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 En toen was het trouwboekje te klein! 

      ( familiegeschiedenis familie de Vries)  

Gerry van den Wildenberg-Gielen 

November 2018 

 

Binnen de familie heeft de familie de Vries, een jaar geleden haar familiegeschiedenis in 

boekvorm uitgegeven. Veel familieleden zijn in Sterksel blijven wonen en daarom heb ik in 

overleg met de makers van dit familieboek, Frans Verhees, Gerard van Hal en Ben en Mariet 

de Vries- van den Hurk hier een beknopte versie van hun familiegeschiedenis gemaakt. 

 

De familie de Vries vindt zijn oorsprong in Zuid Friesland en de kop van Overijssel zoals is 

weergegeven in onderstaande afbeelding. 

 

We beginnen de geschiedenis van de familie de Vries bij Jan Jans die op 15 maart 1833 is 

geboren te Ter Idzardt, gemeente Weststellingerwerf ( Friesland). Hij is de oudste zoon van 

Jan Johannes de Vries ( 1793-1867) en Jantjen Anthonij Snel ( 1797-1857). Hij trouwt op      

22 mei 1886 te Oldemarkt op drie en vijftig jarige leeftijd met de dertig jaar jongere Jacoba 

Johanna Maria Bosma. Enkele weken na hun huwelijk gaan Jan Jans en Jacoba wonen op 

Hoeve Steenwijkerwold aan de Hesselingerdijk 1 te Steenwijkerwold. Hier worden ook hun 

vier kinderen geboren: Johanna Agatha (1887), Regina Agatha (1888), Johannes Anthonius 

(1890) en Rudolfus Hendrikus ( 1893). Op 15 augustus 1913 overlijdt Jan Jans te 

Steenwijkerwold, enkele jaren na zijn vrouw Jacoba, die in 1911 is overleden.  
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               Jan Jans de Vries     en 

           Jacoba Johanna Maria Bosma 
(grootouders van Coba, Jan, Jo, Dolf, Roelof, Annie, 

Gina, Piet, Alie, Agatha, Tinie, Harrie, Maria en Ben.)  

                    Jan Jans de Vries geboren 15-03-1833 
 Getrouwd 22-05-1886   Overleden 15-08-1913 

                         Jacoba Johanna Bosma geboren 21-05-1863 
      Getrouwd 22-05-1886   Overleden 14-06-1911 
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Johannes Anthonius de Vries wordt geboren te Steenwijkerwold ( Overijssel) op 1 april 1890 

als derde kind in het vier kinderen tellende gezin van Jan Jans de Vries en Jacoba Johanna 

Maria Bosma. Hij trouwt te Steenwijkerwold met Maria Theodora Eilers waarbij het 

burgerlijk huwelijk plaats vindt op 27 april 1918 en het kerkelijk huwelijk op 1 mei 1918. 

Op de huwelijksaangifte staat dat Johannes Anthonius landbouwer is van beroep en dat zijn 

beide ouders zijn overleden. 

Maria Theodora is ook  geboren te Steenwijkerwold en wel op 15 september 1898. Zij is de 

dochter van Jan Roelofs Eilers ( 1854-1922) en Anna Andrea Plat ( 1867-1925).           

Zij is bij haar huwelijk slechts negentien 

jaar en op de huwelijksakte staat dat ze 

van beroep dienstbode is.  

Het gezin Eilers-Plat heeft negen 

kinderen waarbij Maria Theodora de 

vijfde in rij is. 

Uit het eerste huwelijk van haar vader 

Jan Roelofs Eilers met Geesje Santen     

is een zoon geboren maar hij is slechts  

3 maanden oud mogen worden. 

 

Op 27 april 1918 trouwen niet alleen 

Johannes Anthonius de Vries en Maria 

Theodora Eilers maar ook hun beider 

broer en zus, Tinus Eilers en Regina de 

Vries. En ook Maria Theodora’s broer 

Petrus Eilers stapt die dag in het 

huwelijksbootje met Johanna van de 

Bles. 

   

       

De  eerste jaren van hun huwelijk 

hebben Johannes Anthonius en Maria 

Theodora op de ouderlijke boerderij 

van de familie de Vries, hoeve 

Steenwijkerwold aan de Hesselingendijk  

te Steenwijkerwold gewoond. 

