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ALBERS TE GRAVE 

Afkortingen 
SABNC Slreekarchief Brabanl-Noordoosl, rayon Land van Cuijk 

De naam 

De eerste sporen van de familie Albers zouden niet zo moeilijk te 
traceren zijn, ware het niet dat een belangrijk deel van het oudar
chief te Grave uit het midden van de zeventiende eeuw zwaar door 
vuur, water en schimmel was aangetast. Van enkele decennia voor 
1660 zijn de teksten absoluut niet meer te lezen. Ook andere gro
tere bestanden van het archief zijn zodanig aangetast, dat zij niet 
geraadpleegd kunnen worden. Tot overmaat van ramp is het archief 
van de weeskamer grotendeels verwoest door brand. Derhal ve volgt 
hier een korte impressie over de periode van voor ongeveer 1665. 

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de familie Albers 
afstamt van een man die met zijn voornaam Albert heette (wat wij 
een patroniem noemen). In de jaren 1610-1620 woonde er een 
Aelbert Jans, schoenmaker en deken van het schoenmakersgilde 
in Grave. 1 Hij was getrouwd met Henrixke Lenaerts en hij was 
geboren in 1592.2 Deze schoenmaker was echter niet de VOOl'va
der van de hier beschreven Albers-familie. Ten overvloede vermel
den we zijn gehele gezin: Als Graafse burger en schoenmaker over
leed hij kort voor 1647, waarna zijn kinderen bepaalde goederen 
verkochten.3 Die kinderen zijn: 
A. Jan Alberts, getrouwd met Bertjen Lenaerts. 
B. Jenneke Alberts, getrouwd met Claes van Meurs, soldaat. 
C. Willernke Alberts, getrouwd met Hendrik Meijer, soldaat. 
D. Hendrick Alberts, soldaat. 
E. Jurien Alberts (al overleden), die een zoontje had. 
F. (?) Geertje Alberts. 

Wél daarentegen moeten we onze aandacht richten op de gelijk
namige tijdgenoot lill. Aelbert Jans, zoon van mr. Jan Jacobs van 
Gemert. Deze meester-timmerman en aannemer komt vele malen 
voor in de bronnen en daaruit blijkt dat hij de naam Van Gemert 
niet meer gebruikt heeft. Hij noemde zich meester Aelbert Jans en 
zijn kinderen noemden zich Albers . Voor alle duidelijkheid moe
ten we dus concluderen dat de familie Albers te Grave in de zes-
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tiende eeuw aanvankelijk Van Gemert heette. Laten we de feiten 
eens nader bestuderen. 

Op 10 maart 1611 kopen mr. Jan Jacobs van Gemert, diens vrouw 
Beelken en zijn zoon Aelbert Jans en diens vrouw Ermken N. 
ieder voor de helft een rente van drie gulden uit een huis en erf te 
Cuijk.4 Uit een akte kennen we de voornaam van zijn vrouw, name
lijk Beelken5, en uit een andere akte kennen we haar achternaam, 
namelijk Van Boecholt. 6 Mr. Jan was dus getrouwd met Beelken 
van Boecholt. Op 4 maart 1613 machtigt mr. Jan Jacobs van Gemert 
te Grave, die getrouwd is met (Beeiken) van Boeckholt, zijn zoon 
Aelbert om land te verkopen, gelegen te Huisseling. Huisseling is 
een dorp in het Land van Ravenstein, ten noordwesten van Grave. 7 

Vier maanden later, op 11 juli 1613, geeft dezelfde Jan van Gemert 
een machtiging aan zijn zoon Aelbert.8 Op 14 juli 1618 vindt een 
grote aankoop plaats: van de familie Ingen Haeff wordt dan een 
hoeve gekocht met een huis er op, gelegen onder Cuijk en genaamd 
De Hoenderberch. In 1633- 1634 is een heel familiedossier aanwe
zig, waarin Aelbert nogmaals de zoon wordt genoemd van een Jan 
Jacobs van Gemert. We moeten de oorsprong van deze familie Van 
Gemert voorlopig te Cuijk zoeken, waar de familie land bezat aan 
de Groenendijk, en waar al een verwijzing voorkomt naar 6 juni 
1514! 9 Waarschijnlijk kunnen we aan de hand van die dossiers er 
nog een generatie terug aan toevoegen: er is dan sprake van wijlen 
Jacob Jansz (van Gemert) , gegoed te Cuijk. Dat zou betekenen dat 
Aelbert te Grave zou moeten heten : mr. Aelbert mr. Jan Jacob Jans
zoon van Gemert. 

Het beroep van vader meester Jan is onbekend, maar waarschijn
lijk was hij meester-timmerman en aannemer, zoals ook zijn zoon 
Aelbert en kleinzoon Jacob dat werden . In 1626 is in Cuijk ook 
nog sprake van een heer Jan Janszoon van Gemert als pastoor te 
Zeeland. Wellicht is hij een broer of verwant van Jacob Jans van 
Gemert. 10 

Wat we in ieder geval te weten komen is dat de vader van mr. Albert 
(namelijk Jan Jacobs van Gemert) in 1613 nog leeft en wel te 
Grave. Bovendien komen we te weten dat dezelfde Jan al overle
den is voor 1626, want in dat jaar verdedigt zijn zoon Aelbert zijn 
overleden vader wegens smaad, aangedaan door de stadstimmer
man Jan Janszoon, die Aelberts vader 'een moordenaar' noemde. 
Aelbert daagde zijn collega-timmerman met succes voor de recht
bank, want Jan Janszoon werd veroordeeld tot het betalen van een 
zeer hoge boete van 100 Vlaamse ponden wegens smaad: een derde 
deel was bestemd voor de landsheer, een derde voor de kerk en een 
derde voor de armen. Jan betreurde zijn woorden, die ingegeven 
waren door den boosen viandt vande r hellen.11 

Verder is over deze Jan Jacobs van Gemert nog niets bekend, 
zodat we voorzichtig mogen veronderstellen dat hij vanuit Cuijk 
omstreeks 1600 naar Grave is verhuisd. Zoon Aelbert (zie I) bezat 
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bij zijn dood nog het goed De Hoenderberch onder Cuijk. Zoon 
Aelbert kan dus beschouwd worden als diegene aan wie de fami
lie haar naam heeft ontleend. 

1. AELBERT JAN JACOBS JANSZ (VAN GEMERT). Van Aelbert 
weten we wat meer dan van zijn vader: hij zal geboren zijn rond 
1580 te Cuijk. Dat kunnen we afleiden uit de doopdata van enkele 
van zijn kinderen, namelijk sedert 1605. Aelbert trouwde met 
Ermke Petersdochter Villars (Villers, Velaerts enzovoorts), die uit 
Dordrecht kwam. Handelswegen via de Maas zullen de twee bij 
elkaar hebben gebracht. Ermke stierf als weduwe in 1636 aan de 
pest en zal ongeveer 50 jaar oud zijn geweest. Bij haar dood werd 
haar zoon Jacob aangesteld als curator van de boedel. Aangezien zij 
nog een huis in Dordrecht bezat, werd dat verkocht (in 1637?) voor 
900 gulden. Zij liet ook wat zilver na, hetgeen in die tijd getuigde 
van een zekere welvaart. Haar zoon Jacob beheerde de erfenis van 
1636 tot 1659, waarschijnlijk toen alle kleinkinderen van Aelbert 
en Ermken de volwassen leeftijd hadden bereikt. Het kan zijn dat 
Ermken Villars toch oorspronkelijk uit een Cuijkse familie kwam, 
want de naam Villars of Villers komt daar de gehele zestiende eeuw 
voor. 

De man van Ermken, mr. Aelbert Jans , was meester-timmerman, 
aannemer en wellicht ook houthandelaar. Hij overleed na 1630 en 
voor 1634.12 Zijn kinderen waren allen volwassen, toen hij over
leed. Een grote aankoop deed hij op 14 juli 1618, toen hij samen 
met zij n ouders van de familie Ingen Haeff te Cuijk een grote hoeve 
kocht, waarschijnlijk genaamd De Hoenderberch, met een woning 
er op (metten getimmer).13 In 1620 voerde hij een proces inzake 
levering van hout door een zekere Jan Berntss.14 In 1624 voerde hij 
een proces tegen Coen Kerstens wegens smaad.1 5 In 1625 was hij 
als aannemer in een proces verwikkeld met een metselaar die zijn 
werk niet goed had verricht aan een oliebak voor het corps de garde 
te Grave.16 Zijn echtgenote Ermken had een eigen winkel in onder 
andere levensmiddelen.17 Rond 1630 kopen Aelbert en zijn vrouw 
een huis in de Hamstraat.1 8 Als timmerman verrichtte in 1626 hij 
werk aan het huis In den Stooff. 19 Vermoedelijk woonde het gezin 
in een huis in de Veerstraat, gelegen tussen de panden De Cabel
jouwe en De Handschoen.2o Het kan ook zijn dat ze enkele jaren 
gewoond hebben in het huis De Bijl. 

De nalatenschap van het echtpaar Aelbert Jans en Ermke Villars 
bestond onder meer uit een huis in de Veerstraat, dat verkocht werd 
voor de hoge som van 3100 gulden. Tevens een huis genaamd De 
Bijl , gelegen in de Klinckerstraat (ook wel Borchstraat genoemd), 
dat was verhuurd. In 1635 werd Ermke nog vermeld als eigenares 
van een huis te Grave in een belastinglijst of kohier. 21 Daarnaast 
lieten zij een boerenhoeve na, gelegen onder Cuijk en genaamd De 
Hoenderberch, die echter in 1635 door de Kroaten in brand was 
gestoken. 22 
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1636 was een triest jaar voor het gezin: niet alleen moeder 
Ermke stierf aan de pest, maar ook een dochter Beelken overleefde 
de ziekte niet. Een andere zoon, Peter, was al in 1634 overleden, 
wellicht ook al aan de beginnende ziekte? Zoon Jacob, zelf tim
merman, maakte een doodskist voor zijn zusje, en een eiken kist 
voor zijn moeder op respectievelijk 2 en 9 juli 1636. Op 10 juli werd 
Beelken begraven. Voor de reuk in huis werd gebruik gemaakt van 
'wierrook, geneverwater, honing en wijn'. Voor zijn jongere broer 
Gijsbert liet Jacob voor de begrafenis schoenen maken en kocht 
hij een nieuwe hoed en nieuwe kleren . Gijsbert was nog minder
jarig toen zijn moeder overleed en moest er deftig bijlopen voor 
de begrafenis. Aan de katholieke kerk was zes gulden gelegateerd 
door de overleden Ermke. Op 18 februari 1638 schrijft de pastoor 
van Velp: Ontfangen van Jacob Alberts drie gulden, hercomende 
van het sondachs gebedt voor syne overleden moeder Ermken ende 
huer dochter. 23 

In al deze boedelstukken, voor een historicus een Fundgrube, 
wordt ook nog melding gemaakt van een zekere Isaack Hendricx 
als aangetrouwde neef van Jacob.24 Dat klopt, want lsaack was 
getrouwd met de dochter van Peter Albers (broer van Jacob) . Daar
naast zal een zekere Anthoni Vincent wel aanverwant zijn geweest, 
want hij werd mede benoemd tot voogd over de mindeljarige zoon 
Gijsbert. We weten van elders dat Anthonis Vincent getrouwd was 
met Comelia Adri aenssen.25 

Op Pasen 1634 verschijnt Ermke nog voor schepenen van Grave 
en wil zij enkele panden verkopen, maar het is twijfelachtig of die 
verkoop doorgegaan is: het betrof een huis in de Veerstraat naast De 
Handschoen, wellicht De Roos geheten; verder een huis, genaamd 
De Drye Toebacxpijpen, gestaan achter het raadhuis, en het huis 
De Bijl in de Borchstraat, ook wel genoemd Int Vergulde Bijl.26 
We weten dat Aelbert en Ermke in het huis De (Vergulden) Bijl 
woonden, hetgeen , zoals later blijkt, een belangrijk gegeven is. In 
die akten worden nog vier van haar vijf kinderen genoemd (Pie
ter, Jacob, Beelken en Gij sbert). Ook is bekend, uit latere proces
stukken, dat Ermke op 18 juni 1629 een lening afsloot van 500 gul
den met Johan Heymans en nog in 1633 een lening van 400 gulden 
afsloot, die beiden in 1652 nog steeds niet waren afgelost door haar 
erven. 27 Toen mr. Albert en zijn vrouw Ermke overleden waren, 
werden ook hun goederen te Cuijk verkocht, en wel op 22 augus
tus 1654:28 het betrof bouwland int Hoogveld en weilanden in den 
Nieuwenhof en de Conijnenberch. 

De zonen van het echtpaar noemen zich Albers, een naam die 
de familie tot op heden voert. Het echtpaar Aelbert Jans en Ermken 
Villat·s had vijf kinderen: 

1. Peter Aelberts, volgt onder 11 op pagina 91. item Jacob Alberts, 
volgt onder IIbis op pagina 93. 

2. Beelken A1berts, overleden aan de pest in begin juli 1636 en 
begraven op de tiende dag van die maand. 
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3. Marijke Alberts, in het doopboek vermeld op 20 juni 1613 (dit 
kint is al voor desen tyt gedoopt); jong gestorven .. 

