
 

AMERIKA, AMERICA 
over emigranten naar de Verenigde Staten van Amerika 
een serie artikelen door Willem Keeris 

Deel XV, Van de Weijenberg, deel 1. 

Het is tijd om wat aan genealogie te doen in 
deze serie artikelen. 
Een goed voorbeeld van een familie met 
meerdere emigranten is de ‘van de Weijen-
berg’ familie. Het is zelfs de familie met, 
voor zover ik weet, de meeste emigranten. 
In totaal zijn er zesentwintig (26) leden van 
deze familie geëmigreerd, dat is inclusief de 
echtgenotes. 
 
Henricus van de Weijenberg werd in 1785 in 
Gemert geboren. Zijn opa was Albertus Cas-
pers, geboren in 1717 in Afferden, Limburg, 
die in Gemert trouwde met Joanna Maria 
van der Eycken; hun vierde kind werd voor 
het eerst ‘Weijenbergh’ genoemd. Zoon 
Theodorus trouwde met Jacoba Penninx en 
een jaar na haar overlijden met Maria van 
Bon. Uit het tweede huwelijk werd in 1785 
Henricus geboren. 
Hij trouwde in 1809 in Gemert met Maria 
Aldenhuysen en uit dat huwelijk werden in 
Gemert drie kinderen geboren, waarvan er 
een al jong overleed. De anderen waren 
Theodorus, geboren in 1810 en Hubertus, 
geboren in 1816. Maria Aldenhuysen over-
leed ruim zeven weken na de geboorte van 

Hubertus.  
Begin 1817 hertrouwde Henricus in Beugen 
en Rijkevoort met Johanna Linders uit Rijke-
voort en verhuisde hij met zijn kinderen 
naar Beugen. Daar werden acht kinderen 
geboren waarvan er vier op jonge leeftijd 
stierven. De kinderen die volwassen werden 
waren Martinus, geboren in 1819, Herma-
nus, geboren in 1821, Anna Maria, geboren 
in 1825 en Alberdina, geboren in 1828. 
Tweeëneenhalf jaar na de geboorte van 
haar achtste kind overleed Johanna Lin-
ders.. 
Ruim zeven maanden later trouwde Henri-
cus, op 48-jarige leeftijd, voor de derde 
keer. Het huwelijk vond opnieuw plaats in 
Beugen en Rijkevoort en zijn vrouw was 
Eerke Gooren, jonge dochter, geboren in 
Sint Anthonis en twaalf jaar jonger dan haar 
man. Uit dit huwelijk werden in Beugen vijf 
kinderen geboren, waarvan er een jong 
overleed. De andere vier waren Reinier, 
geboren in 1835, Johanna, geboren in 1837, 
Melchior, geboren  in 1839 en Anna, gebo-
ren in 1842. 
Van zijn tien volwassen kinderen gingen er 
acht naar Noord Amerika en uiteindelijk ook  
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Henricus zelf. 
Intussen was zijn zoon Theodorus, geboren 
in 1810 in Gemert, in 1833 in Beugen en 
Rijkevoort getrouwd met Maria Hendriks, 
geboren in 1803 in Beugen. Dit echtpaar 
kreeg in Beugen zeven kinderen. 
In 1844 trouwde in Oeffelt zoon Martinus, 
die geboren werd in 1819 in Beugen, met 
Petronella Ebbers, geboren in 1819 in 
Oeffelt. Dit echtpaar kreeg in Oeffelt drie 
kinderen. 
Zoon Hubertus, geboren in 1816 in Gemert, 
trouwde in 1846 in Wanroij met Petronella 
Willems, geboren in 1825 in Overloon. Dit 
echtpaar kreeg in Wanroij drie kinderen. 
 
Op vrijdag 25 mei 1849 vertrokken Theodo-
rus, zijn vrouw Maria Hendriks en hun zeven 
kinderen vanuit Beugen naar Noord Ameri-
ka. De vrijgezelle broer van Theodorus, Her-
manus, geboren in 1821 in Beugen, ging met 
hen mee. Ook broer Martinus ging mee; hij 
werd met zijn waarschijnlijk al zwangere 
vrouw Petronella Ebbers en hun drie kin-
deren een dag eerder uitgeschre-ven uit het 
bevolkings register van Oeffelt. Het is niet 
bekend op welk schip de overtocht gemaakt 
werd. 
Hubertus kijkt de kat nog even uit de boom, 
maar vier jaar later waagt ook hij de stap; hij 
vertrok op 12 maart 1853 met zijn reeds drie 
maanden zwangere vrouw Petronella Wil-
lems en hun drie kinderen vanuit Wanroij 
naar Noord Amerika. Ze reisden mogelijk 
aan boord van de ´Midas´, die vertrok uit 
Liverpool, en op 10 mei 1853 aankwam in 
New York. 
 