Hier zijn ook de twee oudste kinderen 

Coba en Jan geboren.  

Op 19-5-1921 verhuizen ze naar het 

buurtschap Steggerda in Friesland en 

gaat de boerderij over naar Petrus 

Eilers.  

           Johannes Anthonius de Vries en Maria Theodora Eilers 

                                           Hoeve Steenwijkerwold 
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Op Steggerda zijn Jo, Dolf, Roelof en Annie geboren waarna het echtpaar de Vries-Eilers zich 

met hun zes kinderen, op 4 mei 1927 vestigt in het Noord-Brabantse Sterksel. Hier komen ze 

te wonen op de pachtboerderij van de familie Vos de Wael. Dit is de huidige Stoeiing 7, de 

boerderij van nu Kees Veroude. 

      
        Het voltallige gezin de Vries – Eilers 

Op de Stoeiing worden Regina, Piet, Alida, Agatha, Tinie en Harrie geboren. Daarna 

verhuizen ze naar de Averbodeweg waar de twee jongste kinderen Maria en Ben worden 

geboren. De familie Veroude staat vanaf mei 1939 ingeschreven op Stoeiing 7 en Maria zou 

in 1939 op de Averbodeweg zijn geboren, dus is dit geweest voor de boerderijbrand, getuige 

dit artikel in het weekblad Land van Weert. 
 

  

 

  artikel in weekblad 
    Land van Weert 13-9-1940 

             

 

                                                                      Boerderij” de Stoeiing” 

                                                               herbouwt in 1941 hier anno 2017  
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In het gezin de Vries- Eilers zijn 14 kinderen geboren, op de volgende data en plaatsen. 

 Coba   Jacoba Regina       Steenwijkerwold  * 27-03-1919 

 Jan   Jan Rudolfus                     Steenwijkerwold  * 20-01-1921 

 Jo   Johanna Catharina                   Steggerda   * 03-02-1922 

 Dolf   Rudolphus Petrus                   Steggerda   * 03-05-1923 

 Roelof    Rudolphus Hendrikus       Steggerda   * 03-05-1924 

 Annie     Anna Alida                     Steggerda   * 20-05-1925 

 Gina   Regina Agatha       Sterksel   * 10-09-1927 

 Piet   Petrus Johannes Matheus         Sterksel   * 21-09-1929 

 Alie   Alida Agatha                    Sterksel   * 28-09-1931 

 Agatha   Agatha Alida                                 Sterksel                     * 01-01-1934 

 Tinie   Martinus Meinardus                   Sterksel                     * 10-07-1936 

 Harrie   Hendrikus Meinardus                 Sterksel                     * 03-02-1938 

 Maria   Maria Helena                               Sterksel                     * 23-05-1939 

 Ben   Meinardus  Jacobus Johannus  Sterksel                     * 20-08-1940 

                Averbodeweg, het huis waar Maria en Ben zijn geboren 
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  Bevolkingsregister gemeente Maarheeze 
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Trouwfoto’s van de kinderen de Vries – Eilers 

behalve van Gina en Tinie die al op jonge leeftijd zijn overleden. 
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Coba de Vries                                                   

geboren te Steenwijkerwold  27-03-1919 en 

overleden te Geldrop 20-05-2001 trouwt op 

01-05-1943 met Jan Cox geboren te Budel  

6-10-1910 en overleden 05-08-1992 te 

Sterksel. Beide zijn te Sterksel begraven. 

Jan is de grondlegger van aannemersbedrijf 

Cox dat later door zijn 3 zonen is voortgezet. 

In dit huwelijk worden de volgende 

kinderen, allen te Sterksel geboren: 

Jan  * 03-09-1944 

Joop  * 09-11-1945  

Maria  * 01-05-1947     + 16-05-1986 

Marian  * 10-05-1949 

Piet  * 27-11-1950 

Giny  * 22-01-1955 

Fien  * 03-01-1960 

  

    gezin Cox - de Vries 

Jan en Joop zijn single gebleven en voeren een gezamenlijke huishouding, eerst bij het 

bedrijf en later vooraan op de Averbodeweg. 

Maria is overleden in 1986. 

Marian is op 21-02-1975 getrouwd met Jan van Mierlo * 13-01-1949 en samen hebben zij 

twee kinderen.  