4. Gijsbert Alberts, volgt onder lIter. 

IJ. PETER ALBERS, gedoopt op 21 september 1605 en vernoemd 
naar zijn grootvader van moeders kant: Peter Villars te Dordrecht. 
Hij overleed in november 1635, slechts 30 jaar oud, en was meester
timmerman en/of (hout?-)handelaar van beroep. In hetzelfde jaar 
1635 wordt hij nog vermeld als eigenaar van een pand met achter
huis, gelegen naast een pand van zijn eigen broer Jacob. 29 In 1631 
was hij bovendien pachter van de stedelijke brouwersaccijnsen, en 
welke functie hij een geschil kreeg met de stadsontvanger.3o Een 
van de weinige opdrachten die van hem bekend zijn , is het vervaar
digen van vier kortegaerden voor de stad, een opdracht van 26 okto
ber 1629.31 In 1632 raakte hij verwikkeld in een handgemeen met 
een arbeider, die hem te lijf ging met een ijseren hantboom.3 'J 

Een van zijn laatste optredens dateert van 23 januari 1633, 
inzake de gerechtelijke opwinning van een huis.33 Enkele maan
den later raakt hij in een conflict met Willem Wouters, huurder van 
Peters huis De Handschoen in de Veerstraat. Willem beweerde dat 
de verkoop van het huis al rond was, maar Peter ontkende dat en zei 
dat zijn tegenstander door veel inbeeldinge ende sottefantasie seer 
wyth ende breet verdwaelt was. Na Pasen 1634 zou de koop moe
ten doorgaan en wel voor 3900 gulden, maar de beide echtgenotes 
schijnen bezwaren gehad te hebben. Zodoende ging de koop niet 
door.34 Op 5 juni 1635 voerde Anneke de vrouw van Aert van Tiell 
een proces tegen Peter, omdat die zijn eigen huis te hoog had opge
timmerd, in ieder geval hoger als sy met malcanderen waren ver
accordeert.35 In hetzelfde jaar werd hij er op aangesproken, dat hij 
zich niet hield aan bepaalde verhuurvoorwaarden van zijn huis in 
de Roggestraat.36 Zeer kort daarop is hij overleden. Op 3 december 
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1635 werd de inboedel van de inmiddels overleden Peter publieke
lijk geveild.37 Op 5 juni 1636 waren zijn erven in een proces ver
wikkeld met de houtleveranciers Jan Noorman en Cornelis Dom
mer te Amsterdam.3s Na zijn dood blijkt er nog een forse rekening 
te liggen van een kaashandelaar te Alkmaar.3 9 

Peter trouwde met Anneke Andriesdochter Broen, vermoedelijk 
geboren te Grave. Na Pieters dood werd zijn broer Jacob voogd en 
administrateur van zijn goederen. Tevens nam oom Jacob het doch
tertje van Peter, Tryntje genaamd, van 1636 tot 1647 in de kost. 

Ook hier biedt het voogdij dossier een schat aan gegevens: de 
twee dochters van Pieter erfden de helft van een huis te Dor
drecht van hun oma Errnke Villars, verder het huis De Handschoen, 
dat verhuurd werd; bovendien waren er veel obligaties, leningen, 
goud en zilver. Het huis De Handschoen was voor de helft van die 
twee kinderen en voor de andere helft van hun oom van moeders 
zijde, Jan Broen, die in Grave veerman was van beroep. Daaruit 
blijkt dat De Handschoen in de familie kwam via moederszijde, 
Anneke Broen. Tevens was Peter nog voor een derde deel eige
naar van het huis De Bijl, dat als geheel op 1050 gulden werd 
getaxeerd. Dat derde deel lijkt ook logisch, want de andere twee 
delen waren in handen van zijn broers Jacob en Gijsbert. Het huis 
De Handschoen blijkt jaren later, in 1654, nog verhuurd te wor
den door de kinderen van Peter Albers, maar de huurster, genaamd 
Beelken Wyricx, kwam haar betalingsverplichtingen niet na: zij 
had kort tevoren 80 gulden moeten betalen om haar te Londen 
gevangen zittende zoon los te kopen en werd geconfronteerd met 
betalingsproblemen.4o 

Daarnaast bezat Peter land aan de Groenendijk te Cuijk van wij
len zijn grootvader Jacob Jans van Gemert, alsmede het aldaar gele
gen Kuynderbosken. Ook genoot Peter inkomsten uit enkele lenin
gen. Na de dood van zijn moeder had Jacob nog een proces te voe
ren in naam van zijn overleden moeder en broer Peter tegen Johan 
Heymans te Grave inzake een obligatie van Johan aan Jacobs' moe
der van 350 gulden. Dat speelde zich af in oktober 1638. Jacob was 
verwonderd, want hij had trouw de renten betaald en wilde de obli
gaties ook wel uitkopen. Het proces liep goed af, te meer omdat hij 
probeerde inde vryntschappe nyet te hebben comen geraecken (de 
vriendschap daardoor niet aan te tasten).41 

De voogdij rekeningen lopen van 1634 tot januari 1655. Anneke 
Broen was al eerder gestorven dan haar man en dus nog zeer 
jong (namelijk tussen de 20 en 30 jaar oud), maar wanneer is niet 
bekend. Ook hier geldt, ondanks de jonge leeftijd van Peter, dat hij 
tamelijk welvarend was voor die tijd. Al met al was het een trieste 
geschiedenis: Pieter bereikte de leeftijd van 30 jaar, zijn vrouw 
stierf nog jonger en ze lieten twee meisjes van nog geen 10 jaar oud 
na. Dat waren Trijntje en Guylken, hetgeen een troetelnaam is voor 
Gudula. Over de verdere levensloop van deze twee dochters is bijna 
niets bekend. 



42. SABNC. Grave R 135-1. 
43. SAB NC, Grave R 133-1. 
44. SAB NC. Grave R 135-1. 
45. sAB Nc,Grave R261, !"43 , 15juli 

1665. 
46. SABNC, Cuijk R 402, f 419. 
47. SABNC, Grave R 126-T, 10 juni 

1647. 
48. SABNC, Grave R 212. 
49. SABNC, Grave R 114-U, J 635. 
50. SABNC, Grave R 115-1, 12juli 

1642. 
51. sABNc, GraveR212. 
52. SAB NC. Grave R 211. 
53. s ABNc,Grave R 115-1, 24 no vem

ber 1642. 

93 

Wel weten we dat de oudste dochter, Tryntje, getrouwd was 
met 'meester' Isaack Hendricx , een slotenmaker. Op 26 januari 
1662 was hij met zijn vrouwen haar zuster in een proces verwik
keld inzake een lening van 400 gulden vanwege achterstallige beta
ling van de renten. Die lening was gesloten door zijn schoonvader 
Peter Albers als schuldeiser.42 Verder komt mr. Isaack nog voor 
op 24 juni 1661.43 Vermoedelijk is het huis De Handschoen in 
zijn bezit geweest en ook bewoond. Ook deze slotenmaker genoot 
sociaal aanzien in de stad, want hij werd er 'gezworene' .4 4 Ook 
wordt hij onze gesworen raetsvrundt genoemd.45 De andere doch
ter, Guylken, overleed voor 1654 zonder kinderen na te laten.46 

Isaack Hendrixks en zijn vrouw Tryntje Pietersdochter. (Albers) 
hadden als kinderen: 

a. Anneke, gedoopt te Grave op 19 november 1652, vernoemd 
naar haar grootmoeder van moederszijde. 

b. Hendrick, gedoopt te Grave op 10 december 1656, vernoemd 
naar zijn grootvader van vaderszijde. 

c. Peter, gedoopt te Grave op 19 mei 1658, vernoemd naar zijn 
grootvader van moederszijde. 

d. Catharina, gedoopt te Grave op 29 juli 1661, wellicht ver
noemd naar haar grootmoeder van vaderszijde. 

e. Hendrick, gedoopt te Grave op 2juli 1664, vernoemd naar zijn 
grootvader van vaderszijde. 

IJbis. JACOB ALBERS, geboren in 1607 en overleden na 1661. Hij 
werd gedoopt op 28 oktober 1607 als zoon van Aelbert Janszoon 
(van Gemert) en van Ermke Villars. In 1630 is hij al lid van het 
kJoveniersgilde van de stad, zoals uit zijn wapenschild blijkt. Zijn 
handtekening is Jacoh Alhers.47 

In 1636 verzorgde hij met zijn knechten houttransport, waarui t 
blijkt dat hij houthandelaar was.48 Het is waarschijnlijk, dat hij de 
eerste jaren van zijn loopbaan in compagnonschap heeft gewerkt 
met Alard van Voorthuysen.49 Dat zijn compagnon niet altijd even 
betrouwbaar was, blijkt uit het feit dat in 1642 een Alkmaarse koop
man, Olbrandt Peters, nog 200 gulden te goed had van Jacob: die 
had het geld al jaren eerder meegegeven aan zijn maat Alard van 
Voorthuysen. Bij diens dood was het geld nog niet overgedragen en 
ging de schuldclaim over op diens erfgenaam Johan van Holdt.5o 

Op 1 juli 1637 ontvangt hij zes gulden voor het maken van een 
doodskist, waaruit blijkt dat hij timmerman was. 51 In 1638 laat hij 
zijn door de Kroaten verbrande boerenhoeve te Cuijk aan de Hoen
derberch herbouwen. 52 Op I september 1642 komen we hem tegen 
inzake de ruiming van een huis; in hetzelfde jaar w<u'en er proble
men met de betaling van een sluis aan de Essarsedijk (Esscharense
dijk), die hij als aannemer had aangenomen te bouwen volgens een 
contract van 10 juni 1642. De aanneemsom bedroeg 420 gulden. Op 
24 november van dat jaar was het werk al lange tijd gereed, maar 
moest er nog 200 gulden betaald worden door de opdrachtgever.53 
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Op 22 december 1647 stelt hij zich borg voor een zekere Aert Rom
men voor een bedrag van 100 gulden.54 Op 2 mei 1649 blijkt hij 
te wonen in de Maasstraat. 5 5 Een jaar later procedeert hij over de 
aankoop van een koolhof tegen de erven van Hendrik Smits, welk 
proces Jacob overigens verliest. 56 Dit gegeven is interessant, omdat 
drie generaties later een Albers zal beweren dat zijn voorouders in 
Grave gefungeerd hebben als kool- en korenmeters. Elders wordt 
gezegd dat Jacob eigenaar was van een moeshof (kohier 1651). 

Als borg voor zijn zwager Wouter van Achelen in 1653 en als 
borg voor Peter Peterss uit Overasselt in 1644 blijkt wederom zijn 
vertrouwenspositie.57 Zijn rol als curator van zijn moeder en broer 
Peter hebben we al bestudeerd. Vanaf 1653 blijkt hij tevens voogd 
te zijn over Jan , de zoon van zijn zwager Mathijs Jochems van Elde
rum en van Anneke Janssen .58 Anneke Janssen zal een zus van zijn 
vrouw geweest zijn. Op 10 december 1652 wordt hij vermeld in het 
Kerke- of Missestraetje. 59 Op 15 januari 1654 verkocht hij een huis 
in de Veerstraat en blijkt hij getrouwd met te zijn Heylken Jans
sen; bovendien verkoopt hij een huis in de Veerstraat voor 2200 gul
den, gelegen naast De Handschoen.6o Als Heylkens moeder wordt 
genoemd Jenneke Ceelissen, die op 20 november 1643 een huis 
verkoopt. 6 1 Op 28 april 1657 verkocht Jacob met zijn vrouw Heil
ken Jans een huis in de Kerkstraat, dat door was geërfd.62 Ten slotte 
weten we uit een kohier van 1651 dat Jacob een huis bezat, afkom
stig van Jan van Oeteren en na Jacob in het bezit gekomen van 
Hermken Janssen van Maesbommel (kohier 1651) en een huis in de 
Maasstraat, dat overging op Matthijs Rutten, bakker (kohier 1651). 
Toen op 2 juni 1658 Johan van Elderom trouwde met Hendersken 
Janssen, trad Jacob op als haar 'behuwd-oom' .63 De moeder van de 
bruidegom was een zus van de vrouw van Jacob A1bers. 

Er zijn echter twee akten die gelukkig duidelijk zeggen wie 
zijn vrouwen schoonouders precies waren en die al deze gegevens 
bevestigen: op 7 mei 1654 verkocht Jacob Albers samen met andere 
erfgenamen een stuk land, genaamd de Langen Hoedt en gelegen te 
Cuijk, afkomstig van zijn schoonouders wijlen Jan Ceelis en diens 
vrouw Jenneke de Best.64 Het betekent dat zijn beide schoonou
ders overleden waren kort voor 1654. Uit deze verkoop leren we 
ook de complete schoonfamilie kennen: de rijke bakker Jan Ceelis 
(= Marceliszoon) te Grave en zijn vrouw Jenneke de Best hadden 
vijf dochters en geen zonen. 

