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Dit is een genealogie van Jan Habraken (1787). Alleen de afstammelingen in de mannelijke lijn 
zijn weergegeven. 
Vanwege de wet bescherming persoonsgegevens zijn alleen de overleden leden van de familie 
vermeld. Jongere leden van de familie kunnen de aansluiting vinden door hun vader of 
grootvader op te zoeken.
Als u fouten ontdekt of aanvullingen hebt, dan kunt u die melden bij de samensteller Piet 
Huvenaars. Of via mail: info@heemkundekringzeeland.nl



Generatie I
(van 1787 tot 1863)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 11 kinderen.
Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1816 en 1836.
De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Boekel (9x) en Zeeland (2x).

I Jan Habraken, zoon van Godefridus Antoni Habraken en Anna Johannis van de Kerkhof, landbouwer, wonende 
te Boekel, is gedoopt op vrijdag 6 juli 1787 te Gemert, is overleden op zaterdag 25 juli 1863 te Zeeland.
Jan trouwt op donderdag 2 februari 1815 te Boekel met Johanna van der Burgt ook genaamd Johanna Dorus Gerrits, dochter 
van Theodorus van der Burgt en Cornelia Aerts.  Johanna, boerin, wonende te Boekel, is gedoopt op vrijdag 26 december 
1794 aldaar, is overleden op dinsdag 20 december 1864 te Zeeland.

Van Jan en Johanna zijn elf kinderen bekend:

1 Antonius Habraken (Antoon), landbouwer, is geboren op dinsdag 16 januari 1816 te Boekel, is overleden op woensdag 
29 juni 1892 te Zeeland.

2 Cornelia Habraken is geboren op zondag 31 augustus 1817 te Boekel, is overleden op woensdag 29 augustus 1888 
aldaar.
Cornelia trouwt op donderdag 7 februari 1856 te Boekel met Gerardus van den Biggelaar, zoon van Martinus van den 
Biggelaar en Lamberdina van der Loop.  Gerardus, landbouwer, wonende te Boekel, is geboren op maandag 2 januari 
1826 te Uden, is overleden op vrijdag 21 maart 1902 te Boekel.

3 Theodorus Habraken is geboren op woensdag 10 november 1819 te Boekel, is overleden op zondag 19 maart 1820 
aldaar.

Hij overlijdt als Theodorus Godefridus Habraken.

4 Geerdina Habraken is geboren op zondag 11 maart 1821 te Boekel, is overleden op woensdag 16 november 1898 te 
Zeeland.
Geerdina trouwt (bs) op zaterdag 8 mei 1852 te Zeeland met Antonius van der Rijt ook genaamd Antoine Gielis, zoon van 
Petrus van der Rijt en Ardina Peters~Tonie Gerits.  Antonius, landbouwer, is geboren op woensdag 9 januari 1811 te 
Zeeland, is overleden op donderdag 4 oktober 1866 aldaar.

Antonius wordt geboren onder de naam Gielis.

5 Theodorus Habraken is geboren op dinsdag 27 mei 1823 te Boekel, is overleden op zaterdag 14 juni 1823 aldaar.

6 Theodorus Habraken is geboren op vrijdag 17 december 1824 te Boekel Volgens zijn akte van overlijden wordt 
Theodorus geboren in Zeeland., zie II-A (TAK 1).

7 Anna Maria Habraken, landbouwster, is geboren op dinsdag 20 februari 1827 te Boekel, is overleden op zondag 18 april 
1909 te Zeeland.
Anna trouwt op zaterdag 29 maart 1856 te Zeeland met Hendrikus van Dongen, zoon van Simon van Dongen en Cornelia 
Bongers.  Hendrikus, landbouwer, is geboren op woensdag 9 november 1825 te Zeeland, is overleden op donderdag 19 
februari 1903 aldaar.

8 Catharina Habraken is geboren op vrijdag 28 augustus 1829 te Boekel, is overleden op maandag 18 februari 1918 te 
Zeeland.

Catharina was bij haar overlijden de oudste inwoner van Zeeland.

Catharina trouwt op zaterdag 7 februari 1863 te Zeeland met Theodorus van der Burgt (Dorus), zoon van Johannes 
Franciscus van der Burgt (Francis) en Allegonda Peter Kobussen.  Theodorus is geboren op maandag 15 oktober 1827 
te Zeeland, is overleden op zaterdag 13 april 1901 aldaar.