Mieke   * 06-09-1977 

Jac  * 23-01-1980  

Het gezin van Mierlo - Cox is in Sterksel blijven wonen, in de Kennedylaan. 

Ook dochter Mieke woont weer in Sterksel. Zij is getrouwd met Jan van Moll, wonen in de 

Laathof en hebben een zoon Rik en dochter Anne. 

Zoon Jac heeft een relatie met Lucia Tacusova. 

   Bouwbedrijf Cox aan de Averbodeweg 
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Piet is op 14-05-1976 getrouwd met Gerda Emmers * 29-03-1955. Hun twee dochters zijn 

beide te Sterksel geboren. 

Petra   * 17-08-1981 

Coby    * 16-09-1983 

Petra is getrouwd met Peter van de Kruis en samen hebben zij 4 zonen, Stan, Stef, Keano en 

Tygo. 

Coby is getrouwd met Thomas Hakkenberg en zij hebben een zoon Tom en dochter Nikki. 

 

Giny is sinds 20-12-1974 getrouwd met Dick Duisters * 23-06-1952 en zij hebben 2 zonen. 

Ruud   * 17-05-1979 

Paul     * 20-06-1982 

Ruud is getrouwd met Anita Das en zij hebben een zoon Sjoerd en dochter Jinte. 

Paul is single. 

Fien heeft een relatie met Joop Bemelmans * 29-03-1959. 

 

Jan de Vries 

geboren te Steenwijkerwold 20-01-1921 en overleden te Sterksel 29-11-2009, trouwt op   

23-09-1953 met Frieda Smulders, geboren te Leende 05-03-1924 en aldaar overleden op       

13-10-2009. Na hun huwelijk gaan zij wonen op het Chijnsgoed waar zij een agrarisch bedrijf 

hebben met koeien en kippen.   

                            

             gezin de Vries-Smulders 

Hier worden ook hun zes dochters en een zoon geboren. 

Jan  * 31-03-1956 

Rina  * 09-02-1958 

Maria  * 29-01-1959        + 03-02-1959 

Maria  * 11-04-1961 

Petra  * 11-08-1962 

Tineke  * 14-07-1964 

Anneke * 29-09-1965 
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Jan is op 12-03-1982 te Maarheeze getrouwd met Francien Verest * 20-02-1959. Zij hebben 

een dochter Janiek * 06-01-1999.  

Rina is getrouwd op 18-03-1983 met Wim van Brussel * 26-05-1960. Hun kinderen: 

Hans    * 06-05-1986 

Rick    * 25-01-1988 

Anne    * 22-08-1989  

Hans heeft een relatie met Wendy Bollen en zijn de ouders van Lotte, Jesse, Noa en Vince. 

Rick heeft een relatie met Yvette van de Boomen en Anne met Albert Timmers.   

Maria is getrouwd op 05-07-1984 met Wim Hurkmans * 05-11-1960 en zij hebben twee 

zonen: 

Guus   * 07-08-1991 

Bram   * 10-02-1993 

Petra getrouwd op 30-10-1984 met Ad de Regter * 21-05-1960 wonen op het ouderlijk huis. 

Han   * 11-12-1990 

Rian   * 14-04-1992  Rian heeft een relatie met Mike Kusters 

Twan   * 15-11-1993   

       

                  huidige Chijnsgoed 6, ouderlijk huis fam. de Vries-Smulders nu bewoond door fam. de Regter-de Vries 

                                               

Tineke getrouwd op 11-07-1986 met Toon Eichhorn * 05-10-1963. Hun kinderen: 

Bas   * 10-01-1990 

Inge   * 10-03-1992     Zij heeft een relatie met Jeroen Geenen. 

Anneke, zij is getrouwd op 15-01-1988 met Nick van Galen * 04-08-1962 en zij hebben de 

volgende kinderen: 

Maaike    *  29-07-1997 

Marlies    *  10-06-1999 

Thijs      *  27-02-2001  

Saskia      *  27-02-2001 
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Jo de Vries 
geboren te Steggerda 03-02-1922 en overleden te Geldrop 13-01-1996, trouwt op                

24-11-1949 met Bert Huibers, geboren te Budel op 13-04-1920 en overleden te Geldrop op 

04-02-1987 te Geldrop. Zij krijgen een zoon André * 13-02-1951. 

