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1. Bergeijk vroeger 

 

Dit stukje geschiedenis van de familie Theu(w)s in Bergeijk begint in de tweede helft 

van de 16
de

 eeuw. Het landschap in onze streek bestond voor het grootste deel uit 

woeste gronden zoals heide , vennen en moeras. Verspreid hiertussen lagen de dorpen 

die met elkaar verbonden waren door smalle , moeilijk begaanbare zandwegen. 

 

 

 
 

Afbeelding 1. Uitgestrekte heidevelden met karrenspoor. 

 

Hoewel de heide onvruchtbaar was, werd hier door de inwoners, die hoofdzakelijk 

leefden van de landbouw, dankbaar gebruik van gemaakt. Men liet er schapen en 

koeien grazen op de gemeenschappelijke gronden (gemeynte genoemd) en er werden 

plaggen gestoken die dienden als brandstof of als strooisel voor de stal, wat later weer 

als bemesting voor de akkers werd gebruikt. De woeste gronden leverden ook hout 

waarmee woningen en schuren werden gebouwd en er werd leem uitgegraven voor het 

bepleisteren van de wanden. 

Bergeijk was omringd door uitgestrekte heidevelden zoals de Postelse heide, de 

Witreitse heide, de Bergerheide, de Ender heide en de Maaierheide. 

Toch hadden de mensen het niet gemakkelijk. Vergeleken met nu was de bemesting 

van de akkers minimaal en de opbrengst aan gewassen erg laag. Ook kwam het voor 

dat oogsten mislukten als gevolg van bijvoorbeeld langdurige droogte. Beregenen 

zoals men dat tegenwoordig doet kende men niet. 

  

http://www.rhc-eindhoven.nl/kennis/files/schatkamers/0014110 500px.jpg
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Een ander probleem waar de bevolking mee te maken had waren de verschillende 

oorlogen die gevoerd werden. Vanaf 1477 werd er vrijwel continu oorlog gevoerd in 

Zuidoost Brabant. Eerst  vanaf 1477 tot het midden van de 16
de

 eeuw tussen Brabant 

en Gelre en na 1568 de 80-jarige oorlog met Spanje en de opstandige Noord- 

Nederlandse gewesten. Voortdurend stroopten soldaten het Brabantse platteland af op 

zoek naar buit. Verschillende dorpen werden geplunderd en vaak ook nog in brand 

gestoken. Met de Vrede van Munster in 1648 kwam er een einde aan de 80-jarige 

oorlog, maar de vrede was van korte duur.  

In 1672 begon de Franse koning Lodewijk XIV aan een reeks oorlogen, die 

grotendeels in de Zuidelijke Nederlanden ( het huidige België) en Brabant werden 

uitgevochten. Weer werden verschillende dorpen in Kempenland gebrandschat, 

geplunderd en verwoest. 

 

Rond het jaar 1600 had ons dorp ongeveer 1500 inwoners en werd bestuurd door  drie 

Schepenen die elk jaar opnieuw door de Kwartierschout van Kempenland of door zijn 

Stadhouder werden aangesteld. De Schepenen werden bijgestaan door de Secretaris, 

ook wel dorpsschrijver genoemd. Daarnaast was er nog de Vorster, hij was de  

gemeentebode, omroeper en  aanplakker. 

Het bestuur van het dorp beperkte zich hoofdzakelijk tot zaken die het gewone 

dagelijkse beheer van de gemeente betroffen. Voor belangrijke aangelegenheden zoals 

geldleningen, invoeren van nieuwe belastingen en goedkeuring van de 

gemeenterekeningen, kwam het zogeheten Corpus bijeen. Naast Schepenen hadden 

hierin nog een aantal andere ambtenaren en enkele notabelen zitting. Verderop in dit 

verhaal zullen we dit een paar keer tegenkomen. 

 

De drie Schepenen van Bergeijk hadden ook zitting in de zogeheten Dingbank. 

Hierin waren ook twee Schepenen van Westerhoven en twee van Riethoven 

vertegenwoordigd, dus totaal zeven Schepenen. Uit hun  midden werd  door de Schout 

of diens vertegenwoordiger de President Schepen gekozen. 

De Dingbank sprak recht in burgerlijke zaken; bovendien hadden zij het recht om 

allerlei akten zoals akten van transport (verkoop van onroerend goed), testamenten en 

erfdelingen te verlijden, iets wat tegenwoordig door een notaris wordt gedaan. 

Dit soort zaken werd vastgelegd in het rechterlijk archief, ook wel Schepenprotocollen 

genoemd. 

 

Bergeijk was destijds verdeeld in vijf heerdgangen te weten het Eikereind, de 

Broekstraat, de Berkt, het Loo en de Weebosch. Het woord heerdgang betekent gang 

van de heerde = kudde, een deel van het dorp van waaruit het vee naar de gemeene 

weide ( gemeynt) werd gebracht.
1 
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Elk van deze heerdgangen was weer onderverdeeld in een aantal buurtschappen zoals 

hieronder is weergegeven. 

 

Het Eikereind : 

Het Hof, de Straat, het Eind, de Berg, de Kept, de Lind, de Rundspade, de Paal, de 

Boevenheuvel en de Bocht. 

 

Broekstraat: 

De Hoek, de Vliet en de Maai 

 

Berkt: 

De Hooge en Lage Berkt 

 

Het Loo: 

Het Voorste, Middelste en Achterste Loo, de Rund, de Treurenberg de Aa en 

Hongarije 

 

Weebosch: 

Tot de Weebosch behoorden ook de gehuchten Witrijt, Spaanrijt en Zandhoef 

 

 

We kunnen het ons nu maar amper voorstellen, maar alle wegen ook in het dorp waren 

onverhard.Pas in 1837 werd in de bebouwde kom de eerste verharde weg aangelegd. 

Ver buiten de bebouwde kom was al omstreeks 1790 de weg van Eindhoven naar 

Hasselt aangelegd en in 1875 kwam de provinciale grintweg van Luijksgestel over 

Bergeijk naar Leende tot stand. 
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2. De oudste vermelding van de familienaam Theu(w)s in Bergeijk 

 

Zoals  hiervoor al vermeld viel Bergeijk onder het Kwartier van Kempenland, wat één 

van de vier kwartieren was van de Meijerij van ’s-Hertogenbosch, die weer onderdeel 

was van het Hertogdom Brabant. 

In de tweede helft van de zestiende eeuw was dit Hertogdom  één van de Zeventien 

Provinciën, ook wel de Nederlanden genoemd. Dit gebied besloeg een groot deel van 

het huidige Nederland, België, Luxemburg en een klein stukje van Noord-Frankrijk 

(zie afbeelding 2) 

In die tijd werden de Nederlanden bestuurd vanuit Spanje. Filips II, zoon van Karel V 

was toen koning van Spanje en landsheer over de Nederlanden die daarom ook wel de 

Spaanse Nederlanden genoemd werden. 

Als gevolg van de onderdrukking van de protestanten door het katholieke Spanje, 

heerste er veel onrust in de Nederlanden, hetgeen uiteindelijk zou leiden tot de 

beeldenstorm in 1566. 

 

 

.  

 

Afbeelding 2.  De Zeventien Provinciën. 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Espagnols.PNG
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Om de orde te herstellen stuurde Filips II Alva, ook wel de ijzeren hertog genoemd, 

naar de Lage Landen.  Alva, die in 1567 in Brussel aankwam, nam meteen een aantal 

maatregelen om de opstand de kop in te drukken. Hij stelde de Raad van Beroerte in, 

in de volksmond ook wel Bloedraad genoemd. Daarnaast nam hij een aantal 

belastingmaatregelen die veel weerstand opriepen bij de bevolking. Dit alles 

resulteerde uiteindelijk in de 80-jarige oorlog (1568-1648). 

 

Eén van de belastingmaatregelen die ingevoerd werden, was de Honderdste Penninck. 

Dit was een eenmalige belasting van 1% op alle bezittingen van roerende en 

onroerende aard. De bezittingen die mensen hadden werden vastgelegd in het boek van 

de Honderdste Penninck en voor Bergeijk zijn deze gegevens bewaard gebleven. 

Dit boek wordt bewaard in het Rijksarchief in Den Haag
2
 en Daniel Vangheluwe van 

de Stichting Eicha heeft hiervan een transcriptie gemaakt, d.w.z. de schrijfwijze van de 

Oudnederlandse letters is omgezet naar voor ons leesbare letters. 

Het is in dit boek uit 1569 waarin de oudste mij bekende aanwijzing is te vinden naar 

een familie Theu(w)s in Bergeijk.  

Op de eerste pagina van dit boek staat het volgende genoteerd, 

 

Bergeijck 

Dit sijn de quoijeren van de honderdste penninck van alle onroerende goederen 

gemaeckt den IX decembris anno XVC negen en tseestig ende nu weder omme 

gedundeert bij parceelen elck landt ende groese besunder den XVII october anno XVC 

een en tseeventig bij Hubrecht Zoens, Delis Craendonchs, Joris Hoeffmans ende Aerdt 

Vermaden geputeerde van de taxatie van de honderdste penninck onder hunne eedt 

gedaen in handen van Adam Quackelaers Stadthouder des Schoutents van Kempelandt 

in presentie van Scepenen. 

 

Dan volgt voor de verschillende heerdgangen een opsomming van onroerende 

goederen en hun eigenaren, o.a. van Aerdt Teuws op de Webosch 
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Webosch proprietarissen 

 

Aerdt Teuws proprietaris huysinge  metten aengelaech….1 lopense 

It  stuck lants ….,4 lopense 

It  stuck lants ….1 lopense 

It  stuck lants ….1 lopense 

It  stuck lants ….1 lopense 

It 1 stuck groes..2 lopense 

It 1 stuck groes..1 lopense 

It 1 stuck groes..1 lopense 

It 1 scaepsvelt…..2 lopense 

op Webosch 

 

 

Op de Weebosch woonde dus in 1569 ene Aerdt Teuws die prop(rietaris) (= eigenaar) 

was van een huis met aangelag met een oppervlakte van 1 lopense. 

Verder bezat  hij 4 stuks akkerland met een totaal oppervlak van 7 lopense, 3 stuks 

groes (weiland) met een totaal oppervlak van 4 lopense en een stuk van 2 lopense voor 

het houden van schapen. Een ander post die we nog terugvinden in deze bron is de 

volgende: 

Aerdt Teuws gehuert van Jan Coppen 

1 stuck lants….1 l 

It 1 stuck groes 40 royen op Webosch 

 

Aerdt Teuws huurde dus ook nog een stuk land van 1 lopense en een stuk weiland van 

40 royen (= roeden) van Jan Coppen, ook weer op de Weebos. 

Tot zover de aanwijzingen die te vinden zijn in het boek van de Honderdste Penninck 

uit 1569. Of dit een voorvader is van de familie Theu(w)s in Bergeijk zoals we die nu 

kennen, is met deze aanwijzing alleen natuurlijk niet te zeggen. 
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3. Andere bronnen 

3.1 Rechterlijk archief van Bergeijk
8 

In paragraaf 1 is het rechterlijk archief al even ter sprake geweest. Het is een zeer 

interessante bron voor genealogisch onderzoek. Bijvoorbeeld bij aan- of verkoop van 

onroerend goed, testamenten, wettelijk huwelijk, juridische en financiële zaken, werd 

voor de Schepenbank of Dingbank een akte opgemaakt. 

Verderop in dit verhaal zullen we diverse aktes uit dit archief tegenkomen. Zo ook de 

volgende aktes uit 1596, 1600 en 1642. 

 

 
Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 20, 1596, folio 1 

 

Hieronder de transcriptie van bovenvermelde akte. 

 

Dat voor ons coomen sijn Geertken Gijs Vermayen dochter met Aert Theus haeren 

man ende momboir bekende met gewone vertijdenisse regtelijck opgedragen 

overgegeven ende getransporteert te hebben Jannen Keesmaeckers alsulcken 

kijnsgedeelte haer verstorven van Aert Vermaijen haeren neeffve gelegen op de Berckt 

bekende daeraff vernuecht ende betaelt te weesen schellende Jan Keesmaeckers en 

sijne naecomelingen daeraff quijdt van nu ten ewigen daege ende gelooffende daer op 

nijet meer te soecken ofte doen soecken onder verbant van hunne personen ende 

goederen hebbende ende vercrijgende. 

Actum den 8en Januarij 1596   Scabini Jacop Hendrix ende Jan Tijs. 

 

In deze akte wordt beschreven dat Geertken, de dochter van Gijs Vermayen, die 

getrouwd was met Aert Theus, haar kindsdeel dat ze had verkregen na overlijden van 

haar neef Aert Vermayen, verkoopt aan Jannen Keesmaeckers.  
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In paragraaf 2 hebben we gezien dat in het boek van de Honderdste Penning uit 1569, 

Aerdt Teuws op de Weebos genoemd wordt. Ook Gijs en Aert Vermaden komen 

daarin voor; zij hadden bezittingen op de Lage Berkt. 

De akte is opgemaakt in bijzijn van Schepenen (Scabini) Jacop Hendrix en Jan Tijs. 

Ook in de volgende akte uit 1600 worden Aert Theus en zijn vrouw Gertrudis 

(Geertken of Geertruijt) genoemd. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 21, 1600, folio 21 

 

Peter Lemmens bekende rechtelijck opgedragen ende erffelijck overgegeven te hebben 

transporteren mits desen Aerd Theus ende Gertrudis sijne huijsvrouw een huijssinge 

metten halven aengelag op Webosch gelegen ende met deselve gelegen sijnde binnen 

de parochie van Bergeijck ende Peter voornoemd vanweege Maria Lemmens sijnder 

suster verstorven sijnde, met eene sijde neffens erve Eelke Sanders, d'ander sijde 

neffens sijne wedergedeelte, d'een eijnde aen de gemene straat, d'ander eijnde aen 

erve Geridt Ooms, met alsnog eene beempt op Weebosch gelegen aen de Leemscuijllen 

met eene sijde neffens Geridt de Schutter en d'ander sijde neffens erve Aert Cuene, met 

beijde eijnden aen de gemeijnt, met alsnog eene acker groot omtrent vijff loopensaet 

met eene sijde neffens erve Anthonis ...., d'andere sijde neffens erve Lemmen Laukens, 

d'eene eijnde aen Geridt Ooms erve, d'ander eijnde aen den Eerselsen gemeijnen weg, 

etc….. 

Actum den vijffsten dag maij 1600 voor Schepenen Hendrick Cocx ende Aert Peters. 

 

In de akte kunnen we lezen dat Aerd Theus en zijn vrouw Gertrudis een huis, een 

beemd aan de Leemskuilen en een akker kopen, dit alles op de Weebos. In de 

volgende paragraaf onder folio 4 v, alinea 1 worden de Leemskuilen weer genoemd. 

Het betreft dan bezittingen van Aert zoon van Aert Theus op de Weebos. 

 

Onderstaande akte uit 1642 vertelt ons al weer iets meer over andere leden van de 

familie Theu(w)s in die periode. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 28,1642, folio 209 

 

Dat voor ons comen sijn Aert Theeus voor hem selve ende mede als momboir over de 

onmondige kijnder Gijsbert sijn broeder ende de onmondige kijnder Beliken sijn suster 

partije ter eenre sijde ende Wouter Peters voor hem selve ende Andries Wouters als 

momboir van de onmondige kijnder Matheus sijne broeder partije ter andere sijde 

hebben gedaen scheijding ende deijlijng van seckere erffgoederen huijs, hoff, lant ende 

bempt hen condividenten aengestorven van Wouter Theeus haeren oom ende Marie 

sijn suster, 

In de ierste is tedele gevallen Aerde voorschreven eene halven bempt geheeten de 

Coppenbempt gelegen met deen sijde aen Aerts voorschreven ende dander sijde daert 

affgedeijlt is, item noch twee weijtvelden aen malcanderen dene sijde aen Vreijs 

Cornelis erve dander sijde aen sijn wedergedeelte, item noch eene bocht geheete den 

Coppenbocht met dene sijde aen erff Vreijs Cornelis, dander sijde aen Jan Lemmens 

erve, item noch eene acker geheete den Maning? acker gelegen met dene sijde aen erff 
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Niclaes Baers, dander sijde aen erff Peter Janssen, noch een stuck in eene bempt 

genoempt den Hogenbempt soo dat affgepaelt is met dene sijde aen eene straet, dander 

sijde daert affgedeelt is, item noch een stuck erff int aengelach met het geheel huijs 

met eene eijkenboom staende voor het huis. 

