
Geschiedenis van Dorst 

Genealogie 
Cornelia trouwde op 13 november 1768 met Antonie Mulders uit 
Ginneken en Joanna op 7 februari 1790 met Jan Boomaars uit Dorst. 
Cornelia met haar man Antonie Mulders woonde de eerste jaren van 
hun huwelijk in Dorst aan de Bavelstraat. Hun eerste vier kinderen 
zijn hier ook geboren. Bij de geboorte van hun drie andere kinderen 
woonde zij in Ginneken.  
 

 
 
Zoals in onderstaande tabel is te zien worden de vader en moeder bij 
de doop van Maria Quirina respectievelijk Jacobus Mulders en 
Adriana de Wit genoemd. Bij de moeder staat ook vermeld dat deze 
uit Dorst komt. Op 26 oktober 1845 overlijdt in Dorst een Maria 
Quirina Mulders, oud 68 jaar en dochter van Antonie Mulders en 
Cornelia de Wit.  
 
De geboorte van deze Maria Quirina heb ik via internet in het archief 
te Breda opgezocht. Daar de gegevens niet altijd kloppen is het 
verstandig om bij verschillen zoals in dit geval de gegevens in de 
DTB op het betreffende archief te controleren. De gegevens uit de 
Doop-, Trouw- en Begraafboeken worden door vrijwilligers handmatig 
in de computer ingevoerd. Ook de priester noteerde wel eens foute 
gegevens in de dTB’s en het handschrift in deze boeken is dikwijls 
moeilijk te lezen. 
 
Om in dit bestand te kunnen zoeken ga je eerst naar 
http://stadsarchief.Breda.nl, in het volgende scherm ga je naar 
catalogi en kies dan voor ISIS ,in het dan verschijnende scherm kies 
je voor zoek in ISIS en door daarna voor zoek scherm te kiezen kun 
je de op te vragen gegevens op zoeken. Het helpprogramma wat er 
bij hoort is heel duidelijk. Voor Oosterhout zijn deze gegevens niet via 
internet op te zoeken en zal je dus naar het archief in Tilburg moeten. 
 
1769 29 okt  Catharina Mulders Antonii  Wit de Corneliae  
1771 11 jul  Walterus Mulders Antonii  Wit de Corneliae  
1772 10 sep  Cornelia Mulders Antonii  Wit de Corneliae  



1774 28 nov  Jacobus Mulders Antoniï  Wit de Corneliae  
1777 12 april  Maria Quirina Mulders Jacobus  Wit de Adriana  
1779 16 mrt  Gerardus Mulders Antonius  Wit de Cornelia Stepani 
1781 3 dec  Antonia Mulders Antonius  Wit de Cornelia  
 
Volgens de gemaallijst van 1797 wonen Wouter en Maria de Wit in de 
boerderij annex brouwerij en café. De twee zusjes Maria Quirina en 
Antonia Mulders wonen bij hen in. Dit wijst erop dat hun ouders dan 
al overleden zijn. Na het overlijden van Maria de Wit op 31 maart 
1814 en Wouter de Wit op 22 oktober 1830 wordt de boerderij 
voortgezet door Antonia Mulders met haar nichtje Adriana 
Schoenmakers. Dit is het tweede kind uit het op 7 februari 1802 
gesloten huwelijk tussen Adrianus Schoenmakers en Maria Quirina 
Mulders. Adrianus Schoenmakers en Maria Quirina woonden in de 
Baartschotsestraat in de boerderij naast de kinderen de Wit. Zij 
kregen tien kinderen. 
 
1803 5 mrt Antonius  Schoenmakers Adriani  Mulders Mariae Q.
1805 13 okt Adriana  Schoenmakers Adriani  Mulders Maria Q.
1807 30 aug Catharina  Schoenmakers Adriaan  Mulders Maria Q.
1809 12 jan Cornelia  Schoenmakers Adriani  Mulders Mariae Q.
1811 1 feb Joannes  Schoenmakera Adrianus  Mulders Maria Q.
1813 23 jul Maria Magda.  Schoenmakers Adrianus  Mulders Maria Q.
1815 14 jul Adrianus  Schoenmakers Adrianus  Mulders Maria Q.
1818 2 mrt Gerardus  Schoenmakers Adrianus  Mulders Maria Q.
1820 1 mei Anna  Schoenmakers Adrianus  Mulders Maria Q.
1821 30 dec Cornelius  Schoenmakers Adrianus  Mulders Maria Q.
 
Bij de volkstelling van 1839 leven alleen nog Maria Quirina Mulders 
en haar zonen Joannes, Adriaan en Gerardus en de dochters 
Adriana, Maria Magdalena en Cornelia. Adrianus Schoenmakers is 
op 19 november 1835. De dochter Anna op24 december 1828 en de 
zoon Cornelius op 6 januari 1829. Maria Magdalena trouwt op 15 mei 
1848 met Joannes Oomen. Van hun dochter Adriana weten we al dat 
deze bij haar tante Antonia Mulders woonde. Na het overlijden van 
Antonia op 13 april 1854 bleef Adriana op de boerderij annex café 
wonen en trokken haar broer Gerardus en haar zus Cornelia bij haar 
in. Adriana overleed op 21 april 1861. Na het overlijden van zijn 
zuster Cornelia op 7 oktober 1867 zette Gerardus het bedrijf voort tot 
eind 1873 en hij overlijd op 8 januari 1875. 
 
In het Weekblad van Oosterhout en omstreken, de voorganger van 
het Kanton en dagblad BN/de Stem kondigt notaris van Weel uit 
Oosterhout aan op 7 januari 1874 om 10 uur ten verzoeke van en ten 
huize van Gerard Schoenmakers in het openbaar te verkopen: 2 
bruine paarden, 7 kalfdragende koebeesten, 3 kalfdragende vaarzen, 
1 jonge os, 4 hokkelingen en 3 kalveren; bouwgereedschap 
(landbouwgereedschap) zoals 2 hoge en 2 lage karren, 2 ploegen, 3 
houten en 1 ijzeren eg, 1sled, 1 kafmolen enz. benevens 
melkgereedschap waaronder karn, zaan (room) en melktonnen, 
kuipen, koelbakken, koperen melkkannen, akers (emmers) en ketels; 
25000 halve kilo’s best koehooi, 3000 halve kilo’s toemaathooi, 
15000 halve kilo’s roggestro, 4000 dito rogge krambussels, 12000 
dito haverstro en een partij droge mutsaarden; meubelaire goederen 
en herberggereedschappen als mahonie houten kabinet, hoekkast, 



glazenkast, lessenaar, tafels en stoelen, spiegels, 2 ledikanten met 
behangsels, schenkbladen, comforen, glas-, aarde-, gelage-, koper- 
en tinwerken. En zo eindigde het cafébedrijf na zeker twee eeuwen in 
het pand naast de kerk. 
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