In november 1658 fungeerde Jacob als borg voor zijn zwagers 
Van Achelen en Noyen, voor zijn oomzegger Jan van Elderom en 
tevens voor zijn eigen kinderen, die allen erfden van wijlen Jenneke 
van Achelen. Jenneke had een testament opgemaakt op 11 januari 
1658 en was kort daarna overleden.65 Vermoedelijk is de bakke
rij van Jan Ceelis overgenomen door de oudste kleinzoon, name
lijk Jan Jacobsz Albel's. De verschillende akten, waarbij het echt
paar Ceel is-De Best goederen kocht slaan we in dit kader over. Zij 
hadden als kinderen: 
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a. Gertye Jan Ceelis, getrouwd met Isack Noyen. 
b. Alitge Jan Celis, getrouwd met mr. Machm-ius de Loyer. 
c. Heylken Jan Celis, getrouwd met Jacob Albers. 
d. Maritge Jan Ceelis, getrouwd met Wouter van Achelen. 
e. Anneke Jan Celen, getrouwd met Matheus van Elderom; zij 

hadden een zoon Jan. 
Met zijn schoonzuster Maritgen van Achelen-Ceelis, die te Vught 
woonde, voerde Jacob Albers in 1663 een proces, waarbij zijn 
aangetrouwde neef Isaack Hendriks (hij tekende Henderycx) borg 
stond.66 Jacob liet daarbij beslag leggen op het goed De Bolt te Velp 
bij Ravenstein wegens een schuld van 800 gulden. 

De schoonmoeder van Jacob, namelijk Jenneke de Best, kwam 
uit het gezin van Dirk de Best en Hendrikske Scheel, woonach
tig te Cuijk en beiden overleden voor oktober 1628. Zij hadden als 
kin deren: 6 , 

a. Wolter Dircx de Best, getrouwd met Geertruid Willems. Hun 
kinderen waren: Hendersken (die bij Dirck de Quay twee 
dochters had, namelijk Catharina en Mm'ia de Best (!)) en 
Dirck de Best.68 

b. Heer Jan de Best, priester. 
c. Rutger Diercxss de Best, getrouwd met Lysbetke van Os. 
d. Jenneke Dirck de Best, getrouwd met Jan Ceelis. 

Onze Jacob wordt genoemd als koopman, maar meestal als timmer
man. 69 Van zijn werk kennen we onder meer de opdracht tot het 
bouwen van een brug over de Halfmaenschen Graffvoor de Ham
poort, voor 500 gulden gemaakt volgens een contract van 3 februari 
1651, maar waarvan de betaling lang op zich liet wachten.7o 

Overigens was onze Jacob van 1637 tot 1653 gezworene (een 
soort raadsheer) van Grave. Hij was ook enkele jaren pachter van 
de impost van de bierwaag (vanaf januari 1634 voor een peri
ode van zes maanden en tegen een bedrag van 212 gulden· 1) . 

waarbij de verhouding met zijn compagnon en medepachter Jan 
Baers te wensen overliet; alsmede van de bieraccijnzen van de stad, 
zoals in 1638-1640.72 ) In 1640 was hij bovendien pachter van het 
gemaa1. 73 Dat betekent, dat hij sociaal gezien op jonge leeftijd al 
een man van aanzien was. Een pachter van cijnzen was een soort 
gemeenteontvanger voor belastingen, waarbij een bepaald percen
tage voor de pachter bestemd was. In november 1645 moest hij ach
ter geld aan voor de levering van balken aan Henric Meynmts. 74 

Tevens was hij, zoals in 1643 tot 1649 pachter van de Beekse en 
Sambeekse molens. 75 Verdere vermeldingen zijn een akte van pro
curatie van 7 juni 1646, 6, een akte van borgtocht van 23 decem
ber 164777 en de verkoop van een perceel in de Nieuwstraat op 
11 februari 1661.'8 Tn een akte zonder jaartal beschuldigt Jacob 
de schepenen van Cuijk er van dat ze zijn schapen onzorgvuldig 
hebben behandeld. 79 De grote hoeve te Cuijk, genaamd De Hoen
derberch, werd op 11 oktober 1652 verkocht aan Anthonis van 
Gemert en diens vrouw GUsbertje Gijsberts.8o Een jaar later, op 
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10 december 1653, verkocht hij een nieuw gebouwd huis in de 
Misse- of Kerckstraetje aan de handschoenmaker Guiliam Roosen, 
voor 650 gulden.81 Op 8 januari 1654 verkocht hij voor 2300 gul
den zijn grote huis in de Veerstraat, naast De Handschoen . Dat kan 
het huis De Roos geweest zijn.82 Dat Jacob tot op hoog niveau zijn 
rechten verdedigde, blijkt onder meer door een proces voor de Raad 
van Brabant in Den Haag van 2 december 1656.83, alsmede door 
een proces in april 1663 inzake grote verbouwingen voor Johanna 
gravin van Bronckhorst, douarière van de graaf van Homes, vrij
vrouw van Batenburg.84 

Hij zal in juli 1666 overleden zijn en dus tegen de 60 jaar oud 
geworden zijn.85 We krijgen de indruk dat de broers Albers, name
lijk Peter en Jacob, zeer ondernemende vaklieden ('meester') en 
houthandelaren waren, die bijzonder actief aan de weg getimmerd 
hebben. Peter heeft door zijn vroege dood geen kansen gekre
gen, Jacob ontplooide zich ook in maatschappelijk opzicht als een 
geachte inwoner van Grave. Dat blijkt ook duidelijk uit de adresse
ring van een brief aan hem, verzonden door een naburige notaris, 
die schrijft: Eersame vrindt sieur Jacob A/berts, borger ende coop
man tot Grave86 , alsmede uit de uitdrukking dat Jacob een geswoe
rene raetsvrient was.87 

Ook in het kerkelijke leven speelde hij een rol : toen een rijke 
dame geld had gelegateerd aan de katholieke armen van Grave en 
aan de franciscanen , kwam hij op voor die legaten, die geblokkeerd 
werden omdat er volgens de Staat niet meer mocht worden gelega
teerd aan religieuze instellingen.88 Voordat we naar de zoon over
gaan nog een korte anekdote over Jacob: toen de prins van Oranje 
de stad Breda eind 1637 belegerde, wedde de Gravenaar Christof
fel van Ca1sbeeck met enkele stadgenoten over de vraag of en zo ja 
wanneer de prins de stad zou veroveren. Jacob Albers (toen 30 jaar 
oud) zette twee gulden in als hij de weddenschap verloor en zou er 
vier krijgen indien hij won. De prins nam snel Breda in en Jacob 
kreeg zijn vier gulden.89 

Aan de vele civiele processen die Jacob voerde gaan we hier 
voorbij: soms betroffen ze zijn curatorschap, soms zijn leveranties 
van bouwmaterialen (meestal hout), soms zijn werk, maar bijna 
altijd ging het om achterstallige betalingen, hetzij van hem zelf, het
zij van zijn klanten. In het archief van het gasthuis is nog een stuk 
bewaard over een huis van Jacob, gedateerd 1655. 

Op 2 en 3 juli 1666 wordt Jacob Albers nog vermeld als man 
van Heyltje Marcelisdochter (= Ceelis). 9o Op 25 juli 1656 gaf Heyl
tje een volmacht af voor een notaris te ' s-Hertogenbosch aan haar 
man te Grave.91 Zou zij enige tijd in 's-Hertogenbosch zijn geweest 
wegens een ziekte of vanwege zaken? 

Jacob Albers en zijn vrouw Heilken Jans Ceelis hadden de vol
gende kinderen: 

1. Jenneke, te Grave gedoopt op 19 oktober 1633, jong overle
den. Vernoemd naar de grootmoeder van moederszijde. 



97 

2. Albert, te Grave gedoopt 20 juli 1636,jong overleden. Hij was 
Vernoemd naar zijn grootvader van vaderszijde. 

3. Jan , te Grave gedoopt op 4 augustus 1637,jong overleden. Hij 
was vernoemd naar zijn grootvader van moederszijde. 

4. Albert, te Grave gedoopt 8 februari 1639, jong overleden. Hij 
was vernoemd naar zijn grootvader van vaderszijde. 

5. Jenneke, te Grave gedoopt 26 december 1640, vernoemd naar 
haar grootmoeder van moederszijde. 

6. Albert, te Grave gedoopt 28 september 1643, jong overleden, 
vernoemd naar zijn grootvader van vaderszijde. 

7. Eremijntje, te Grave gedoopt 25 januari 1645, vernoemd naar 
haar grootmoeder van vaderszijde. 

8. Peter, te Grave gedoopt 14 mei 1646, vernoemd naar zijn 
vroeggestorven oom Peter van vaderszijde. 

9. Marcelis, te Grave gedoopt 19 juni 1647, vernoemd naar zijn 
overgrootvader Ceelis (= Marcelis). 

10. Jan Albers, volgt onder 111. Hij was vernoemd naar zijn groot-
vader van moederszijde. 

Van alle tien kinderen stierven er op jonge leeftijd minstens vijf, 
maar van de andere vijf konden we er voorlopig maar een trace
ren : no. 10 Jan. Het kan zijn dat de andere kinderen het patro
niem Jacobs hebben gekozen in plaats van de familienaam A1bers. 
Helaas was er niet een akte te vinden, waarin de erven van Jacob 
A1bers samen voorkomen. 

(Wordt vervolgd) 
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(Vervolg van p. 9 _ 

Het wapen Albers 

In het Gildehuis te Grave is een oude, smalle stok aanwezig, _ 
zogenaamde Gewalterstaf, waarop zilveren schildjes zijn aange
bracht. Die schildjes zijn van de leden van het zogenaamde klo 
niersgilde, maar soms ook van niet-leden. Dat gilde beschermde 
stad bij gevaar en was bewapend met geweren. Een van de schi ld
jes is van de hier genoemde Jacob Albers en dateert uit 163092 , to 

hij pas 22 jaar oud was. Het stelt een huismerk voor, dat sterk lij 
op een molenijzer, en daarboven is een bijl afgebeeld. Een tweed 
exemplaar is in het gildearchief eveneens aanwezig, maar draag 
een wat verbasterde voornaam. 

Gezien het verhaal tot nu toe hebben we een redelijke verkla
ring voor deze bijl : de ouders van Jacob en ook hijzelf woonden 
in een huis, genaamd Het BijlI, Het Bijlken of Int Vergulden Bij l
kenen varianten. Waarom het huis zo genoemd werd, lijkt even een 
verklaarbaar: Aelbert en zijn zoon Jacob waren in het hout werk
zaam als timmerlui , aannemers en houthandelaren. De bijl is het 
gereedschap van een houthandelaar! We hebben dus te doen met 
een wapen dat afgeleid is van het beroep, versterkt door een huis
merk. Een tweede afbeelding van het wapen van Jacob Albers is zo 
goed als identiek aan het eerste en dateert van 1639: lacob schoot 
zich tot koning van het Sint-Barbaragilde en voorzag zijn zilveren 
schild tevens van de initialen I en A. Het onderschrift is door de 
graveur-zilversmid echter wat verbasterd en luidt: Lapock Albers 
Coninck. Jacob tekende zelf met Jaecop Albers.93 

In hoeverre de nakomelingen van Jacob dit wapen gevoerd heb
ben is nog niet duidelijk. In de negentiende eeuw, namelijk in 
1853, liet WJ. Albers (generatie IX) een schild maken, toen ook 
hij koning schoot, met als bij schrift: "Uit eerbied voor St. Barbara 
en voor haar groote deugd schenk ik als koning deze schild met 
ware christen vreugd. WJ. Albers, koning". Helaas voorzag hij zijn 
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schild niet van een familiewapen of ander kenteken, zodat we moe
ten veronderstellen dat in die tijd de familie Albers zich niet meer 
van een familiewapen bewust was. 

lIter. GUSBERT ALBERS wordt op 15 april 1644 vermeld als 
militair. 94 In 1654 leefde hij elders. Hij was getrouwd met Mar
grita Bebber95 In 1664 wordt hij vermeld als overleden en gezien de 
inhoud van de akte zal hij geen vrouwen kinderen hebben achter
gelaten. Het ging daarbij om een achterstallige lening van de erven 
van zij n ouders.96 

111. JAN ALBERS werd gedoopt op 14 juni 1651. Hij trouwde 
met Bartje Leenderts. Zij werden de ouders van drie kinderen. 
Jan trouwde voor de tweede maal met Grietje Andriessen, die 
hem een zoon schonk. Deze Jan overleed kort voor 1680, toen 
zijn vier kinderen een huis verkochten achter het Gasthuis op 
24 februari 1680.97 Deze datum kan nog iets worden bijgesteld, 
want op 3 november 1678 wordt hij al als overleden vermeld.9 8 

Op 24 juni 1671 was hij nog in functie als deken van de Sint
Annabroederschap.99 Jan woonde achter het Gasthuis tussen de 
weduwe Jan Reyts en Arien Claessen; zijn achterbuurman was 
Peter Gieben. loo Na het overlijden van de ouders Albers werden 
als voogden benoemd de ooms van de vier kinderen, te weten Lau
rentius Andriessen (oom van moederszijde) en Poulus Gorissen. 
Waarschijnlijk betekent dat, dat Jan geen eigen broers meer had om 
voogd te kunnen worden. Het kan ook impliceren dat zijn broers 
buiten Grave woonden. 