Ten tweede is Andriesse ende Woutere voorschreven tedeele gevallen den halven 

Coppenbempt dene sijde nevens erff Meus Custers, dander sijde daert affgedeelt is, 

item noch twee weijtvelden dene sijde Aert Theeus erve, dander sijde daert affgedeelt 

is, item noch eene bocht geheete den Hoogenbocht dene sijde neven erff Nicolaes 

Baers dander sijde neven erff Margriet Huijb Baers,item noch eene acker geheete de 

Putsacker dene sijde neven erff Peter Janssen erff dander sijde neven erff Jan Huijb 

Baers, item noch eene acker genoempt de Vrouwkesacker dene sijde neven erff Joost 

Henricx dander sijde neven erff de kijnder Corstiaen Janssen, item noch de geheele 

schuur ,het cleijn huijske ende moet toehebben xxv gulden eens met halve gedeelt int 

aengelach soo partijen dat hebben malcanderen aengewesen met noch den halven hoft 

met noch...in eenen bempt genoempt den Hoogenbempt dene sijde daert affgedeelt is 

dander sijde aen Wouter ende Andriesse voorschreven erve. Gelovende...etc 

Actum 3 februarij 1642 

 

Condividenten zijn deelgenoten, dus de erfgenamen in deze nalatenschap. 

 

In de akte wordt beschreven wie partij zijn bij de verdeling van de nalatenschap van 

Wouter Theeus en zijn zus Marie en wat elk van de partijen erft. 

Uit de akte blijkt dat Aert Theeus, die zoals we later zullen zien een zoon was van Aert 

Theus en Gertrudis (zie aktes van 1596 en 1600), in ieder geval een broer Gijsbert en 

een zus Beliken had. Zowel zijn broer Gijsbert als zijn zus Beliken hadden 

(onmondige) kinderen d.w.z. dat die kinderen nog niet de leeftijd hadden dat ze voor 

zich zelf konden optreden en Aert trad op als hun momboir (voogd). Gijsbert en 

misschien ook Beliken waren waarschijnlijk al overleden. 

Maar wie waren dan de personen van de andere partij, Wouter Peters en Andries 

Wouters die optrad voor de onmondige kinderen van zijn broer Matheus. Om dat te 

achterhalen zijn meerdere andere bronnen geraadpleegd (zie 3.2 t/m 3.4). 

 

Opmerking: Verschillende veldnamen uit deze akte o.a. Coppenbempt, Coppenbocht, 

Hogenbempt, Putsacker en Vrouwkesacker zijn terug te vinden in het 

boek “Bergeijk in kaart” dat de situatie in 1832 weergeeft. Veel 

veldnamen blijken dus al eeuwenoud te zijn. Alle percelen lagen tussen 

het Neereind op de Weebos en het Broekskenseind. 
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3.2  Cijnsboek van de Hertog van Brabant
3
 

Het cijnsboek van de Hertog van Brabant is een boek waarin bezittingen staan 

genoteerd, die inwoners van Bergeijk hadden en waarover belasting (cijns) moest 

worden betaald. Het cijnsgebied van de Hertog omvatte maar bepaalde delen van 

Bergeijk waaronder ook de Weebosch. Het boek is van het jaar 1627. Hierin treffen we 

een aantal cijnsposten aan waarin de naam Theu(w)s voorkomt. 

folio 29r, alinea 1 

 

Aert soone wijlen Aert Aert Theus de Jonge woonende opte Weebos, verclaert te 

besitten huijs schuijr hoff ende aengelegen erve met den Hoogenbeempt  gelegen opte 

Weebosch groot omtrent vijff loopensaet , d ‘een sijde aen erve Lemmen Steven 

Vrancken, d ‘ander sijde aen erve deselven Lemmen Stevens, d ‘een eijnde aen erve 

Willem Sgroovens, d ‘ander eijnde  de strate.        Folio 3 verso belast met 15 denari 

 

Naast de bezittingen die in bovengenoemde cijnspost staan vermeld, bezat Aert Theus, 

wiens vader al overleden was, nog enkele stukken grond: 

 

folio 4r, alinea 4 

Aert soone Aert Theus van de Weebos verclaert te besitten een stuck ackerlant 

genoemt de Grootenacker….. 

folio 4v, alinea 1 

Aert soone Aert Theus voorschreven verclaert alsnog te besitten een stuck beempts 

gelegen aen de Leemscuijllen op de Weebos…. 

Ook wordt Aert Theus of Aert Aert Theus in diverse cijnsposten genoemd als 

reengenoot (= eigenaar van een aangrenzend perceel), in twee daarvan wordt 

gesproken over reengenoten “de kijnder Aert Theus” en een keer wordt genoemd 

“Aert Aert Theus ende Wouter Aert Theus” (zie folio 29r, alinea 4). 

 

Ook leren we uit het cijnsboek nog enkele andere leden van de familie Theus kennen. 

 

folio 29r, alinea 3 

Lijske dochter Willem Jans van Orten?, huijsvrouw Aert Aert Theus de Jonge opte 

Weebos besit het vierendeel in een Bocht wesende ackerlant etc…. 
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Aert Theus was dus getrouwd met Lijske  (Elisabeth)  dat een dochter was van Willem 

Jans van Orten? ( de achternaam is moeilijk te lezen uit originele tekst). 

 

folio 29r, alinea 2 

 

Wouter soone Wouter Peter de Scheper verweckt bij Heijlke dochter Aert Aert Theus 

woonende op de Weebos besit een schuijr hoff ende aengelegen erffe opte Weebos 

gelegen groot omtrent 2 ½ .loopensaet d’een sijde aen erve Aert soone Aert Aert Theus 

daervan gedeijlt, d’andere sijde aen erve Lemmen Steven Vrancken, d’een eijnde aen 

erve Willem Sgrooven, d’andere eijnde aen de gemeijne strate. 

Het feit dat de hierboven genoemde Wouter zoon van Wouter Peter de Scheper al 

bezittingen had, betekent dat hij waarschijnlijk een leeftijdsgenoot van Aert Theus (de 

Jonge) was. Zijn moeder Heijlke moet dan een zus geweest zijn van de overleden Aert 

Aert Theus die we in de cijnspost onder folio 29r, alinea 1 gezien hebben. 

Misschien waren Heijlke en Aert weer  kinderen van Aerdt Teuws die we al 

tegenkwamen in het boek van de Honderdste Penninck van 1569. 

 

folio 39v, alinea 4 

 

Mariken dochter Gerard Henrik Gheerkens opte Weebos verclaert te besitten huijs, 

schuijr, hoff ende aengelegen erve opte Weebos groot omtrent twee loopensaet, d’een 

sijde de kijnder Jan Gheelis Neelkes weduwe Aert Luenen, d’ander sijde aen erve 

Geertruijt weduwe Aert Theus ende Jenneke haere suster daervan gedeijlt, d’een 

eijnde Jan Lemmens, d’ander eijnde aen de gemeijn strate. 

Geertruijt de weduwe van Aert Theus die hier genoemd wordt was zeer waarschijnlijk 

Geertken Vermayen die we in paragraaf 3.1 al zijn tegengekomen. 

 

folio 13v, alinea 2 
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Matheus Wouters man en momboir van Lijske dochtere Peeter Wouters verclaert te 

besitten huijs, schuur, hoff en aengelegen erff op de Witrijth groot omtrent drije 

loopensaete d’een sijde aen erve Jan Goyaerts  de Jonge d’ander sijde aen erve 

Bartholomeus Jan Goyaerts, d’een eijnde aen erve de kijndere Bartholomeus Oppers 

d’ander eijnde aen de gemeijne straete. 

Andere interessante informatie die het cijnsboek oplevert, is de plek waar de familie 

Theus in 1627 op de Weebosch gewoond moet hebben. 

 

folio 29 r, alinea 4 

 

Lemmen Steven Vrancken alias Lemmen Elssen woonende opte Weebos verclaert te 

besitten een hoffstadt ende aengelegen erve groot omtrent 1 ½ loopensaet gelegen opte 

Weebos d’een sijde aen erve Wouter soone Wouter Peter de Scheper, d’ander sijde 

aent Creijthoff  straetke, d’een eijnde aende Hoogenbeempt toecomende Aert Aert 

Theus voorschreven, d’andere eijnde aende gemeijne straete, alsnog een stuck erffs 

genoempt Venne wesende heijlant en weijlant groot omtrent sesse loopensaets gelegen 

opte Weebos, d’een sijde aen erve Mari Verreijcken heijtvelt d’ander sijde aen erve 

Aert Aert Theus ende Wouter Aert Theus, d’een eijnde aen erve Mari Aert Verreijcken, 

d’ander eijnde aen erve Corstiaen Back. 

In de bovenstaande tekst lezen we dat Lemmen Steven Vrancken’s erf o.a. grenst aan 

het Creijthoff straatje en ook aan de Hoogenbeempt van Aert Aert Theus. 

Eerder zagen we al in de cijnspost folio 29 r, alinea 1, dat Aert Theus een huis, schuur 

en hof bezat met aangelegen erf met de Hoogenbeempt, met als een van de 

reengenoten Lemmen Steven Vrancken. 

 

 
Afbeelding 3.  De Weebosch in 1832

4
. 
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Het huis van Aert Theus moet dus ook in de directe omgeving van het Creijthoff 

straatje gestaan hebben.Volgens het boek “Bergeijk in kaart” 
4
 was het Creijthoff 

straatje een pad dat vanaf het Neereind door de beemden naar de Zandhoef liep.  

Bovenstaande kaart die is overgenomen van het boek “Bergeijk in kaart”, geeft een 

gedeelte van de Weebosch in 1832 weer.  

Middenonder loopt het Hoogeind richting Luijksgestel. De weg die van ’t Zand 

richting het Broekskenseinde loopt is het Neereind. Het Creijthof straatje is met een 

pijl  aangegeven. De afbeelding hieronder is een detail van afbeelding 3. 

 

 
 

Afbeelding 4. Detail van afbeelding 3 ter hoogte van het Neereind in 1832
4
. 

 

 

De weg die we hier zien lopen van middenonder naar rechtsboven is het Neereind met 

daarnaast een aantal huizen (rode rechthoeken). De blauwe lijn is het riviertje de Run. 

Het Creijthof straatje is weer met een pijl aangegeven. Aan de benedenzijde van dit 

pad zien we een aantal percelen met als veldnaam “Hogen beemd”. Deze namen 

moeten dus al eeuwenoud zijn geweest. Afgaande op de tekst uit het cijnsboek van de 

hertog van Brabant zou de familie Aert Theus in 1627  in deze omgeving gewoond 

kunnen hebben. 

Kijkend naar de situatie in 2010 moet dit ergens in de buurt van Weebosch 

huisnummer 50 zijn. 
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3.3  Cijnsboek van Coenen 

 

Een ander cijnsboek dat loopt over de periode 1584-1650  is dat van Coenen
5
. In 1569 

wordt voor het eerst een cijnsboek genoemd van ene jonker Rijckaert  Koenen die 

Schout van Kempenland was
4
. Het cijnsboek dat loopt van 1584-1650, was in 1650 in 

bezit van jonker Henricus Coenens.  

In dit boek komen we de volgende vermelding tegen: 

folio 18v, cijnsnr. 60 

Voor de weduwe van Aert Teeuwens met haer twee kinderen te weten Aert en Wouyt 

op den Weebosch….. 

 

In cijnsnr. 60 wordt gesproken over een familie Teeuwens op de Weebos. Nu 

behoorde de Weebos niet tot het cijnsgebied van Coenen, maar deze cijns had 

betrekking op onroerende goederen in Westerhoven waarover belasting moest worden 

betaald. Mogelijk zijn die bezittingen vanuit een erfenis verkregen, want reeds in 1569 

komen we de naam Theus of Teuws ook al tegen in Westerhoven
2 

. Ook kan het uit 

een erfenis van de weduwe Aert Teeuwens in bezit zijn gekomen. 

 

 

 

 

3.4  Doop-, trouw- en begraaf-registers (DTB)
6
 

 

Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) besloot de katholieke kerk dat een 

huwelijk voortaan gesloten moest worden in de kerk ten overstaan van een priester en 

getuigen na drievoudige afkondiging. De verbintenis moest worden vastgelegd in een 

trouwregister. Ook de registratie van de doop werd daarbij geregeld. 

Het duurde enige tijd alvorens deze registratie consequent werd toegepast. Vandaar dat 

de betreffende kerkelijke registers in Noord-Brabant eigenlijk pas rond 1580 beginnen. 

Veel later ging men ook over tot het registreren van begrafenissen. 

Voor Bergeijk is het oudst bekende doopregister van 1626 (zie afbeelding 5). 

Bij de eerste doopaktes van 1626 vinden we meteen al een interessante aanwijzing. 

Op 11 januari van dat jaar werd Arnoldus Theus gedoopt, zoon van Arnoldus Theus en 

Elisabeth. Doopgetuigen waren Walterus Theus en Elisabeth Theodori Wijnants. 

Eerder hebben we al gezien dat Aert (=Arnoldus) Theus getrouwd was met Lijske (= 

Elisabeth). 
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Afbeelding 5.  Doopakte van Arnoldus Theus 11 januari 1626 

 

In par.5 zullen we zien dat uit bovengenoemd huwelijk meer kinderen geboren 

werden. Ook Gijsbert de broer van Aert (Arnoldus) komen we tegen in dit 

doopregister. 

8 mei 1629, gedoopt een onwettige dochter van Gisberti Arnoldi Theus en Anna 

Joanna Hendrix, getuigen Theodorus Henrici en Elisabetha Arnoldi Theus junioris. 

10 april 1633, gedoopt Joannes filius Gisberti Arnoldi en Anna, getuigen Joannes 

Anthoni en Elisabetha Arnoldi. 

27 mei 1635, gedoopt Arnoldus Gisbertus filius Gisbertus Arnoldus et Anna, getuigen 

Walterius Theus en Maria Bartholomeus Heijshevels. 

 

Hieronder een doopakte uit 1626 van Petrus zoon van Matheus Wouters en Elisabeth. 

Wouter Theus is daarbij één van de getuigen. Uit het cijnsbooek van de Hertog van 

Brabant weten we dat Matheus Wouters was getrouwd met Lijske (Elisabeth) Peters.  

 

 
 

In1632 en 1634 werden nog twee dochters geboren uit dit huwelijk. 
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4. Wat we tot nu toe weten. 

 

Op grond van de gegevens die we tot nu toe kennen uit de vermelde bronnen zou het 

eerste stukje van de stamboom Theu(w)s er  uitgezien kunnen hebben zoals in het 

overzicht op de volgende pagina is weergegeven. Daar waar de juiste gegevens 

ontbreken, zijn vraagtekens gezet of  inschattingen gemaakt.  

Linksboven onder generatie staat met een Romeins cijfer het generatienummer 

aangegeven. Rechtsboven een kolom met daaronder een verwijzing naar de bronnen 

waaruit de informatie is gehaald. 

In het vervolg van dit stukje geschiedenis van de familie Theu(w)s in Bergeijk, zullen 

de verschillende generaties ook met een Romeins cijfer worden aangegeven. Daarbij 

zullen kinderen uit een bepaald huwelijk met opeenvolgende letters worden benoemd, 

te beginnen met de vierde generatie, omdat van eerdere generaties deze gegevens 

ontbreken. 

 

 Toelichting op het overzicht. 

 

Generatie I: Omdat meer gegevens ontbreken is niet met zekerheid te zeggen of 

genoemde “Aerdt Teuws op  Webosch” (zie par. 2) in deze stamboom 

thuishoort. 

Generatie II: Met de informatie uit het rechterlijk archief ( zie par. 3.1) en uit het 

cijnsboek van de Hertog van Brabant ( zie par. 3.2) mogen we aannemen 

dat Aert Theus, die getrouwd was met Geertruijt Vermayen, een broer 

was van Heijlke die getrouwd was met Wouter Peter de Scheper. 

Waarschijnlijk waren Wouter Theus en zijn zuster Marie ook broer en 

zus van Aert en Heijlke. Wouter en zijn zus Marie waren waarschijnlijk 

niet getrouwd en na hun overlijden werd hun nalatenschap verdeeld 

onder de kinderen van hun broer Aert, te weten Aert, Beliken en Gijsbert 

en de andere partij Wouter Peters en Andries Wouters als momboir van 

de kinderen van Matheus zijn broer. Wie was die andere partij ? 

GeneratieIII: Uit de bronnen onder par. 3.2 en par. 3.4 weten we dat Matheus, die in de 

  erfdeling wordt genoemd, was getrouwd met Lijske Peters.   

