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de Kort 
 
Twee duidelijk te onderscheiden families de Kort volgen hierna. De eerste kan van oisterwijkse oorsprong 
zijn, de tweede duidelijk niet. 

Arnoldus Andries de Kort is een zoon van Andries Hendrik de Cort die te Oisterwijk op 4 februari 1753 (N.H.) 
trouwde met Maria Adriana van Deursen. Deze Andries was afkomstig uit Oisterwijk, zijn vrouw uit 
Udenhout. Hij is 20 december 1723 katholiek gedoopt. Zijn ouders, Henricus de Cort en Joanna de Kort 
kwamen ook uit Oisterwijk. Ze zijn hier 7 mei 1718 voor de dominee in ondertrouw gegaan. Arnoldus de Kort 
is 7 november 1754 katholiek gedoopt. Hij trouwt 15 februari 1789 (Sch.) met Maria dochter van Hendrik 
Brouwers. Zij is ook geboren te Oisterwijk. Op 15 mei 1791 (Sch.) hertrouwt Arnoldus met Johanna Maria van 
de Zande. Arnoldus is 10 april 1798 begraven te Oisterwijk, zijn laatste echtgenote is kort erop op 20 januari 
1799 (Sch.) hertrouwd met Johannes Jan Schoenmakers, 1758 - 1835, uit Moergestel, een landbouwer. 
Jennemaria van de Zande is een dochter van Marten van de Zande en Maria van Empel. Ze is geboren te 
Haaren en op 87-jarige leeftijd op 4 januari 1848 te Oisterwijk overleden. De kinderen Schoenmakers kunnen 
hier onbesproken blijven. Johanna Maria, de dochter van Arnoldus de Kort, volgt hierna onder nummer 75. 
Haar zuster Johanna Maria, 1794 - 1821, is ongehuwd overleden. Hun broer Andreas is in 1797 gedoopt. Hij 
is wagemaker of rademaker te Oisterwijk. In 1829 is hij getrouwd met de tilburgse Adriana Maria den 
Ouden. 

Petronella de Kort, hierna volgend onder nummer 76, heet bij haar overlijden wel geboortig te zijn van 
Oisterwijk, maar een doopinschrijving van haar is niet gevonden1. Bij haar huwelijk heet ze geboortig van 
Huikelom. Haar ouders zijn echter wel te Oisterwijk getrouwd. Op 28 juni 1761 verschijnen voor de 
oisterwijkse dominee Jan Laurens de Kort, geboren te Moergestel, wonend te Berkel, en weduwnaar van 
Maria, dochter van Jacobus Sebrechts, met Elisabeth Jan Gerrit Heunen, geboren en wonend te Udenhout om 

 
 
 
1  Ze is gedoopt te Enschot op 28 februari 1767.  
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hun huwelijk officieel te laten bevestigen. Elisabeth's naam is later vervaagd tot Geene, mogelijk duidend op 
haar grootvaders naam Gerrit. Ze is hertrouwd met Nicolaas Vugs en op 29 augustus 1810 te Oisterwijk 
begraven. 
 

75.  Maria de Kort, 
dochter van Arnoldus de Kort en Johanna van de Sande, gedoopt te Oisterwijk 1 april 1792, trouwt met 
Arnoldus van Roessel (123). 
 

76.  Petronella de Kort, 
dochter van Johannes de Kort en Elisabeth Heunen (Geene), geboren te Huikelom rond 1767, trouwt met 
Johannes Andries van der Loo (87). 
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 de KORT, van de LOO, van ROESSEL.  
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