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Gosselink. A.B.

Zoals gezegd was ik ingedachte bij de verhalen die bij zijn nazaten de ronde deden. Een kleinzoon van 
hem had het er altijd over ik stop met werken als ik 50 wordt. Ja, zal wel. Hoezo. Nou mijn Opa stopte 

ook op zijn 50ste met werken. Ik kon het me niet voorstellen vooral in die tijd. Al zoekend in het 
krantenarchief (delpher.nl) kwam ik zijn vele werkzaamheden tegen van timmerman naar aannemer 

naar directeur van de Consumenten-Hal in Nijmegen a/d Ziekenstraat. Het was een bijzondere vondst 
en ik wil deze graag met jullie delen. 

Zoon van Gosselink - Kruis.

Antonius Bernardus Gosselink werd geboren als 
Gosselink met een “K” op het einde. Op enig moment 
heeft hij er denk ik voor gekozen om zijn naam om te 
draaien naar Bernardus Antonius Gosseling. Met een” 
G” op het einde. 


Bij verrassing kwam ik daar achter tijdens mijn 
zoektocht in de kranten van toen.


In 1906 woonde het pas getrouwde stel in Sittard waar ook hun oudste kind Gosselink. Bernardus Albertus werd 
geboren. Hij ging door het leven als B.A.M Gosselink. Maar bij inzage van zijn in middels vrijgekomen geboorte acte staat 
de naam M van Maria niet vermeld. (opa van Remco-Gosselink)


Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij daar ook een aanbesteding gehad, welke hem gegund was. Het adres heb ik nog 
niet gevonden. Stond helaas niet in de geboorte acte vermeld. 

http://www.remco-gosselink.nl/roots/?page_id=896
http://delpher.nl
http://www.remco-gosselink.nl/roots/?page_id=896
http://delpher.nl
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Bron: 

In 1908 heeft hij enkele huizen 
gebouwd met zijn compagnon A.J. 
Peters aan de Frans Halsstraat. In 
Nijmegen. Hij woonde bij de 
aanvraag a/d Fort Dwarsweg 27. 
Waar ook zijn oudste dochter werd 
geboren. 


Zijn jongste dochter werd in de 
Frans Halsstraat 18 geboren. 


————————————-

Uit het adresboek van 

1910-1911 bUit het adresboek van 
1910-1911 blijkt dat A.B. Gosselink 
verhuisd is naar Frans Halsstraat 16 
(huidige nummer 11). 


Frans Halsstraat 18 bouwjaar 1907, 

werd in 1923 omgenummerd naar nr 9. Frans 
Halsstraat 16 bouwjaar 1910 maakte deel uit 

van 

4 woningen en een werkplaats. 


Het adres Frans Halsstraat 21 (bouwjaar 
1923) is op 30 november 1923 gewijzigd in 
Frans Halsstraat 22 en op 17 maart 1928 in 

Frans Halsstraat 18. 

Het adres Frans Halsstraat 23 (bouwjaar 

1923) is op 30 november 1923 gewijzigd in 
Frans Halsstraat 20 en op 17 maart 1928 in 

Frans Halsstraat 16. 


Het adres Frans Halsstraat 25 (bouwjaar 
1923) is op 30 november 1923 gewijzigd in 

Frans Halsstraat 18 en op 17 maart 1928 in 
Frans Halsstraat 14. 