  Waarschijnlijk was Matheus overleden en trad zijn broer Andries op als 

  voogd over de onmondige kinderen van Matheus en Lijske. Wouter en 

  Lijske Peters waren zeer waarschijnlijk kinderen van Heijlke Theus en 

  Wouter Peter de Scheper en dus ook erfgenamen van hun oom Wouter 

  Theus en zijn zus Marie. 

Generatie IV: Gegevens zijn bekend uit de doopregisters van Bergeijk.  

 

De gegevens uit het cijnsboek van Coenen onder par. 3.3 kan ik hier niet plaatsen. 
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5.  Genealogie van Aert Theus (III) en Lijske (van Orten)  
 

Eerder zagen we al dat uit het huwelijk van Aert (Arnoldus) Theus en zijn vrouw 

Lijske (Elisabeth) in 1626 een zoon Arnoldus werd geboren. In het overzicht hieronder 

zijn al hun kinderen vermeld, die in het doopregister zijn terug te vinden. 

 

IVa)  Arnoldus  

gedoopt: 11 januari 1626, getuigen Walterus Theus en Elisabeth 

Theodori Wijnants 

 

Arnoldus is waarschijnlijk vóór 1638 overleden omdat dan weer een zoon  geboren 

wordt die Arnoldus wordt gedoopt. 

 

IVb) Johannes  

gedoopt: februari 1628, getuigen Gisbertus Arnoldi Theus en 

Leonora Gerardi 

 

Nergens in de archieven is nog iets terug te vinden over Johannes, dus ook hij is  

waarschijnlijk op jonge leeftijd overleden, of vertrokken uit Bergeijk. 

 

IVc) Lambertus 

gedoopt: 11 november 1629, getuigen Petrus Jacobi Berghmans en 

Jacobina Johannes Matthie 

getrouwd :   ca. 1655 met Jenneke Meus Backx,  

begraven:  ca. 1693     zie verder par.6 

 

IVd) Sthephanus 

gedoopt:  8 maart 1632, getuigen Arnoldus Huberti Baers en 

Gertrudis Johannes Anthonij 

 

Sthephanus  is waarschijnlijk vóór 1650 overleden omdat dan weer een zoon  geboren 

wordt die Stephanus wordt gedoopt. 

 

IVe) Elisabeth  

gedoopt: 4 november 1635, getuigen Dilemnes Stephani en 

Margareta Arnoldi 

 

getrouwd: ca. 1660 met Joannes Wouters Swagers 

begraven: ?      zie verder par. 8 
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IVf) Arnoldus  

gedoopt: 7 januari 1638, getuigen Gerardus Nicolai Baers en Anna 

Arnoldi 

 

Arnoldus is waarschijnlijk vóór 1640 overleden omdat dan weer een zoon  geboren 

wordt die Arnoldus wordt gedoopt. 

 

IVg) Arnoldus  

gedoopt: 10 augustus 1640, getuigen Arnoldus Johannes en 

Heijlwigis Petri Simons 

 

getrouwd: ca. 1670 met Antonetta Aert Cloots 

begraven: ca.1700     zie verder par. 9 

 

IVh) Wilhelmus 

gedoopt: 2 augustus 1643, getuigen Johannes Christophori en 

Elsbena Jacobi 

 

Nergens in de archieven is nog iets terug te vinden over Wilhelmus, dus ook hij is  

waarschijnlijk op jonge leeftijd overleden of vertrokken uit Bergeijk. 

 

IVi) Stephanus  

gedoopt:   1 november 1650, getuigen Anna Gijsbrechts 

 

getrouwd:   ca.1675 met Willemijn Aert Cloots 

begraven:   ca.1725     zie verder par. 10 

 

Voor een overzicht van het gezin van Aert Theus en Lijske (van Orten) zie blz. 25. 

 

Enkele opmerkingen: 

 

Omdat doopaktes pas vanaf 1626 beschikbaar zijn, is het niet zeker of Arnoldus die in 

1626 gedoopt wordt, ook het eerste kind is uit dit gezin. 

Bij de doop van Arnoldus (IVa) is Walterus Theus getuige. We zijn hem eerder al in 

andere bronnen tegengekomen maar wisten hem niet te plaatsen. 

Bij de doop van Johannes (IVb) wordt als getuige genoemd Gisbertus Arnoldi Theus, 

hij was een broer van Arnoldus (Aert) zoals we eerder al zagen. 
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Tot nog toe zijn we al een en ander te weten gekomen over Aert Theus. Met name het 

cijnsboek van de Hertog van Brabant is hierbij een interessante  bron gebleken. 

Ander belangrijke bronnen zijn de gemeentelijke
7
-, rechterlijke

8
- en notariele

9
 

archieven van Bergeijk. 

Uit  het rechterlijk archief blijkt dat Aert Theus in 1630 lid was van de Schepenbank. 

Schepenen werden met Bamis (St.Bavo , 1oktober)  voor één jaar aangesteld door de 

Schout van Kempenland. Zeer waarschijnlijk was dit Aert Theus van de Weebos. 

In Westerhoven woonde in die tijd weliswaar ook een familie Theus, maar in het 

rechterlijk archief van Bergeijk is uit de periode 1630-1645 geen akte gevonden 

waarin de naam Aart Theus in verband met Westerhoven genoemd wordt. Steeds 

hebben deze betrekking op Aart Theus van de Weebos.  

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 26, 1630, folio 235 
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In 1630 werden met Bamis in Bercheijck als schepenen aangesteld (Schabini ordinati 

Bavonis), Mr. Dierck van Essch, Goijaert Sijmons, Bartholomeus Jan Ooms, Aert 

Roeffen, Henrick Geridts, Henrick Jacob van Balen en Aert Theeus. 

 

Hieronder is een gedeelte weergegeven van een akte uit 1643, waaruit blijkt dat Aert 

Theus toen rekenmeester was. Zeer waarschijnlijk is dit ook weer Aert Theus van de 

Weebos. De transcriptie staat onder het origineel vermeld. De akte gaat over het zetten 

en taxeren van de tienden van de Weebos. Het tiendrecht en de windmolen die ook 

genoemd wordt, waren toen eigendom van de abdij van Postel. Meer over de tienden is 

te lezen in paragraaf 14. 

Bron:  Archief van de abdij van Postel, Bergeijk, inventarisnr. 149/30 

 

 
 

Wij ondergescreven representerende ende ons midts desen onwederoepelijcken 

sterckmaeckende voer de gemeyne naergebueren ende het Corpus der heerlijckheyt 

van Bercheyck met den gehuchte van den Wedebosche kennen ende lijden midts desen 

ontfangen ende geproffiteert te hebben van wegen den eerwaarde heere Heer 

Cornelius van Boesdoncq prelaet des goidtshuys van Postel de somme van vijffve 

hondert ende vijftich carolus guldenen eens, de fransche crone a vijff carolus gulden.  
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Ende dat in volle betaelinge van den contracte in date deser aengegaen over het setten 

ende tauxeren der thienden des voirschreven goidshuys alhier competerende beneffens 

den wintmolen, etc. 

Actum binnen Bercheyck dese 29-en july 16 honderd ende dryentveertich. 

 

 
 

De akte is door een tiental leden van het Corpus van Bergeijk ondertekend. Bij dit 

soort belangrijke aangelegenheden, het ging tenslotte om een grote som geld, waren 

naast de Schepenen ook andere ambtenaren vertegenwoordigd zoals borgemeesters, 

rekenmeesters, armenmeesters, zetters en soms ook notabelen van het dorp. 

Hierboven enkele van de leden van het Corpus. Van boven naar beneden lezen we 

“Symon Raessen rekenmeester”, “Dyt is het merck van Lamert Jordens  + ” die toen 

één van de Schepenen was, “ Aerdt Theeus rekenmeester” en “Frans Drijdoncx als 

ghetuijghe”. De akte is mede ondertekend door Jan Tijssen die toen dorpsschrijver 

was. 

Rekenmeesters waren ambtenaren die toezicht hielden op de  gemeentefinanciën. Op 

de taak van borgemeester, armenmeester en zetter komen we terug in paragraaf 6. 

 

In 1652 verkocht “Aert Aert Theeus opte Weebosch” nog twee gedeelten van een 

beemd genaamd de Martens beemd (RAB 29, 1652, folio 329), maar Aert Theus en 

Lijske zijn vrouw zijn waarschijnlijk vóór 1662 overleden, want in de kohieren van de 

verponding van de Weebosch van het jaar 1662 (Bron 7, inv.nr. 213)  staat vermeld:  

 

“De kinderen Aert Theeus 19-13-0” 

 

Verponding was een belasting die werd geheven op onroerend goed.  

 

In het overzicht op de volgende pagina is het gezin van Arnoldus (Aert) Theus 

weergegeven. Daar waar vraagtekens staan ontbreken gegevens voornamelijk vanwege 

hiaten in de archieven.  
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De namen zijn in dit overzicht vermeld zoals deze ook in de doopaktes zijn 

opgetekend. 
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6. Genealogie van Lambert Aert Theus (IVc) en Jenneke Meus Bacx  

 

Lambert Aert Theus was getrouwd met Jenneke (Joanna) Meus Bacx. Deze informatie 

komt niet uit de DTB’s van Bergeijk want uit deze periode zijn nauwelijks trouwaktes 

bewaard gebleven, maar in het rechterlijk  archief 
8
 zijn diverse aanwijzingen te 

vinden, o.a. in de onderstaande schepenaktes uit 1671 en 1690. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 32, 1671, folio 169 

 

Dat voor ons comen is Jan Janssen Baers heeft bij gewoone vertijdenisse opgedragen 

en erffelijck overgegeven aen Jenneke Meus Bacx huijsvrouw Lambert Aert Theus een 

stuck groes genoempt het Heijsbroek groot omtrent 1/2 loopensaet d'een seijde daert 

afgedeeld is Adriaen de Smet, d'ander seijde Jan Gerart Baers, d'een eijnde Adriaen 

de Smet, d'ander eijnde Simon Hoemans, item een stuck lants op de Lege Vennen groot 

omtrent 3 spijntsaet, d'een seijde Jan Gerart Claes, d' ander seijde de kijnderen 

Gerart Wouter Merx, d'een eijnde de gemeente, d'ander eijnde Jan Baers, item een 

stuck in de Hooge Vennen groot omtrent 1/2 lopensaet d' een seijde Aert Theus, 

d'ander seijde Jan Aerts, d'een eijnde de gemeente, d'ander eijnde de cooper etc.... 

Actum den 16 april 1671  

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 35, 1690, folio 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Dat voor ons gecomen sijn Lambert Aart Teus en Jenneken Bartholomeus Bacx 

desselfs huijvrouwe geassisteert met haren voornoemde man en momboir, dewelke 

verclaarde met de gewone vertijdenisse gecedeert en getransporteert te hebben aan en 

ten behouve van Hendrik Paulus Schonen en Maria Jans desselfs huijsvrouwe, seker 

stuck ackerlands genaamt de Binnenacker groot omtrent anderhalff lopenzaat gelegen 

op de groote Witrijt onder de parochie van Bergeijk, etc…….. 

Actum den sesden januarij XVI negentig,Testes Philips Helsemans en Jan Jansen 

Keunen, Bekennen zij transportanten van de inhoude deser transporte voldaan en 

betaalt te wesen met een somme van een en veertigh  guldens. 

Philips Helssemans 

 

Eerder zagen we al dat Lambertus 11 november 1629 is gedoopt. In het doopregister is 

ook een doopakte te vinden die waarschijnlijk toebehoort aan zijn vrouw Jenneke. 

Op 15 november 1627  staat in het doopregister het volgende vermeld: 

 

15-11-1627  gedoopt Joanna Bax dochter van Bartholomeus Petrus Bax en Maria. 

   Getuigen Nicolaus Hubertus Baers en Catharina Bax. 

 

Lambertus en Jenneke zijn omstreeks 1655 getrouwd. In het doopregister komen we 

twee kinderen tegen die waarschijnlijk uit dit huwelijk geboren zijn: 

 

Vca 7 sept. 1657 gedoopt  Bartholomeus Lambertus zoon van Lambertus 

Aertsen en Joanna Meus 

Vcb 24 aug.1660 gedoopt Margareta Lambertus dochter van Lambertus Aerts 

en Joanna Bartholomeus 

 

Het kwam in die tijd wel vaker voor dat achternamen niet vermeld werden.  

Lambertus Aertsen was dus Lambertus zoon van Aert (Theus) en Joanna (=Jenneke) 

Bartholomeus was Joanna dochter van Bartolomeus (Bax). 

Meer vermeldingen van kinderen van Lambertus Aart Theus en Jenneke Bartholomeus 

Bacx zijn niet gevonden, mede ook omdat doopaktes uit de periode 1660-1672 niet 

bewaard gebleven zijn. Of deze kinderen getrouwd waren, of wanneer ze overleden 

zijn, heb ik nergens terug kunnen vinden. 

 

Lambertus Aert Theus komen we regelmatig tegen in de rechterlijke en gemeentelijke 

archieven. Op de volgende bladzijde is een deel van een rekening uit 1665 

weergegeven. Hieruit blijkt dat Lambertus toen borgemeester was over de Weebos en 

Witrijt. 

 

  



28 
 

Bron: Gemeentearchief van Bergeijk, GAB 66, 1665, folio 131, Rekeningen van de 

tienden. 

 

 

Reeckeninge voor Lambert Aert Theeus Borgemeester over de gehuchten Weebosch 

ende Witrijt anno 1665 ende bij deselve opgehaelt achthien cedullen de selve 

geaddeert monteren ten somme van 659-5-0 

Elk jaar werd van hogerhand voor elke heerdgang een borgemeester benoemd. Hij was 

verantwoordelijk voor het innen van belastingen, in dit geval de tienden (meer over 

tienden in paragraaf 14), waar hij in totaal over 18 rekeningen een bedrag van 659 

gulden en 5 stuivers had opgehaald. 

De belasting die inwoners moesten betalen werd vastgesteld door andere ambtenaren, 

de zogeheten zetters.  

Verschillende bronnen op het internet vermelden dat  borgemeesters in de regel tot de 

meest draagkrachtigen van het dorp behoorden omdat zij het risico liepen schulden uit 

eigen zak te moeten betalen. Zij stonden als het ware "borg" voor de dorpsfinanciën 

(vandaar: borgemeester). Of dat voor Lambertus ook zo was is niet bekend. 

 
 

Naast de vermelding van opgehaald geld volgt daarna een hele lijst van uitgaven. 

Hierboven is één van deze posten weergegeven met hieronder de transcriptie. 

 

“Item betaelt aenden Smet voor slooten ende sluetels aende kercke te maecken” 
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Hier zal wel de Heikerk bedoeld zijn op de grens bij Luijksgestel, want na de 80-jarige 

oorlog in 1648 werd de Hofkerk ingenomen door de protestanten (zie paragraaf 14). 

Ook in de rechterlijke archieven
8
 duikt zijn naam regelmatig op zoals in 1670 waar hij 

grond verkoopt. Hieronder twee voorbeelden van een deel uit zogeheten aktes van 

transport.  

RAB 32, 1670,  folio 134 

Dat voor ons gecomen sijn Lambert Aart Theus cum uxore hebben opgedragen ende 

erffelijck overgegeven aan Peeter Peeters cum uxore een stuck groes lant genaamt de 

Achterste Rijt gelegen op de Weebos groot omtrent de 15 roede etc…. 

 

RAB 32, 1671, folio 169 

Dat voor ons gecomen is Lambert Aert Theus heeft bij gewone vertijdenisse 

opgedragen en erffelijck overgegeven aen Jan Janssen Baers een stuck lants gelegen 

op de Groote Witrijt groot omtrent de 30 roede etc….. 

Een ander soort akte die we tegenkomen in het rechterlijk archief zijn aktes 

betreffende de Armentafel. In 1667  komen we twee aktes tegen waarin  Lambert Aert 

Theus belooft  jaarlijks geld of goederen te geven aan de Armentafel. 

De Armentafel, ook wel Armentafel van de Heilige Geest genoemd, was een fonds om 

de armen in het dorp bij te staan. Van oorsprong was het een parochiële instelling. De 

“Heilige Geest” werd altijd al “de vader der armen” genoemd vandaar deze benaming. 

 Door donaties, die blijkens de aktes met Ligtmisse (Maria Lichtmis 2 februari) 

werden gedaan, beschikte de Armentafel over middelen om de armen te helpen.  

De armenmeester of Heilige-Geestmeester beheerde de financiën van deze instelling. 