André trouwt te Weert op 25-08-1972 met Gonny Niessen *08-01-1947 en samen krijgen zij 

twee dochters: 

Simone             * 30-06-1973 

Gina  * 04-08-1976 

Simone is getrouwd met William Lammers en zij hebben 2 zonen Bram en Jelle. 

Gina is getrouwd met Edwin Clout en zij hebben een zoon, Finn. 

 

Dolf de Vries     
geboren te Steggerda 03-05-1923 en overleden te 

Leende 19-08-2007, trouwt te Heeze op 12-10-1948 

met Rina Bukkems, geboren te Lierop 21-02-1924. 

Dolf is niet zo honkvast als zijn broers en zussen en 

woont op allerlei plaatsen in het land zoals Bergeijk, 

Den Haag, Eindhoven en Geldrop. Dit heeft mede te 

maken met zijn werk bij de douane en later bij de 

belastingdienst.  Dolf en Rina krijgen twee kinderen:  

Jan       *17-02-1950  

Nellie  *23-07-1952 

Jan trouwt met Christien Toonders *14-11-1952 en zij zijn de ouders van Linda en Ruud en 

de trotse grootouders van Jonas en Sara, kinderen van Linda de Vries en Sander de Jong en 

van Sam en Mijs, kinderen uit het huwelijk van Ruud de Vries en Ellen Seegers. 

Nellie trouwt met Christ Sins *13-08-1951 en zij hebben twee dochters Wendy en Sonja. 

Sonja is getrouwd met Robert de Hey en zij hebben drie kinderen, Anne, Menthe en Tristan.

 

        25 jarig huwelijk Rudolf en Tinie 

     Dolf en Rina 



12 
 

Roelof/Rudolf de Vries 
geboren te Steggerda *03-05-1924 ( precies een jaar na zijn broer Dolf) en overleden te 

Leende 20-06-2009, trouwt op 05-10-1954 met Tinie van Eert geboren te Nuth 21-06-1925. 

Rudolf is vanaf 1947, als één van de eerste leken broeders 

verbonden aan Providentia waar hij ongelooflijk veel heeft 

betekend voor zowel de Broeders als de patiënten.  Bij zijn 

afscheid op 30 mei 1984 is hij hiervoor koninklijk onderscheiden.                     

Rudolf en Tinie krijgen 3 zonen: 

Jan  *04-08-1955 

Piet  *24-05-1957 

Frits  *26-08-1958 

Jan is getrouwd met Maria Knoops *18-02-1955 en zij zijn de ouders van Leonie en Johnny. 

Dochter Leonie heeft relatie met Geert de Koning en zij hebben twee dochters Liz en Juul.  

Piet is getrouwd met Anja Mandigers *07-01-1956  en zij hebben twee zonen Rob en Peter. 

Rob heeft een relatie met Anke van Dommelen ( kleindochter van Siraar Strauven en An 

Brugmans) en samen hebben zij een zoon Tonny. 

Peter heeft een relatie met Birgitta de Vaan 

Frits woont samen met Lies Maas *15-04-1957. 

 

Annie de Vries 
geboren te Steggerda 20-05-1925 en overleden te 

Leende 23-07-2017, trouwt op 18-06-1959 met 

Noud de Greef, geboren 11-05-1926 te Eindhoven 

en overleden te Sterksel op 24-04-2012.  Zij hebben 

geen kinderen. Kort na hun huwelijk gaan zij wonen 

op de Albertlaan 3 

waarvan zij de  

benedenverdieping 

betrekken. Het huis is 

eigendom van de Witte Zusters, die hier schuin tegenover een 

missiehuis hebben voor rustende religieuzen uit de Missie. 

Annie heeft bij puddingfabriek VIF in Heeze gewerkt, was 

naaister en ondersteunde haar zus Coba in de huishouding. Zij 

trouwde na een lange verkeringstijd met haar Noud, die nadat 

hij voor militaire dienst in Indië was geweest, zich liet scholen 

tot verpleger. Naast zijn lange dienstverband op Eckartdal was 

hij ook werkzaam op Providentia en bij de broeders van          

St. Joseph in Heerlen. Op oudere leeftijd komen zij op Sterksel 

wonen om zo dicht bij de familie te zijn. Ze gaan wonen op de 

Averbodeweg, eerst in het huis van Harrie later in het huis        

van Joop.                                                             

  Albertlaan 3 

        Noud en Annie 

    Rudolf met onderscheiding 
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Gina de Vries 
geboren te Sterksel 10-09-1927 en overleden in het 

Binnenziekenhuis te Eindhoven op 19-03-1944 slechts 

16 jaar oud. 