Het adres Frans Halsstraat 27 (bouwjaar 
1923) is op 30 november 1923 gewijzigd in 

Frans Halsstraat 16 en op 17 maart 1928 in 
Frans Halsstraat 12. 

https://app4.nijmegen.nl/DGD2/BouwArchief/Documenten/0268200000011632?zaakDossierId=B12.001582
https://app4.nijmegen.nl/DGD2/BouwArchief/Documenten/0268200000011632?zaakDossierId=B12.001582
https://app4.nijmegen.nl/DGD2/BouwArchief/Documenten/0268200000011632?zaakDossierId=B12.001582
https://app4.nijmegen.nl/DGD2/BouwArchief/Documenten/0268200000011632?zaakDossierId=B12.001582
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Frans Halsstraat Nijmegen


openbare ruimte ID 0268300000001067

wijken 04 - Altrade, 06 - Hengstdal
Raadsbesluit d.d. 13 januari 1906: Frans Halsstraat
raadsvoorstel d.d. 14 september 1923: Potterstraat (gedeelte)
Raadsbesluit d.d. 26 september 1923: aangehouden
Raadsbesluit d.d. 10 oktober 1923: Frans Halsstraat
Raadsbesluit d.d. 9 juli 1924: Frans Halsstraat
ptt post 1978: halsstr f
"Aan het N.W. gedeelte van den vroegeren Fortdwarsweg (tusschen den Daalscheweg en 
de Tooropstraat) en het hierop aansluitend nieuw weggedeelte is bij R. 10 October 1923 
ook den naam Frans Halsstraat gegeven." (Teunissen 1933)
In de periode 1906-1923 liep de huisnummering van de Frans Halsstraat van de Fortweg 
(Tooropstraat) naar de Rembrandtstraat.

zie Schildersbuurt, Fortdwarsweg, Potterstraat, Tooropstraat


BRON: Met dank aan Rob Essers voor meer straat 
beschrijvingen in Nijmegen. 

https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/bronnen.html#T
https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/F.html#Fortweg
https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/T.html#Tooropstraat
https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/R.html#Rembrandtstraat
https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/S.html#Schildersbuurt
https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/F.html#Fortdwarsweg
https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/P.html#Potterstraat
https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/T.html#Tooropstraat
https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/F.html
https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/bronnen.html#T
https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/F.html#Fortweg
https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/T.html#Tooropstraat
https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/R.html#Rembrandtstraat
https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/S.html#Schildersbuurt
https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/F.html#Fortdwarsweg
https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/P.html#Potterstraat
https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/T.html#Tooropstraat
https://gaypnt.home.xs4all.nl/straatnamen/F.html
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Aanbestedingen 

In 1909 kwam ik zijn 1ste aanbesteding tegen.

Ik kwam het bericht dat deze inschrijving hem gegund was nog niet tegen. 

Nummer 16 maakte in deel uit van de vergunning voor het BOUWEN 4 WOONHUIZEN EN WERKPLAATS die is op 25 
februari 1910 is verleend aan A.J. Peters en B.A. Gosseling, aannemers, Frans Halsstraat 18, Nijmegen. Uit het adresboek 
van 1910-1911 blijkt dat A.B. Gosselink verhuisd is naar Frans Halsstraat 16 (huidige nummer 11). 


(N.B. In het adresboek 1910-1911 staat: A.B. Gosselink. In de vergunningaanvragen uit 1907 en 1910 
noemt Bernardus Antonius Gosselink zichzelf B. Gosseling respectievelijk B.A. Gosseling.)


Bron: reactie van Rob Essers 03-11-2019


https://app4.nijmegen.nl/DGD2/BouwArchief/Documenten/0268200000011632?zaakDossierId=B12.001582
http://www.remco-gosselink.nl/verwanten/genieten-van-naamgenoten/index-verwanten/nederland/nijmegen-frans-halsstraat-18/
https://www.noviomagus.nl/Gastredactie/Beukering/Cat/cwdata/138-Frans-Halsstraat-4.html
https://app4.nijmegen.nl/DGD2/BouwArchief/Documenten/0268200000011632?zaakDossierId=B12.001582
http://www.remco-gosselink.nl/verwanten/genieten-van-naamgenoten/index-verwanten/nederland/nijmegen-frans-halsstraat-18/
https://www.noviomagus.nl/Gastredactie/Beukering/Cat/cwdata/138-Frans-Halsstraat-4.html
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Ik kwam het bericht dat deze inschrijvingen hem gegund waren nog niet tegen. 
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Gegund

