Anderhalve eeuw in Oisterwijk
25 - 27a. de Bresser

de Bresser
Jan Jans de Bresser heet geboren te Haaren bij zijn huwelijk voor de oisterwijkse schepenen op
6 augustus 1747. Hij is 3 oktober 1781 te Oisterwijk begraven. Zijn vrouw Adriana Maria van Ostade, dochter
van Adriaan van Ostaye en Maria Frans Ariens, is 16 september 1722 te Oisterwijk gedoopt en er 4 december
1780 begraven. Een jaar na hun huwelijk heten de echtelieden beiden binnen Oisterwijk te zijn geboren. Ze
krijgen dan een borgbrief van de oisterwijkse schepenen1.
Hun zes kinderen zijn allen te Oisterwijk gedoopt. Na de dood der ouders zijn er nog vier in leven.
Ze delen 22 december 1785 de erfenis. Die mogen we gerust rijk noemen: naast vele landerijen behoorden
daartoe de kerkhovense stede Spreeuwenburg; de halve hoever ter Borch; en de huizinge aan het Lindeind,
geheten Het Hollands Diep2. Adrianus de Bresser, gedoopt 30 juli 1749, begraven 3 april 1804, is voor de
oisterwijkes schepenen 13 juni 1773 getrouwd met Johanna Maria Brocke
(1747 - 1816), dochter van Cornelis Brocken (begraven te Tilburg 16 maart 1751) en Maria Anna van Emmen
(na nog hertrouwd geweest te zijn met Daniel Bierings begraven te Oisterwijk 22 januari 1783). Johanna
Maria Brocke is te Tilburg geboren. Met een borgbrief van Tilburg van 10 maart 1773 kwam ze naar
Oisterwijk3. Hun oudste dochter Johanna volgt hierna onder nummer 27. De andere kinderen zijn: Cornelia,
gedoopt in 1776; Peter, (1778 - 1831) was bouwman en bleef ongehuwd; (Adriana) Maria, gedoopt in 1781,
is getrouwd met Hendrik Reynier, een amsterdamse koopman; Johannes, gedoopt in 1784, was landbouwer
te Oisterwijk; Antonius, (1786 - 1868) ook; Maria Anna, gedoopt in 1788, is als 24-jarige naaister in 1813
overleden; Antonetta tenslotte (1791 - 1829) is in 1821 getrouwd met Johannes Verhoeven, en is hierna
toegevoegd onder nummer 27a.
De tweede zoon van Jan de Bresser en Adriana Maria (Jannemaria) van der Staade (zoals ze ook genoemd
wordt) is Johannes, gedoopt in 1752; Petrus is gedoopt in 1755; Johannes de Bresser (1757 - 1795) is
getrouwd met Anna van de Wouw (1759 - 1820) uit Moergestel, welk na zijn dood hertrouwde met Adriaan
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Brabers. Hun dochter Joanna Maria de Bresser komt ter sprake bij nummer 139. Martinus de Bresser,
gedoopt 20 oktober 1761, overleden 19 juni 1814, is voor de oisterwijkse schepenen op 31 januari 1790
getrouwd met Helena van den Brekel, gedoopt 8 oktober 1767, overleden 20 april 1821. Ze woonden op
Kerkhoven. Hun dochters Anna Maria en Johanna komen hierna nog ter sprake onder de nummers 25 en 26.
Joannes (1791 - 1858) is in 1817 te Tilburg getrouwd met Wilhelma van Haeren (1795 - 1853). Hij is in de
gemeente De Werken en Sleeuwijk overleden. Maria is volgens haar huwelijksakte op dezelfde dag (23
december 1792) gedoopt als Anna Maria. In het doopboek wordt echter maar een kind gedoopt. Een andere
Maria is in 1797 gedoopt. Deze Maria is in 1819 getrouwd met Johannes Hendrikus Roosen (1785 - 1864),
landbouwer op den Honsberg.
Johannes de Bresser is in 1795 gedoopt, Johanna Maria in 1796; Elisabeth (1799 - 1872) is tweemaal
getrouwd, met Cornelia van de Hoek en Gerardus Bernards. Adrianus de Bresser is gedoopt in 1805; Cornelis
in 1806; en tenslotte Adriaan (1810 - 1837) die ongehuwd is overleden.
De jongste van Jan de Bresser en Adriana van Ostade is Amerentia (1765 - 1811). Ze is voor de oisterwijkse
schepenen in 1787 getrouwd met de timmerman Jacob van Gils uit Westelbeers een zoon van Peter van Gils,
die 3 november 1810 te Oisterwijk begraven werd. Hun enige zoon "Pierre" van Gils stierf in het militaire
hospitaal van La Honne als fuselier in de tweede compagnie, 3de bataljon, 8ste Regiment der infanterie de
Ligne op 9 december 1812, slechts 26 jaar oud, nadat hij in 1811 in het keizerlijke leger dienst had moeten
nemen4.

25. Anna Maria de Bresser,
dochter van Martinus de Bresser en Helena van den Brekel, gedoopt te Oisterwijk 23 december 1792;
trouwt met Johannes van Baast (7).

26. Johanna de Bresser,
dochter van Martinus de Bresser en Helena van den Brekel, gedoopt te Oisterwijk 4 januari 1802; trouwt
met Johannes van Keulen (73).

27. Joanna de Bresser,
dochter van Adriaan de Bresser en Joanna Maria Brocke, gedoopt te Oisterwijk 5 juli 1774; trouwt met
Adriaan Adriaan Matheijssen (90a).

27a. Antonetta de Bresser,
dochter van Adriaan de Bresser en Joanna Maria Brocke, gedoopt te Oisterwijk 17 juli 1791; trouwt met
Johannes Jan Verhoeven (143a).

BESPROKEN FAMILIES
van BAAST, de BRESSER, van KEULEN, MATHEIJSSEN.
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