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Lezing over de familie Ten Brink  door Jan Willem ten Brink 

 

Een geschiedenis van een familie,  

die haar sporen in Boxtel heeft nagelaten 
 

T 
extielfabrikant Johan An-

ton Ferdinand ten Brink, 

geboren 13 mei 1770 in 

Mettingen (D) en Maria 

Anna Angela Köster, geboren 9 fe-

bruari 1772 hebben vier kinderen 

als ze vanuit Tilburg omstreeks 1835 

naar Boxtel verhuizen. Hun zoon 

Candidus heeft goede zaken gedaan 

in Nederlands Indië, waar hij op-

nieuw de koloniale handel voor Ko-

ning Willem I moest opzetten. 

Hun oudste dochter Lisette trouwt 

met haar neef en krijgt een kind 

met het syndroom van Down, ge-

naamd Eliza. Bij de tweede bevalling 

overlijdt zowel Lisette als het kind. 

Eliza verhuist in 1835 mee naar Box-

tel. Ferdinand wordt in Boxtel inge-

schreven als rentenier.  

Zijn zoon Candidus is in hun Amster-

damse tijd tabakshandelaar en een 

paar jaar later duikt hij op in Rotter-

dam bij de Firma van Anthony Ho-

boken. 

Koning Willem I ziet bij zijn aantre-

den in 1815 hoe belabberd de 

staatskas ervoor staat en wil zo snel 

mogelijk de handel met Indië weer 

op orde hebben.  

In 1821 vaart Candidus ten Brink 

met het fregat ‘De Drie Gezusters’ 

naar Java om zich als vaste verte- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidus ten Brink (1795-1860) 

 

genwoordiger van A. van Hoboken 

in Batavia te vestigen. 

In 1828 is Candidus medeoprichter 

van ‘De Javasche Bank’. Hij doet 

inmiddels ook zaken voor eigen re-

kening en komt in het bezit van gro-

te plantages en landerijen. 

Candidus keert in 1829  als rijk man 

in Nederland terug. Hij vestigt zich 

wederom in Rotterdam en doet tot 

1850 nog verschillende zaken voor 

de Fa. Hoboken.  

In 1834 machtigt hij zijn vader Ferdi-

nand voor het aankopen van huizen 

en gronden in Boxtel. 

Zelf wordt hij pas in 1858 ingeschre-

ven in Boxtel; terwijl hij daar sinds 

1850 vaak verblijft. 

Hij voorziet in het onderhoud  van 

zijn drie zussen en nichtje Eliza (kind 

van zijn oudste zus), nadat zijn va-

der in 1835 gaat rentenieren. Ook 

financiert hij het ouderlijk huis in 

Boxtel.  

Vanaf 1834 koopt hij een groot aan-

tal percelen op de Kampinase heide, 

waaronder  landgoed Balsvoort. In 

1852 koopt hij van de gemeente 

Boxtel in totaal 155 hectare en 91 

are voor een bedrag van ƒ 3677,44. 

Voorheen moet hij reeds 645 hecta-

ren hebben aangekocht (totaal ruim 

800 hectaren terwijl de Kampina nu 

ongeveer 1200 hectare groot is). 

Candidus overlijdt in Parijs op 30 

maart 1860 . Hij wordt begraven op 

het kerkhof bij de St. Petruskerk in 

Boxtel, volgens de koopacte van het 

graf, vlak bij de sacristie. Candidus 

ligt gebalsemd begraven in een zin-

ken kist. De grafsteen is vermoede-

lijk met de laatste restauratie opge-

ruimd, terwijl de kist is blijven 

zitten. Nu groeit er gras. In het graf 

liggen ook zijn nichtje Elize en de 

ouders van Candidus. 

 

 

 

Familiewapen 

Ten Brink 
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D 
rie zussen van Candidus - 

Angela, Antoinetta en 

Hendrika  - bieden de 

zusters van JMJ de mogelijkheid het 

klooster St. Anna (Duinendaal) uit te 

breiden met een kapel en gasthuis 

voor ouden van dagen en zieken, en 

laten na hun dood hun geld na aan 

het RK kerkbestuur van Boxtel.  

Hiervan worden, onder andere,  

gebrandschilderde ramen in de kerk 

aangebracht. De zussen bezitten in 

Boxtel 620 percelen (779 hectare) 

en een van de zussen woont tot 

1870 in Boxtel op de Burgakker,  om 

daarna  naar Amsterdam te vertrek-

ken.  Dit pand op de Burgakker 

wordt in 1917 in gebruik genomen 

door de Witte Paters en is nu in ge-

bruik bij StLucas.  

De dames schenken aan verschillen-

de doelen, waaronder armen- en 

ziekenzorg. Ook schenken ze aan de 

Petruskerk een altaar, waar op 2 

gipsen panelen het familiewapen 

staat. Op het ene staat ‘C. ten Brink’ 

en op het  andere ‘Jan ten Brink’. C 

verwijst naar Candidus en Jan naar 

hun grootvader Jan Geert ten 

Brink . Als zus Hendrika in 1892 in 

Amsterdam overlijdt laat zij een 

bedrag van ƒ 400.000,- na aan de 

Rooms Katholieke kerk en aan Dui-

nendaal in Boxtel. 

 
    
     Melaniedreef in de Kampina 
 

De drie zussen van Candidus. 

