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Brenders 
Gerard Brenders en Pieternel Schippers zijn beiden in Tilburg geboren. Ze wonen er ook beiden in 
't Nieuwland wanneer ze 21 oktober 1708 voor de dominee daar in het huwelijk treden. Ze zijn dan allebei 24 
jaar. Gerard's broer Jan staat in voor het consent tot het huwelijk vanwege zijn moeder. Nadien is Gerard 
nog getrouwd met Maria vn Hooghstraten, die in 1734 te Tilburg begraven is. 
Het is Geraart Brenders klaarblijkelijk niet voor de wind gegaan. Op 29 augustus 1742 verschijnen voor de 
tilburgse schepenen zijn kinderen Arnold, Hendrik, Peternel, Helena, en Mechelina, welke laatste wordt 
geassisteerd door haar man Jan Geraarts van Os. Geraart Brenders is kort tevoren te Oisterwijk overleden en 
zijn kinderen abandonneren en verklaren met de voeten te stoten de boedel die Geraart achterliet1. 
Zijn zoon Hendrik (1718 - 1772)2 was het jaar tevoren nog met toestemming van zijn vader te Tilburg op 22 
januari 1741 (N.H.) met een oisterwijkse getrouwd. Hij woonde nog, evenals zijn bruid, in 
't Nieuwland te Tilburg. De bruid Margo Corthout (1717 - 1788), is dan evenals haar man 23 jaar. 
Haar vader Reinier Jacobs Corthout3. 
Hendrik Brenders en Margo Corthout hebben te Oisterwijk acht kinderen laten dopen. Hun oudste zoon 
Pieter, gedoopt 17 juli 1741, overleden 25 juni 1817, is 22 februari 1767 voor de oisterwijkse dominee 
getrouwd met Catarina Dauven (Dovi of Douwe), geboortig van "Heerle in het land van Valkenburg", doch 
laatst gewoond hebbend te Tilburg, en begraven te Oisterwijk 25 juni 1799. 
Pieter Brenders is slachter. Op 30 april 1799 doet hij zijn zaak aan de Botermarkt over aan zijn schoonzoon 
Cornelis Heesters4, het "schuldboek" vertegenwoordigt dan een waarde van 289 guldens. Een der conditie is, 
dat Pieters vrouw bij Cornelis Heesters mag inwonen. Dat zal verband houden met het feit dat Pieter 
Brenders dat jaar elders is ondergebracht5, maar toch nog zo bij zijn verstand is dat hij genoemde 
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  Mededeling van mevr. P.L. leget-Kuijlen, te Oss; 
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  R. 428,56 - 1749; Reinier Korthout trouwt te Oisterwijk 12 juli 1716 (N.H.) Anna Maria de Moy; 
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voorzieningen wist te treffen. Zijn dochter Cornelia komt hierna nog onder nummer 24 ter sprake. 
Een tweede zoon van Hendrik Brenders, Renerus, genoemd naar zijn grootvader van moederskant, is in 1743 
gedoopt. 
De oudste dochter van Hendrik, Helena Brenders, gedoopt 21 september 1746, overleden 9 mei 1813, had 
voordat ze in 1784 met Gerardus Beckers trouwde, reeds tweemaal in het kraambed gelegen. 
Eerst in 1775, toen Johannes van Leuven haar een dochter schonk, die 20 maart 1775 bij de doop als naam 
Henrica kreeg en volgt onder nummer 83. Bij de tweede kraam wordt als vader Cornelis van Wezel genoemd. 
De zoon, gedoopt op 26 november 1777, werd naar hem Cornelis genoemd. 
Helena van Leuven, die in het dorp steeds Helena Brenders genoemd werd, is haar enige nakomelinge6. 
Jacoba Brenders, gedoopt in 1749 is een andere dochter van Hendrik Brenders en Margo Corthout. De 
volgende is weer een zoon: Arnoldus, gedoopt in 1752. Zo ook Gerardus, gedoopt in 1755. 
Deze is 9 januari 1840 te Tilburg overleden. Hij is ook vleeshouwer en woont tenslotte aan de Berkdijk te 
Tilburg. In 1790 is hij voor de oisterwijkse schepenen getrouwd met de oisterwijkse Woutera de Pon, zes jaar 
nadien voor hetzelfde college met Johanna Boef, een bredaase. 
Het zevende kind van Hendrik Brenders is Johannes, gedoopt in 1758. De jongste, Johannes, gedoopt in 1760, 
ook een slachter, is op 11 maart 1826 ongehuwd te Oisterwijk overleden. 
 

24.  Cornelia Brenders, 
dochter van Pieter Brenders en Catharina Douwe, gedoopt te Oisterwijk 29 december 1767; trouwt met 
Cornelis Heesters (55). 
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