We stuiten in deze derde generatie op een merkwaardig pro
bleem: zo veel er bekend is over de eerste twee generaties, zo wei
nig is er bekend over de derde. Hoe komt dat? In ieder geval is 
Jan relatief jong gestorven (waarschijnlijk voor zijn dertigste jaar). 
Zijn beroep is onbekend, terwijl zijn vader en grootvader geziene 
ondernemers waren. Zijn grootvader van moederskant was bak
ker en ook zijn zoon Gerret blijkt bakker te worden, waardoor het 
beroep van aannemer, timmerman en houthandelaar definitief ver
dween uit de familie, ondanks het feit dat dat beroep geen windeie
ren had gelegd. Aangezien opa Jan Ceelis geen zonen had, ligt het 
voor de hand te veronderstellen dat zijn kleinzoon Jan de bakkerij 
heeft overgenomen en dat die Jan bewust het beroep van zijn eigen 
vader en grootvader van vaderszijde vaarwel heeft gezegd. Van drie 
van de vier zonen is geen spoor te bekennen, waarbij dus veronder
steld mag worden dat zij allen buiten Grave woonden. Het zijn vra
gen, die hopelijk in een later stadium door nadere archiefvondsten 
kunnen worden beantwoord. 

Uit het eerste huwelijk zijn geboren: 
1. Jacob (vernoemd naar zijn grootvader van vaderszijde); verder 

onbekend. 
2. Gerret Jan Albers, volgt onder IV op pagina 154. 
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3. Leendert Albers (vernoemd naar zij n grootvader van moede 
zijde). Hij was op 24 februari 1680 buiten de stad; 

Uit het nahuwelijk stamde: 
4. Aelbert (vernoemd naar zijn overgrootvader van vaderszijd _ 

IV. GERRET ALBERS, meester-bakker. Hij had in 1748 nog min
stens vijf kinderen , die geboren zijn voor 1700. Deze kinderen er
kopen namelijk in 1748 enkele huizen en een stuk land te Grave: 
Het waren de huizen De Roos in de Hamstraat (1480 gulden), e 
huis Het Hemeltje als soldatenkwartier in de Oliestraat (434 gul
den) , een huis in de Oliestraat (200 gulden) en een huis als soldaten
kwartier achter Het Bijl (179 gulden); bovendien een perceel bou -
land Den Oliemeulen op de Ham (100 gulden).lOl Uit die akten 
blijkt in ieder geval dat de ouders-Albers niet onbemiddeld waren 
met dit bezit. 

Over Gerret (of Gerardus) weten we meer dan alleen het feit dat 
hij bakker was en enkele huizen had. Op 17 oktober 1692 verkrij gt 
hij het poorterschap van de stad, mede omdat - zoals hij zelf toe
licht in de aanvrage - zijn voorouders ook poorters waren en de 
functies bekleedden van 'kool- en korenmeters' . Hoewel niet pre
cies bekend is wat die functies inhielden, schijnen ze toch betrek
king te hebben op gewassen en met name kool en koren . Wellicht 
betrof het het opmeten van geleverde grondstoffen voor de bakkers. 
Dat Gerret het poorterschap aanvroeg is op zich zeer vreemd: als 
geboren zoon van een poorter zou hij automatisch ook het poor
terschap moeten krijgen. Zou zijn vader Jan een tijd buiten Grave 
gewoond hebben? Zou dat ook de reden zijn, dat we zo weinig over 
Gerrits ouders te weten zijn gekomen? Hoe dan ook, Gerret was van 
beroep meester-bakker en wist dus zelf goed wat granen beteken
den . Ook betekent zijn argumentatie om poorter te mogen worden, 
dat zijn voorouders (ik neem aan van vaderszijde) al langer in Grave 
woonden. 102 Dat hebben we ook al vanaf minstens ca. 1600 kunnen 
constateren. 

In hetzelfde jaar 1692 trad Gerret op als getuige in een akte voor 
een notaris en hij werd toen overigens al als 'poorter' vermeld, het
geen gezien de datum wat curieus te noemen is . In 1703 voerde 
hij een proces inzake geleverd, maar nog niet betaald brood. 103 Op 
12 november 1688 woonde hij al in de stad, want toen kregen hij 
en een zekere Johan van Schoubroeck een volmacht van de broers 
Caspar en Jacobus van de Graef te Utrecht om de erfenis af te wik
kelen van Henderikske Wouters te Cuijk. 104 

In die akte noemden de gebroeders Van de Graef de beide gevol
machtigden hun 'zwager', hetgeen niet anders kan betekenen dan 
dat Gerret Albers een meisje Van de Graef had getrouwd, wellicht 
uit Cuijk. Uit een andere bron blijkt deze veronderstelling ookjuist 
te zijn: Gerret trouwde in eerste huwelijk met Hendrina van de 
Graeff.105 Toen zij stierf, trouwde hij voor de tweede maal te Grave 
op 12 september 1694 met Egidia Coeberch . 
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Egidia Coeberch stamt uit een van de oudste, voornaamste en 
zeker omvangrijkste Graafse families. Zij was de dochter van Gelis 
Coebergh en van Comelia Leunisse. Dit echtpaar Coebergh had 
vier kinderen: 

a. Dressinan Coeberch, getrouwd met Arnoldus van Boecholt. 
Zij hadden op hun beurt enkele kinderen, die als wezen werden 
grootgebracht door hun grootmoeder, maar al voor haar dood 
gestorven waren. 

b. Francoise Coeberch, getrouwd met een zekere Bournoulje. 
c. Cornelis Coeberch, getrouwd met Maria van Rijmsdijck. 
d. Egidia Coeberch, getrouwd met Gerret Albers. 

Het testament van de schoonmoeder van Gerret Albers, Comelia 
Leunisse, is bewaard gebleven en dateert van 25 november 1719.106 

In dat testament wordt tevens melding gemaakt van het feit dat de 
drie kinderen van Gerret Albers uit diens eerste huwelijk al had
den geërfd van een tante te Haarlem. Dat moet dan een tante Van 
de Graeff zijn geweest. Wellicht is bedoeld de erfenis van Wille
mina van de Graeff, weduwe Peter van Linge, voor welke erfenis de 
eerste drie kinderen van Gerret Albers hun stiefmoeder Coebergh 
machtigden op 23 september l719 deze zaak te regelen. 1n7 Hun 
vader was toen al overleden. 

Al eerder, namelijk op 22 juli 1690, machtigden Gerret Albers 
en Wouter Simons te Nederasselt als erfgenamen van Henderikske 
Wouters te Cuijk op hun beurt Johan Schoubroeck om hun aandeel 
in een lening van 900 gulden door Henderikske aan de 'vrouwe van 
Poelgeest' af te handelen. 108 

Nadat Gerret waarschijnlijk aanvankelijk in een huurhuis of 
nog thuis woonde, kocht hij op 16 januari 1696 een groot huis 
in de Hamstraat (oostzijde) van de erfgenamen van Gerard Bis
schop en Allegonda Scheers. Zijn buren waren Jan Wouters Ver
heyen (oostzijde) en Jan van Elderom (noordzijde). De prijs was 
925 carolusgulden. 109 

De handtekening van Gerret was Gerret Albers. De zieke Gerret 
maakte zijn testament op 6 juni 1716 voor notaris Herman Swart 
en vermaakte alles aan de langstlevende van het echtpaar. 11 0 Ger
ret zal kort na 1716 overleden zijn. 

De zwager van Gerret, Johan Schoubrouck, was een koopman, 
die stierf in 1709; hij had als kinderen Maria Magdalena, Anna 
Clara en Lowisa Theodora. I II 

Gerret Albers en zijn eerste vrouw Van de Graef hadden drie kin
deren; uit het tweede huwelijk met Egidia Coebergh werden nog 
eens vijf kinderen geboren: De voorkinderen waren: 

1. Simon Albers, volgt onder V op pagina 156. 

2. Berendina of Bernardina Albers (Bemardina, Alberdina) werd 
begraven te Grave op 1 december 1768. Zij was ongehuwd 
gebleven. Op 5 april 1749 maakte zij, samen met haar zus Cor
nelia, haar testament op. De beide zusters vermaakten alles aan 
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de langstlevende van beiden .1 12 

3. Johanna Albers. 
4. Maria Hendrina Albers. Vernoemd naar de eerste vrou 

haar vader. 
5. Jan Francis Albers, vernoemd naar de grootvader van vad 

zijde. 
6. Egidius Henricus Albers, te Grave gedoopt op 15 au", -

tus 1728, trouwde aldaar op 29 november 1733 met Sib
Kamerlinck uit Grave. Hij werd begraven te Grave op 6 
tember 1738 en liet zijn vrouw achter met drie of vier peut 
Een Egidius Albers bezat een huis in de Hoofschestraat, 11 

ger eigendom van Dominicus van Dennen.113 Vermoedelij r

dit jonge gezin zonder vader in zeer bescheiden omstandL 
heden achtergebleven. De weeskamerarchieven zouden meel" 
informatie moeten kunnen geven. 

De kinderen waren: 
A. Gerardus, te Grave gedoopt op 30 januari 1734. 
B. Elisabeth, te Grave gedoopt op 21 januari 1735. 
C. Gertrudis Albers, te Grave gedoopt op 22 oktober 17 

aldaar overleden op 29 juni 1787. Zij bezat een huis in 
de Hoofsestraat van 300 gulden en tevens een acht re 
deel in de helft van een huis, bakoven en dergelijke in de 
Maasbarakken voor een waarde van 600 gulden. 114 Ver
moedelijk wa"s zij identiek aan de Geertruy Albers die 
haar testament opmaakte op 8 juni 1780: zij verklaarde 
niet te kunnen schrijven en was getrouwd (geweest?) 
met Van de Mond. Zij bezat vanaf 28 juli J 775 het hui 
Het Lamke in de Hoofsestraat; tevens is sprake van haar 
schoonzus Hendrina van de Mond, getrouwd met ser
geant Elsasser. 115 Indien die identificatie klopt, blijft het 
vreemd dat zij niets zegt over haar eigen familie Albers. 

D. Catharina, begraven te Grave op 10 maart 1788 
7. Maria Drissina Albers (sic!), in 1748 woonachtig te Utrecht. 

Zij gaf op 17 december 1748 een volmacht af bij notaris Hen
drik van Dam te Utrecht voor de bedoelde verkoop van de hui
zen van haar ouders. Vermoedelijk woonde zij in het huis van 
een van haar ooms van moederszijde, Caspar of Jacobus van de 
Graef. Later woonde zij weer te Grave, waar zij werd begraven 
op 9 november 1752. 

8. Comelia Jacoba Albers, bakkeres. Zij is vernoemd naar 
haar grootmoeder van moederszijde. Zij testeerde op 5 april 
1749.11 6 Op 22 mei 1759 protesteerde zij met tachtig anderen 
tegen de komst van een joodse winkelier. 11 7 

9. Eventueel: Cristina Albers, begraven in december 1703. 

V. SIMON ALBERS trad te Grave op 27 november 1712 in onder
trouw met Gertrudis (Hendricxdochter) van Thiel, met als getuige 
Bemardine Albers, zijn zuster. Zoals in die tijd gebruikelijk maak
ten zij beiden kort na het huwelijk een testament en wel op 
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29 december 1712. Uit het testament blijkt dat de moeder van Ger
trudis Cely Reynders heette. Ook Simon was bakker en hij is over
leden na 1730 en voor 10 december 1743.118 GertrudisHendrix van 
Thiel, die een zuster Maria had, verkocht op 10 december 1743 een 
huis in de Vonderstraat voor ISO gulden. 11 9 Op 12 augustus l747 
kocht zij een soldatenkwartier Int Bijl voor 180 gulden. 12o Men 
moet weten dat Grave een vestingstad was met veel soldaten: veel 
inwoners verhuurden kamers aan de soldaten om wat bij te verdie
nen. Gertrudis leefde nog op 25 augustus 1769, toen zij met haar 
kinderen haar huis in de Hamstraat verkocht voor 200 gulden en 
30 hogen. 121 Zij kreeg de volgende kinderen: 

1. Gerardus Albers. Deze oudste kleinzoon werd naar zijn groot
vader vernoemd. Hij was getrouwd met Catharina Melis . Kin
deren van hen zijn niet bekend. 

2. Reinerus Albers, volgt onder VI op pagina 157. 
3. Maria Antoinetta, te Grave gedoopt op 18 juli 1724,jong over

leden. 
4. Egidius Albers, volgt onder VIbis. 
5. Michael Albers, gedoopt te Grave op 30 oktober 1730, woonde 

in 1769 te Gemert. 122 In de doop-, trouw- en begraafboeken 
van Gemert was niets over hem te vinden. 