9 Hendrica Habraken is geboren op woensdag 28 november 1832 te Boekel, is overleden op zondag 5 mei 1833 te 
Zeeland.

10 Cornelus Habraken is geboren op zondag 12 oktober 1834 te Zeeland, zie II-B (TAK 2).

11 Hendrika Habraken is geboren op dinsdag 18 oktober 1836 te Zeeland, is overleden op donderdag 10 oktober 1907 
aldaar.
Hendrika trouwt op zaterdag 15 februari 1868 te Zeeland met Antonius Meijers ook genaamd Antoon Meijers, zoon van 
Gerardus Meijers en Cornelia Bouwens.  Antonius, hoefsmid, wonende te Zeeland, is geboren op maandag 19 maart 1838 



aldaar, is overleden op woensdag 21 april 1915 aldaar.



Generatie II
(van 1816 tot 1918)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 17 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1868 en 1882.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zeeland (17x).

II-A Theodorus Habraken, zoon van Jan Habraken (I) en Johanna van der Burgt, landbouwer, is geboren op vrijdag 
17 december 1824 te Boekel Volgens zijn akte van overlijden wordt Theodorus geboren in Zeeland., is overleden op 
woensdag 1 maart 1882 te Zeeland.

Theodorus blijft in het ouderlijk huis wonen (nu Graspeel 36).

Theodorus trouwt op zaterdag 16 februari 1867 te Zeeland met Allegonda van de Hei, dochter van Cornelis van de Heij en 
Cornelia van der Steen.  Allegonda is geboren op donderdag 2 juli 1840 te Zeeland, is overleden op woensdag 29 maart 
1876 aldaar.

Van Theodorus en Allegonda zijn acht kinderen bekend:

1 Cornelia Habraken, landbouwster, wonende te Zeeland, is geboren op maandag 20 april 1868 aldaar, is overleden op 
zaterdag 29 april 1944 aldaar.
Cornelia trouwt op vrijdag 1 februari 1901 te Zeeland met Hendrikus van den Berg, zoon van Martinus van den Berg en 
Johanna Ermers.  Hendrikus, landbouwer, wonende te Zeeland, is geboren op zondag 18 augustus 1867 aldaar, is 
overleden op woensdag 21 december 1938 aldaar.

2 Johannes Habraken is geboren op maandag 20 april 1868 te Zeeland, is overleden op zaterdag 9 mei 1868 aldaar.

3 Johanna Habraken, landbouwster, wonende te Zeeland, is geboren op woensdag 22 september 1869 aldaar, is 
overleden op woensdag 8 april 1942 aldaar.
Johanna trouwt op zaterdag 12 april 1902 te Zeeland met Martinus Arnoldus Bongers (Ties), zoon van Peter Johannes 
Bongers en Anna Maria Cornelissen.  Martinus, landbouwer, wonende te Zeeland, is geboren op zondag 17 juni 1877 
aldaar, is overleden op woensdag 1 mei 1940 aldaar.

De boerderij van Ties Bongers wordt vernield bij de stormramp op 10 augustus 1925. De schade wordt geschat op 6500 
gulden. Het adres is nu Graspeel 36.

4 Johannes Habraken is geboren op maandag 29 augustus 1870 te Zeeland, is overleden op donderdag 15 september 
1870 aldaar.

5 Gertruda Habraken is geboren op donderdag 3 augustus 1871 te Zeeland, is overleden op zondag 26 januari 1873 
aldaar.

6 Antonia Habraken is geboren op donderdag 3 augustus 1871 te Zeeland, is overleden op vrijdag 2 februari 1872 aldaar.

7 Hendrika Habraken (Drieka), landbouwster, is geboren op vrijdag 22 november 1872 te Zeeland, is overleden op 
woensdag 15 augustus 1945 te Veghel.
Hendrika trouwt op vrijdag 1 februari 1901 te Zeeland met Antonius Bongers (Toon), zoon van Hendrikus Bongers en 
Engelina Cornelissen.  Antonius, landbouwer, is geboren op donderdag 16 maart 1871 te Zeeland, is overleden op 
woensdag 5 februari 1947 aldaar.

8 Petrus Johannes Habraken (Has) is geboren op zaterdag 15 augustus 1874 te Zeeland, zie III-A.

II-B Cornelus Habraken, zoon van Jan Habraken (I) en Johanna van der Burgt, landbouwer, is geboren op zondag 12 
oktober 1834 te Zeeland, is overleden op zondag 4 februari 1900 aldaar.

Cornelus gaat in 1857 naar Escharen als knecht bij Peter Couwenberg.
Na zijn huwelijk gaat hij wonen op Graspeel A 108. Het huis van zijn zus Geerdina Habraken. (Graspeel 30).
Hij woont in 1880 op Graspeel A 115 (Graspeel 30).