 

RAB 32, 1667, folio  ? 

 

Dat voor ons comen is Lambert Aert Matheeusen  voor Jan Pauwels Baers, gelooft 

alle jaere super se etc. op Ligtmisse dage te gelden ende te betaelen aen de taefelen 

der armen tot Bergeijck, twee gulden en 10 stuijvers , stellende daervoor ter 

onderpande, bovens de panden gestelt in eenen schepen akten van 1634 den 23 januari  

eenen beempt groot omtrent 2 lopense, gelegen tot Bergeijck opt Bruexkenseijnde etc. 

 

RAB 32, 1667,  folio 217 

 

Dat voor ons comen sijn, Jan Wouter Mercx, Lambert Aert Theeus cum suis, ende Jan 

Aert Baers, ieder respectieve voor een derdepaert , geloovende ieder afsonderlijk ende 

in solidum, voor de totale somme nagenoemt alle jaere super se etc., voor Geertruijt   
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weduwe Aert Theeus, te gelde ende te betalen aen de taefele der armen tot Bergeijck, 

op Ligtmisse dagen, negen loopense rogge, stellende daer voor te onderpande Jan 

Wouter Mercx sijn huijs, hoft ende aengelag groot omtrent twee loopensaet, gelegen 

op de Webosch, d’ene sijde de erftgename  Jan Thonis, d’andere sijde Jan Radeuxs, 

d’ene eijnde Gooris Adriaens, d’andere eijnde de gemeijne straete. Item Lambert Aert 

Theeuws sijn huijs, hoft , ende aengelag groot omtrent drie loopensaet, d’ene sijde Jan 

Aerts, d’ander sijde en eijnde des geloovers erve, d’ander eijnde de gemeijne straete. 

Item de voorschreve Jan Aert Baers sijn huijs, hoft, ende aengelag, d’ ene sijde 

Adriaen Hendricx, d’ander sijde d’erftgenaemen Aert Theeus, d’een eijnde Joost 

Hendricx, d’ander eijnde de gemeijnte, soo sij seijde geloovende in forma, Actum et 

testes ut supra. 

Opmerking: 

In veel aktes wordt alleen de naam van de man genoemd en wordt toegevoegd “cum 

suis” hetgeen betekent “met de zijnen” of “cum uxore” wat betekent “met zijn vrouw”. 

 

De bijdrage aan de Armentafel kon zowel uit geld als uit goederen bestaan en ging bij 

overlijden van de “donateur” meestal over naar één van de erfgenamen. Uit een akte 

van 23 januari 1634 (RAB 27, folio 24) blijkt dat Jan Pauwels Baers op die datum de 

belofte heeft gedaan jaarlijks 2 gulden en 10 stuivers te betalen aan de Armentafel, een 

belofte die in 1667 voortgezet wordt door Lambert Aert Theus. In de tweede akte was 

aanvankelijk Geertruijt de weduwe van Aert Theeus degene die de Armentafel 

steunde, maar nadat zij overleden was, is door de drie genoemde personen voor de 

schepenbank een nieuwe belofte afgelegd. 

 

In paragraaf 3.3 zijn we  Geertruijt weduwe Aert Theeus al tegengekomen. Zij was de 

de oma van Lambertus Aert Theus.  

 

In een akte uit 1684 (RAB 35, folio 40) wordt “Lammert Aart Theuws H. Geest of 

Armmeester”genoemd als lid van het Corpus van Bergeijk. De akte handelt over een 

lening waarbij de gemeente 250 gulden leent van “Steven Aert Theuws”, broer van 

Lambert. 

 

Lambertus Aert Theus is vóór 1694 overleden want in een schepenakte van dat jaar 

(zie paragraaf 8) wordt genoemd, “de weduwe Lambert Aart Teus”. 

Een paar jaar later, in 1698, wordt het overlijden van Lambert Aart Teus bevestigd in 

een notarisakte. Aangezien het origineel ontzettend moeilijk te lezen is, ontbreken hier 

en daar woorden in de transcriptie, die op de volgende pagina is weergegeven. 
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Bij het opstellen van de akte was haar zwager Aert Teus aanwezig. Ook worden twee 

kinderen genoemd, n.l. Meus haar zoon en Elisabet haar dochter, die zoals in de akte is 

te lezen, ieder honderd gulden erven, die ze blijkbaar dik verdiend hebben. 

De zoon Bartholomeus die in 1657 gedoopt is zal waarschijnlijk Meus zijn die in 

deze notarisakte genoemd wordt, maar Margareta komt niet in deze akte voor. 

Mogelijk is die al overleden en is Elisabet die wel in de akte voorkomt, geboren 

na 1660 een periode waarvan geen doopaktes meer bewaard zijn gebleven. 

 

 Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 23, Minuten van geloften, 1698, folio 29 

 

In jaere gods, 

Compareerden voor mij Adriaan Wachtelaer openbaar notaris bij de Edelmogende 

Raede van Brabant in s’Gravenhage geadmitteert tot Bergeijck residerende ter 

presentie van de getuijge nagenoempt, de weduwe Jenneke Meus Bacx die welck 

bekende wel en duijgdelijck schuldig te sijn aen Meus hare soon ende Elisabet haer 

dogter ieder de somme van eenhondert guldes, guldes  spruijtende van arbeijts ende 

verdiende bodeloon, welcke somme de voorschreven crediteuren sullen mogen 

profiteren uijt de gereetse goederen die voorschreven comparanten tot versekeringen 

der verdiende arbeijtsloon is verbindende mits deese constituerende 

onwederroepelijck tonder deeser, deese acte wettelijck te renoveren ende realiseren 

op….comparante erfgoederen van haar? zijde gecomen, die welcke daer toe ende in 

voldoeninge, der voorschreve somme is verbindende tot meerder versekeringen deeser 

dat dese haer twee kinderen de voorschreve somme wel 3 dobbel hebben verdiend in 

gebruijck sullen nemen de helft van de haffel, ende erfhaffel die hare comparant sij 

competerende vermits sij verclaert sonder hulp hare kinderen …….soude hebben…. 

ende in hare weduwse staet met deese haer twee kinderen na dode van hare man oude 

borgemeester schult betaelt heeft, renuntieren de voorschreven comparanten van alle 

exceptie? speciaal dat de regt… van goede…is…sij getekend speciael….de 4
de

 februari 

1698, present Jan Hoecx? En Jan Genen? als getuijgen. 

In de kantlijn staat: 

Weduwe Lambert Teus, geassisteert met Aert Teus. 

Waar de kinderen Meus en Elisabet gebleven zijn of wat er van hen geworden is, is 

mij niet bekend. Nergens in de archieven heb ik hierover enige aanwijzing kunnen 

vinden. Wel is duidelijk dat ze niet de taak van hun vader Lambertus overgenomen 

hebben, want in 1706 moet hun moeder Jenneke op bijna 80 jarige leeftijd het Neelen 

Beemdeken op de Witrijt verkopen om van het geld in hare armoede brood te kunnen 

kopen (zie volgende bladzijde).  
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Het perceeltje van een half lopenzaat of lopense (ca.800 m
2
) leverde haar 30 gulden op 

maar hierover moest nog belasting betaald worden n.l. de 40
ste

 penning (1/40 deel) en 

over deze 40
ste

 penning nog  de 10
de

 verhoging (1/10 deel). 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 36, 1706, folio 96 
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Dat voor ons gecomen is Jenneke Bartholomeus Bacx weduwe van Lambert Aart Teus, 

geassisteert met Anthonis Bergmans Schepen deser Dingbank als hare gecozen ende 

geassumeerde momboir indesen, dewelcke verclaarde met de gewoone vertijdenisse 

gecedeert ende getransporteert te hebben gelijk zij doet bij dese aan ende ten behouve 

van Jan Jansen Baars alias Schaliedecker, ende Jenneke Paulus Peters desselfs 

huijsvrouwe, seker stuk erfs genaamt het Neelen Beembdeken, groot omtrent een half 

lopenzaat gelegen op de Witrijt onder de Parochie van Bergeijk, d'een zijde aan erve 

des coopers, d'andere zijde Dirck Jan Hoecx, t'een eijnde Adriaan Jan Hoecx, t'ander 

eijnde aan de Santhoeve, soo sij seijden te weeten los ende vrij behoudens de 

Gemeentes ende Dorpslasten ende verpondingen wegen ende waterlaten met regt in 

ieder Borgemeesters cedulle een oort stuijvers, drie stuijvers verpondingen ende drie 

stuijvers landt geldt ofte affgesette lasten sonder meer belovende zij transportante dit 

opdragen ende transporteren ten alle tijden te sullen gestant doen onder verbondt van 

hare persoon ende goederen de selve subjecterende ten bedwange van alle regten ende 

regteren verclarende zij transportante het voorschreven stuk erfs ofte Beembdeken 

vercogt te hebben in hoog dringende noot ende armoede ende om voor de 

cooppenningen in hare armoede broot voor te coopen. 

Actum den derde Maij 1706, testes Anthonis Bergmans ende Jan Hendrick Huijberts 

Schepenen 

De coop is   30-0-0 

De 40
ste

 penning  0-15-0  

De 10
de

  verhoging  0-1 -8 

    -------- 

    0-16-8 

 

Waarschijnlijk is Jenneke Bartholomeus Bacx een jaar later overleden want in 1708 

worden een aantal van haar percelen en zelfs een deel van het huis publiek verkocht 

(zie paragraaf 13). In de transportaktes staat dan vermeld dat de aangeboden goederen: 

“het laatst toebehoort ende gecompeteert hebbende de weduwe van Lambert Aart 

Teus, ende alsnu leedig, desert ende geabandonneert leggende..” 

 

Abandonneren =afstand doen van. 

Desert = verlaten 

Competeren = rechtmatig toekomen, toebehoren 
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7. Armoede in Bergeijk  

Groote armoede te Bergeijk tengevolge  van den oorlog met Frankrijk, zo is te lezen in 

het boek “Beschrijving van Bergeik” 
1
 blz. 38. 

Een schepenakte uit 1683 vermeld o.a. het volgende, 

 

Alsoo alhier in onze vrijheijts gemeente en dorpe van Bercheijck vele ende verscheijde 

landerijen, huijsingen etc. door affsterven als andere onser ingesetenen sijn 

geabandonneert ende blijven leggen voor de schulden, soo ist dat deselve eeniche 

jaeren herwaerts van jaere tot jaere door de respectieve Borgemeesters sijn verhuijrt 

om daeraen te verhalen de gemeene Landts middelen, verpondinghe, dorpslasten etc., 

bij welcke verhuijringe nu vele jaeren de sommighe nauwlijcx een derdendeel ofte 

hellicht der voorschreven lasten hebben konnen renderen en opbrengen etc… 

 

De gemeente krijgt te weinig inkomsten omdat percelen waarover belasting  

(verponding ) betaald zou moeten worden, geabandonneerd ( afstand doen van ) zijn. 

Mensen kunnen de belasting niet meer opbrengen en laten landerijen ongecultiveerd 

liggen. Sommigen trekken weg en zoeken hun geluk elders.  

Om toch de geplande inkomsten niet geheel mis te lopen, verhuurt de gemeente 

bepaalde percelen, maar dan nog blijven de belastinginkomsten ver beneden niveau. 

De gemeente gaat dan over  tot openbare verkoop van de geabandonneerde percelen na 

vier zondaagse publicaties. 

In 1678 was door de regeerders van het Kwartier Kempenland daartoe al een verzoek 

ingediend  bij de Raad van State, 

 

Aan de Edelmogende Heeren Raden van Staten der Verenigde Nederlanden , 

Geven met behoorlyke reverentie te kenne de regeerders van den Quartiere van 

Kempenlandt, Meyerye van den Bosch, dat onder de gemeyne armoede ende 

calamiteyten bij de tegenwoordige constitutie van tijdt ook veele quaatwillige 

persoonen haar daarvan dienen in niet te willen voldoen des Landts ende Dorpslasten, 

ende alsoo veele landen ongecultiveert blyven leggen, van welke off wel eenige nu en 

dan mogen sijn verhuyrt geworden, veel minder nochtans als s’lands en dorpslasten 

comen te gelden, etc……om alle de voorsr. geabandonneerde landeryen off gronden 

enz., by formeele ende wettige executie in materie van s’landtsmiddelen gebruykelijck 

ende sulcx naer vier sondaghs geboden tot inninge van de voorsr. ’s landts ende 

dorpslasten te mogen vercopen etc…18 mei 1678. 

Het verzoek wordt goedgekeurd en in 1683 besluit de regering van Bergeijk over te 

gaan tot de openbare verkoop van geabandonneerde onroerende goederen, om toch 

verzekerd te zijn van voldoende inkomsten. 
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8. Genealogie van Elisabeth Aert Theus (IVe) en Joannes Wouter Swagers  

 

Elisabeth Aert Theus werd in 1635 geboren en zal  omstreeks 1660 getrouwd zijn. 

Helaas zijn uit die periode geen trouwaktes bewaard gebleven. Zoals al eerder gezegd, 

werd de naam van de vrouw meestal niet genoemd in schepenaktes, maar  gelukkig 

maakt een schepenakte uit 1694 toch een en ander duidelijk. 

Hieruit blijkt namelijk dat Lijske (Elisabeth) Aert Teus, zoals haar naam in de akte 

werd geschreven, getrouwd was met Joannes Wouter Swagers. 

Omdat van 1660 tot 1672 ook geen doopaktes bewaard gebleven zijn, weten we niet of 

uit dit huwelijk kinderen geboren zijn. In het doopregister van na 1672 zijn in elk 

geval geen kinderen gevonden.  

Verderop in dit verhaal zullen we zien dat Joannes Wouter Swagers in 1685 getuige 

was bij de doop van Joannes, een kind  van zijn zwager Stephanus Aert Theus  (zie 

par.10). 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 35,1694, folio 273 
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Wij Dirck Bergmans, Jan Jans Keunen ende Dirck Jan Hoecx Schepenen der Vrijheijt 

ende Dorpe van Bergeijk, verclaren bij desen naar voorgaande behoorlijke gedane 

veijlinge ende te beurt leggingen bij desen cederen op te dragen ende over te geven 

gelijk wij doen bij desen aan ende ten behouve van Jan Wouter Swagers ende Lijske 

Aart Teus desselfs huijsvrouwe, seker stuk ackerlandts genaamt de Putacker groot 

omtrent twee lopenzaat gelegen op de Weebos onder de parochie van Bergeijk, d'een 

zijde aan erve Jan Gerrit Claas Baars, d'andere zijde Aart Teus, t'een eijnde Jan 

Gerrit Claas Baars. t'ander eijnde de weduwe Lambert Aart Teus, laatst toebehoort 

ende gecompeteert hebbende Lijske Aart Baars weduwe van Adriaan Grobbendoncx, 

ende dat met de Dorpslasten ende andere lasten, verpondingen renten ende chijnzen 

daarop eenigsints staande ende uijtgaande onder dese expresse conditie beding ende 

voorwaarde, dat de voornoemde Jan Wouter Swagers, tegenwoordigen Heilige 

Geestmeester ofte Armmeester deses Dorpe Bergeijk, daar vore de voornoemde Lijske 

Aart Baars, een jaar lange geduijrende sal moeten aannemen gelijk hij belooft ende 

aanneemt bij dese, in desselfs huijs ende cost ende drank te voeden ende onderhouden, 

't zij siek ende gesont, ingaande met half meert deses jaars ende eijndigend met halff 

meert des toecomende jaars 1695. 

Actum Bergeijk den 19 februari 1694. 

Dit merk is X gestelt bij, Jan Jans Keunen       

In de kantlijn, niet meer zichtbaar, stond nog:    “De coop is nihil” 

 

 

Weliswaar hoefde ze voor het perceel dat ze in bezit kregen niets te betalen, maar zij 

moesten wel de vorige eigenares, Lijske Aart Baars, een jaar lang kost en inwoning 

geven in voor- en tegenspoed. Natuurlijk moesten ze wel de belastingen gaan betalen 

die op het verkregen  perceel werden geheven. 