6. Eventueel: Elisabeth Albers, overleden te Antwerpen in 
l792. 123 

VI. REINERUS ALBERS, gedoopt te Grave op 4 december 17l9. 
Hij trouwde aldaar op 12 februari l747 met Antonetta van Den
sen, geboren te Boxmeer. Het echtpaar testeerde op 6 september 
1749, waarbij de langstlevende alles zou erven.124 Reinier stierf 
voor IS februari 1759, ongeveer 40 jaar oud. Zijn vrouw bleef ach
ter met vier hele jonge kinderen en vroeg aan de weeskamer toe
stemming op 15 februari 1759 om haar eigen (nog ongedeelde) erf
deel te gelde te mogen maken, hetgeen haar werd toegestaan. 125 

Zij zette het bakkers beroep voort en leidde daarin ook haar zonen 
op. Toen kort na de dood van haar man een jood probeerde lid te 
worden van het kramersgilde, behoorde zij tot een van de tachtig 
protesterende winkeliers van Grave. De toonzetting van het pro
test was buitengewoon anti -joods van mentaliteit. Ook haar schoon
moeder en haar aangetrouwde nicht Comelia Jacoba Albers teken
den het request. 126 Zelf was zij lid van het bakkersgilde. 127 Op 
24 oktober 1769 meldde zij de meesters van de weeskamer dat 
haar schoonmoeder, met haar instemming, een huis in de Ham
straat had verkocht. Dat huis behoorde blijkbaar tot de onverdeelde 
boedel. 12S Op 6 juli 1778 kocht zijn weduwe een huis buiten de 
Binnen-Hampoort voor 800 gulden. 129 

Zelf kwam Antonetta uit een gezin met de volgende broers 
en zussen: Meggel , Jan, Christiaan, Johanna en Willem van 
Densen.130 

De kinderen uit dit huwelijk waren: 



131. BHIC, Memories van success ie, 
kantoor Grave 11 , no. 170. 

132. SAA , Bevolkingsregister Ant
werpen 1812, sectie J, no. 1811. 

133. SABNC, Grave R 207, 28 augus
tus 1787. 

134. SABNC , Grave R 270, 9 novem
ber 1797. BHIC, Vredegerecht 
Grave 16 oktober 1811. 

135. SABNC, Grave R 291 , f 102. 
136. Vredegerecht 1814/46. 
1.37. SABNC, Grave N 2375. 
138. SAB NC , Grave N 2419-T. 
139. SA BN C, Grave N 2420. 
140. SA BNC, Grave N 2426. 
141. SA B NC, N 2426. 
142. SA BNC , N 2426-1,29 mei 1829. 
143. SAB NC, Grave N 2426. 

15 8 

I . Maria Elisabeth Albers, gedoopt te Grave op 12 d 
1752, aldaar ongehuwd overleden op 10 december 
Zij woonde, evenals haar ongetrouwde broer Simon, -
hun broer Reinerus. Haar memorie van successie is bew 
gebleven .131 Misschien woonde zij in 1812 te Antwerpen -
haar broer Reinier. 132 

2. Simon Josephus Albers, gedoopt te Grave op 12 d 
ber 1752, aldaar ongehuwd overleden op 23 april I -
Hij was broodbakker van beroep en was natuurlijk lid 
het bakkersgilde. 133 Daarnaast bekleedde hij de functi e 
kerkmeester. 134 In l781 was hij betrokken, met zijn b 
Reinerus, in een gevecht met Schotse soldaten. 135 Ook 
woonde bij zijn broer Reinerus in huis. Samen met zijn oud ._ 
en ongetrouwde zus Maria verkocht hij op 1 september 1 1-
roerende goederen voor een bedrag van 471 gulden. 136 Sam 
met zijn tweelingzus leende hij op ] 8 maart 1820 een bedr ~ 
van 300 gulden, met als onderpand een huis in de Hamstraat _ 
no. 41 en Hampoort C. no. 23 .137 Op 31 augustus 1822 ver
koopt hij, samen met zijn zuster Maria, een hoekhuis aan 
de Hamstraat-Vollerstraat aan het Catharinagasthuis en teven 
een huis aan de Hampoort (c. no. 23), van ouds genaamd Het 
Admiraliteitshuis, aan Frederica Francisca Joosten, weduwe 
van Jan Hendrik Bodenstaf, voor 300 gulden. Dat laatste hui 
zou volgens een akte van 21 augustus 1764 belast zijn geweest 
met een hypotheek van 200 gulden. 138 Een jaar later legateren 
zij na de dood van de langstlevende 90 gulden aan de Broe
derschap van Sint-Jan, waarvoor een huis achter het Raadhuis, 
kadastraal D 65 , als onderpand werd gesteld.139 Op 26 okto
ber 1829 verklaarde de broederschap dat het huisje inmid
dels hypotheek vrij was geworden. 140 De definitieve erfdeling 
van de goederen van Simon en zijn zus Maria vond plaats 
op 29 augustus 1829.141, waarbij ook de erven in Antwerpen 
bedacht werden. De Antwerpse achterneven en -nichten kre
gen, met als voogd Petrus Egidius de Vos, koopmansklerk, een 
huisje in de Gasthuisstraat, kadastraal D 65, voor 500 gulden, 
en de helft in een kamer plus zolder in Het Bijl, kadastraal 
A 20, voor 200 gulden. 14 2 Enkele roerende goederen werden 
op 19 juni 1829 geveild voor 86,30 gulden.143 

3. Theodorus Gerardus Albers, volgt onder VII op pagina 158. 
4. Reinerus Wilhelmus Egidius, gedoopt te Grave 15 januari 

1758, volgt onder VIIbis op pagina 159. 
5. Twee niet met name bekende kinderen van Reinerus werden 

begraven op 21 november 1747 en op 5 februari 1749. Zij zul
len levenloos ter wereld zijn gekomen. 

6. Zie 5. 

VII. THEODORUS GERARDUS ALBERS , gedoopt te Grave op 
24 juli 1755, trouwde te Maastricht met Anna Geertruy Meerts, 
geboren te Weert. Ook haar zusje Ida Catharina trouwde een 
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Albers, namelijk haar eigen zwager Reinerus; met andere woor
den was haar man tevens haar zwager. Het huwelijk was van korte 
duur, want op 27 augustus 1786 hertrouwde hij Geertruy Monricx 
uit Venray. Zij vertrokken toen naar Vierlingsbeek, maar keerden 
weer terug naar Grave. Hij werd begraven te Grave op 17 novem
ber 1792. Het beroep van deze op 36 jaar gestorven Theodorus was 
dat van meester- koperslager. 144 De stiefmoeder bleef achter met 
drie kinderen van 13, 9 en 7 jaar oud. 

Kinderen: 
1. Reinerus Johannes Albers, gedoopt te Grave op 2 november 

1779, trouwde (te Antwerpen?) met Elisabeth Huybrechts, die 
als weduwe hertrouwde met de Antwerpenaar en winkelier 
Petrus Josephus de Loecker. Zij was daarna winkelierster te 
Antwerpen en woonde op Den Kleinen Dries. De vier kinde
ren die zij kregen werden geboren te Antwerpen. De kinderen 
uit het huwelijk Albers-Huybrechts waren: 

A. Josephus Petrus Theodorus, geboren in ca. 1808. 
B. Catharina Constancia, geboren in ca. 1811. 
C. Maria J osepha, geboren in ca. 1816 
D. Maria Rosalia, geboren in ca. 1818. 

Nota bene: Een kort bezoek te Antwerpen in het gemeen
tearchief leerde het volgende: Reinerus Johannes woonde 
te Antwerpen als zilversmid in wijk 1 no. 1811 met zijn 
vrouwen vier kinderen. Hij overleed op jonge leeftijd, op 
ca. 23 maart 1820. De kinderen waren er geboren. Hun stief
vader De Loecker wordt er als 'werkman' en ook wel winke
lier genoemd. De kinderen Albers kregen er nog een halfzusje 
Catharina Josepha de Loecker bij in het tweede huwelijk van 
hun moeder. 

Zoon Josephus Petrus Theodorus Albers werd aanvanke
lijk schrijver, later timmerman, en trouwde Maria Helena van 
Wedding, kleermaakster. Zij woonden in de Spieringstraat T, 
no. 1572, en hadden als kinderen: 

AA. Maria Elisabeth Josepha (ca. 1833). 
BB. Augustinus Leopoldus (ca. 1835). 
Cc. Joannes Baptista Leopoldus (ca. 1836). 
DD. Guilliehnus Josephus Alphonsus (ca. 1842). 

Een nader onderzoek in de geboorte-, huwelijks- en overlij
densakten zal meer concrete gegevens opleveren. 

2. Maria Helena, gedoopt te Grave op 3 april 1782, begraven te 
Grave op 15 oktober 1783. 

3. Maria Wilhelma Albel's, gedoopt te Grave op 28 april 1784, 
begraven te Grave 1 december 1802. 

VIIbis . REINERUS WILHELMUS EGImUS ALBERS, geboren op 
13 januari 1758 en gedoopt te Grave op 15 januari 1758, trad aldaar 
in ondertrouw op 12 januari 1780 en trouwde te Maastricht op 
30 januari 1780 met Ida Catharina Meerts, geboren te Weert en 
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overleden te Grave op 19 februari 1830. Haar memorie van su 
sie is bewaard gebleven, maar vermeldt geen onroerend goed.· -
Reinerus was broodbakker van beroep en winkelier. Zijn hande _

schreven testament dateert van 12 december 1814 en is be\· 
gebleven.146 Bij zijn dood op 68 jarige leeftijd op 21 februari 1 =
liet hij drie huizen na in de Brugstraat, wijk D, no. 89; in de Pap 
gang wijk D, no. 81; in de Hoofschestraat wijk B no. 35 , en re;; 

afgebrand huisY17 Ida Meerts overleed te Grave op 19 febru 
1830.148 Voogd over de kinderen werd Reinier Albers Egidiu
zoon. 

Er zijn enkele transacties van hen bekend. Het is niet moge
lijk alle kadastrale lokaties van de vele gekochte en verkochte hui
zen vast te stellen. Op 23 mei 1787 kochten zij een huis, erf en 
bakoven in de Hoofschestraat voor 1284 gulden.149 Ruim een j aar 
later, op 11 februari 1789, verkochten zij een huisje of kamer ach
ter het stadhuis in de Hoofschestraat voor 220 gulden.15o Die ver
koop bleek geen succes, want de koper, de kleermaker Johanne: 
Kreits, kwam zijn betalingsverplichtingen niet na en derhalve werdl 
het huis gerechtelijk gewonnen en verkocht. 151 Het jaar daarop ver
kochten zij op 21 april 1789 een erf in de Hoofschestraat en een 
huisje achter de kerk voor 483 en 65 gulden.152 In 1794 brandde 
een huis in de Hoofschestraat van een Reinier Albers af door een 
bombardement van de Fransen. Op 11 mei 1810 kocht Reinier een 
huis in de Brugstraat naast De Witte Leers voor 1509 gulden. 153 

Het was financieel niet gemakkelijk de aankoop te betalen, want op 
21 november 1803 vestigde Rei nier enkele renten op zijn huizen in 
de Brugstraat en Hoofschestraat van respectievelijk 36 en 63 gul
den, losbaar met respectievelijk 900 en 1400 gulden.154 Toch bleek 
hij bij zijn overlijden niet onbemiddeld, gezien zijn huizenbezit. 

Familiegetrouw bekleedde Reinerus ook een positie in het Klo
veniersgilde, waar hij gewalter was. Daarnaast was hij in 1796 lid 
van de Hoge Vierschaar. Toen hij stierf, liet hij voor 585 gulden aan 
inboedel na en drie huizen en een afgebrand huis.155 Op 19 septem
ber 1829 werden nogmaals roerende goederen geveild, waarbij het 
duurste meubel een kabinetkast met drie laden was, verkocht voor 
20,75 gulden.156 De huizen waren: 

• Een huis met achterhuis en stalling, gelegen aan de Brug
straat no. D 89, tevens zijn eigen woonhuis. Waarschijnlijk 
had hij dat huis gekocht op 24 januari 1785. 

• Een huis in de Hoofschestraat, kadastraal B 35, waarschijn
lijk gekocht op 19 april 1787. 

• Een huis in de Papengang, kadastraal D 81 , waarschijnlijk 
gekocht op 2 januari 1789. 

• Een afgebrand huis op een perceel bij de Markt in de Hoof-
schestraat. 

Al deze huizen werden buiten de familie verkocht in 1829 en brach
ten, na wat vertraging wegens interne verdeeldheid, de som op van 
3365 gulden.157 
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Kinderen: 
1. Reinerus Johannes Albers, volgt onder VIlI. 
2. Theodorus Gerardus, gedoopt te Grave op 18 april 1784. 
3. Maria Theresia Albers, gedoopt te Grave op 6 augustus 1786, 

aldaar overleden 3 april 1809. Zij bleef ongetrouwd en werd 
slechts 22 jaar. 

4. Franciscus Gerardus Egidius, gedoopt te Grave op 2 december 
1787, aldaar begraven op 29 september 1788. 

5. Gradus Albers (Gerardus Antonius), te Grave geboren op 
2 november 1788 en gedoopt aldaar op 3 november 1788. 
Hij nam dienst in het leger van Napoleon en stierf tijdens 
de Russische veldtocht in 1812, toen tussen Smolensk en 
Wîlna zijn paard stierf en hij niet meer verder kon. Hij 
behoorde tot de lichting van 6 januari 1807 en behoorde tot het 
tweede regiment lansiers van de keizerlijke garde in de vijfde 
compagnie. 158 

6. Anna Gertrudis Albers, te Grave geboren op 22 februari 1790 
en aldaar ongehuwd overleden op 6 september 1850. ln 1840 
woonde zij en werkte zij als naaister in de Weverstraat no. 56. 

(Wordt vervolgd) 

Een slecht huwelijk 

Jan Janssen van Vucht, kramer te 's-Hertogenbosch en ziek te bed 
liggend, en zijn vrouw Adriaentjen Gerarts van de Gracht maakten 
in 1639 hun testament. J Twee jaar later sloot zij als weduwe huwe
lijkse voorwaarden met Gerit Jacobs van Rundt, een vrijgeze1. 2 

ln 1650 vertoonde zij bij de magistraat breeduit het onmenschelyck 
ende onverdraechlijck comportement vanden voorsschreven Gerit 
Jacobs. Deze verpatstte een deel van haar vermogen en dreigde het
zelfde te doen met de onlangs vrijgekomen erfenis van haar moeder 
ten nadele van haar zeven voorkinderen. Zij vroeg om een schei
ding van tafel en bed.3 Onbekend is of haar verzoek om scheiding 
is gehonoreerd. 



