sprockebos V 1  P-10

Rotterdam VII 11  1
Adresboek van VII 11  2
vredegeregt van VII 11  2

—S—
Schiedam VII 12  2
schrijfonderwijs V 1  V-7
slag(er) / ontslager V 1  P-5; P-6
Soerabaia VII 12  6
spellesteekster VII 12  1
sterftecijfer VII 12  5
Sylvaducis V 1  P-2

—T—
Thorn VII 13  2
togt, afstand van V 1  V-7

—U—
USA VII 12  6

—V—
valse

(achter)naam VII 11  1; 2
opgave (geslacht) VII 12  1
overlijdensverklaring VII 12  5

Varckenshoeck, de zie Rosmalen
veepest V 1  P-11; V-1
veerboot VI 6  2
veer(dienst) VI 6  2; 3

verordening en reglement VI 6  2
artikel 9 en 14 VI 6  3
artikel 16 VI 6  4
deken van de schippers van de VI 6  4

40ste penning, de zie belasting
verdrinking VII 10  1; 2
verkoping, publieke V 1  P-5; P-6; V-1; VI 6  4
volkstelling van 1822 VII 12  1
vruchtgebruik V 1  P-4
Vugt V 1  V-2

—W—
wagenmakerij VII 11  2
watersnoodramp V 1  P-11; V-1; V-3
waterwerken VII 13  1

—Z—
zijtak, de grootste VII 12  1
Zouaaf / Zouaven VII 12  3 t/m 5

Zouavenmuseum VII 12  4
Regiment van de Pauselijke Zouaven VII 12  4

Zouavi VII 12  4
zuigelingensterfte VII 12  5
“zwarte schaap”, het VII 11  2
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