Zoals uit de akte blijkt, was Jan Wouter Swagers Heilige Geestmeester oftewel 

Armmeester in Bergeijk. In paragraaf 6  hebben we al gezien wat deze functie inhield. 
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9. Genealogie van Aert Aert Theus (IVg) en Teuntje Aart Cloots  

 

Ook van Aert Aert Theus die in 1640 gedoopt is en omstreeks 1670 getrouwd, is geen 

trouwakte bewaard gebleven. Wel zijn in het rechterlijk archief diverse aanwijzingen, 

te vinden dat hij getrouwd was met Teuntje (Antonetta) Aart Cloots, dochter van Aert 

Jan Anthonis Cloots en Anna zijn vrouw. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 35, 1697, folio 333 

Dat voor ons gecome is Jan Aart Baars dewelcke verclaarde met de gewone vertijdenisse 

gecedeert en getransporteert te hebbe gelijck hij doet bij desen aan en ten behouve van 

Aart Aart Teus en Teuntje Aart Cloots desselfs huijsvrouwe seker stuk ackerlandt 

genaamt het Wijtspoor groot omtrent anderhalf lopenzaat gelegen op de Weebos onder 

de parochie van Bergeijk, d`een zijde aan erve Antonis Santhoevenaar, d`andere zijde 

van copers, t`een eijnde aan erve Jan Aart Cloots, t`ander eijnde aan de gemene straat 

etc….. 

 

Uit dit huwelijk werd één kind geboren dat in het doopregister van de parochie 

Bergeijk is terug te vinden. 

 

Vgb Johannes  

gedoopt :   28 oktober 1672, zoon van Arnoldus Theus en Anthonetta 

    getuigen Johannes Geene en Maria Goyaerts 

getrouwd:   ? 

begraven:   ?      

    

Uit andere bronnen blijkt echter dat ze tenminste nog een zoon Arnoldus (Aart) 

hadden die waarschijnlijk omstreeks 1670 geboren is. Zoals eerder vermeld ontbreken 

doopaktes uit de periode 1660-1671 in het doopregister van Bergeijk. 

 

Vga Arnoldus 

gedoopt:   ca. 1670 , zoon van Arnoldus Theus en Anthonetta 

getrouwd:   21 november 1706 met Johanna Dirck Hoeckx 

begraven:   waarschijnlijk 17 juli 1743   zie verder par. 13 

 

Aan het eind van de 17
de

 eeuw heerstte er veel armoede in Bergeijk zoals we in par.7 

hebben kunnen lezen. Voor Aart Aart Theus gold dat waarschijnlijk niet. Uit een akte 

van het jaar 1717 (RAB 36, 1717, folio 310) blijkt dat de gemeente Bergeijk in 1681 

tweeduizend gulden had geleend van de heer Johannes van Bocxmeer borger en 

koopman te ’s-Hertogenbosch. Bij het passeren van de akte in 1681 waarin deze lening 

werd vastgelegd, waren namens “het Corpus van de Vrijheit ende Dorpe van 
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Bergeijck” aanwezig enkele Schepenen, Borgemeesters, Rekenmeesters, de Heilige 

Geestmeester en “Jan Aart Cloots, Aart Aart Teus, Evert Jans van Poppel, Peter 

Gerrit Nijssen, Paulus Goris ende Peter Willem Loijen als meeste gequalificeerde 

geërffdens der Vrijheit ende Dorpe van Bergeijck” . 

Verschillende bronnen melden dat met geërfden meestal bedoeld wordt een beperkte 

groep grootgrondbezitters die een belangrijke stem had in het bestuur van een 

gemeente, zo dus ook bij het lenen van grote sommen geld. 

 

In 1686 verkochten Aart Aart Teus en zijn vrouw Teuntje Aarts (Cloots) een huis met 

aangelag en diverse percelen op de Weebos aan Frans Jan de Crom en Perijntje 

Martens voor een bedrag van 810 gulden, een hoop geld voor die tijd. Uit de akte blijkt 

dat deze onroerende goederen verkregen waren uit een erfenis. De vader van de 

tweede comparant, Teuntje Aarts (Cloots), was overleden zoals in onderstaande  akte 

is te lezen. 

 

 Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 35, 1686, folio 101vo 

 

Dat voor ons gecomen sijn Aart Aart Teus ende Teuntje Aarts desselfs huijsvrouwe 

geassisteert met haren voornoemde man ende momboir, dewelke verclaarden met de 

gewone vertijdenisse gecedeert ende getransporteert te hebben aan ende ten behouve 

van Frans Jan de Crom ende Perijntje Martens desselfs huijsvrouwe, 

 

Eerstelijk seker huijs ende aangelag groot omtrent een lopenzaat, d'een zijde aan erve 

Bartel Adriaan Oppers, d'andere zijde Jan Aart Cloots, t'een eijnde Jan Wouter 

Mercx, t'ander eijnde aan de gemene straat, 

item nog sekere halve ofte part in een beembt groot omtrent sesse spijntzaat, d'een 

zijde aan erve Jan Aart Cloots, d'andere zijde Thomas Cocx, t'een eijnde Wouter 

Hermans daar 't afgedeelt is, t'ander eijnde Luijcas Cocx, 

item nog sekere beembt  genaamt het Claas Beembdeken groot omtrent anderhalf 

lopenzaat, d'een zijde aan erve Jan Aart Cloots, d'andere zijde Hendrick Adriaans van 

Ham alias Heere, t'een eijnde Willem Sgroven, t'ander eijnde....., 

item nog seker stucxken groes genaamt het Cavelke groot omtrent een half lopenzaat, 

item een stuk akkerlands genaamt  het Cleijn ackerke, groot omtrent een lopenzaat, 

item een stuk ackerlands genaamt de Frankenacker, groot omtrent anderhalf 

lopenzaat, 

item een acker genaamt de Rundbogt met het stuk heijland daar agter aangelegen, te 

samen groot omtrent anderhalf lopenzaat,item nog een stuk lands genaamt de 

Heijbogt groot omtrent anderhalf lopenzaat, 

item nog seker stuk genaamt het Jennenland groot omtrent vijf spijntzaat, 
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item nog een stuk erfs genaamt den Verloren cost, groot omtrent twee lopenzaat, alle 

onbegrepen der mate soo deselve percelen van erven gelegen sijn ter plaatse genaamt 

den Weebos onder de parochie van Bergeijk,  

ende dat in sodanigen voegen ende maten als deselve transportanten bij scheijdinge 

ende deijlinge der goederen van haar tweede comparante vaderzaliger is aangecomen 

ende aangedeelt, so zij seijden, te weeten los ende vrij behoudens de gemeentes ende 

Dorpslasten ende verpondingen, wegen ende waterlaten met regt vierde part van thien 

dehalve gulden, een stuijver drie a vier onbegrepen aan de Taaffel der sogenoemde 

Heilige Geest alhier tot Bergeijk, item alsnog de Luijcxen chijns soo die jaarlijcx tot 

Luijcxgestel met de andere mede condividenten werd betaalt.  

Belovende zij transportanten dit eeuwig ende erffelijck overdragen ende transporteren 

te alle tijden te sullen gestant doen ende voor alle verdere commeren ende 

naarmaningen behoorlijk te weiren ende clairen alsmee erfgoederen schuldig ende 

gehouden is te doen, op verband van hare personen ende goederen deselve 

subjecterende ten bedwange van alle regten ende regteren, 

Actum den tweede Martij 1686, Testes ut ante et supra, 

Franchois Waterbeek Stadhouder ende Philips Helsemans Schepen. 

De coop is  810-0-0  

40
ste

 penning    20-5-0 

 

Aart Aart Teus bekent van de cooppeningen dese transporte voldaan ende betaalt te 

wesen consenteren derhalven in de cassatie dese op heden den 26 ste Martij 1695.  

Dit merck is gestelt X bij Aart Aart Teus. 

Een jaar later in 1687 kochten Aart Aart Teus cum uxore ( = en zijn vrouw) van hun 

buurman Adriaan Hendricx Smits een stuk aangelag van ca.5 roeden (ca.170 m
2
 ). 

Hieronder de transcriptie van deze akte en op de volgende pagina het origineel.. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 35, 1687, folio 120 

 

Dat voor ons gecomen is Adriaan Hendricx Smits wonende op de Weebos tot Bergeijk, 

dewelke verclaarde met de gewone vertijdenisse gecedeert ende getransporteert te 

hebben aan ende ten behouve van Aart Aart Teus cum uxore, seker stucxken aangelag 

groot omtrent vijf roeden gelegen op den Weebos onder de parochie van Bergeijk, 

d'een zijde aan erve de vercoper, d'andere zijde de coper, t'een eijnde aan de gemeene 

straat, t'ander eijnde de vercoper, ende dat mits de ongelegenheijt ende armoede van 

de voornoemde transportant om de cooppenningen sijnde van ieder roede drie guldens 

drie stuijvers, te emploijeren tot sijns transportante nootwendige alimentatie ende 

levensonderhout, vermits hij in sijnen hogen ouderdom niets can winnen om van te 

connen bestaan, ende ook om bij de coper op het voorschreve getransporteerde stuk  
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erfs te mogen timmeren tot vergrotinge van desselfs huijs daar nevens aangelegen, soo 

zij seijde te weeten los ende vrij behoudens de Gemeentes ende Dorpslasten etc. 

Belovende hij transportant dit opdragen etc. onder verband van sijn persoon etc. 

Bekennende hij transportant van de inhoud deser transporte voldaan ende betaalt te 

wesen, Actum de seventiende januarij 1687, testes ut ante et supra,  

 

Francois Waterbeek, Stadhouder ende Philips Helsemans Schepen 

 

De coop is 15-15-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adriaan Hendricx Smits verklaard dat hij het geld 15 gulden en 15 stuivers aan zal 

wenden (emploijeren) om in zijn levensonderhoud te voorzien,  en verder zegt hij dat 

hij vanwege zijn hoge ouderdom niets kan winnen om van te kunnen bestaan. 

Aart Theus en zijn vrouw zaten er kennelijk warmpjes bij want in een periode van 

twee jaar leenden zij een totaal bedrag van 1100 gulden aan de gemeente Bergeijk. 

Hieronder als voorbeeld een gedeelte uit een zogeheten akte van obligatie met daarbij 

de transcriptie. 
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Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk , RAB 35, 28 februarie 1688, folio 144 v 

 

 
 

Wij Philips Helssemans, Anthonis Jan Dielis ende Jan Janszen Keunen Schepenen, 

Andries Janszen Korvels, Adriaan Willem Cuijken, Aart Adriaan Creijten, Paulus 

Peter Blocx ende Dirk Jan Hoecx Burgemeesteren, Bartholomeus Ooms, Jan 

Helssemans, Evert Adams van Poppel, Goijaart Peter Schoonen ende Wouter Wouter 

Hermans rekenmeesteren des Dorps ende Vrijheijt van Bergeijk, in die qualiteijten het 

Corpus de Gemeente ende regeeringe van den voornoemde Dorpe vervangende ende 

representerende, bekenne ende belijden inde opgemelte qualiteijten ende elcx een voor 

al ende ieder in solidum als schuldenaar principaal onder guarand ende indemniteijt 

van onsen voornoemde Dorpe ende gemeente bij desen wel en deugdelijk schuldig te 

wesen aan ende ten behouve van Aart Aart Teus ende Anthonia Aarts desselfs 

huijsvrouwe inwoonderen alhier tot Bergeijk een somme van sevenhondert car: 

guldens van twintig stuijvers 't stuk, spruijtende ter sake van deugdelijke geleende 

ende aangetelde gelde bij ons uijt handen vanden voornoemde Aart Aart Teus cum 

uxore ontfangen, etc.  

 

De gemeente gebruikte deze lening van 700 gulden ter aflossing van een lening van 

5000 gulden zoals verderop in de akte staat vermeld.  
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Elk jaar ontving Aart Aart Teus 4 % rente van het geleende bedrag. Zo vinden we in 

korte tijd nog twee aktes van obligatie op naam van Aart Aart Theus. 

 

RAB 35, 27 maart 1689, folio 166 300 gulden 

RAB 35, 16 september1690, folio 188 100 gulden 

 

In 1701 kocht Teuntje weduwe van Aart Aart Teus op een publiek gehouden koopdag 

een stuk akkerland (zie onderstaande akte). Aart Aart Teus moet dus tussen 1698 en 

1701 overleden zijn, want in 1698 was hij nog samen met zijn schoonzus Jenneke 

Meus Bacx bij notaris Wachtelaer (zie paragraaf 6). 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 36, 1701, folio 25 

 

Dat voor ons gecomen is Willem Marten Loijen dewelcke verclaerde naar voorgaande 

publijcque gelegde en gehouden coopdage bij uijtgang eener barnender wasskaarsse 

met gewoone vertijdenisse gecedeert en getransporteert te hebben gelijk hij doet bij 

desen aan en ten behouve van Teuntje weduwe van Aart Aart Teus seker stuck 

ackerlandts genaamt den Stapacker groot omtrent een lopenzaat gelegen opte Witrijt 

onder de Parochie van Bergeijk, etc. … 

Actum den seventhienden Januarij 1701 

Dirck Bergmans en Bartholomeus Helssemans Schepenen 

Bij zo’n openbare verkoop werd een kaars aangestoken (barnender wasskaarsse) en 

degene die bij het uitgaan van de kaars het hoogste bod had gedaan, was koper van het 

aangeboden goed. 

 

In par. 7 hebben we al kunnen lezen dat de regering van Bergeijk in 1683 was 

overgegaan tot de openbare verkoop van geabandonneerde onroerende goederen, om 

toch verzekerd te zijn van voldoende inkomsten. In de jaren daarna werden op deze 

manier veel onroerende goederen publiek verkocht. 

De volgende akte uit 1704 is daar een mooi voorbeeld van. Ik heb deze akte niet 

zomaar als voorbeeld gekozen. Uit deze akte blijkt namelijk dat Teuntje, de weduwe 

van Aart Aart Theus, een herberg had op de Weebos. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 36, 1704, folio 64. 

 

Alsoo de erffgoederen laatst toebehoort ende gcompeteert hebbende Jan Peter Jans 

alias Lieutenant staande ende gelegen op de Weebos onder de parochie van Bergeijk, 

bestaande in huijsinge, aangelag, landerijen, beembden, heij ende weijvelden in 

soodanige voegen ende manieren als alle deselve bij de voornoemde  Jan Peter Jans 
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metter doodt sijn ontruijmt ende naargelaten ledig desert ende geabandonneert waren 

leggende ende dat niemandt naar deselve ende heeft comen uijtsien soo sijn 

Borgemeesteren ende regeerders des Dorps van Bergeijk genootsaakt geweest de selve 

erffgoederen tot voorkoming van schade ende lasten dewelcke de Gemeente door het 

verlaten ende leedig leggen der selve erffgoederen soude mogen hebben alreeds 

gehadt ende geleden ende nog verder stonden te hebben ende te lijden, deselve 

erffgoederen naar voorgaande behoorlijke gedane veijlinge ende drie sondaagse 

proclamatie ter publijcque herberge ten huijse van de weduwe Aart Teus te beurde te 

leggen en ten hoogsten ende schoonsten voor alle man te vercopen om uijt de 

cooppenningen daar van bij vercopinge te procederen te verhalen ende consequeren 

voor soo verre het strecken kond ende alreeds verlopen ende ten achteren staande 

Dorpslasten etc…… 

 

Na de dood van Jan Peter Jans alias Lieutenant, maakte niemand aanspraak op zijn 

huis en landerijen (“niemandt heeft comen uijtsien”), die vervolgens desert, ledig en 

geabandonneerd bleven liggen. Omdat de gemeente verdere schade en last wilde 

voorkomen, werden de goederen publiek verkocht. Uit de opbrengst kon men dan 

achterstallige belastingen innen. Bovendien was de gemeente verzekerd van belasting-

inkomsten die de nieuwe eigenaar voortaan  moest gaan betalen. 

 

Wanneer Teuntje de weduwe van Aart Aart Teus is overleden, heb ik nergens terug 

kunnen vinden. In de DTB’s van Bergeijk, ontbreken veel begraafaktes uit die tijd. 
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10. Genealogie van Steven Aert Theus (IVi) en Willemijn Aart Cloots  

 

Ook van Steven Aert Theus die in 1650 gedoopt is en omstreeks 1675 getrouwd, is 

geen trouwakte bewaard gebleven. Wel vinden we in het rechterlijk archief diverse 

aanwijzingen, zoals in onderstaande akte, dat hij getrouwd was met Guilielma 

(Willemijn) Aart Cloots. Op de volgende pagina is de transcriptie van deze akte 

vermeld. Willemijn was een zus van Teuntje die met Aart Aart Theus, de broer van 

Steven, getrouwd was. Willemijn werd gedoopt in 1650 en staat als volgt vermeld in 

het doopregister: 

26 maart 1650, gedoopt in Gestel, Guilielma Arnoldus dochter van Arnoldus Johannes 

Anthonissen en Anna. 