D E ALBERS TE GRAVE 

r9. SA B NC, Grave N 2429- TT. 
60. B HIC, Memories van successie, 

kantoor Grave 9, no. 197. 
16\. BHIC, Memories van successie, 

kantoor Grave, 27, no. 92. 
6 . . B HI C, Vredegerecht Grave, 

19 augustus 1815, no. 57. 
163. B HIC , Vredegerecht Grave 1819, 

DO. 346 . 
. . AB NC , Grave N 2413. 
- . A BNC, Grave N 2418-II, 15 juli 

I 2 1. 

227 

Afkortingen 
BHTC Brabants Hi storisch Informatie Centrum 
SABNC StreekarchiefBrabant-Noordoost, rayon Land van Cuijk 

(Vervolg vanp. 161.) 

VIII. REINERUS JOHANNES ALBERS is op 10 november 1782 te 
Grave geboren en daar gedoopt op 12 november 1782. Hij stierf te 
Grave op 14 november 1820. Van beroep aanvankelijk 'Fransch' 
schoolonderwijzer (1813), later Nederduits schoolonderwijzer. Hij 
trouwde met Maria Allegonda Gijsbers. Zij was geboren te Grave 
op 5 februari 1784 als dochter van Johannes Gijsbers en van Alle
gonda Kuipers en stierf te Grave op 26 december 183l. Na haar 
dood werden enkele goederen geveild voor 62 gulden. 159 Bij zijn 
dood liet Reinerus Albers een vierde deel na in een huis aan de 
Hamstraat, no. 9l.160 Zijn weduwe zorgde nog elf jaar voor het 
gezin, maar toen ook zij stierf op 26 december 1831, bleven de 
kinderen achter in de leeftijd van 8 jaar en jonger. Derhalve wer
den zij geplaatst onder toezicht van het College der Regenten van 
de Armen, zoals blijkt uit de memorie van successie. 161 Een jaar 
later verloren zij een van hun broers als 17 -jarige soldaat. Het gezin 
Albers had ook nog vele jaren inwoning van twee familieleden 
Gijsbers (een van hen is gedoopt te Velp op 22 januari 1743). 

Reinerus trad ook op als voogd over de kinderen van Johannes 
Gijsbers en van Allegonda Kuypers. 162 Voorts werd hij erfgenaam 
van pastoor Wouter Kuypers te Beugen op 12 oktober 1819.163 

Reinerus bekleedde de functie van commissaris der Sociëteit tot 
Nut ende Vermaak in 1814, toen hij op 1 mei gemachtigd werd 
namens deze sociëteit een huis te huren voor drie jaar van Willem 
van Tuerenhout en diens vrouw Angela Gertrudis de la Geneste.164 

Ook was hij in 1821 'koordeken' van de Broederschap van de Hei
lige Moeder Anna. 165 Het is voor het eerst sinds bijna anderhalve 
eeuw dat een lid van de Albersfamilie te Grave weer blijk geeft 
van culturele en sociale betrokkenheid en uit het puur ambachte
lijke treedt. Die trend zou in de negentiende eeuw doorgaan. 

Bij Rieniers dood bleef zijn weduwe achter met vijf kinderen 
in de leeftijd van 1 tot 8 jaar. Als voogden werden onder meer 
benoemd de grootvader van de kinderen (Reinier Albers) en hun 
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ooms Simon Albers en Reinier Albers.166 Gelukkig voor het jolJc _ 

gezin was er een legaat gekomen van Wouter Kuipers, broer van 
hierboven genoemde Allegonda, die als pastoor van Beugen sti -
kort voor 26 februari 1821 en land naliet te Lienden. 167 

Tevens kon Maria Albers-Gijsbers haar ouderlijke huis ovem -
men voor slechts 250 gulden, die zij met een gelijktijdige leninc 

betaalde. Het huis was gelegen in de Hamstraat C 91, waar zij \I 

winkel doende. 168 Zij onderhield het gezin als winkelierster en.. 
gezien haar latere erfenis, met succes. 

De kinderen waren: 
1. Wilhelmus Josephus Albers, volgt onder IX op pagina 229 . 
2. Johannes Jacobus Albers, geboren te Grave 25 juli 1814, onge

huwd overleden te Haarlem op 12 mei 1832 als 17-jarige fuse
lier van de 2e compagnie, depot van de 5e afdeling infanterie. 

3. Josephus Gerardus Albers, geboren te Grave op 29 maart 
1816, overleden te Grave op 6 september 1850. Hij bouwde 
zijn carrière op in Indië als militair en bleef ongehuwd. Ver
moedelijk was hij in de tropen ziek geworden en op verlof naar 
Grave gestuurd. Op 24 augustus 1850 maakte hij ten huize van 
zijn broer Wilhelmus zijn testament en vermaakte hij alles aan 
hem. 169 In dat testament noemde de notaris hem de weledel
gestrenge heer Josephus Gerardus Albers, eerste luitenant der 
Oost Indische infanterie. Bij zijn op 23 januari 1851 geveilde 
goederen waren degens, uniformen en een chambreloock. 17o 

Het geheel bracht 234 gulden op. In de memorie van succes
sie is alleen maar sprake van een nagelaten schuld. 1 71 

4. Franciscus Johannes Josephus Albers, geboren te Grave op 
6 oktober 1817, was in 1850 sergeant bij de veldartillerie te 
's-Gravenhage. Deze verificateur der belastingen overleed te 
Delfshaven op 8 juli 1892 en liet een zoon na, die ongehuwd 
overleed. 

5. Allegondis Wilhelmina Albers, geboren te Grave op 27 febru
ari 1819, wordt in 1850 genoemd als Zuster van Liefde te 
Maaseik. 

6. Regina Joanna Maria Albers, geboren te Grave op 13 febru
ari 1821. Voor 1850 trouwde zij met de Nijmeegse blik- en 
koperslager Joseph Delvaux. Als 19-jarige diende zij bij de 
chirurgijn-majoor Van der Kroon. 

Het gezin Gijsbers bestond uit Jan Gijsbers en zijn vrouw Alle
gonda Kuipers (dochter van Jan en van Willemina Wouters) en hun 
kinderen: 

a. Maria Gijsbers , getrouwd met Reinerus Albers. 
b. Wilhelmina Gijsbers, getrouwd met Anton Janssen, slachter. 
c. Johan Gijsbers. 
d. Allegonda Gijsbers, getrouwd met Hendricus Cornelissen, 

voerman. 
Dit gezin verkocht op 21 maart 1817 een huis in de Hamstraat en 
land te Velp. 172 Op 11 oktober 1820 verkochten zij een huisje en 
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enkele percelen te Grave. 1 73 Op 18 april 1825 verkochten zij nog 
een huis in de Hamstraat, kadastraal C 91.174 

IX. WILHELMUS JOSEPHUS ALBERS, geboren te Grave op 
27 januari 1813. Op 18 jarige leeftijd was hij de oudste van een 
ouderloos gezin en hij verloor twee broers op jonge leeftijd. Hij 
trouwde te Grave op 3 mei 1841 met Johanna Maria Victoria van 
de Middegaal, geboren te Grave op 9 juli 1816 als dochter van de 
zilver- en goudsmid Hermanus van de Middegaal en van Petronella 
Jacoba Bolsius uit Oirschot. Op dat moment stond haar vader onder 
curatele. 

Wilhelmus Albers was aanvankelijk kaarsenmaker en winkelier, 
later koopman . Hij woonde in de Maasstraat 6 en schijnt al vanaf 
] 841 in de oliën en vetten te zijn gegaan. Hij heeft waarschijnlijk de 
typisch negentiende-eeuwse ondernemingszin geïnitieerd. In 1853 
was hij koning van de Sint-Barbarabroederschap en van 1875 tot 
1879 gemeenteraadslid. In 1850 was hij voogd over Johanna Cor
nelissen, dochter van Marten Cornelissen. 1 75 

Een enkele maal werd een beroep op hem gedaan om geld te 
lenen: op 16 augustus 1881 leende hij 1000 gulden aan de winkelier 
Johannes van Beek176 en op 10 maart 1881 leende hij 100 gulden 
aan de metselaar Matheus van Gemert. 1 77 

Op de een of andere wijze moet hij goede zaken gedaan hebben, 
want op latere leeftijd startte hij een boterfabriek in een vennoot
schap met twee van zijn zonen: op 2 augustus 1879, hij was toen 
al 66 jaar oud, stichtte hij samen met zijn zonen Frans en Joseph 
een vennootschap op onder de naam W.I. Albers. Het doel was om 
kunstboter te maken en te verkopen, evenals aanverwante produc
ten. De vennootschap werd opgericht voor een periode van tien 
jaar en zetelde in Grave. Het maatschappelijke kapitaal bedroeg 
62.000 gulden, waarin ieder van de vennoten voor een derde deel 
participeerde. De inbreng voor dit kapitaal bestond uit: 

• Van Wilhelmus Josephus Albers: een kunstboterfabriek met 
huizen en een stal in de Gasthuisstraat, inclusief de machi
nerieën, kadastraal B 156, 157, 152, 153 en 654, van samen 
34 centiaren, voor een getaxeerde waarde van 20.000 gulden. 

• Van de beide zonen ieder een inbreng van 20.000 gulden . 
• Van alle drie samen een huis met een grote, open plaats in de 

Oliestraat, gekocht op een openbare veiling van 9 april 1879 
voor 2000 gulden, kadastraal B 118 en groot 3 aren. 

De nummers B 156 en 157 waren gekocht op een veiling van 
12 april 1867 voor notaris De Bruin; de percelen B 152 en 153 
waren onderhands gekocht op 31 augustus 1876; het perceel B 654 
was verworven via een notariële aankoop van 24 juni 1878. Dat 
betekent dat de vader met zijn zonen de nodige initiatieven geno
men heeft om grond en gebouwen aan te kopen om samen de indu
strie in te gaan.178 

Twee jaar na de oprichting, op 15 mei 1880, trad Joseph uit 
de vennootschap, maar zijn jongere broer Wilhelmus kwam er per 
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20 oktober 1881 bij. Het maatschappelijke kapitaal bleek toen te 
zijn uitgegroeid naar 111 .900 gulden, bestaande uit: 

• Van vader Willem en van zoon Frans: alle hierboven er
melde percelen, plus een huis in de Oliestraat, kadastraal 
no. B 503, gekocht op 4 september 1879 via een openbare 
verkoping. 

• Roerende goederen voor een waarde van 28.900 gulden . 
• In geld 14800 gulden. 

De kavels 11 en 111 waren eveneens bezit van de eerste twee ven
noten. De nieuwe vennoot , Willem junior, bracht een bedrag 
in van 37.300 gulden.179 Joseph werd tevreden gesteld met een 
derde van het maatschappelijke kapitaal, zijnde een derde van 
107.089,92 gulden, dat is 35.696,64 gulden. Daarop vertrok hij naar 
, s-Hertogenbosch. 

Op de een of andere wijze liep het niet zoals de familie Albers 
het wilde of hoopte: het schijnt dat de gemeente geen verlof wilde 
geven tot het uitgeven van een groter terrein om de productie uit 
te breiden, maar een bewijs daarvan is vooralsnog niet te vinden. 
In ieder geval zien we weer twee jaar later, op 19 april 1883, dat 
alle gebouwen en fabrieken worden verkocht. Beide zonen Frans 
en Willem waren toen al verhuisd naar Dordrecht, waar een nieuwe 
kunstboterindustrie werd gestart. Behalve de boterfabrieken in de 
Oliestraat en de Gasthuisstraat werden ook het eigen herenhuis in 
de Maasstraat van Willem senior verkocht, alsmede een winkel op 
de hoek van de Hoofschestraat en de Begijnestraat. Uit het feit dat 
van die twee laatste panden geen eigendoms- of overdrachtspapie
ren konden worden gevonden, kunnen we aannemen dat het oude 
familiepanden waren. 18 0 De boterfabriek in de Oliestraat ging naar 
Wilhelmus Friesen voor 2450 gulden. Deze verkocht korte tijd later 
de fabriek aan Johannes Driessen. 181 

Toen Willem Albers wat ouder was geworden en ging verhuizen, 
werden er enkele roerende goederen verkocht via een veilig. Bij de 
onbelangrijke spullen was ook een pianostoel; de piano zelf zal wel 
meeverhuisd zijn naar Dordrecht. 182 

Op 17 maart 1881 en Op 22 juli 1882 lieten Willem en zijn 
vrouw een testament passeren voor de notaris, waarbij zij elkaar 
als erfgenaam aanwezen.183 Op 2 augustus 1883 verkocht hij zijn 
grote herenhuis aan de Maasstraat van] are en 56 centiare aan Hen
drikus Mathildus Janssen voor 2500 gulden. 184 Ook een winkel
huis zonder eigendomspapieren, gelegen op de hoek van de Hoof
schestraat en de Begijnestraat, kadastraal B 214 en 215, werd ver
kocht en wel voor 1000 gulden. 185 Het feit dat er geen eigendoms
of overdrachtspapieren te vinden waren zal wel betekenen dat het 
huis allang in de familie was. Waarom verkocht hij dit familiehuis? 
Nog op 70-jarige leeftijd verhuisde hij op 27 maart 1883 met zijn 
vrouw naar Dordrecht, waar hij bij zijn zoon Wilhelmus zal heb
ben gewoond aan de Prinsenstraat 4. Het moet voor deze man, die 
zijn hele leven in Grave had gewoond, er zijn geluk had beproefd 
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en er vele functies had bekleed, niet gemakkelijk zijn geweest op 
die leeftijd uit Grave weg te trekken. Nog twaalf jaar woonde het 
echtpaar in Dordrecht, waar Willem overleed op 20 april 1895. 
Zijn vrouw ging toen weer terug naar Grave, waar zij overleed op 
24 augustus 1899. In haar memorie van successie is een nagelaten 
vermogen van 66.721 gulden opgevoerd, voor die tijd een aanzien
lijk kapitaal. 186 Haar man moet zeer ondernemend zijn geweest en 
haar zo goed achtergelaten te hebben, want van huis uit begon Wil
helmus vrij bescheiden en al jong als zelfstandig ondernemer. 

