Anderhalve eeuw in Oisterwijk
48. van Gorkom

van Gorkom
Jacobus van Gorcum trouwt 17 september 1713 (N.H.) Catharina van de Wiel. Beiden wonen bij hun huwelijk
te Oisterwijk. Eén dochter laten ze dopen: Maria, 3 oktober 1714. Op 2 mei 1717 (N.H.) hertrouwt Jacobus
met Maria Adriaansdochter van der Goude, die dan ook te Oisterwijk woont. (Haar achternaam werd nogal
eens verhaspeld: van der Gaude, van der Gouw, Tergouw, vander Gou). Ditmaal is Jacobus zesmaal met een
kindje naar de kerk gegaan: met Jacobus in 1718; Catharina in 1721; Adrianus in 1723; met Joannes op 19
februari 1726; Petrus in 1729; en met Theresia in 1732. Jan van Gorkum is soldaat in het regiment van
generaal-majoor Bekker, dat in garnizoen ligt te Utrecht als hij op 16 september 1753 voor de oisterwijkse
dominee trouwt met Elisabeth van Huys. Beiden zijn geboren en woonachtig te Oisterwijk, zo tekent de
dominee erbij aan. Hun twee kinderen zijn beiden te Oisterwijk gedoopt: Jacobus op 2 november 1757;
Gertruda op 1 februari 1763. Opmerkelijk is dat in de overlijdensakten van deze beide kinderen als moeder
Elisabeth de Kort genoemd wordt. Geertrui overlijdt te Tilburg op Oerle als "84-jarige" weduwe van Johannes
Venmans op 6 februari 1841. Jacobus is op "56-jarige" leeftijd overleden op 22 juni 1815 te Oisterwijk. Hij is
wever. Op 23 mei 1784 trouwt hij (N.H.) met Godefrida - Goverdina - Dankers, 1760 - 1847, dochter van
Johannes Dankers en Cornelia van Hees, die haar man van grondstoffen voorzien zal hebben, ze was spinster.
Hun negen kinderen zijn te Oisterwijk gedoopt: Joannes in 1785; Maria in 1787; Maria Jacoba, 1789; Maria
Elisabeth, 1792; Cornelia 1794, nog een Johannes in 1796; een Petronella in 1799 en nog een in 1800; en
tenslotte Cornelius in 1802.
Cornelia komt hierna ter sprake onder nummer 48. Maria is in 1811 getrouwd met Hubert Brock, een
schoenmaker uit Drunen. Bij hen te Drunen woont in 1825 haar moeder. Johannes, die in 1796 gedoopt werd,
is wollewever; hij is in 1817 getrouwd met Catharina Peters, 1795 - 1825, dochter van Jan Peters en Johanna
Sebregts. Petronella, gedoopt in 1800, trouwt in 1825 ook met een schoenmaker: Peter van den Hoven, die
uit Loon op Zand afkomstig is.
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48. Cornelia van Gorkom,
dochter van Jacobus van Gorkum en Godefrida Danckers, gedoopt te Oisterwijk 24 maart 1794; trouwt met
Waltherus Paymans (114).

BESPROKEN FAMILIES
van GORKOM, PAYMANS.

uit: www.devrijheidoisterwijk.nl 25-10-2010

© De Vrijheid Oisterwijk

Anderhalve eeuw in Oisterwijk 48. van Gorkom •

2

