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van Casteren 
Slechts twee gezinnen van de familie van Casteren of van Kasteren komt men voor 1800 te Oisterwijk tegen. 
Beide malen is het een Jan van Casteren. Daarom menen we de oudste aan te mogen merken als de 
oisterwijkse stamvader, temeer daar hij, zoals we zien zullen, ook een zoon Jan heeft. Hij is geboren in 
Oirschot en trouwt 25 juni 1758 voor de oisterwijkse dominee met Anna Maria van Dormael, die geboren en 
getogen is op de Logt onder Oisterwijk, dicht bij Oirschot. 
Hun kinderen, gedoopt te Oisterwijk zijn: Guilielma, 1760; Hendrina, 1763; Joannes, 1766; Anna, 1770; en 
Henrica, gedoopt in 1773. Deze Hendriena is in 1827 te Oisterwijk overleden. Haar man, Cornelis Stedelaars 
(1768 - 1839) is afkomstig uit Moergestel. Daar is oom omstreeks 1767 Cornelia van Kasteren geboren. Het is 
een ander kind van Jan van Kasteren. Ze is in 1813 te Oisterwijk overleden als echtgenote van Jan van de 
Sande (1755 - 1824). 
Jan van Casteren, de genoemde zoon van Jan van Kasteren, gedoopt 26 november 1766, begraven 17 januari 
1800, is te Oisterwijk op 18 oktober 1789 voor de pastoor getrouwd. Zijn echtgenote is een "rasechte" 
oisterwijkse: Antonetta van Biljouw. Deze, gedoopt 8 augustus 1771, overleden 5 juli 1826, is een dochter 
van Peter Arnoud van Biljouw en Geertrui Antonie van Asten. 
Hun vier kinderen hebben Jan en Antonetta ook weer te Oisterwijk laten dopen: Johannes in 1789; Henrica, 
die volgt onder nummer 31, in 1794; Petrus in 1797; en Andries in 1799. Andries is in 1846 overleden. Hij was 
landbouwer. In 1832 was hij in Berkel-Enschot getrouwd met de udenhoutse Elisabeth van Roy. (1801 - 
1857). Jan van Casteren junior is slechts 23 jaar geworden. 
Hij overleed als "garçon cordonnier" in 1812. Zijn moeder had datzelfde jaar nog het leven geschonken aan 
een zoontje dat ook Jan genoemd werd. 
 

31.  Hendrika van Casteren, 
dochter van Johannes van Casteren en Antonia van Biljouw, gedoopt te Oisterwijk 20 november 1794;  
trouwt met Cornelis van Bijnen (30).  
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 BESPROKEN FAMILIES  

   

 van BIJNEN, van CASTEREN.  
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