Cornelus trouwt op zaterdag 10 april 1869 te Zeeland (1) met Antonia van Deinen, dochter van Martinus van Deijne en 
Ardina Hermens.  Antonia is geboren op woensdag 4 oktober 1843 te Zeeland, is overleden op woensdag 12 juli 1882 
aldaar.

Van Cornelus en Antonia zijn negen kinderen bekend:

1 Johannes Habraken is geboren op donderdag 3 februari 1870 te Zeeland, zie III-B.



2 Johanna Habraken is geboren op dinsdag 14 februari 1871 te Zeeland, is overleden op donderdag 16 februari 1871 
aldaar.

3 Johanna Habraken is geboren op dinsdag 3 september 1872 te Zeeland, is overleden op woensdag 25 september 1872 
aldaar.

4 Antonius Habraken is geboren op dinsdag 28 april 1874 te Zeeland, is overleden op donderdag 11 januari 1945 te 
Fresno (USA).

Geboren op Graspeel 30.
Hij vertrekt naar Schinnert (Limburg).
In februari 1891 komt hij terug uit Schimmert en hij woont tijdelijk bij zijn broer Johannes Habraken op Graspeel A 115.
Op 30 mei 1891 vertrekt hij naar Schaijk. Daar wordt hij geregistreerd als schoenmakers-leerling. Op 12 november 1892 
verhuist hij naar Uden.
In Uden is hij ingeschreven als student. Op 3 september 1894 verhuist hij naar Leuven.
Volgens zijn neef Ton Habraken is hij priester geworden en pastoor in Kimberly (Wisconsin).

5 Hendrikus Habraken is geboren op donderdag 14 oktober 1875 te Zeeland, is overleden op zaterdag 1 januari 1876 
aldaar.

6 Martinus Habraken is geboren op zondag 23 september 1877 te Zeeland, is overleden op dinsdag 23 oktober 1877 
aldaar.

7 Johanna Maria Habraken is geboren op zaterdag 19 juli 1879 te Zeeland, is overleden op maandag 1 september 1879 
aldaar.

8 Martinus Habraken is geboren op zaterdag 13 november 1880 te Zeeland, is overleden op zondag 28 november 1880 
aldaar.

9 Johanna Maria Habraken is geboren op vrijdag 7 juli 1882 te Zeeland, is overleden op zaterdag 8 juli 1882 aldaar.

Cornelus trouwt op zaterdag 13 januari 1883 te Zeeland (2) met Jacoba Vogels, dochter van Gerardus Vogels en Joanna 
Maria Hoevenaars.  Jacoba is geboren op donderdag 13 augustus 1857 te Uden, is overleden op donderdag 15 december 
1938 te Zeeland.
Jacoba was later gehuwd (2) met Wilhelmus van den Spijker.<1..6>



Generatie III
(van 1868 tot 1945)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 14 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1895 en 1915.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zeeland (12x) en Escharen (2x).

III-A Petrus Johannes Habraken (Has), zoon van Theodorus Habraken (II-A) en Allegonda van de Hei, 
landbouwer, is geboren op zaterdag 15 augustus 1874 te Zeeland, is overleden op donderdag 12 februari 1914 aldaar.

Op 17 november 1906 is Has Habraken met bruid gaan wonen in een nieuw huis op Graspeel A 112a (Graspeel 25).

Petrus trouwt op zaterdag 17 november 1906 te Zeeland met Cornelia Jacobs (Kee), dochter van Cornelis Jacobs (Kes) 
en Petronella Bongers.  Cornelia, landbouwster, wonende te Zeeland, is geboren op zondag 10 juni 1877 aldaar, is 
overleden op vrijdag 1 maart 1963 aldaar.

Van Petrus en Cornelia zijn vijf kinderen bekend:

1 Theodorus Cornelis Habraken (Dorus) is geboren op maandag 19 augustus 1907 te Zeeland, zie IV-A.

2 Petronella Allegonda Habraken is geboren op zaterdag 18 juli 1908 te Zeeland, is overleden op dinsdag 13 juni 1916 
aldaar.

3 Cornelius Antonius Habraken (Ces) is geboren op maandag 30 augustus 1909 te Zeeland, zie IV-B.

4 Arnoldus Gerardus Habraken (Nol) is geboren op vrijdag 16 juni 1911 te Zeeland, zie IV-C.

5 Antonius Habraken, wonende te Zeeland, is geboren op zaterdag 31 augustus 1912 aldaar, is overleden op zaterdag 2 
maart 1940 aldaar.