In de verpondingen van heerdgang de Weebos van 1662 (GAB 213) wordt genoemd 

“Aert Jan Anthonis Cloot”, dezelfde persoon als de vader uit de hiervoor genoemde 

doopakte. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 35, 1697, folio 333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



45 
 

Dat voor ons gecomen sijn de soo tegenwoordige als affgegane burgemeesters des 

dorps van Bergeijck, dewelcke verclaarde naar vier voorgaande sondaagse 

proclamaties bij executie naar voorgaande publijcquen gelegden ende gehouden 

coopdage bij uijtgange eener barnender wassekaarsse met de gewoone vertijdenisse 

gecedeert ende getransporteert te hebben gelijck zij doen bij dese aan ende ten 

behouve van Steven Aart Teus ende Willemijn Aart Cloots desselfs huijsvrouwe, seker 

huijs,hoff ende aangelag groot omtrent drie spijntzaat
*
 gestaan ende gelegen op de 

Weebos onder de parochie van Bergeijck, d'een zijde aan erve Jan Wouter Mercx, 

d'ander zijde de cooper, t'een eijnde de coper, t'ander eijnde aan de gemeene straat, 

item noch een stuck ackerlandts genaamt de Bugtjens, groot een lopenzaat
*
 gelegen 

ter plaatse voorschreve, t'een zijde erve Jan Peter Hoevenaars, d'andere zijde Andries 

Martens, t'een eijnde Jan Aart Cloots, t'ander eijnde Marten Meus Joosten,etc… 

Actum den sestiende maij 1697, Testes Dirck Bergmans, Goijaart Schoone ende Jan 

Wouter Hermans Schepenen.  

De coop is  41-0  -0 

De 80
ste

 penning   0-10-4 

De 10
de

 verhoging   0-1  -0 

     0-11-4 

Over de koopsom moest nog  1/80 deel belasting betaald worden en daarover nogeens 

1/10 deel. 

 

* 1 lopenzaat of lopense is ca. 1750 m
2
  

   1 spijntzaat of spijnt is ca.1/4  lopense 
 

Uit dit huwelijk werden volgens het doopregister van de parochie Bergeijk zeven 

kinderen geboren. De namen zijn weergegeven zoals ze in de doopakte staan vermeld. 

 

Via Elisabeth 

gedoopt: 11 oktober 1676, dochter van Stephani Aerdt Teeuws en 

Guilielma, getuigen Joannes Aerdts en Maria Goyaerts 

getrouwd:   16 februari 1713 met Adrianus Joannes Luijcken 

begraven:   ? 

 

Vib Aleidis 

gedoopt: 31 juli 1678, dochter van Stephani Aerdt Mattheuws en 

Guilielma, getuigen Arnoldus Aerdt Mattheuws en 

Catharina Aerdts 

getrouwd: ? 

begraven:   ? 
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Vic Arnoldus 

gedoopt: 6 oktober 1680, zoon van Stephani Aerdt Mattheuws en 

Guilielma, getuigen Marcellis Aerdts en Elisabeth Jansen 

de Blijen 

getrouwd: ? 

begraven: ? 

 

Vid Johannes 

gedoopt: 21 juni 1682, zoon van Stephani Aerdts en Guilielma 

getuigen Walterus Hermans en Petronella Goyaerts 

getrouwd: ongehuwd 

begraven: vóór 1685 

 

Vie Johannes 

gedoopt: 8 september 1685, zoon van Stephani Aerdt Theeuws en 

Guilielma, getuigen Joannes Wouter Swagers en Heijlwigis 

Jan Aerdts 

getrouwd: ? 

begraven: ? 

 

Vif Gertrudis 

gedoopt: 16 december 1687, dochter van Stephani Aerdts en 

Guilielma,getuigen Lambertus Aerdtsen en Antonetta 

Aerdts 

getrouwd: 17 februari 1713, met Wilhelmus Pauwels 

begraven: ? 

 

Vig Guilielmus 

gedoopt: 14 juli 1691, zoon van Stephani Aerdt Teeuws en 

Guilielma, getuigen Joannes Aerdts en Anna Goyaerts 

getrouwd: ca. 1720 met Maria Peter Bloks 

begraven: 19 september 1764    zie verder par. 15 

 

Naast de hierboven vermelde akte komen we Steven Aart Theus nog in diverse andere 

aktes uit het rechterlijk, gemeentelijk en notarieel archief tegen. 

Als voorbeeld hieronder een akte uit 1688 uit het rechterlijk archief , waarin Steven 

Aart Theus met Jan Peter Janss drie voren akkerland in de Bugtjens ruilt tegen een half 

lopense van het Sandt beemdeke, waarvan Steven Aart Theus al een helft bezit. 
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Opmerking: 

In het boek “Bergeijk in kaart”
4 

zijn veel veldnamen terug te vinden die we in allerlei 

aktes uit dit verhaal tegenkomen, o.a. ook het Sandt beemdeke uit deze akte, dat 

gelegen was vooraan op de weg van de Weebos naar de Witrijt.  

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 35, 1688, folio 143 

 

Dat voor ons gecome sijn Jan Peter Janss dewelcke verclaarde met de gewone 

vertijdenisse in erfwisselinge erf tegens erf overgedrage en getransporteert te hebben 

aan en ten behouve van Steven Aart Teus cum uxore seker half Sandt beemdeken groot 

een half lopenzaat gelegen op de Weebos onder de parochie van Bergeijck waarvan de 

vnd. Steven Aart Teus wederhelft is consenterend waar tegens de voornoemde Steven 

Aart Teus aan de voornoemde. Jan Peter Janss cum uxore is opgedrage drie vooren 

ackerlandt in de Bugtjens nevens erve van de voornoemde Jan Peter Janss etc…. 

 

Een heel ander soort akte is de akte van obligatie waarvan hieronder een voorbeeld.  

In deze akte wordt beschreven dat de gemeente Bergeijk in 1689 een bedrag van 100 

car(olus)
*
 gulden leende van Steven Aart Theus.  

 

*De carolus gulden was een munt die in de zestiende eeuw door Karel V werd ingevoerd 

en  had een waarde van 20 stuivers.  

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 35, 1689, folio 167 

 

Wij Schepenen, Borgemeesters en Rekenmeesters des dorps  van Bergeijk. bekennen in 

qualiteit en forma als boven schuldig te wesen aan Steven Aart Teus inwoonder onses 

dorps een somme van een hondert car. guldens, spruijtende ter sake als boven, beloven 

oversulcks deselve somme te restitueren met den interest ingank nemende te verschijnen 

ende voorts alles in forma als boven, Actum et testes ut ante et supra. 

Jaarlijks kreeg hij over dit bedrag een percentage rente uitgekeerd. Dit is terug te vinden 

in de rekeningen van de gemeente Bergeijk, waarvan op de volgende pagina een deel is 

weergegeven. Het betreft drie leningen van Steven Aart Theus aan de gemeente Bergeijk, 

waarvan rekeningnr. 94 C, de lening uit 1689 is. Het rentepercentage bedroeg toen 3 %.  

In 1682 en 1684 leende hij al twee grotere bedragen aan de gemeente.  

Deze rekeningen zijn van 1736, toen Steven Aert Teus al overleden was. De uitstaande 

kapitalen zijn na overlijden van beide ouders bij erfdeling overgegaan naar de 

kinderen. 
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Bron: Gemeentearchief van  Bergeijk, Dorpsrekeningen, GAB 67, 1736 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negotiëren betekent: verhandelen, een lening ter markt brengen 

 

Uit een akte van het jaar 1715 blijkt dat Steven Aart Theus net als zijn broer Lambert 

Aart Theus Borgemeester is geweest van de heerdgang Weebos. In deze akte wordt 

beschreven dat het Corpus van Bergeijk 1000 gulden leent van Francis Tilburgs. 

 

Bron:  Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 36, 1715, folio 261 

 

Jan Paulus Daams, president Peter Jan Berghmans ende Gerrit Peter Nijssen, 

schepenen, Isaac Wachtelaar, Adriaan van Bommel, Aart Hendrick Ermen, Jan 

Adriaan Keesmakers ende Steeven Aart Teus, borgemeesteren, Jan Groenen, Jan 

Keunen, Adriaan van Poppel, Gooijaart Schoonen ende Jan Peter Smits, 

reeckenmeesteren, Cornelis Dirck Brouwers, Hendrick Jan Adriaens, Adriaen 

Huijberts Laukens, Peter Simon Sporen ende Jan Huijberts den Decker, bedesetters 

des dorps ende Vrijheijt van Bergeijck ende in de voors[chreven] respectieve 

qualiteijten het Corpus  de gemeente ende regeeringe van de voors[chreven] Dorpe 

ende Gemeente vervangende ende representerende, etc….  
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Het Corpus was een gezelschap waarin naast de Schepenen ook de Borgemeesters, 

Rekenmeesters, Zetters en de Armenmeester zitting hadden. Zij kwamen bijeen 

wanneer belangrijke zaken geregeld moesten worden. Vaak namen ook notabelen uit 

het dorp deel aan deze zogeheten corporele vergaderingen. 

Wanneer Steven Aart Theus en zijn vrouw zijn overleden is niet precies bekend. Uit 

onderstaande notarisakte  blijkt dat ze in 1723 nog in leven waren. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 24, Minuten van accoorden en contracten,  

1723, folio 74 

 

Compareerde voor mij Adriaan Wachtelaars als openbaar notaris bij de Edelmogende 

Rade van Brabant te s’Gravenhagen geadmitteert tot Bergeijk residerende ter 

presentie van de getuijgen nagenoempt de eersame Steven Art Theus en Willemijn sijn 

huijsvrouw ter eendere, ende Willem Stevens ende Maria Peeter Blocx te andere sijde 

die welcke verclaerde vice versa veraccordeert te sijn, soo dat die eerste comparanten 

vader en moeder van de tweede comparant int minste niets hebben te pretenderen, en 

dat de voorschreven Willem de soon voor hem en sijn vrouw blijft dat sij hebben 

gewonnen en geconquesteerd sonder daar op iets mogen soecke door de ouders oft 

nacommelingen directelijck ofte indirectelijck ende weegens dat Willem de soone,ende 

Maria Blocx bij die ouders is wonende verclaerden sij eerste comparanten daar wel 

mede gedint te wese tot hun contentement soo dat dan niemand van de andere 

kinderen of kinskinderen dien aengaande op de voornoemde Willem Stevens ende 

Maria Blocx egene acte en mogen pretenderen in geenderlij manieren, verclaerden sij 

comparanten dit te wesen hun…….selves te houden voor godt en van waarde met 

renuntiatie in forma aldus gedaen sonder arglist ter presentie van Art Jansen en 

Marcelis Aerts als getuijgen die tot verzekering deese hebben op de 27 ste maart 1723 

ondertekent. 

In deze akte wordt beschreven dat Willem Stevens (Theus) met zijn vrouw Maria 

Blocx gaan inwonen bij zijn ouders, Steven Aart Theus en Willemijn (Aart Cloots). 

Willem was de jongste zoon geboren in 1691. Kennelijk zijn de ouders daar wel 

content mee, en niemand van de andere kinderen of kinskinderen (kleinkinderen)  

mogen daar bezwaar tegen hebben. 

In een lijst van de verpondingen van de heerdgang Weebos uit 1727 (GAB 235, zie 

par. 16) komt de naam Steven Aart Theus niet meer voor. Wel zijn zoon Willem 

Steven Theus, die in 1723 bij zijn ouders ging inwonen. Dit wil nog niet zeggen dat 

Steven toen al overleden was, want hij kan op dat moment alle onroerende goederen al 

overgedragen hebben aan zijn kinderen en bij hen inwonen. 

In een transportakte van 1730 (RAB 37, folio 159) wordt genoemd  “de weduwe 

Steven Aert Teus” . Steven Aert Theus zal dus tussen 1723 en 1730 overleden zijn. 
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In onderstaand overzicht het gezin van Steven Aert Theus en Willemijn Aart Cloots 

waarbij de namen zijn vermeld zoals deze in de doopregisters zijn opgetekend. 

 

 

    
IVi 

   

    
Stephanus 

   

    
Theus 

   

    
1650-ca.1725 

   

    
X 

   

    
Guillelma 

   

    
Aart 

   

    
Cloots 

   

    
1650-? 

   

  
    I     

 

 
I I I I I I I 

 
Via Vib Vic Vid Vie Vif Vig 

 
Elisabeth Aleidis Arnoldus Johannes Johannes Gertrudis Guilielmus 
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11. Jenneke Aert Teus ? 
 

Al zoekend in de archieven, kwam ik ook nog de onderstaande akte uit 1693 tegen. 

Wie was toch deze Jenneke Aert Teus? 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 35, 1693, folio 262  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voornoemde vercopers (de gemeente) hebben noch in forma als boven geerft ende 

gegoedt aan ende ten behouve van Jan Gerrit Claas Baars ende Jenneke Aart Teus 

desselfs huijsvrouwe, eerstelijck het derde part in den Langen acker groot int geheel 

omtrent twee lopenzaat, item het derde part in het Bugtackerken, item een stuck erfs 

genaamt het Wijdtspoor, item het sesde part van het Heijn Neelen beemdeken, item het 

derde part in de Schoorijtsbeemdt, item het Hooremans heijvelt, alle gelegen aan het 

Broecxkenseijnde onder de parochie van Bergeijk tussens sijn bekende reengenoten 

ende dat los ende vrij behoudens de Gemeentes ende Dorpslasten ende verpondingen 

ende chijns van de grond ende Geestelijke rente, ingevallen daar op staande ende 

uijtgaande als daar vore geboden hebbende negenenveertig guldens ende daarop 

gehoogt ende geslagen een slag ende daarmede aangebleven sullende de heere ofte 

etc…..Actum et testes ut ante et supra 

Evert van Poppel  Dirck Bergmans    

De coop is  50-0-0 

40 ste penning  1-5-0 
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Aanvankelijk dacht ik dat genoemde Jenneke Aart Teus een dochter geweest zou 

kunnen zijn van Aart Aart Theus en Teuntje Aart Cloots (zie par. 9) die waarschijnlijk 

tussen 1665 en 1670 getrouwd zijn, en zoals eerder gezegd ontbreken doopaktes uit de 

periode 1660-1671. 

Echter uit de volgende akte van het jaar 1681 blijkt dat dit waarschijnlijk niet zo is, 

want dan zou Jenneke op dat moment hooguit 16 jaar geweest zijn. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 34, 1681, folio 101 

 

Dat voor ons comen sijn Jan Geerarts en Jenneke Aert Theuws sijn huijsvrouw, die 

welcke eeuwiglijk en erffelijk hebben overgegeven en opgedragen met de gewoone 

vertijdenisse van die gelijck sij cederen en transporteren mits desen aen en ten 

behoeve van Jan Willem Baers cum uxore seecker stuck landt groot omtrent 1 lopense 

gelegen in de Parochie van Bergeijck op den Weebos aen de Capel, d’een zijde en een 

eijndt aen erve Adriaen Jan Hoecx, d’ander zijde aen erve Joost Hendricx en meer 

ander, t’ander eijndt aen de Capelle straet, etc… 

 

In deze akte wordt nu Jenneke Aert Theuws genoemd als vrouw van Jan Geerarts, en 

waarschijnlijk wordt hier bedoeld, Jan Gerrit Claas Baers die in de akte uit 1693 als 

echtgenoot wordt vermeld. Jan Geerarts zou kunnen zijn Jan Gerritsoon!! 

Dat men het niet zo nauw nam met namen blijkt ook uit de akte van 1671 in paragraaf 

6 waarin hij genoemd wordt Jan Gerart Claes. 

Een andere mogelijkheid is dat Jenneke een dochter was van Aart Aart Theus en 

Lijske (zie overzicht aan het eind van paragraaf  5). Tussen hun jongste kind 

Stephanus geboren in 1650 en de tweede jongste Willem die in 1643 werd geboren zit 

een periode van 7 jaar. Misschien is Jenneke in die tijd geboren en ontbreekt haar 

doopakte in het doopregister van Bergeijk. 
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12. Schade toegebracht door Franse en Spaanse legers in Bergeijk in 1702 

 

In 1702 werden veel inwoners van Bergeijk zwaar getroffen door oorlogsgeweld. 

Soldaten van Franse en Spaanse legers trokken plunderend door het dorp en 

verschillende huizen werden in brand gestoken. In het gemeente archief van Bergeijk  

wordt hiervan verslag gedaan, waarvan hieronder de transcriptie die voor zich spreekt. 