In 1912 besluiten de heren Peters & Gosseling hun 
firmantschap te ontbinden. Hebben dan ruim 4 jaar 
samengewerkt.Of Peters is door gegaan in de bouw is me niet 
bekend. Gosseling gezien de vervolg berichten wel. In dit jaar 
verkopen ze 4 solide huizen gebouwd in 1910 . Zie advertentie 
pagina 6

Gosselink. A.B.
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In 1913 is het een druk jaar voor hem geworden. Hem werden 2 kerken gegund om te gaan 
bouwen. Een in “s Gravenhage . H.H.Engelbewaarders en de andere in Westervoort deze werd in 
1914  reeds in gebruik genomen. Beide kerken werden door architect Molenaar van ’s Gravenhage 
ontworpen. 
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Gegund

Bron: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Engelbewaarderskerk_(The_Hague)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Engelbewaarderskerk_(The_Hague)
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Gosselink. A.B.

Voormalige Engelbewaarderskerk - gebouwd 
1916 - architect Nicolaas Molenaar.


—————-

afgebroken/gesloopt  in 1981 en vervangen 

door nieuwbouw.


——————


Voor meer foto’s klik op deze


Bron: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Engelbewaarderskerk_(The_Hague)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Engelbewaarderskerk_(The_Hague)
http://reliwiki.nl/index.php?title=,s-Gravenhage,_Brandtstraat_-_H.H._Engelbewaarders
http://reliwiki.nl/index.php?title=,s-Gravenhage,_Brandtstraat_-_H.H._Engelbewaarders


rootszoekers.nl/verwanten

Pagina  10

Gosselink. A.B.

Fotobron

Parochie van de H.H. Engelbewaarders, opgericht 
jaren 1910 in de toen in aanbouw zijnde 
Transvaalbuurt. Bouw kerk 1913-1915; geconsacreerd 
door Mgr. Callier, de toenmalige bisschop van 
Haarlem, op 8 mei 1916.


Grote, en architectonisch uiterst belangrijke, 
vijfbeukige neogotische hallenkerk met dwarsschip op 
sterk centraliserende plattegrond.


Deze kerk was één van de laatste kerken van de 
belangrijke architect N. Molenaar (1850-1930), leerling 
van P.J.H. Cuypers. Qua ontwerp was het typerend, 
doch zeer origineel voor de R.K. kerkbouw uit de 
eerste decennia van de twintigste eeuw, waarbij werd 
gepoogd om de traditionele neogotiek aan te laten 
sluiten bij de vernieuwde liturgische wensen in die 
periode, hetgeen een vernieuwende en 
centraliserende ruimtewerking opleverde. Als zodanig 
was dit één van de laatste en origineelste neogotische 
kerken.


Voor meer info

http://reliwiki.nl/index.php?title=,s-Gravenhage,_Brandtstraat_-_H.H._Engelbewaarders
http://reliwiki.nl/index.php?title=,s-Gravenhage,_Brandtstraat_-_H.H._Engelbewaarders
http://reliwiki.nl/index.php?title=,s-Gravenhage,_Brandtstraat_-_H.H._Engelbewaarders
http://reliwiki.nl/index.php?title=,s-Gravenhage,_Brandtstraat_-_H.H._Engelbewaarders
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Gegund
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Gosselink. A.B.
Het was even zoeken om de juiste de te vinden maar het betreft deze kerk in Westervoort.


St. Werenfriduskerk in Westervoort gaat haar deuren sluiten. Kranten bericht 4 juli 2019


Bron:%20https://www.westervoortplaza.nl/st-werenfriduskerk-in-westervoort-gaat-haar-deuren-sluiten/
Bron:%20https://www.westervoortplaza.nl/st-werenfriduskerk-in-westervoort-gaat-haar-deuren-sluiten/


Gosselink. A.B. & Janssen