III-B Johannes Habraken, zoon van Cornelus Habraken (II-B) en Antonia van Deinen, landbouwer, is geboren op 
donderdag 3 februari 1870 te Zeeland, is overleden op dinsdag 14 januari 1941 te Langenboom, is begraven op vrijdag 17 
januari 1941 aldaar.

Johannes is met zijn gezin in 1904 verhuisd van Zeeland naar Escharen, Boltschestraat 4. Het huis wordt gekocht van 
Johannes Claassen.

Johannes trouwt op maandag 16 april 1894 te Mill en Sint Hubert (1) met Petronella Schiks, dochter van Hendricus 
Schiks en Helena van Sambeek.  Petronella, landbouwster, is geboren op vrijdag 13 november 1863 te Mill en Sint Hubert, 
is overleden op donderdag 23 november 1911 te Escharen.

Van Johannes en Petronella zijn zeven kinderen bekend:

1 Antonia Helena Habraken is geboren op zaterdag 14 september 1895 te Zeeland, is overleden op zondag 21 februari 
1982 te Nijmegen, is begraven op donderdag 25 februari 1982 te Escharen.
Antonia trouwt op woensdag 21 mei 1924 te Escharen met Bernardus Lambertus Geurts.  Bernardus is geboren op 
donderdag 10 april 1879 te Schaijk, is overleden op dinsdag 11 september 1984 te Escharen, is begraven op vrijdag 14 
september 1984 aldaar.
Bernardus was eerder gehuwd (1) met Petronella Catharina Maria Manders.

2 Hendrika Maria Habraken is geboren op zondag 25 oktober 1896 te Zeeland, is overleden op zondag 5 april 1987 te 
Schijndel.
Hendrika trouwt op dinsdag 16 november 1926 te Mill en St. Hubert met Martinus Antonius van den Bosch, zoon van 
Gijsbertus van den Bosch en Maria Geurts.  Martinus is geboren op woensdag 12 september 1894 te Haps, is 
overleden op zaterdag 2 februari 1974 te 's-Hertogenbosch.

3 Hendrica Helena Habraken is geboren op woensdag 16 maart 1898 te Zeeland, is overleden op donderdag 18 juli 1940 
te Bergeijk.
Hendrica trouwt op woensdag 26 september 1928 te Bergeijk met Franciscus Josephus van den Putte (Sjef), zoon van 
Johannes Josephus van den Putte en Mechtilda van Hout.  Franciscus is geboren op woensdag 4 november 1903 te 
Bergeijk, is overleden op zaterdag 18 december 1971 aldaar.
Franciscus was later gehuwd (2) met Maria Adriana Kuijlaars (Marie).<7,8>

4 Geerdina Maria Habraken is geboren op woensdag 3 mei 1899 te Zeeland, is overleden op zaterdag 12 april 1902 
aldaar.

5 Cornelis Antonius Habraken (Kis) is geboren op donderdag 2 augustus 1900 te Zeeland, zie IV-D.



6 Barbara Bernarda Habraken is geboren op donderdag 16 januari 1902 te Zeeland, is overleden op vrijdag 10 februari 
1933 te Arnhem.

In het geboorteregister is ze ingeschreven als Barbara Berarda.

Barbara trouwt op woensdag 14 juni 1922 te Escharen met Petrus Gerardus Keijzers, zoon van Johannes Keijzers en 
Theodora Derks.  Petrus, provinciaal wegwerker, is geboren op vrijdag 22 maart 1895 te Beers, is overleden op zaterdag 
2 augustus 1969 aldaar.
Petrus was later gehuwd (2) met Wilhelmina Johanna Maria Verhees.<9,10>

7 Gerdina Catharina Habraken (Dina) is geboren op woensdag 13 juli 1904 te Zeeland, is overleden op donderdag 14 juli 
1994 te Mill.
Gerdina trouwt op maandag 8 mei 1933 te Escharen met Willem van der Burgt (Wim), zoon van Johannes van der 
Burgt en Petronella Schippers.  Willem, wonende te Zeeland, is geboren op woensdag 29 december 1909 aldaar, is 
overleden op donderdag 31 juli 2003.

Johannes trouwt op maandag 3 juni 1912 te Mill (2) met Antonia Vloet, dochter van Johannes Vloet en Johanna van den 
Hoven.  Antonia is geboren op donderdag 4 juli 1872 te Mill, is overleden op maandag 19 juni 1944 aldaar.

