
Deel XIX, Verstegen (deel 1) 

In deel XV van deze serie (mededelingen-
blad nummer 75, februari/maart 2017), 
hebben we gezien dat de familie Van de 
Weijenberg met 26 personen naar Ameri-
ka ging. De familie Verstegen uit Zeeland 
blijft daarbij niet ver achter; vierentwintig 
(24) leden van die familie, opnieuw inclu-
sief de echtgenotes, emigreerden. 

Hermanus Verstegen uit Zeeland (1766-
1838) en Ardina Frankefort (1764-1812) 
uit Veghel kregen in Zeeland elf kinderen; 
drie van hen zijn belangrijk voor dit ver-
haal. De Verstegens hadden toen trou-
wens een sterke band met Gemert. 

Het oudste kind, Joannes Verstegen, werd 
geboren in 1789. Hij trouwde met Adriana 
Bevers, weduwe van Joannes Gerard Jan-
sen (1770-1815). Adriana kwam uit Boekel 
en kreeg in Zeeland drie kinderen, waar-
van een dochter Geertrui jong overleed. 
Adriana overleed in 1833, 54 jaar oud. De 
twee andere kinderen waren Johannes, 
geboren in 1819 en Arnoldus Verstegen, 
geboren op 23 december 1820, maar pas 
twee dagen later, op eerste kerstdag, ge-

doopt. Arnoldus trouwde met Anna Maria 
Biemans, geboren in 1821 in Erp en kreeg 
in Zeeland vier kinderen: Adriana, Anna 
Maria, Hermanus en Johanna Catharina. 

Het vijfde kind van Hermanus Verstegen 
en Ardina Frankefort was Henrica Verste-
gen, geboren in 1796. Zij trouwde met 
Arnoldus -Gijsbers- van der Loop, geboren 
in 1797 in Zeeland en uit dat huwelijk wer-
den in Zeeland elf kinderen (van der Loop) 
geboren, waarvan er drie jong overleden. 
De overige kinderen waren: Helena Maria, 
Ardina, Gerardus, Wilhelmus, Gertruda, 
Wilhelmina, Adriana en Maria Anna. 

Het zevende kind van Hermanus Verste-
gen en Ardina Frankefort was Josephus 
Verstegen, geboren in 1800. Hij trouwde 
met Christina van Duren uit Zeeland. Ze 
kregen in Zeeland vijf kinderen. Josephus 
overleed in 1883 en Christina al in 1855, 
op 57 jarige leeftijd. Hun kinderen waren: 
Arnoldus, Anna Catharina (overleed jong), 
Egbertus, geboren in 1835, Hermanus en 
Johannes Verstegen, geboren in 1840. 
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De eerste die emigreerde was Johannes 
Verstegen, geboren in 1819 en zoon van 
Joannes en Adriana Bevers. Hij vertrok op 
22 mei 1849 vanuit Zeeland en maakte de 
overtocht aan boord van de ‘Columbiana’, 
die vertrok uit le Havre, Frankrijk en op 22 
juli 1849 aankwam in New York. Hij was 
één van de 17 passagiers die in een hut 
verbleven. Van New York ging hij naar 
Little Chute in Wisconsin. 

Op 21 april 1850 gingen er zestien (16) 
familieleden naar Amerika. Ze reisden al-
len aan boord van hetzelfde schip, de 
‘Tuskina’ (zie afbeelding), dat vertrok uit 
Rotterdam en onder leiding van kapitein 
James Stewart op 25 mei 1850 aankwam 
in New York. De 16 leden van de Verste-
gen familie waren: Arnoldus Verstegen 
(broer van de eerder vertrokken Johan-
nes), zijn vrouw Anna Maria Biemans en 
hun reeds genoemde vier kinderen. Ver-

der waren aan boord Henrica Verstegen 
(tante van Arnold), haar echtgenoot Arnol-
dus van der Loop en vier van hun kin-
deren, nl. Ardina, Wilhelmina, Adriana en 
Maria Anna. Ardina was intussen ge-
trouwd met Petrus van Doren uit Rosma-
len en reisde met haar man en hun drie 
kinderen, Helena Maria, Stephanus en 
Hendrina van Doren, allen geboren in 
Uden. De ‘Tuskina’ had 210 passagiers aan 
boord, en op een enkeling na waren het 
allemaal mensen uit noordoost Brabant 
die de overtocht maakten onder leiding 
van de Boekelse kapelaan Gerardus van 
den Heuvel (die geboren was in Uden). 
Voordat het schip de haven van New York 
binnenliep, ontstond er een lek waardoor 
de opvarenden de pompen moesten be-
mannen. Van Arnoldus Verstegen wordt 
verhaald dat hij weigerde te pompen om-
dat hij betaald had voor de overtocht. 
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Op 28 augustus 1850 vertrok uit Zeeland 
Joannes Verstegen, 61 jaar oud en de va-
der van Johannes en Arnoldus. Hij reisde 
aan boord van de ‘Havre’, die vertrok uit le 
Havre, Frankrijk en op 8 oktober 1850 aan-
kwam in New York. Aan boord bevonden 
zich ook de kruisheren Willem de Jonge en 
Hubertus Jacobus Nuijts (zie deel X). 