K 
asteel Nemerlaer, dat 

voor het eerst in 1303 in 

de archieven wordt ver-

meld, is gelegen op een uitgestrekt 

landgoed, waarvan de kasteellanen 

uitkomen op een weg van Oister-

wijk naar Boxtel. Het kasteel stond 

aanvankelijk bekend onder de naam 

Amerlaer, genoemd naar het rivier-

tje de Amer (later Nemer) en Laer, 

een open plek in het bos. Er is eer-

der verondersteld, dat op deze 

plaats een jachtslot van de herto-

gen van Brabant zou hebben ge-

staan. Het kasteel was oorspronke-

lijk een middeleeuwse versterkte 

burcht, die in de 18de eeuw werd 

omgebouwd tot een omgracht land-

huis. Rondom de Nemerlaer lag 

aanvankelijk een dubbele gracht. 

Het kasteel was bereikbaar via een 

stenen poort in de voorburcht en 

een houten ophaalbrug op jukken. 

Het huis heeft nog bouwelementen 

uit de 14de en 15de eeuw. Het oud-

ste gedeelte bevindt zich in het sou-

terrain, waarvan een deel voorzien 

is van een gewelf. In een van de 

ruimten zijn nog een geheim ge-

mak, lichtnisjes en een schietsleuf 

in de dikke buitenmuren te vinden. 

De Nemerlaer werd in 1718 geres-

taureerd en gedeeltelijk verbouwd. 

Hieraan herinnert nog een gedenk-

steen aan het bordes. In 1880 volg-

de een nieuwe verbouwing van het 

kasteel. 

Excursie Kasteel Nemerlaer zaterdag 6 mei 2017 
Heemkunde Boxtel organiseert op zaterdag 6 mei een excursie naar  kasteel Nemerlaer.  

Voor deze excursie vragen we een eigen bijdrage van € 5,00 per persoon. 

Hoe kan ik me opgeven? 

Maak € 5,00 over op rekening  NL79 RABO 0128 7128 80, t.n.v. Heemkunde Boxtel. 

Met opgave van naam  en  Kasteel Nemerlaer. 

U gaat op eigen gelegenheid naar kasteel Nemerlaer in Haaren.  

Wij ontvangen u om 13.45 uur op de parkeerplaats buiten het kasteelterrein. Daarna ontvangt Carole Vos u in de 

zgn. Regentenkamer, waar zij u een uitvoerig verhaal zal vertellen over de geschiedenis en andere zaken van het 

kasteel. Daarna mag u vrij rondlopen door het kasteel, waar veel te zien en lezen is. 

Foto: Peter de Koning 
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U wilt een stukje schrijven!
U mag zelf ook kopij aanleveren voor een van de
volgende nieuwsbrieven. Lever uw tekst aan als
Word-bestand en voeg daar eventuele foto’s bij
(graag in 300 Dpi).

Lezing over ' De Dodendraad' 
Na de laatste lezing op 14 maart over
de ‘Dodendraad’ door Herman Jans
sen en Frans van Gils waren er nog veel
vragen over locaties waar nog iets te
zien is van die versperring. Ook de
vraag of het boek nog te koop was.
Helaas was het boek, met een oplage
van 1000 stuks, in een paar maanden
uitverkocht. Een herdruk ligt niet in de

planning. Eventueel kan men een digitale versie van
het boek opvragen. U kunt contact opnemen met
Herman Janssen via herman.janssen@telenet.be of
bekijk de website www.dodendraad.org

Heemkamer
Sinds november vorig jaar maakt Heemkunde Boxtel
gebruik van een kamer bij de VVV. Het is de bedoeling
dat Heemkunde Boxtel en de VVV elkaar aanvullen.
Ook biedt de Heemkamer het Boxtelse publiek de
gelegenheid om binnen te lopen als men met een
heemkundevraag zit. Twee Heemkundeleden be
mensen de Heemkamer op donderdagavond van
18.30 uur tot 20.30 uur en vrijdagmorgen van 10.00
uur tot 13.00 uur. Heemkunde Boxtel heeft een grote
bibliotheek met boeken over Boxtel. Die boeken
kunnen in de Heemkamer ingezien worden. Ook
worden er boeken te koop aangeboden, die door
Heemkunde Boxtel zelf worden uitgegeven. Enkel titels
zijn: Station Boxtel  150 jaar, De spoorwegen in Boxtel
1865-2015 door Jos Mandos; Pierre Janssen, een
halve eeuw Boxtel door Christ van Eekelen en Rini van
Oirschot; Een motte op de kerkheuvel van Martien
Dijstelbloem en Hanneke van der Eerden. En nog veel
meer.
Ook wil Heemkunde Boxtel graag in het bezit komen
van oude foto’s van Boxtel voor plaatsing op haar
beeldbank. U raakt de foto niet kwijt. De foto wordt
gescand en daarna krijgt u de foto terug. Velen
hebben de weg naar de Heemkamer al gevonden.
Bekijk de foto’s op www.beeldbankboxtel.nl

Eén van de prachtige foto’s die werd  aangeleverd
door Frits Looijmans. Een takelwagen van de gebroe
ders Looijmans, met vermoedelijk Herman Looijmans
voor de auto. De foto werd gemaakt op de Ossenpad,
de huidige Prins Hendrikstraat, t.h.v. huisnummer 20

Indien onbestelbaar:  
De Houtbreker 23, 5283 ME Boxtel