Van Johannes en Antonia zijn twee kinderen bekend:

8 Petronella Johanna Habraken (Nelly) is geboren op woensdag 12 maart 1913 te Escharen, is overleden op zaterdag 30 
april 2005 te Langenboom.
Petronella trouwt op woensdag 23 juni 1943 te Mill en Sint Hubert met Hendrikus Franciscus van der Wijst (Harrie), 
zoon van Cornelis van der Wijst (Cees) en Martina Fleuren.  Hendrikus, wonende te Zeeland, is geboren op donderdag 
17 september 1914 aldaar, is overleden op vrijdag 17 juli 1998, is begraven op woensdag 22 juli 1998 te Langenboom.

9 Johannes Antonius Habraken is geboren op zondag 26 december 1915 te Escharen, is overleden op zaterdag 29 
januari 1916 aldaar.



Generatie IV
(van 1895 tot 2005)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1938 en 1954.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zeeland (16x), Veghel en Nijmegen.
Er zijn momenteel nog 18 van de 24 kinderen in leven.

IV-A Theodorus Cornelis Habraken, zoon van Petrus Johannes Habraken (Has) (III-A) en Cornelia Jacobs (Kee), 
landbouwer, wonende te Zeeland, is geboren op maandag 19 augustus 1907 aldaar, is overleden op zondag 2 september 
1945 aldaar.
Theodorus trouwt op zaterdag 24 april 1937 te Zeeland met Antonia Maria van den Elzen (Tonia), dochter van Johannes 
van den Elzen (Jan) en Johanna Maria Koopmans (Hanneke).  Antonia is geboren op maandag 30 april 1906 te Zeeland, 
is overleden op dinsdag 1 augustus 1995 aldaar.
Antonia was later gehuwd (2) met Antonius Cornelius Jacobs (Antoon).<11>

Van Theodorus en Antonia zijn vier kinderen bekend.

IV-B Cornelius Antonius Habraken (Ces) ook genaamd Cornelis Antonius Habraken, zoon van Petrus Johannes 
Habraken (Has) (III-A) en Cornelia Jacobs (Kee), landbouwer, wonende te Zeeland, is geboren op maandag 30 augustus 
1909 aldaar, is overleden op zaterdag 11 februari 1989 aldaar.
Cornelius trouwt op donderdag 8 mei 1941 te Zeeland met Antonia Maria Huvenaars (Ton_Tonia), dochter van Marinus 
Huvenaars en Cornelia van Dongen.  Antonia, dienstbode, wonende te Zeeland, is geboren op woensdag 22 januari 1913 
aldaar, is overleden op woensdag 10 september 2003 aldaar.

Van Cornelius en Antonia zijn negen kinderen bekend.

IV-C Arnoldus Gerardus Habraken (Nol), zoon van Petrus Johannes Habraken (Has) (III-A) en Cornelia Jacobs 
(Kee), wonende te Zeeland, is geboren op vrijdag 16 juni 1911 aldaar, is overleden op donderdag 6 februari 1997 aldaar, is 
begraven op maandag 10 februari 1997 aldaar.
Arnoldus trouwt op donderdag 25 januari 1940 te Zeeland met Petronella Helena van der Heijden (Pieta), dochter van 
Hermanus van der Heijden en Catharina Vissers.  Petronella is geboren op donderdag 14 december 1911 te Schaijk, is 
overleden op dinsdag 20 januari 1987 te Zeeland.

Van Arnoldus en Petronella zijn zes kinderen bekend.

IV-D Cornelis Antonius Habraken (Kis), zoon van Johannes Habraken (III-B) en Petronella Schiks, is geboren op 
donderdag 2 augustus 1900 te Zeeland, is overleden op maandag 28 juni 1971, is begraven te Escharen.

Kis woont van september 1929 tot november 1931 in Wisconsin (USA). Volgens zijn zoon Jo was hij daar fabrieksarbeider. Hij 
leefde in de buurt van heeroom Antonius Habraken.
Na zijn huwelijk gaan ze wonen op zijn ouderlijke boerderij (Boltschestraat 4).
In 1962 laat hij op een perceel dat al van hem is een nieuwe woning bouwen (Hondsdijk 5).
De boerderij werd verkocht.

Cornelis trouwt op maandag 29 januari 1940 te Escharen met Johanna Petronella Verhallen (Anna), dochter van Arnoldus 
Verhallen en Wilhelmina Eijsvogels.  Johanna is geboren op zondag 22 december 1907 te Velp, is overleden op zaterdag 
21 april 1990 te Escharen.

Van Cornelis en Johanna zijn vijf kinderen bekend.