In 1851 vertrok Gerardus van der Loop, 
geboren in 1824 en zoon van Arnoldus en 
Henrica Verstegen. Hij vertrok op 17 april 
1851 vanuit Zeeland en reisde aan boord 
van de ‘Mosambique’, die vertrok uit 
Rotterdam en op 18 juni 1851 aankwam in 
New York. Hij ging naar Hollandtown waar 
zijn ouders waren neergestreken. 

In 1858 vertrokken Wilhelmus van der 
Loop, geboren in 1826 en zoon van Arnol-
dus en Henrica Verstegen, met zijn vrouw 
Cornelia Jacobs en zijn zus Helena Maria 
van der Loop. Wilhelmus en Cornelia wa-
ren twee maanden eerder in het huwelijk 
getreden. Ze vertrokken op 14 juli 1858 
vanuit Zeeland en maakten de overtocht 
aan boord van de ‘John H. Elliott’, die ver-
trok uit Antwerpen, België en op 10 sep-
tember 1858 aankwam in New York. 

In een periode van 10 jaar waren er nu 22 
leden van de Verstegen familie naar Ame-
rika geëmigreerd. In 1867 vertrok Egbertus 
Verstegen, geboren in 1835 en zoon van 
Josephus en Christina van Duren. Hij reis-
de aan boord van de ‘Malta’, die vertrok 
uit Liverpool, Engeland en via Queen-
stown, Ierland op 11 juni 1867 aankwam 
in New York. Zijn neef Arnoldus Verstegen 
(die al vertrokken was in 1850) was ook 
weer aan boord, maar daarover meer in 
deel 2. 

Als laatste van de Verstegen familie ver-
trok Johannes Verstegen, geboren in 1840 
en ook zoon van Josephus en Christina van 
Duren. Hij studeerde voor priester, eerst 
in Ravenstein en Uden en later in het Au-
gustijnen college in Gent, België. In 1869 
vertrok hij naar Amerika waar hij zijn stu-
dies voortzette in Milwaukee, Wisconsin. 
Het is niet duidelijk met welk schip hij de 
overtocht maakte, maar hij kwam waar-
schijnlijk in augustus 1869 aan in New York 
Gertruda van der Loop, dochter van Arnol-
dus en Henrica Verstegen was het enige 
kind van dit echtpaar dat niet emigreerde. 
Ze trouwde eerst met Hermanus Akker-
mans en daarna met Peter Johannes Man-
ders. Ze kreeg in totaal vijf kinderen en 
overleed in 1895 in Zeeland. 

Josephus Verstegen en Christina van Du-
ren hadden dus twee kinderen die emi-
greerden, terwijl de andere twee in Neder-
land gebleven zijn : 
• Arnoldus trouwde eerst met Cornelia 

van den Heuvel en daarna met Cornelia 
van den Brand. Hij overleed in 1907 in 
Zeeland. Nadat Cornelia van den Brand 
in 1904 in Zeeland overleden was, 
droeg haar zwager, Johannes Verste-
gen, pastoor in De Pere, een Mis voor 
haar op. De Nederlandse krant in De 
Pere, de Volksstem, maakte daar mel-
ding van. 

• Hermanus Verstegen trouwde met An-
na Catharina van Asten en hij overleed 
in 1903 in Herpen. Ook nu droeg Johan-
nes Verstegen, zijn broer, weer een H. 
Mis op in De Pere; de Volksstem aldaar 
berichtte daar weer over. 
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Een achterkleinkind van Arnoldus Verste-
gen en Cornelia van den Heuvel, Ton 
Verstegen, heeft in 2016 een uiterst lees-
baar boek geschreven dat onder meer de 
Verstegens in Amerika belicht. 

Een persoon wil ik nog vermelden, alhoe-
wel die slechts zijdelings met de Verstegen 
familie te maken heeft. Christina van Du-
ren, de vrouw van Josephus Verstegen, 
had een zus, Maria Catharina van Duren. 
Deze laatste emigreerde in 1869, als we-
duwe van Johannes Siermans, met vijf 
kinderen vanuit Zeeland naar Amerika. Ze 
overleed in 1893 in Little Chute en het was 
opnieuw Johannes Verstegen, haar neef, 
die daarna een H. Mis voor haar deed. 

Volgende keer de lotgevallen van de emi-
granten in Amerika. 

Meer weten? 

Ton Verstegen, Rogge en Wilde Rijst, Van 
Voederheil naar Fox River en terug (AFdH, 
Enschede Doetinchem, 2016) 

Arnoldus Verstegen op de omslag 

 
 

N.B.  
In de vorige aflevering heb ik vermeld dat 
er een facebook pagina over de 
documentaire van de Noord-Brabantse 
emigranten aan zit te komen. Die pagina 
is er intussen: 
www.facebook.com/docuLittleChute 
Volgend jaar wordt er waarschijnlijk een 
crowdfunding actie gestart. 
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