De hierboven genoemde Hermanus van de Middegaal187 was 
op zijn beurt de zoon van de meester-zilversmid Hermanus van 
de Middegaal en van Catharina Leent jes. Dit echtpaar had als 
kinderen: 188 

a. Johannes van de Middegaal. 
b. Hermanus van de Middegaal, getrouwd met PetronelIa Bol

sius. Van hen zijn de volgende kinderen bekend:189 

aa. Anna Maria Victoria van de Middegaal, getrouwd met 
Wilhelmus Albers, koopman te Grave. 

bb. Francisca Helena van de Middegaal, getrouwd met 
Petrus Spaapen, koopman te Amsterdam. 

cc. AntoniaFrancisca Johanna van de Middegaal, getrouwd 
met Johannes Janssen, koopman te Grave. 

dd. Anna Maria Ludovica van de Middegaal, getrouwd met 
Cristiaan Cornelis Le Rose, koopman te Grave. 

c. Theodorus van de Middegaal. 
d. Ida van de Middedaal. 

Het echtpaar Albers - van de Middegaal had de volgende kinde
ren: 

1. Franciscus Reinier Jacobus Albers, volgt onder X op blad
zijde 232. 

2. Alphonsus Hermanus Reinier Albers, geboren te Grave op 
8 november 1843, trouwde met Elisabeth van de Rijdt, gebo
ren te Beek en Donk op 13 september 1845 . Aanvankelijk 
werd Alphons goudsmid en hij vertrok op 28 januari 1865 
naar Kleef; vervolgens kwam hij via Antwerpen (waar nog 
verre neven en nichten woonden) terug in Grave en van daaruit 
vertrok hij weer naar Gemert op 5 augustus 1867. In Gemert 
woonde hij nog in 1879, toen hij als getuige optrad bij het 
huwelijk van zijn broer. Bij hem in huis woonde te Gemert ook 
zijn zwager Aegidius van de Rijdt, boterfabrikant van beroep. 
Hij veranderde toen van beroep en werd ook zelf boterfabri
kant, zoals zijn broers. Inmiddels woonde hij weer te Grave, 
maar op 1 mei 1893 vertrok hij naar Oisterwijk. Daar woonde 
hij in 1899 nog steeds, hij werd toen vermeld als 'zonder 
beroep' .1 90 

Het echtpaar had geen kinderen. Het testament van Elisa
beth van de Rijdt dateert van 30 december 1909, waarbij een 
bedrag van 250 werd gelegateerd aan het rooms-katholieke 
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parochiale armbestuur. 19 1 

3. Antonetta J osephina Maria Albers, geboren te Grave op 31 juli 
1845; verhuisde per 11 juni 1879 naar Geldrop. Zij overleed te 
Overveen op 28 september 1933 als echtgenote van Arnold 
Joseph Hubertus Simons. In L899 woonde het echtpaar te Dor
drecht. Simons was geboren te Reek op 6 juli 1844 en overleed 
te Dordrecht op 25 september 1903. 

Nota bene: een nakomeling van het echtpaar Simons
Albers is in 1915 getrouwd met August ALfred RudoLf Frei hen 
von Babo te Weidling bij Wenen. Hun kinderen wonen than 
te Hadersdorf aan de Donau. 

4. Jacoba Francisca Josepha Maria Albers, geboren te Grave op 
31 maart 1847, ongehuwd overleden op 28 juni 1885 te Dor
drecht. 

5. Johannes Ludovicus Hubertus, geboren te Grave op 8 april 
1848, overleden aldaar op de leeftijd van 3 jaar en 7 maanden 
op 19 november 185l.192 

6. Willem Christiaan Jan, geboren te Grave in 1851, overleden 
aldaar op 26 november 1851.193 

7. Josephus Franciscus Antonius Albers, volgt onder Xbis op 
pagina 233. 

8. Jeannete Maria Victoria Wilhelmina Albers, geboren te Grave 
op 15 januari 1853, overleden op 16 augustus 1880194 aldaar 
als echtgenote van Franciscus Theodorus van der Staay, op dat 
moment 2e luitenant van de infanterie te Delft. Zij testeerde 
met haar man voor notaris A. van Gelsdorp te Grave op 30 juli 
1880 en had een dochtertje Maria Jacoba.195 

9. Eu1alia Johanna Maria, geboren te Grave op i maart 1855, 
overleden aldaar op 26 oktober 1855. 

10. Wilhelmus Johannes Hendrikus Albers, volgt onder Xquater. 
11 . Elisabeth Maria Johanna Albers (Eli se Johanna Maria), gebo

ren te Grave op 19 november 1858. Zij woonde omstreeks 
1866 te Gemert bij haar broer Alphonsus, maar keerde op 
1 maart 1868 weer terug naar Grave. Later blijkt zij getrouwd 
te zijn met haar vroegere zwager Franciscus Theodorus van 
der Staay. Zij overleed te Boxmeer op 19 mei 1951. In 1899 
wordt Van der Staay genoemd als kapitein der infanterie, 
gestationeerd te Nijmegen. 196 Van der Staay was geboren te 
Vlaardingen op 24 augustus 1848 en overleed te Utrecht op 
14 maart 1911. 

X. FRANCISCUS (FRANCOlS) REINIER JACOBUS ALBERS, gebo
ren te Grave op 9 maart 1842, werd evenals zijn broers boterfabri
kant, in de vennootschap met zijn vader. In Grave was hij patroon 
van de muziekvereniging. In de beginjaren 1880 vertrok hij naar 
Dordrecht, waar hij fabrikant was in een nieuwe vennootschap met 
zijn broer Willem tot 1 oktober 1895. Dat neemt niet weg dat hij 
nog op 20 november 1882 een zeer merkwaardig initiatief nam: 
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samen met Jacobus Hillen, een aannemer, en met Hermanus Huber
tus Janssen, een apotheker, verkreeg hij van de gemeente Grave het 
recht om voor een periode van 25 jaar (!) een gasfabriek op te rich
ten ter verlichting der stadspleinen en straten der gemeente Gra've 
door middel van uit steenkolen bereid pijpgas. De drie onderne
mers richtten daartoe de Graafsche gas oflichtfabriek op. Hillen en 
Albers waren voor tweevijfde eigenaar en Janssen voor eenvijfde. 
Voor de gasprijs mochten zij aan de gemeente 12 cent per kubieke 
meter in rekening brengen. Tevens kregen zij van de gemeente een 
te ontginnen terrein, kadastraal A. 653, groot 10 aren, dat notarieel 
door de stad was gekocht op 5 september 1882. De oprichting van 
een gasfabriek daarop was een plicht bij de aankoop. De gemeente 
stond voor de toekomst borg voor een goede uitrit. 19 7 Merkwaar
dig is het feit in deze materie dat een Johannes Payen, directeur van 
een gasfabriek te Nijmegen, op 15 maart 1883 een gebouw te Grave 
verkocht, waarin een gasfabriek gevestigd is geweest. 198 

Frans Albers overleed te Rijswijk (Z.H.) op 12 oktober 1913 
in huize Westhoff. Hij trouwde te Londen op 2 oktober 1867 met 
Emily Josephine Fox. Dat was waarschijnlijk ook de reden dat 
Emily haar eerste twee bevallingen in Londen liet gebeuren. Zij zelf 
was geboren te London op 16 november 1840 en overleed te Nijme
gen op 23 maart 1932. Op 10 oktober 1868 en op 19 oktober 1880 
werden er te Grave twee overleden baby's geboren. 

Emily Fox stamde af van een zuster van Napoleon: de Engelse 
marineofficier Gardiner Henry Guion zou een dochter hebben 
gekregen bij Maria Anna Bonaparte. Dit meisje werd geboren te 
Gibraltar op 4 december 1798 en ingeschreven als Anne Mary 
Guion. Deze trouwde zelf op 12 augustus 1828 met Charles James 
Fox, geboren te Londen op 25 januari 1799 en overleden aldaar op 
12 mei 1875. Hij was werkzaam als internist en hofarts te Londen. 

Francois Albers was ridder in de Leopoldsorde van België. 
Emily Fox werd te Grave ingeschreven op 21 oktober 1867, waar 
zij met haar man tot 14 november 1882 woonde in de Rogstraat 
D no. 46. Het was waarschijnlijk een huurhuis. Daarna verhuisden 
zij naar Dordrecht. 

Kinderen: 
l. William Gardiner Anthony Charles Albers, volgt onder XI. 
2. Mary Anne Josephine, geboren te Londen op 23 maart 1876 

en overleden in Engeland als baby. 
3. Alphonse Emile Albers, volgt onder XIbis. 
4. Edmund Wilhelmus Johannes, geboren te Londen op 9 decem

ber 188l. 

Xbis. Jos ALBERS (Josephus Franciscus Anthonius), geboren te 
Grave op 4 januari 1850, verhuisde omstreeks 1880 naar 's-Her
togen bosch en was boterfabrikant van beroep. Hij rouwde te Sint
Oedenrode op 14 juli 1879 met Anna DilianaMaria van der Hagen, 
geboren te Sint-Oedenrode op 1 november 1854 en overleden te 
Lier op 20 februari 1914, dochter van Hendrikus van der Hagen, 
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koopman, en van Maria van Eupen. De familie Van der Hagen was 
eigenaar van de fabriek Nutricia. 

Aanvankelijk woonde Jos Albers hij te Grave in de Maans
straat 111. Hij verhuisde op 18 mei 1880 naar 's-Hertogenbosch, 
waar hij aanvankelijk woonde aan de Zuid-Willemsvaart, maar later 
aan de Markt no. 9. Op IA december 1898 vertrok het gezin naar 
Lier. Op 17 maart 1880 hadden Jos en Anna nog een testament 
gemaakt voor de notaris te Grave. 199 

In 1892 waren er in 's-Hertogenbosch drie margarinefabrieken 
gevestigd, namelijk de firma Nederveen, de firma Van Oppenraay 
Lutkie en Co. en die van lF.A. Albers. Het schijnt dat de firma 
Albers in 1901 werd opgeheven. In Lier ging Jos verder als fabri
kant van boter en, later, van chocolade. 

We hebben gezien dat veel Albersen in de boter en aanverwanten 
terecht kwamen, zowel te 's-Hertogenbosch, Oisterwijk, Dordrecht 
als Lier. Niet duidelijk hierbij is het of het steeds om geheel zelf
standige bedrijven ging, ofwel dat er sprake was van een juridische 
en financiële samenwerking tussen de broers en neven. 

Josephus overleed te Alkmaar op 31 januari 1915 en werd begra
ven te Lier. Dat houdt in dat het echtpaar Albers - van der Hagen 
binnen een tijdsbestek van 11 maanden overleed. De kinderen 
waren toen tussen de 21 en 35 jaar oud: 

1. Maria (Mies) Comelia Johanna Josepha Albers, geboren te 
's-Hertogenbosch op 26 juni 1880. Zij overleed te Hilversum 
op 22 april 1974 als weduwe van notaris Dirk Willem van Nie
kerk, die geboren was te Utrecht op 5 augustus 1871 en over
leed te Haarlem op 24 juli 1937. Hun kinderen werden onder 
meer jezuïet (twee stuks), pastoor te Alblasserdam, notaris te 
's-Hertogenbosch en burgemeester van Hillegom. 

2. Wilhelmus Josephus Franciscus Jacobus Albers, geboren te 
's-Hertogenbosch op 19 maart 1882, getrouwd met Alice Ber
the Augustine Maria Jozef Scheyvaerts, geboren te Mechelen 
op 18 mei 1900 en overleden te Pulderbos op 2 juni 1999. Kin
deren: 
A. Jean Pierre (Piet) Albers, geboren te Lier op 9 maart 1923 

en overleden te Wilrijk op 23 januari 1996 als echtgenoot 
van Andrée Clercx. 

B. Joseph (Joszi) Albers, geboren te Lier op 26 augustus 
1924, getrouwd met Bemadette Hackez. 

C. Madeleine Albers, geboren te Lier op 28 januari 1926, 
getrouwd met André van In. 

D. Jacqueline Albers, geboren te Lier op 10 november 1933, 
getrouwd met Eric Maes. Maes was werkzaam als diplo
maat. 

3. Henricus Gijsbertus Antonius Maria Albers, te 's-Hertogen
bosch geboren op 29 september 1883, overleden te Les Bois 
op 6 november 1939. Bij Johanna Peltenburg was hij vader 
van: 
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A. Theodorus (Theo) Albers, geboren te Antwerpen op 
21 juni 1920, getrouwd met Anna Marie Clercx, geboren 
te Neerpelt op I augustus 1923. Zij hebben drie kinderen. 

