
Ten Brinkstraat 
 
Zijstraat van de  Van Coothstraat 
Textielfabrikant Johan Anton Ferdinand ten Brink, 
geboren 13 mei 1770 in Mettingen (D) en Maria 
Anna Angela Köster, geboren 9 februari 1772 heb-
ben vier kinderen als ze vanuit Tilburg omstreeks 
1835 naar Boxtel verhuizen. Hun zoon Candidus 
heeft goede zaken gedaan in Nederlands Indie, 
waar hij opnieuw de koloniale handel voor Koning 
Willem I moest opzetten. 
Hun oudste dochter Lisette trouwt met haar neef 
en krijgt een kind met het syndroom van Down, 
genaamd Eliza. Bij de tweede bevalling overlijdt 
zowel Lisette als het kind. Eliza verhuist in 1835 
mee naar Boxtel. Ferdinand wordt in Boxtel inge-
schreven als rentenier.  
Zijn zoon Candidus is in hun Amsterdamse tijd ta-
bakshandelaar en een paar jaar later duikt hij op in 
Rotterdam bij de Firma van Anthony Hoboken. 
Koning Willem I ziet bij zijn aantreden 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-
genwoordiger van A. van Hoboken in Batavia te ves-
tigen. 
In 1828 is Candidus medeoprichter van ‘De Javas-
che Bank’. Hij doet inmiddels ook zaken voor eigen 
rekening en komt in het bezit van grote plantages 
en landerijen. 
Candidus keert in 1834  als rijk man in Nederland 
terug. Hij vestigt zich wederom in Rotterdam en 
doet nog verschillende zaken voor de Fa. Hoboken. 
In 1834 machtigt hij zijn vader Ferdinand voor het 
aankopen van huizen en gronden in Boxtel. 
Zelf wordt hij pas in 1850 ingeschreven in Boxtel; 
terwijl hij nog vaak te Rotterdam verblijft. 
Hij voorziet in het onderhoud  van zijn drie zussen 
en nichtje Eliza (kind van zijn oudste zus), nadat zijn 
vader in 1835 gaat rentenieren. Ook financiert hij 
het ouderlijk huis in Boxtel.  
In 1852 koopt hij een groot aantal percelen op de 
Kampinase heide waaronder  landgoed Balsvoort. 
Het betreft in totaal 155 hectare en 91 are voor een 
bedrag van ƒ 3677,44. Voorheen moet hij reeds 645 
hectaren hebben aangekocht (totaal ruim 800 hec 

 
 
taren terwijl de Kampina nu ongeveer 1200 hectare 
groot is). 
Candidus overlijdt in Parijs op 30 maart 1860  in 
Hotel ‘du Helder’  in het bijzijn van Johan Charles 
Gerhard ten Brink, zijn neef,  geboren  te Bar le Duc 
en is ingenieur bij de Franse Spoorwegen in het dis-
trict Metz-Nancy. 
Candidus 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 zinken kist. De grafsteen is ver-
moedelijk met de laatste restauratie opgeruimd, 
terwijl de kist is blijven zitten. Nu groeit er gras. In 
het graf liggen ook zijn nichtje Elize en de ouders 
van Candidus. 
De drie zussen van Candidus. 
Drie zussen van Candidus - Angela, Antoinetta en 
Hendrika  - bieden de zusters van JMJ de mogelijk-
heid het klooster St. Anna (Duinendaal) uit te brei-
den met een kapel en gasthuis voor ouden van da-
gen en zieken, en laten na hun dood hun geld na 
aan het RK kerkbestuur van Boxtel.  Hiervan wor-
den, onder andere,  gebrandschilderde ramen in de 
kerk aangebracht. De zussen bezitten in Boxtel 620 
percelen (779 hectare) en wonen gedrieën tot 1870 
in Boxtel op de Burgakker,  om daarna  naar Am-
sterdam te vertrekken.  Dit pand op de Burgakker 
wordt in 1917 in gebruik genomen door de Witte 
Paters en is nu in gebruik bij St. Lucas. 
De dames schenken aan verschillende doelen, 
waaronder armen-en ziekenzorg. Ook schenken ze 
aan de Petruskerk een altaar, waar op 2 gipsen pa-
nelen het familiewapen staat. Op het ene staat ‘C. 
ten Brink’ en op het  andere ‘Jan ten Brink’. C ver-
wijst naar Candidus en Jan naar hun grootvader Jan 
Geerd ten Brink . 
Als zus Hendrika in 1892 in Amsterdam overlijdt 
laat zij een bedrag van ƒ400.000,- na aan de Rooms 
Katholieke kerk in Boxtel. 
Niet alleen Boxtel maar ook de gemeenten Mettin-
gen in Duitsland  heeft een straat naar de familie 
Ten Brink vernoemd. (Ten Brinkenstrasse) 
Bron: Jan Willem ten Brink, Apeldoorn 
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