Zij is de het eerste 

kind van de familie 

de Vries die in 

Sterksel wordt 

geboren. 

         

 

  

  overlijdensregister gemeente Maarheeze akte 12 
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Piet de Vries 
geboren te Sterksel 21- 09 -1929 en overleden te Sterksel 10-07-2016, trouwt te Soerendonk 

op 12-04-1958 met Koos van Gennip, geboren te Soerendonk 09-06-1919 en overleden te 

Geldrop 01-11-2003. Na hun trouwen gaan zij ook wonen op de Albertlaan 3 waar zij de 

bovenverdieping betrekken. Zus Annie met haar man Noud wonen op de onderverdieping. 

Zij krijgen twee dochters: Tonny  *23-03-1959 

                       Mariëtte  *03-09-1961  

 

Tonny trouwt met Wim Kessels *15-09-1958  

op 25-02-1985 en zij hebben twee zonen, 

Sjoerd en Tom. 

Mariëtte trouwt datzelfde jaar met Thieu 

Kuipers *20-01-1960 en wel op 05-07-1985 

en zij hebben een dochter en een zoon, Hilde 

en Jasper. 

Tonny en Mariëtte groeien op aan de 

Heezerweg 10 te Sterksel.                                                                                                                                                                                          

 

 

Jarenlang is Piet de 

steun en toeverlaat 

niet alleen van zijn 

gezin maar ook van de 

Witte Zusters waar hij 

als conciërge, 

huismeester of 

manusjes van alles 

fungeert. Zo is hij de 

taxichauffeur en rijdt 

de zusters naar 

ziekenhuis of 

bejaardenbond en zo 

werkt hij in de tuin of 

elders in en om het 

klooster. 

 

 

       Heezerweg 10 

       25 jarig huwelijk Piet en Koos met links Tonny en rechts Mariëtte 
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Alie de Vries 

geboren te Sterksel 28-09-

1931. Zij trouwt op 22-10-

1959 met Theo Gommans 

*24-03-1924 te Helden 

Panningen. Theo overlijdt op 

17-03-1995.  

Alie is voedvrouw en heeft 

jarenlang een praktijk gehad 

in Geldrop en omgeving 

waar ze ook woonden in de 

van Tuijl van 

Serooskerkestraat. 

Theo heeft vele jaren het 

brood gebakken op 

Providentia. Zij hebben een 

dochter Marja *03-10-1960. 

Marja is getrouwd op 12-08-1983 met Frans Verouden *25-04-1957 en samen hebben zij 

drie dochters, Charlotte, Karlijn en Anne-Marie. Alle drie zijn ze na hun studie in Utrecht 

blijven hangen. Marja en Frans wonen aan het Chijnsgoed te Sterksel. 

 

 

 Charlotte, Anne-Marie, Marja, Karlijn en Frans Verouden- - Gommans 

                   Piet, Moeder, Alie, Annie, Noud en Maria op het bankje langs het huis 
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Agatha de Vries 
geboren op nieuwjaarsdag 01-01-1934 te 

Sterksel en overleden te Mierlo op 59 

jarige leeftijd op 27-02-1993. 

Op 31-07-1962 trouwt zij met Willy 

Binnenhei *18-07-1931. Agatha was 

coupeuse en heeft jarenlang gewerkt bij 

modezaak Lenssen-Manders in Mierlo. 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

Tinie de Vries 
geboren te Sterksel 10-07-1936 en overleden te Geldrop 

op 25-11-1962. 

Zeven dagen lag hij in het ziekenhuis, na 

een ernstig bromfietsongeluk alvorens hij 

op 26 jarige leeftijd overleed. Zijn 

verloofde Alie Vergeer moest toen alleen 

verder in het leven. 

Tinie had achter in de schuur 

wat vee, die hij verzorgde en 

zo starte hij zijn eigen 

boerenbedrijf. 