Drie jaar later ging ook Henricus zelf, met 
zijn vrouw Eerke Gooren en hun drie jongste 
kinderen. Ze vertrokken op 24 maart 1856 
vanuit Beugen naar Noord Amerika. Henri-
cus was al 71 jaar oud, zijn vrouw 59. De 

overtocht werd gemaakt aan boord van de 
vijf jaar oude bark ´Chimborazo´, die vertrok 
uit Antwerpen en op 2 mei 1856 aankwam 
bij Castle Garden in New York.  
Er waren in totaal 427 passagiers aan boord, 
waarvan ruim 30 uit Beugen. Vier opvaren-
den overleden onderweg, waarvan twee 
kinderen uit Beugen. Henricus werd op de 
passagierslijst foutief vermeld als Hendrika, 
58 jaar oud. 

Als laatste vertrok Reinier, die geboren werd 
in 1835 in Beugen. Mogelijk heeft hij ge-
wacht (of van zijn vader moeten wachten) 
tot zijn zus Alberdina getrouwd was. Hij is 
waarschijnlijk in oktober 1857 geëmigreerd 
naar Noord Amerika. Het is niet bekend op 
welk schip hij reisde. 
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In ruim acht jaar tijd waren er nu 26 ‘van de 
Weijenberg’s’ vertrokken, tien volwassenen 
en 16 kinderen; echter twee kinderen van 
Henricus zijn niet geëmigreerd. Wat gebeur-
de er met hen? 
 
Dochter Alberdina, die geboren was in 1828 
in Beugen en waarvan geen geboorteacte 
gemaakt is, trouwde in april 1857 in Box-
meer met de uit Nijmegen afkomstige Ar-
noldus Molmans. Haar vader had drie dagen 
voor zijn vertrek naar Amerika een acte la-
ten opmaken waarbij hij zijn dochter toe-
stemming gaf om te trouwen. Het gezin 
kreeg negen kinderen en woonde eerst in 
Sint Anthonis en verhuisde later naar Box-
meer, waar de ouders overleden (zie het 
bidprentje van Alberdina). 
 
Dochter Anna Maria, die geboren werd in 
1825 in Beugen, bleef vrijgezel en werd 
meestal vermeld als dienstmeid, maar op 
latere leeftijd steeds als ‘zonder beroep’. Ze 
heeft gedurende haar leven op diverse 
plaatsen gewoond. Rond 1850 verbleef ze 
enige jaren in Duitsland, waarna ze in 1853 
naar Ginneken bij Breda verhuisde. In 1854 
vertrok ze daarvandaan naar Antwerpen. 
Hoe lang ze daar gewoond heeft is niet dui-
delijk. In 1877 kwam ze naar Boxmeer van-
uit Boom, wat zo’n 15 kilometer ten zuiden 
van Antwerpen ligt. Eind 1880 ging ze van 
Boxmeer terug naar Antwerpen en bleef 
daar de rest van haar leven. Eerst woonde 
ze enige jaren in de Mutsaardstraat en in 
november 1891 verhuisde ze naar de 
Roodestraat 39, waar het Antwerpse Begijn-
hof zich bevindt. 
Hier woonde ze in huisje nummer 33. Ze 
overleed op 23 november 1918 in haar huis-
je in het Begijnhof van Antwerpen als de 
laatste van Henricus’ kinderen. 

 
Een gedeelte van het Begijnhof in Antwer-
pen; midden aan de linkerkant in dit steegje 
was het huisje van Anna Maria. 
 
Volgende keer de lotgevallen van de emi-
granten in Amerika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer weten? 
G.T.O.B., jaargang 23, nummer 3, juli 2008 
en nummer 4, oktober 2008 (pagina’s 129-
138 en 185-189) 
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