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Johannes Christianus Antonissen. 
 
 

 Johannes Christianus Antonissen, zoon van Henricus Antonissen en Joanna Helena Bol, 

geboren op zondag 25 november 1827 in Bergen op Zoom om 18:00 uur1 (getuigen: Henderika 

Huijsseelaar (als aangever), 65 jaar oud stadsvroedvrouw, Pieter Mulders, 61 jaar oud 

schoenmaker en Philippus Bechtholt, 30 jaar oud schoenmaker), arbeider tussen 1852 en 

1889, zonder beroep in 1902, overleden als weduwnaar (74 jaar oud) op vrijdag 11 april 1902 in 

Bergen op Zoom om 22:00 uur (getuigen: zijn zoon Gerardus Antonissen (als aangever), 37 jaar 

oud arbeider en zijn zoon Johannes Christianus Antonissen (IIa, hieronder), 43 jaar oud 

arbeider) de tweede getuige verklaarde niet te kunnen schrijver uithoofde van ongeleerdheid, 

trouwde (respectievelijk 24 en 26 jaar oud) op donderdag 20 mei 1852 in 

Bergen op Zoom (getuigen: zijn zwager en haar broer Bastiaan Schuurbiers, 36 jaar oud arbeider, 

Willem Antonissen, 50 jaar oud metselaar, Petrus Rosenboom, 40 jaar oud schoenmaker en Jacob 

Foppele, 29 jaar oud metselaar) de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad op 9 en 16 mei 

van dit jaar. 

 De echtgenooten, de vader der echtgenoote en de drie eerste getuigen verklaarden uithoofde van 

onkunde niet te kunnen teekenen met Maria Schuurbiers, dochter van Cornelis Scheurbiers en 

Adriana Withagen, geboren op vrijdag 3 februari 1826 in Bergen op Zoom ten vier ure, des 

namiddags22 (getuigen: haar vader Cornelis Scheurbiers (als aangever), 40 jaar oud dagloner, 

Hendrik Koopman, 43 jaar oud schoenmaker en Servaas Siemaar, 28 jaar oud winkelier) de 

getuigen hebben de comparant verklaard niet te kunnen schrijven noch teekenen, overleden (74 

jaar oud) op dinsdag 6 november 1900 in Bergen op Zoom om 19:00 uur23 (getuigen: haar zoon 

Gerardus Antonissen (als aangever), 35 jaar oud arbeider en haar zoon Johannes Christianus 

Antonissen (IIa, hieronder), 43 jaar oud arbeider) de tweede comparant verklaarde uithoofde van 

ongeleerdheid niet te kunnen teekenen. 

 Zijn zoon: 

  

 Johannes Christianus Antonissen, zoon van Johannes Christianus Antonissen (I), hierboven en 

Maria Schuurbiers, geboren op zondag 16 augustus 1857 in Bergen op Zoom om elf uur, des 

voormiddags10,24 (getuigen: zijn vader Johannes Christianus Antonissen (I, hierboven) (als 

aangever), arbeider, Marijnus Bergs, kuiper en Jacobus Johannes Koopman, metselaar) de 

aangever verklaarde uit onwetendheid niet te kunnen tekenen, Rooms Katholiek, arbeider tussen 

1881 en 1902, Johannes is geboren in de Wouwsestraat Wijk H 34 A Bergen op Zoom op 

zondag 16 augustus 1857, brandstofhandelaar in 1926 in Bergen op Zoom, zonder beroep in 

193825, overleden als weduwnaar (80 jaar oud) op maandag 25 juli 1938 in Bergen op Zoom om 

00:30 uur25 (getuige: Adrianus Dymphnus Bakx (als aangever), stalhouder), trouwde 

(respectievelijk 24 en 31 jaar oud) op donderdag 10 november 1881 in Bergen op Zoom (getuigen: 

zijn aangetrouwde oom Henricus Gillesen, 64 jaar oud arbeider, zijn aangetrouwde oom 

Huibrecht Noordhuijzen, 46 jaar oud arbeider, zijn zwager en haar broer Petrus Proost, 34 jaar 

oud arbeider en zijn zwager en haar broer Sebastianus Proost, 29 jaar oud arbeider) de 

huwelijksafkondiging heeft plaats gehad binnen deze gemeente op zondagen den dertigsten 

october en zesden november jongstleden. 

 De echtgenoot en de ouders van den echtgenoot en de eerste getuige verklaarden uithoofde van 

ongeleerdheid niet te kunnen teekenen4 met Cornelia Proost, dochter van Sebastianus Proost en 

Johanna Maria Steenbak, geboren op woensdag 6 maart 1850 in Bergen op Zoom om 21:00 

uur31 (getuigen: haar vader Sebastianus Proost (als aangever), 48 jaar oud ambtenaar bij 

stadsbelasting, Willem Proost, 61 jaar oud mandenmaker en Johannes Henricus Lücscher), 

Rooms Katholiek, Cornelia is geboren op de Dubbelstraat Wijk D 161 Bergen op Zoom op 

woensdag 6 maart 185032, dienstbode in 1881 in Bergen op Zoom4, overleden (87 jaar oud) op 

zondag 16 januari 1938 in Bergen op Zoom om 12:00 uur32,33 (getuige: Adrianus Dymphnus Bakx 

(als aangever), 59 jaar oud stalhouder). 
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Datum Omschrijving Adres Bron 

1929  Wassenaarstraat 16 Telefoonboek1926 

1933  Wassenaarstraat Telefoonboek 1926 

+/- 1933 De kolenhandel wordt verkocht aan 

Petrus Johannes Boden 
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