 

 

  

    Agatha en Willy 
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Harrie de Vries 
geboren te Sterksel 03-02-1938 en aldaar overleden op 26-01-

1999. Hij trouwt te Someren op 25-05-1961 met Riek van den 

Boomen *14-07-1938 en ook Riek overlijdt te Sterksel op      

05-02-2015.  

 

 

 

 

 

  

Averbodeweg 5 is het huis waar 

Harrie en Riek gaan wonen. Harrie 

heeft het samen met zijn broer Ben 

gebouwd. Harrie is een harde werker 

en een lolbroek, die altijd in is voor een geintje. Naast zijn baan als metselaar, tegelzetter 

binnen de technische dienst van Providentia vindt hij ook nog tijd om aan het Chijnsgoed 

een varkensbedrijf te bouwen, wat hij samen met Riek runt. 

Hier gaan ze later, in de jaren 80 ook wonen op het huis 

genaamd: De Gribus.  

Harrie en Riek krijgen 2 kinderen: dochter Tineke* 06-04-1963 

              zoon      Henri * 04-02-1965 

Tineke heeft drie kinderen, Rick, Evianne en Richelle van Zon. 

Henri is getrouwd met Ellen Jeucken * 28-04-1969 en samen 

hebben ze een zoon en twee dochters: Marijn, Merel en Lotte.  

Henri en Ellen hebben het bedrijf van zijn ouders voortgezet. 

                      

 

 

Harrie, 
Ben, met 
achteraan 
Agatha en 
vooraan 
Maria en 
Tinie 

 

 

 

 

   Riek de Vries- van den Boomen 

   Harrie I prins Carnaval 1977-1978 
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Maria de Vries 
geboren te Sterksel op 23-05-1939, trouwt op 22-07-1966 met de eveneens te Sterksel 

geboren Joop Reiling. Maria overlijdt te Leende op 17-11-2018. 

Joop is geboren op 18-07-1939 in het gezin Reiling- Lenssinck.  

Joop en Maria beginnen samen met broer Gerard Reiling en zijn vrouw Nel een loonbedrijf 

aan de Pastoor Thijssenlaan. 

Maria en Joop hebben twee zonen: 

Hans *07-06-1967  + 03-02-2018 

Rob   * 21-10-1968 

 

 

Hans heeft een relatie met Astrid 

Zwitserloot en is in februari 2018 thuis  

overleden.                           

          

Rob heeft drie zonen: Joris, Bart en 

Twan en ook zij wonen allen in Sterksel. 

    

 

 

                                   Joop en Maria 50 jaar getrouwd hier tezamen met kinderen en kleinkinderen 

  

   loonbedrijf Gebr. Reiling 



19 
 

Ben de Vries 
geboren te Sterksel als jongste in het gezin op 20-08-1940. Hij trouwt op 10-10-1963 te 

Heeze met Mariet van den Hurk * 04-11-1940. Zij gaan aanvankelijk op Albertlaan 3 wonen 

waar ze eerst twee jaren het huis huren van de Witte Zusters en het daarna kopen. Ben 

heeft zijn werk op de Reproafdeling bij St Kempenhaeghe en ook Mariet is hier werkzaam op 

het naaiatelier en geeft daarnaast 

ook nog vijftien jaar naailes. Later 

bouwen zij aan de Vaarselstraat in 

Someren een nieuw huis. Jarenlang 

hebben Ben en Mariet zich ingezet 

voor ponyclub de Pikeurtjes Sterksel. 

                                           

 

  Het eerste trouwboekje 

   Ben en Mariet                                                Vaarselstraat Someren 
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De titel van het verhaal: en toen was het trouwboekje te klein! 
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  Foto gemaakt bij de 80ste verjaardag van Piet de Vries in 2009 

 

Dit was een korte samenvatting uit de familiegeschiedenis van de Familie de Vries. 

Ik wil Ben en Mariet de Vries heel hartelijk bedanken voor hun informatie. 

Frans Verhees en Gerard van Hal ( met Sterkselse roots) heel erg bedankt voor de mooie 

lay-out waar ik veelvuldig gebruik van heb gemaakt. 

 

 

                                      Averbodeweg, het huis waar de familie de Vries heeft gewoond is in 2000 afgebroken. 


