
Een echte Genertse_ tanilie (Van Schijadel)

lfaar aanleid.ing van dit artikel in runmer 26 kan lk het voI-
gende med.edelen. tr,Ien moet voorzichtig zijn met d.e fanilie
van schijnder te Gemert. tir uoond.en verschillend.e van schiJn
d.els evenars te Dinther. zij hadd.en geen geneenschappeliJke
stanvader" Het hi.errea volgende fragment is in niin bezit,
I Claeq_Feryicszn,van der Beytlen leefde in het begin der

XVIIIe e, uw te Schijnd.el. Bij was gehuwd. net Elisabeth Ge*
rard llar"ens van den Berge, waaruit: 1. Gerardrdie volgt
onder f,:. 2,Jan van der Heyd.en. ]. Anna viln-E Eeyden. 4.
}Iaria van der Heyden, gedoopt te Schijndel op 21-1-1717
Zi j hul-u.e in 1759 te rs-Hertogenbosch met 1'/i11em Peterszn.
van Sci,ijnilel uit Den Dungen.

ff Gerar( van der Heyd.en st. Van Schiind-el. sed.oopt tesEIJE-a 6,fr8 hirw.e iet Jo-
anna Pe- ersd.r. Bunthof , waarui-t geboren te Heeswijk: 1,Ma-
ria van ichijndel, 2. Henrl-c-, d.ie volgt onder ffl.

fIT iietti, van Sctrijnde.ll-FTopt te Eeeswijk op 2l-11.1741
nuffi@zz-l-t157 r,et catharlna van den 0e-
ver gt.Ervers, d.aarrra aldaar op B-1 1..1775 met Joanna Jans-
d"r. van cen Haenacker uit Nistelrod.e, waaruit ( uit eerste
huwelijk): 1, Geertruyd van Schijndel, gedoopt te Beeswijk
op B-10-1758. ( Een Geertrutlis van Sehijndel, ged,oopt ie
Dinther op B-J-11)Q, huwde met Constant Frans Straekr doc-
tor in d.e ned,icijnen en schepen van ldervick, zoon lran Fran-
eis Strackrkerkmeester van Wervick en licentiaat in de me-
illcijnenren Jeanne d.e Coigny, saaruit het geslacht Strack
van Schijndel in l{ederland. ) 2. Jan van Schijndel, ged,oopt
te Heegwijk op 21-9-1769, in d.e wieg gestorven. 1,!g, d.i.e
volgt onder IV. 4. Elisabeth van $chiJntlel, gedoopt te
Heeswijk op 27-11-1772, tweellnge van de vori.ge, t.nhr-griet van SchljndeL, gedoopt te Dinther in 1774. (uit twee
ile hunelijk;) 6. Cornelis van Schi.jndel, gedoopt te Dint-
her in 1777. 'l . Jan van Sehijnd.el cle Jonge, gedoopt te
Dinther in 1778.

IT Jan van.Schi,jndel, gedoopt te Eeesrijk op 2|-i1-1772
Sterft te Dinther op 2A-7-1848, graaDbanclelaar eld,aer.
lfoonde neven rt raad,huie, ras aen rijk man, tekend,e de
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plstoor in het overlijclensregister aan, Hij wae gehuwd te
I-,:.nther op 1-f-1?98 net Willenijn Petersdr' van Zutphen,
wa.eruit geboren te Dinther: 1. Petronella van Schijnd.el, ge-
boien in 1799. 2. 9gry,ligr die volgt ond.er Y. ]. Adriaan
var Schijndel, geboreu 14-1-180r. Sterft te Dinther op
4-'A-1867. 4, Uillen van Schijn-ctelrgeboren in 180J. ). Jan
var. Schijnd.el, geboren in 180?. (Een Jan van Schijndel, ge-
boren .te Dinther op 1-r-1811, was pastoor van I t Eeyke te
tilburg en aldaar overleden op 9-9-1871. 6, Anna-Maria van
Scirljndel, geboren in 1808.
ao:t etis """ S"hii"igL geboren te Dinther op 17-1-1801. IIad

Fer. exportslagerii en boterfabriek te Gemert. Dreef tevens
'narrdel 

-in vlaI en graan en overleea 61?ffi!-1-9-1865' HiJ
tas in 18,, gehuwd. net Dorothea lllaria van Kessel, geboren te
ilnther op 1?-1-180? en overleden te Genert op 19-8-1875
'raarult geboren te 99gE: 1, htillen va^n Schijndel. Heeft rt
r,a.adhuis gebouwd en woonde destiJds daar. Bij was gehuwtl met
I[arla Keunen uit Bergeyk. 2. Vilhelma van Schijndel' sterft
ongehuwd. ), ltaria van Schijndel, geboren op 1r-9-114r.Over'
led.en te Gemert op 18-8-1898. ZiJ was gehuwd' net I'{athias Ge-
lardus van Kemenade, notaris te 0emert. Een zoon r+as te Til-
bur5l gehuvd. met d.e dochter van Louis SaIa en Justina van w*e-

ty.-',ren andere zoon was een bekend. jager te Genert en gehuwtt
:uet ene Jansen uit Tilburgr die ik 45 iaar terug te Gemert
l\eb ontnoet, Zii bezaten een Senealogie der fanilie Srok uit
St. Oedenrode, opgernaakt cloor d.e bekende Brok, die be]-angr{-
lEe hanclschriften heeft nage]aten. {.Martha van Schijnde}rre-
figieuse te St. Oedenrode.

le in het bovenvermeld. artikel eerstgenoemde Christianus van
Sckrijndel was op 6-Z-t7A1 k Genert gehuvd 'net Maria fonys
Hif was een zoon van Jan Jacob Corstaeas van Schijndel. Ult
dezi lijn stamt ook llearicus van Schijnilel, geboren te Genert
op 9-7-lA16, jezuiet te Ansterdamr' d.irecteur Yan r'0eloof en
Wetenschap'r, die op 11-11-1911 te llaastricht overleed,H{f ras
de Coon van Bernard van Schijnclel en Joanna lfaria van Vegbel
en de kleinzoon ven Henric van Schijndel en Ald.egondie van
D3res,, (Oeze laatste worden in bedoeld. artikel verueld,. )
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