Bron: Gemeente archief van Bergeijk, GAB 419 

 

Specifycque Lyste ende Corte Memorie van de schade, verlies, berovinge ende 

plonderinge, geleden ende gesupporteert by de inwoonders ende ingesetenen van den 

dorpe van Bergeijk, Meyerye van s’Hertogenbosch, quartier van Kempenland, door de 

legers ende armeën van de Coningen van Frankrijk ende Spagnien, den tijd van 

derthien dagen in de maand van Augusty van den jare XVII
c
 ende twee, gestaen ende 

gecampeert gelegen hebbende, soo van ende tot Duysel, Eersel, Rijdhoven ende 

Westerhoven onder het commando van den Hertoghe van Bourgoigne als onder 

commando van den Grave de Tallart gecampeert gelegen hebbende tot Luijcxgestel, 

ende waaronder het voornoemde dorp van Bergeijk is gelegen, oversulcx van twee 

legers omringt ende omzingelt is geweest ende maar een ende halff ende quartier uyrs 

van de voorschreven twee legers situeert ende gelegen, waerdoor de arme ende 

geruïneerde inwoonderen ende ingesetenen van den voorschreven dorpe van Bergeijk 

sijn berooft, gespolieert ende geplondert geworden van haar gewasch ende ougst van 

granen, soo van rogge, boekweijt, haver, even, spurry als hoygewas, paarden, bestialen, 

schapen, kalveren, varkens,byen, meubilen, huysraad, bougereetschap, tin, coper, 

iserwerk, cleedere, lijnwaad, geld, silverwerk,etc., verbranden, afbreecken ende 

ruineren van huysen, schuyren, schoppen, wegvoeren ende roven van clok ende 

brouketel, door alle hetwelk de voornoemde inwoonderen ende ingesetenen 

soodanig……..ende geleden, als by ider ingeseten sijn naam…. staat gexpresseert, 

genoemt ende uytgedrukt, ende waerop ook ider persoon ende ingeseten hier 

ondergenoemt den behoorlyken, gewoonelyken ende gestaafden eede aan handen van 

den president scepen deser dingbanke als van den heere Officier daartoe geauthoriseert 

in de presentie van de ondergenoemde schepenen heeft gepresteert ende afgelegt sooals 

hiernaar is volgende: 

Dan volgt een lange lijst van inwoners die schade hadden geleden met daarbij het 

bedrag van de schade per gedupeerde. In totaal bedroeg de schade ca.77550 gulden. 

Veel inwoners van de Weebos werden getroffen, waarbij o.a. Steven Aart Teus met een 

schade van 495 gulden en de weduwe Aart Teus (Teuntje Aart Cloots) met een schade 

van 450 gulden. Ook de kapel op de Weebos werd beroofd van de klok, schade 100 

gulden. Op de volgende pagina’s een gedeelte van de lijst dat nog leesbaar is. 
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13. Genealogie van Aart Aart Theus (Vga) en Johanna (Jenneke) Dirck Hoecx 

 

Aart Aart Theus en Jenneke Dirck Hoecx zijn in 1706 getrouwd zoals blijkt uit 

onderstaande originele trouwakte met daaronder de transcriptie. 

 

Bron: Schepenbank trouwboek 1683-1752, pagina 22, inventarisnr. 9 

 

 
 

Op huijden den 23
ste

 october 1706 soo sijn wettelijk ondertrout Aart Aart Teus 

jongman met Jenneken Dirck Hoecx jongedogter beijde geboortig en woonende tot 

Bergeijk ter presentie en overstaan van Adriaan van Poppel en Anthonis Bergmans 

Schepenen. 

 

Op den 21
ste

 november soo sijn voorschreven persoonen naar drie voorgaende 

sondaagse proclamaties sonder verhindering gegaan sijnde wettelijk getrout, Testes ut 

supra, Adriaan van Poppel en Anthonis Bergmans 

 

Jenneke Dirck Hoecx werd gedoopt 8 juni 1685 als dochter van Theodorus Jan Hoecx 

en Maria Peeter Willems getuigen waren Petrus Janssen en Guilielma Peeters. 

 

In 1687 of 1688 overleed de moeder van Jenneke en in 1689 hertrouwde haar vader 

Theodorus Jan Hoecx met Lucia Jan Swagers. Uit dit tweede huwelijk werd in 1691 

een zoon Joannes geboren. 

Op deze Joannes komen we verderop in dit verhaal nog terug. 

 

  



57 
 

Uit het huwelijk van Aart Aart Theus en Jenneke Dirck Hoecx werden de volgende 

kinderen geboren. De namen zijn weergegeven zoals ze in de doopakte staan vermeld. 

 

VIgaa Joanna 

gedoopt: 10 november 1707, dv Arnoldus Aert Teus en Joanna Dirck 

Hoeckx, getuigen Cornelis Dirck Hoeckx en Maria Jan 

Aert Cloots 

getrouwd:   1 februari 1733 met Martinus Rademaeckers 

begraven:   26 april 1776 

 

VIgab Arnoldus  

gedoopt: 10 juni 1709, zv Arnoldus Theus en Joanna Dirck Hoeckx, 

getuigen Joannes Pauls en Antonia Aert Teus  

getrouwd:   ongehuwd 

begraven:    1730? 

 

VIgac Joannes 

gedoopt: 14 februari 1711, zv Arnoldus Theus en Joanna Dirck 

Hoeckx, getuigen Wilhelmus Henrickx en Catharina 

Wouter Hermans 

getrouwd: ? 

begraven: 2 oktober 1746    zie verder par. 17 

 

VIgad Godefridus 

gedoopt: 20 september 1712, zv Arnoldus Theus en Joanna Dirck 

Hoeckx, getuigen Petrus Jan Smets en Geertrudis Stevens  

getrouwd: ongehuwd 

begraven: 8 november 1730 

 

VIgae Anna 

gedoopt: 1 april 1715, dv Arnoldus Theus en Joanna Dirck Hoeckx, 

getuigen Joannes Hoecx  en Joanna Aerts 

getrouwd:   21 februari 1745 met Peter Simon Cuijken 

begraven:   ca.1780 

 

VIgaf Franciscus 

gedoopt: 14 juni 1723, zv Arnoldus Theunis en Joanna Dirck 

Hoeckx, getuigen Wilhelmus Theuwes en Adriana Hoex 

getrouwd: 8 februari 1750 met Catharina Hermans 

begraven: 1801      zie verder par. 18 
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Ook deze familie woonde op de Weebosch. 

In 1708 kocht Aart Aart Theus cum uxore (met zijn vrouw) op een publieke koopdag  

onroerende goederen die het laatst hadden toebehoord aan hun tante, de weduwe 

Lambert Aert Teus . 

Uit de akte blijkt dat hij een deel van het huis, keuken en halve kelder, de neeren 

(beestenstal), en de helft van de dries (stuk grasland bij het huis) en  den hof kocht.  

Bovendien kocht hij  nog een perceel genaamd de Smitsacker of Heijbogt. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 36, 1708, folio 119-120 

 

Dat voor ons gecomen sijn de Borgemeesteren, Verpondingheffers ende Armenmeester 

des Dorps van Bergeijk dewelcke verclaarde naar voorgaande publijcque gehouden 

ende geleijde coopdage bij uijtgang eener barnender wassekaarsse met de gewoone 

vertijdenisse gecedeert ende getransporteert te hebben gelijk zij doen bij desen aan 

ende ten behouve van Aart Aart Teus cum uxore als hoogste ende laatste slager ende 

bij het uijtgang ende vallen der keersse aangebleven sijnde, eerstelijk de neeren met de 

keuken en den halven kelder, soo deselven affgepaalt ende afgeteeckent is ende 

aangewesen sal worden met den halven dries ende halven hoff soo deselve mede 

afgeteeckent ende affgepaalt is, d’een zijde aan erve de cooper, d’andere zijde Jan 

Wouter Swagers, t’eene eijnde aan de gemeene straat, t’ander eijnde de cooper, 

Item de Smitsacker ofte den Heijbogt groot omtrent vijf spijntzaat, d’een zijde aan erve 

Corstiaan Huijbregts, d’andere zijde Gerrit Peters, t’een eijnde Peter Blocx, t’ander 

eijnde Jan Hoecx, beijde staande ende gelegen op de Weebos onder de parochie van  

Bergeijk, laatst toebehoort ende gecompeteert hebbende de weduwe van Lambert Aart 

Teus, ende alsnu leedig, desert ende geabandonneert leggende, soo sij seijden te 

weeten los vrij behoudens Gemeentes ende Dorpslasten ende verpondingen wegen 

ende waterlaten met den chijns van de gronde ingevallen daarop staande ende 

uijtgaande en sal hiervan de heere ofte prince van de lande der cooperen weir sijn tot 

ende behoudens sijns ende een iegelijcx goedt regt, 

 

Actum den 16
de

 Januarij seventhien hondert en agt. 

 

De coop is  181-0 - 0 

De 40
ste

 penning     4-10-8 

De 10
de

 verhoging     0- 9 -0 

 

Testes Adriaan van Poppel ende Jan Hendricx ende Jan Jans Groenen Schepenen 
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In 1725 werd beslag gelegd op de vaste en onroerende goederen van o.a. Aart Teus 

wegens verschuldigde verpondingen (bron RAB 80, 1725, folio 268). 

 

Compareerde voor Schepenen des Dorps van Bergeijk ondergenoemt Herman van 

Nauhuijs s’lants deurwaerder den welken verclaerde uijt cragte van authorisatie van 

de Heer Johan Lowies Bosc de la Calmette ontfanger der verpondingen over den 

Quartiere van Kempelants naer dat alle voogaende solemniteijten tot een bondige 

executie gerequireert, wel en na behoren waren geabserveert met consent van den 

Heere Officier te nemen in arrest en te stellen in handen van de hooge overigheijt, alle 

de vaste en onroerende goederen gelegen alhier tot Bergeijk van Marcus van 

Bornbergen, Aart Teus, Luijcas Jan Luijken en Hendrik Simons, omme daer aen te 

verhalen eene somme van twee hondert agt en sestig gulden en elff stuijvers tot den 

lesten october van den jare 1723, als mede nog twee hondert en negen gulden, 

negentien stuijvers en twaelf penningen tot den lesten december 1723 op de 

verpondingen ten voorschreven comptoire verschuldigt, actum den tweden meert 

seventien hondert vijff en twintig, etc. 

Het zal uiteindelijk wel goed afgelopen zijn, want ondanks voornoemde beslaglegging  

werd Aert Aert Teus in 1731 toch, samen met nog vijf andere inwoners, aangesteld als 

collecteur van de tienden voor de Weebos. Corstiaen Hendrik Langens had toen het zo  

geheten tiendrecht op de Weebos in pacht. Meer over tienden in paragraaf 14. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 81, 1731, folio 32 

 

Compareerden voor Heren Schepenen des Dorps van Bergeijk ondergenoemt dese 

ondertekent hebbende, Corstiaen Hendrik Langens wonende alhier tot Bergeijk als in 

pagt hebbende de clampen off tiendens, d'eene helft van de Webosche tiende onder 

administratie van de Heer Timo Lijclama á Nijholt Rentmeester, en de wederhelfte 

onder de administratie van den Heere Rentmeester Tengnagel over de dorpe tot 

Bergeijk deses jaars 1731 competerende het gemene lant, denwelke verclaarde tot 

collecteurs van den eersten clamp onder administratie van den Rentmeester Nijholt 

aan te stellen de personen van Willem Stevens, Willem Francus en Cornelis Dirk 

Hoex, en over den tweeden clamp onder de administratie van den Rentmeester 

Tengnagel de personen van Aert Aert Teus, Raas Blox en Jan Corstiaans, etc….. 

Belooven de voornoemde collecteurs alhier present, den voornoemde comparant als 

pagter van alles cost en schadeloos te sullen indemneren en guaranderen, 't gene ter 

sake van dese tiende soude comen voorvallen, ook de overtreders te becalangieren, en 

alles waar te nemen wat collecteurs in dit subject verpligt en gehouden sijn te doen, 

etc. 

Indemneren = vrijwaren van schade 

Calangieren,calengieren, calangeren = opeisen, in beslag nemen  
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Aart Aart Teus overleed in 1743 en 5 jaar later in 1748 zijn vrouw Jenneke Dirk Hoex. 

In 1751 werden de nagelaten goederen onder de kinderen verdeeld zoals blijkt uit 

onderstaande akte. 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 83, 1751, folio 91  

 

Minnelijke Schijdinge en Deijlinge die bij desen sijn doende Peter Cuijken als in 

huijwelijk hebbende Maria Aart Teus, Francis Aart Teus en Martinus Rademakers als in 

huijwelijk hebbende Jenneke Aart Teus alle drie kinderen en erfgenamen van wijlen Aart 

Aart Teus en Jenneke Dirk Hoex in hun leven egteluijden gewoont hebbende tot Bergeijk 

en sulx van de erfgoeders en renten bij hare voorouders metter dood ontruijmt en 

naargelaten gelegen tot Bergeijk bij welke scheijdinge en deijlinge Peter Cuijken nomine 

uxoris met den eerste lote is aanbedeelt, 

Eerstelijk `t huijs en aangelag groot 2 lopense, d`een sijde Jan Dirk Hoecks en d`ander 

sijde Hendrik Hoecks, d`een eijnde Peter Blox, 

Peter Cuijken die met Maria (doopnaam Anna) getrouwd was erfde dus een huis en 

verder nog een aantal percelen groes, akkerland en heiveld. 

Verder ontving  hij nog 400 gulden aan obligaties (zie par.9), maar hij moest 550 gulden 

betalen aan Martinus Rademakers, die maar een paar percelen erfde. 

 

dit lot moet tot egalisatie uijtkeren en betalen aen het derde lot vijfhondert en vijftigh 

gulden, 

volgen de aenbedeelde obligatieen te weten een obligatie van 300 gl. staende op het 

corpus van Bergijck belegt  ten name van Aert Teus, pro ut in littris datum Bergijck den 

27 maert 1689 et regta no. 130, 

item nog een obligatie van 100 gl. staende ten laste van het voors. corpus belegt ten 

name van Aert Aert Teus pro ut in littris datum Bergijck 16 sept. 1690 et regta no. 136. 

 

Francis Aert Teus is met den tweede loote aenbedeelt, 

Eerstelijck het huijs en aengelag, groot 1 lopense, oost Jan Hoemans, west Jan 

Corstiaens, noort den selven Jan Corstiaens, 

Francis Aert Teus die was getrouwd met Catharina Hermans erfde ook een huis en een 

groot aantal percelen groes, akkerland en heiveld, en ook hij ontving 400 gulden aan 

obligaties. Evenals zijn zwager Peter Cuijken moest hij 550 gulden betalen aan zijn 

andere zwager Martinus Rademakers. 

 

Dit lot moet tot egalisatie uijtkeren en betalen aen het volgende of derde lot  vijfhondert 

en vijftigh gulden.  
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volgt de obligatieen, te weten eene somme van vierhondert gulden begrepen in eene 

obligatie van 700 gl. staende op het corpus van Bergijck belegt ten name van Aert Aert 

Teus pro ut in littris datum Bergijck den 28 febr. 1688 no. 115. 

Martinus Rademaekers nomine uxoris is met den derden lote aenbedeelt, 

Eerstelijck eenen beemt genaemt den Heilige Geestbeemt off Koekoecx beemt groot 

omtrent 2 lopense en 25 roeden,etc 

item eenen acker genaemt den Grooten Bogt, groot 4 lopense,etc, 

item twee gebonten ouden timmer op de Spanrijt afte breeken. 

Dit lot moet trecken van het eerste en tweede lot ider vijfhondert en vijftigh gulden dus 

samen elffhondert guldens. 

Van de aenbedeelde obligatieen te weten eene somme van driehondert gulden begrepen 

in een meerdere obligatie van sevenhondert gulden staende ten laste van het corpus van 

Bergijck pro ut in littris datum Bergijck den 28 febr. 1688 et regta sub no. 115 belegt ten 

name van Aert Aert Teus, 

item alsnog een obligatie van een hondert vijftigh gulden staende mede ten laste van het 

voors. corpus en belegt ten naeme van Dirk Jan Hoex pro ut in littris datum Bergijck den 

15 december 1690 regta sub no. 150, 

item alsnog eene somme van 100 gl. begrepen in een meerder obligatie van 900 gl. 

staenden ten laste van het corpus van Bergijck belegt ten name van de weduwe en 

kinderen Aert Jansen Antonissen pro ut in littris den 14 meert 1669 et regta no 29. 