B. Anneke Albers, geboren te Antwerpen op 30 september 
1922, getrouwd met Robert Vaes, diplomaat te New York. 
Hij overleed op 8 oktober 1969. 

C. Henricus (Hein) Albers, geboren te Antwerpen op 28 juli 
1923. Bij Jo van den Heuvel verwekte hij drie kinderen. 

D. Eduard (Eddy) Albers, geboren te Antwerpen op 25 juni 
1926 en overleden als student geneeskunde te Leuven in 
1945. 

E. Antonius (Tonny) Albers, geboren te Antwerpen op 
10 april 1928, acteur en filmartist te Parijs onder de naam 
Henri Garcin. 

4. Jacoba Antonetta Arnolda Maria Albers, geboren te 's-Herto
genbosch op 26 februari 1885, ongehuwd overleden te Nijme
gen op 2 februari 1962. 

5. Theresia Jacoba Maria Albers, geboren te 's-Hertogenbosch 
op 10 mei 1887, overleden te Tilburg op 25 november 1965 als 
echtgenote van Reinhart Petrus van der Pant, geboren te Schie
dam op 26 augustus 1880 en overleden te Tilburg op 3 april 
1940. 

6. Jos Albers, geboren te 's-Hertogenbosch op 25 februari 1894, 
overleden te Tilburg op 8 maart 1970 als echtgenoot van Maria 
Henriette Josepha Antonia Cornelis Brouwers, geboren te Til
burg op 9 april 1896, overleden te Tilburg 25 mei 1974. Het 
huwelijk vond plaats te Tilburg op 12 oktober 1920. Josephus 
was industrieel en directeur van de margarinefabriek en kof
fiebranderij Brabantia te Lier. Kinderen: 

A. Willem LJ.M. Albers, geboren te Lier op 15 augustus 
1921, overleden op 7 november 1989 als echtgenoot van 
Maria w.T.H. Blomjous, geboren te Tilburg op 29 janu
ari 1918 en overleden te Wilrijk op 2 juli 1972. De tweede 
echtgenote van Willem Albers was Brigitte Ketels. Wil
lem was econoom van beroep en had geen kinderen. 

B. Leonie Johanna Caspar Anna Maria Albers, geboren te 
Lier op 18 februari 1924, getrouwd met Frans Vincent 
Marie van Dooren, textielfabrikant te Tilburg. Hij was 
geboren te Tilburg op 6 oktober 1916 en overleed te Lier 
op 15 november 1985. 

C. Josephus (Jos) Albers, geboren te Lier op 29 november 
1931, getrouwd met M. Geheniau. Jos overleed te Tilburg 
op 25 augustus 2002. 

(Wordt vervolgd) 
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Xter. WILHELMUS JOHANNES HENDRIKUS ALBERS, geboren 
te Grave op 14 september 1857, werd 'kunstboterfabrikant' en 
trouwde met Johanna Theodora Maria Linsen. Zij is geboren te 
Grave op 11 december 1858 en overleden te Dordrecht op 1 janu
ari 1907. Aanvankelijk woonden zij in de Hoofschestraat B .12 te 
Grave. Op 27 maart 1883 vertrok het gezin naar Dordrecht, waar 
Wilhelmus fabrikant was. Samen met zijn broer Francois had hij 
een vennootschap in de fabricage van margarine en alle andere met 
dien handel verwante artikelen, welke vennootschap per 1 oktober 
1895 ontbonden werd voor notaris Van Tussenbroeck te Dordrecht. 
In hoeverre de Dordtse vennootschap een voortzetting was van die 
te Grave, is niet geheel duidelijk. 

Vermoedelijk was Albers daarna mede-oprichter en -eigenaar 
van Albers Cooperated Creameries Limited te Dordrecht, dat rond 
1907 werd overgenomen door Jurgens. Men maakte er onder meer 
A1bers A.C.L.-Margarine en Arda-plantenboter. 

Wilhelmus hertrouwde op 14 november 1912 te 's-Gravenha
ge met Maria Wilhelmina van Kalmthout. Zij was geboren te Goes 
op 31 juli 1872 en stierf te Nijmegen op 23 april 1950. Wilhelmus 
overleed te Nijmegen op 4 september 1925. 

De kinderen uit het eerste huwelijk waren: 
1. Corry Albers (Comelia Elisabeth Francisca), geboren te Grave 

op 14 december 1882, overleden te Nice, ongetrouwd, op 
9 mei 1941. In 1925 woonde zij te Bloemendaal. 

2. Maria Albers (Maria Antoinette Alphonse), geboren te Dor
drecht op 22 maart 1884, overleden te Bloemendaal op 20 juni 
1976 als Vrouwe van Bethanië. 

3. Eline A1bers (Elisabeth Francisca Maria), geboren te Dor
drecht op 19 december 1885, overleden te 's-Gravenhage op 
13 augustus 1931 en ongehuwd. In 1925 woonde zij te Brus
sel. 
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4. Willem Albers (Wilhelmus Josephus Joannes), geboren 
Dordrecht 15 maart 1887, overleed te Maastricht op 26 febru
ari 1971. Hij trouwde op 30 oktober 1913 met Hildegon 
Maria Agatha Smulders, geboren te Utrecht op 8 novem 
1890 en overleden te 's-Gravenhage aan de Spaanse griep 0 

4 maart 1917. Daarna trouwde hij op 18 oktober 1918 m 
Aloysia Maria Huygen, geboren te Rotterdam op 9 februari 
1890 als dochter van Constant en van Bertha van Berckel. i' 
elk van beide huwelijken werden twee kinderen geboren. 

5. Emilie Albers (Emily Antonia Margaretha Maria), geboren 
te Dordrecht op 22 september 1888, overleden te Breda op 
22 mei 1975, trouwde met dr. Jacobus J.H.M. Klessens . In 
1925 woonden zij te Amsterdam. 

6. Jeanette, jong overleden. 
7. Frits Albers (Fredericus A.I.), geboren te Dordrecht op 6 april 

1892, overleden te Horst (Limburg) op 18 november 1976. Hij 
was getrouwd met M.G.I. van Leeuwen, geboren te 's-Graven
hage op 9 april 1892. In 1925 woonden zij te Poeldijk. 

8. Arnold Albers (Arnoldus), geboren te Dordrecht op 17 januari 
1896, overleden te Leiden op 1 juli 1907. Hij was ongehuwd 
gebleven. 

9. Joseph Albers, (Josephus Cornelis Wilhelmus), geboren te 
Dordrecht op 17 augustus 1899, overleden te Nijmegen op 
14 december 1971 als jezuïet. 

Uit het tweede huwelijk: 
10. Maria Theresia Josefa Albers, geboren te 's-Gravenhage op 

11 augustus 1914, trouwde met Hendrik Engel (te Grave?). In 
1925 woonde zij nog thuis te Nijmegen. 



200. SAB NC, Grave R 268. 
201. SABNC, Grave R 207, 28 augus-

tus 1787 (lid van het gilde). 
202. SABNC, Grave R 207. 
203. SABNC, Grave N 2341. 
204. SABNC, Grave N 2420-1. 
205. SAB NC, Grave N 2370. 
206. SABNC, Grave R 270. 
207. SABNC, Grave N 2376. 
208. SABNC, Grave (N 2422-1. 
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Vlbis. EGIDIUS ALBERS, gedoopt te Grave op 15 augustus 1728, 
trouwde op 13 augustus 1776 te Cuijk met Dorothea Maria Vermeu
len. Zij was geboren omstreeks 1735 en werd begraven te Grave 
op 13 maart 1809. Egidius kocht het huis Den Eenhoorn in de 
Maasstraat voor 1377 gulden op 1 maart 1794.200 Zoals zijn vader 
werd ook hij bakker van beroep.201 Zijn handtekening uit 1786 is 
aanwezig.202 In 1802 erfde hij van zijn verwante Maria Catharina 
Camerlinck te Antwerpen.203 

Zij hadden als kinderen: 
l. Egidia Albers, gedoopt te Grave op 14 oktober 1778, trouwde 

aldaar op 31 mei 1807 met de leerlooier Martinus Marij
nen, geboren te Boxtel op 31 januari 1778. Het gezin Marij
nen woonde in de Brakkestraat. Egidia overleed te Grave op 
16 januari 1848, op de leeftijd van 69 jaar. 

Op 18 november 1823 verkocht het echtpaar Marijnen
Albers een derde in drie percelen bouwland, gelegen te 
Neerloon.204 Op 15 februari 1815 leenden zij 500 gulden, 
waarbij hun huis aan de Maasbrakken nrs . 47 en 48 als pand 
diende. 205 Egidia was werkzaam als tapster in de Barakken
straat 48 . Zij was dus kasteleinse. 

2. Johannes Gerardus, gedoopt te Grave op 20 mei 1780, begra-
ven op 23 oktober 1784. 

3. Lambertus, te Grave begraven op 14 februari 1785. 
4. Reinerus Albers, volgt onder VIlter op pagina 15. 
5. Sibilla, gedoopt te Grave op 9 november 1785, begraven op 

25 juli 179l. 
6. Theodora Maria Albers, gedoopt te Grave op 15 juni 1778, 

aldaar op 68 jarige leeftijd overleden op 13 april 1847 als echt
genote van Henricus Wilhelmus Mange. Mange was goud- en 
zilversmid van beroep en was geboren te Grave op 18 juni 
1783. Theodora kocht op 30 april 1807 een hoekhuis aan de 
Rogstraat en Klinkerstraat, geheten Het Gulde Kruys, voor 
290 gulden.20 6 Dat huis wordt ook vermeld als haar bezit in 
een kohier van 1796, maar met een veel latere bijschrijving. 
Op 26 juli 1821 leende zij 250 gulden met als onderpand hun 
huis in de Rogstraat no. 40.207 

7. Catharina, te Grave begraven op 10 maart 1788. 
Het gezin-Marijnen bestond uit: Johannes Mathias Marijnen, leer
looier, getrouwd met Dorothea Maria Verhees, en hun kinderen: 

a. Hendricus Lucas Marijnen, priester. 
b. Anna Maria Marijnen, getrouwd met Jan van Hees, meester

timmerman. 
c. Petronella, getrouwd met Reinier Albers. 
d. Catharina Maria, getrouwd met Hubertus de Leyer te Boxtel. 

Dit gezin verkocht op 16 mei 1825 voor 1825 gulden een huis met 
leerlooierij in de Oliestraat. 208 . 

VIlter. REINERUS ALBERS, geboren te Grave op 13 september 
1781 en gedoopt op 30 september 1781. Hij was bakker van beroep 



209. BHI C, Memories van successie, 
kantoor Grave 45, no. 82 

210. BHIC, Vredegerecht Grave, 
16 april 1832. 

211. BHIC, Vredegerecht Grave 1827, 
no. 16. 

212. SABNC, Grave N 2362. 
213 . SABNC, Grave N 2362, 24 janu

ari 1815. 
214. sabnc, Grave N 2418-II, 15 juli 

1821. 
215. SABNC, Grave N 1197. 
216. SA BNC, Grave N 1194. 
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in de Hamstraat en trouwde met Petronella Catharina Marijnen. 
geboren te Grave op 25 november 1779 als dochter van Johan]] 
Mathias Marijnen en van Theodora Verhees. Reinerus overleed _ 
Grave op 11 februari 1844. Zijn memorie van successie is bewaard 
gebleven209 ; daaruit blijkt dat hij vijf huizen naliet en percelen land 
te Grave, Neerloon, Velp enzovoorts. Hij werd voogd over de kind 
ren van zijn zuster Egidia Marijnen-Albers. 210 Tevens erfde hij an 
Johanna Margaretha Vermeulen, die te Reek overleed op 10 decem
ber 1826.211 Op 27 januari 1815 verkocht hij zijn huis in de Hoof
schestraat voor 400 gulden, waarbij hij tekende als RAlhers EZ. 212 

Drie dagen eerder had hij een ander huis gekocht: in de Hamstra 
no. 47 - voor 550 gulden. 21 3 

Reinerus was lid van de broederschap van de Heilige Moeder 
Anna. 214 Na zijn dood is zijn vrouw doorgegaan als bakkeres. Dat 
zij het goed stelde, bewijst een lening van 800 gulden, op 5 mei 
1854 verstrekt aan Lodewijk van Geffen. 215 

Kinderen: 
l. Hendrikus Reinier, geboren te Grave op 19 oktober 1820, 

overleden aldaar op 9-jarige leeftijd op 6 oktober 1829. 
2. Egidius Johannes Albers, geboren te Grave op 1 mei 1816, 

kapelaan te Beek in 1840-1842, te Afferden in 1842-1846, 
te Dreumel in 1846-1858, kapelaan te Herpen in 1858-1859, 
pastoor te Herpen van 1859 tot aan zijn dood op 8 oktober 
1866. 

3. Maria Dorothea Albers, ook wel Theodora genoemd, geboren 
te Grave op 30 oktober 18l7, overleden te Grave op 17 janu
ari 1891 als vrouw van Egidius Marcellus Veldhuyzen. Deze 
was geboren te Ravenstein op 12 maart 1817 en woonde in 
de Hamstraat als bakker. De wederzijdse testamenten van het 
echtpaar dateren van 16 augustus 1848.216 Theodora testeerde 
nogmaals voor notaris Verbunt op 16 januari 1888. 
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