Akte ondertekend door 

de erfgenamen en secretaris 

Johan van Beverwijk 

 

 

 

 

 

Martinus Rademakers echtgenoot van Jenneke Aart Teus erfde dus maar twee percelen 

waaronder de Heilige Geest beemd of Koekoeksbeemd. Deze lag op de Vlieterdijk aan 

de Keersop
4
. De obligaties op naam van Aart Aart Teus die in deze akte verdeeld 

werden, waren destijds door hem belegd en terug te vinden in paragraaf 9. Dirk Jan Hoex 

die hierboven genoemd wordt, was de vader van Jenneke Dirk Hoex, vrouw van Aart 

Aart Teus. 

Aert Jansen Antonissen  was de vader van Teuntje Aert Cloots, moeder van Aart Aart 

Teus en dus grootvader van de erfgenamen (zie par.9). In de verpondingen van de 

Weebos van 1662 wordt hij genoemd Aert Jan Anthonis Cloot. 
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In onderstaand overzicht nog een keer de afstammelingen van Arnoldus Theus en 

Antonetta Aart Cloots tot en met de zesde generatie.Ook hier zijn de namen vermeld 

zoals die in de doopakten (indien aanwezig) zijn opgetekend. 
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63 
 

 

  

14. Tienden 

 

Oorspronkelijk was de tiende een belasting vanuit de kerkelijke overheid die in natura 

werd geïnd. Eigenaren van een tiendplichtig goed moesten 1/10 deel van de oogst 

afstaan. De tienden werden met de tiendkar op het veld opgehaald en verzameld in de 

tiendschuur. De opbrengst was bedoeld voor het levensonderhoud van de geestelijken, 

het onderhoud van de kerk en voor de armzorg. 

 

In1640 was er nog een tiendschuur op de Weebosch zo is te lezen in een akte die 

bewaard wordt in het archief van de abdij van Postel
12

 die hier het tiendrecht bezat. 

In de akte wordt beschreven dat veldmaarschalk Lamboy met zijn troepen 2 dagen en 

nachten heeft gekampeerd, in en nabij de tiendschuur op de Spaanrijt, waarbij 

ongeveer 1/6 deel van de tienden (waarschijnlijk rogge) beschadigd werd. 

De tiendenaar van Postel Nicolaus Huybrechts Baers doet hiervan aangifte bij de 

Schepenen van de Dingbank van Bergeijk die ter plaatse de schade komen 

aanschouwen. 

 

Wij Isaac Wachtelaer ende Jan Aertssen schepenen der justitie ende dingbanque van 

Bergcheyck doen cont ende attesteren bij desen ende ten versucken van Nicolaus 

Huybrechts Baers tiendenaer van de eerwerdighe heere die Apt van Postel over die 

beschadicheyt bij den selven Baers geleden in sijne gecollecterde thyenden gevallen in 

de ingeboet opten Wedebosch in de thiende schuer gestaen op te Spaenreyt, alwaer 

den voorschreven thiendenaer ons gebracht heeft om inspectie occulaer te nemen 

over die voorschreven beschadicheyt die gedaen is geweest bij den Graffvolck daer 

over beleydt hadde den  veeltmaerschalck Lamboy die met sijne volcke is coemen 

logeren in onsen voorschreven dorpe van Bercheyk opten derden dach der maent van 

november van de iegenwoirdighe jaere ende aldaer gelogeert twe daghen ende twe 

nachten oft ommers seer wenich uuren mynder. Hebben alsoe bevonden in de 

voorschreven thiendschuer ende daer buyten seer groete schade geschiedt te wesen 

in de gecollecterde thiende int affdorssen vuytsleypen ende onder die voet gebracht. 

Soo dat ons verdunct naer onse kennisse verstant ende wetentheyt schade geschiet te 

zijn ontrent een seste paert der voorschreven thienden naer heet vercleren van de 

voorschreven thiendenaer dat den thiendentas totten toppe (of seppe) van de schuere 

voll was geweest. Ende hebben bevonden den voorschreven thiendentas onder den 

balck vuytgedorssen ende vuytgeslijpt te zijn soo ende  inder vuegen dat ons verdunct 

als voor heet voorschreven seste part weel beschadicht te zijn. Aldus gevisiteert opten 

achtsten dach der voorschreven mant van november van de iegenwordighen jaer 

1640. Ende soo heet goddelijck is in rechtverdigh saecken der waerheyt getuychenis te 

gheven te meer daer over versocht hebben wij schepenen desen geschreven ende met 

onse naemen ende singnatuer bevesticht op datum voorschreven. 
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Na de Vrede van Munster in 1648 kwam het tiendrecht in Bergeijk steeds meer in 

handen van leken. Ook het innen van de tiende in natura verdween op den duur en 

werd voortaan voldaan in geld. De eigenaar van het tiendrecht (tiendheer) verpachtte 

dit recht, meestal in delen (clampen) publiekelijk aan de hoogste bieders. 

 

Hieronder een plakkaat uit 1779 waarin verpachting van de tienden van Mr. Anthonij 

van Hanswijk Schepen van ’s-Hertogenbosch wordt aangekondigd (Gemeente archief 

nr. GAB 353). Hij had in 1778 voor een aantal tiendsectoren ofwel clampen, voor een 

periode van 10 jaar, het tiendrecht gekocht 
1
. 

Naast van Hanswijk had ook de abdij van Sint Jacob te Luik het tiendrecht voor een 

aantal clampen in Bergeijk. 

 

 

 
 

Op de volgende pagina is een gedeelte van een tiendkaart van Bergeijk uit 1779 

afgebeeld.  De kaart is gemaakt door landmeter Verhees voor Anthonij van Hanswijk 

uit s’Hertogenbosch
11

 . Op de kaart (hier niet zichtbaar) staat,  

 

“Vande tiendens geheven wordende onder de Parochie van Bergyk, competerende aan 

den Wel Edelen Gestrengen Heer en Mr. A. van Hanswijk, regeerend Schepen der 

Stadt s’Bosch, opgenomen en in clampen gesippareert door H. Verhees geadmitteert 

landtmeeter in den jaaren 1779. 
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Opvallend is dat de bovenzijde niet het noorden is. De kaart is enigszins gedraaid !! 

De Weebosch was verdeeld in drie clampen (tiendsectoren), de Weebosch -

Noordtiend, -Zuidtiend en -Middentiende. 

De scheiding tussen deze verschillende clampen was door landmeester Verhees goed 

vastgelegd. Als voorbeeld hieronder de scheiding van de clamp van de Weebosch 

Middentiende (GAB 353), 

Begint tegen het scheiden van den 7
de

 clamp (Weebosch Noordtiende) in de straat 

voor den Kievit en alsoo door de Weebos-straat nevens het huis van Dirk Hoeks, tot 

aan het huis van Adriaan Weijnen, dus verre tegens den vyfden clamp(Weebosch 

Zuidtiende) van het huis van Adriaan Weijnen, door den akker en mestweg ten 

oosten in volgende tot aan de Kerkpad, van daar westwaards ingaande over zekere 

mestweg tot aan zekere akker en mestweg komende van Dirk Hoeks naar het 

Muggenhool, en dan vervolgens over den gemelde akker en mestweg die van Dirk 

Hoeks op het Muggenhool loopt oostwaards in volgende tot op de Herbaan van de 

Kievit naar Luijks-Gestel, door gezeide Herbaan ten zuide opwaards tot aan de 

heide aan het Kerk-Dijkje, en alsoo nevens de Heide en nevens het Gemeentes Bosje 

en nevens de weiden van de Heer de Haas, en langs de heide of Gemeente, 

vervolgens nevens het Muggenhool tot in de straat voor de Kievit voorschreven, 

benevens eenige akkers in de heide tegens over het Muggenhool, bewoond werdende 

bij Jenneke Rooijakkers.  
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Bij de beschrijving van het gebied van de Weebosch Middentiende, worden o.a. 

genoemd de Kievit en de Kerkdijk (zie ook kaart).  

Volgens Panken
10

 was de Kievit een buurtje op den Lagen Berkt. Hij beschrijft dat als 

volgt. Onder den Lagen Berkt behooren drie buurtjes in de richting van het oosten naar 

het westen op geringen afstand van elkander gelegen. Deze zijn: 

 

1. Het Muggenhool, waaronder 7 huizen  

2. De Kievit, met 4 huizen 

3. Het Broekschenseind insgelijks met 4 huizen waarvan 3 zeer nabij elkander. 

 

De Kerkdijk was een pad dat vanaf de Weebos naar de Heikerk liep. Deze kerk was als 

noodkerk gebouwd op Luijksgestels grondgebied dat toendertijd bij het Prinsbisdom 

Luik hoorde. Na de vrede van Munster in 1648 werd uitoefening van het katholieke 

geloof in Staats Braband verboden en namen de protestanten bezit van de Hofkerk. 

Door het bouwen van deze noodkerk konden de katholieken toch naar de kerk gaan. 

Op de kaart staat de plaats van de kapel aangegeven, maar die was in 1779 allang 

verdwenen. Ook zien we het huis van genoemde Dirk Hoeks en Adriaan Weijnen op 

het Hoogeind en tegenover het Muggenhool het huis van Jenneke Rooijakkers 
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15. Genealogie van Willem Steven Theus (Vig) en Maria Blox  

 

Willem Steven Theus werd in juli 1691 geboren en was de jongste uit het gezin van 

Steven Aert Theus en Willemijn Aert Cloots. Hoewel van Willem geen trouwakte 

bewaard is gebleven , weten we o.a. uit de notarisakte in par. 10 pagina 49 dat hij 

getrouwd was met Maria Peter Blox die in 1696 werd gedoopt als dochter van Peter 

Paulus Blox en Margareta Jan Hermans die ook op de Weebos woonden.  

Willem Steven Theus en Maria Peter Blox trouwden omstreeks 1720. Uit dit huwelijk 

werden de volgende kinderen geboren (namen zijn vermeld zoals deze in de doopaktes 

staan): 

 

VIiga Franciscus 

gedoopt: 28 januari 1721, zv Wilhelmus Tieuws en Maria Blox, 

getuigen Johannes Blox en Elisabeth Tieuws 

getrouwd:   25 augustus 1749 in Hapert  met Helena van Hove 

begraven:   17 april 1773     zie verder par. 19 

 

VIigb Maria 

gedoopt: 21 februari 1724, dv Wilhelmus Stevens en Maria Blox, 

getuigen Wilhelmus Pauwels en Joanna Blox 

getrouwd:   21 februari1745 met Theodorus Hoeckx 

begraven:   1 juli 1766     zie verder par.20 

 

VIigc Stephanus 

gedoopt: 10 maart 1727, zv Wilhelmus Stevens en Maria Blox, 

getuigen Johannes Hoecks en Wilhelma Stevens 

getrouwd: 12 februari 1759 met Johanna Smets 

begraven: 28 december 1808    zie verder par. 21 

 

VIigd Petrus 

gedoopt: 2 juni 1732, zv Wilhelmus Stevens en Maria Blox, getuigen 

Paulus Blox en Joanna Wilhelmus Pauwels 

getrouwd: ongehuwd 

begraven: 1732-1733 

 

VIige Petrus 

gedoopt: 19 mei 1735, zv Wilhelmus Stevens en Maria Blox, 

getuigen Henricus van Poppel en Joanna Erasmus Blox 

getrouwd: ongehuwd 

begraven: 8 september 1754 
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VIigf Joanna Maria  

gedoopt: 26 september 1737, dv Wilhelmus Stevens en Maria Blox, 

getuigen Paulus Blox en Joanna Maria Nijssen 

getrouwd: 25 februari 1759 met Petrus Smets 

begraven: 23 oktober 1799 

 

Willem Steven Theus wordt in de archieven vaak vermeld als Willem Stevens , zo ook 

in de meeste doopaktes van zijn kinderen en in de notarisakte op pag. 49. 

Ook Willem Stevens die in 1731 benoemd werd tot collecteur van de Weebosche 

tienden (par. 13, pag. 59) is zeer waarschijnlijk Willem Steven Theus. Op de 

Weebosch woonde in die tijd immers geen familie Stevens (zie paragraaf 16). 

Verderop in dit hoofdstuk komen we enkele aktes tegen waarin Willem Stevens wordt 

genoemd terwijl Willem zelf ondertekend met Willem Steven T(h)eus. Ook komen we 

aktes tegen waarin Willem Stevens wordt genoemd waarbij Willem zelf ondertekend 

met Willem Steven T(h)eus. 

 

Omstreeks 1712 overleed Peter Paulus Blox, de schoonvader van Willem. Maria was 

met 16 jaar de oudste van de kinderen. Ander kinderen uit het huwelijk van Peter Blox 

en Margareta Jan Hermans waren, Joannes 1702, Joanna 1705, Franciscus en Martinus 

1708 en Paulus 1711. In 1714 hertrouwde Margareta met Michiel Staes. Uit dit 

huwelijk werd in 1715 nog een zoon Willem geboren. 

 

In 1728 kocht Willem Stevens (Theus) een huis met hof en aangelag, 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 37, 1728, folio 115 

 

Dat voor ons comen sijn, de gesamentlijcke  erfgenamen van Hendrik Baars en Geertrui 

Jan Wouters dewelke naer voorgaande gelegden coopdage en uijtgank des hoogsels 

verclaerden wel ende wettelijk te cederen, te transporteren, eeuwiglijck ende erffelijck 

over te geven gelijck sij doen mits desen aen en ten behoeve van Willem Stevens wonende 

tot Bergeijck, huijs, hof en aengelagh groot omtrent vierde half lopensaten nogtans soo 

groot en kleijn als het selve alhier op den Webosch onder de parochie van Bergeijck 

gelegen is met d’een sijde nevens erve Huijbert Docx, d’ander sijde Jan Huijpen, d’een 

eijnde de gemene straat, d’ander eijnde den heijbogt, etc. 

Dit was huis nr. 60 op het Hoogeind (zie afbeelding op de volgende pagina) waar later 

zijn zoon Steven Willem Theus (zie par. 21) en daarna zijn kleinkinderen (zie par. 28) 

woonden. 

In bovenstaande akte wordt als reengenoot o.a. Huijbert Docx genoemd. In1832 lagen 

achter het aangelag van dit huis nog enkele percelen grond met namen als Doks akker en 

Doks land
4
. 



69 
 

Bron: Gemeentearchief van Bergeijk, GAB 312, Kohieren van het hoofdgeld van de 

heertgang Weebos van het jaar 1771. 

 

 
 

In 1741 werden de erfgoederen, die waren nagelaten door Peter Blox, verdeeld onder 

de kinderen. In de akte worden alleen genoemd Maria, Paulus en Willem, kind uit het 

tweede huwelijk. Blijkbaar waren de andere kinderen al op jonge leeftijd overleden. 

 

Bron:  Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 82, 1741, folio 106 

 

Compareerden voor Heeren Schepenen des dorps van Bergeijk ondergenoemt 

Margriet Jan Hermans bevorens weduwe van wijlen Peter Blox geassisteert met 

Michiel Staes haren man en momboir, te kennen gevende sij comparante dat zij tot 

voorcominge van disputen en oneenigheden die nae haer dood en overlijden tussen 

hare nae te latene kinderen soude mogen comen te ontstaan terzake is geworden de 

volgende erfgoederen gecomen van hare eersten man Peter Blox en haer comparante 

in drie egale porties, loten en cavelen te verdelen en dat met kennisse en goetvinden 

van hare drie kinderen hier nae genoemt en dat in voegen en manieren hier nae 

volgende, gelegen tot Bergeijk. 

 

Te weten voor de eerste cavel is ten dele gevallen aen Mari Peter Blox geassisteert 

met Willem Steven Teus haren man en momboir. 

 

Eerstelijk het halft huijs, het halft aengelag, de halven schop, het halft bakhuijs, groot 

omtrent voor dese helfte omtrent een halft loopense in ringenoten oostwaarts nevens 

erve van Corstiaen Fransen de Crom, west den selven, zuijd de gemene straat, noordt 

Peter Hermans. 
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Verder erfden ze nog diverse percelen grond evenals Willem Staes die het tweede lot 

kreeg toebedeeld. 

Het derde lot was voor Paulus Blox de jongste broer van Maria. Hij erfde een bedrag 

van 300 gulden. Dat hij geld kreeg in plaats van onroerend goed had waarschijnlijk te 

maken met het feit dat hij toen al in het buitenland woonde en werkte. In 1748 woonde 

hij in ieder geval in het buitenland zoals blijkt uit de onderstaande akte. 

 

Bron:  Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 83, 1748, folio 24 

 

Compareerde voor Heren Schepenen des dorps van Bergeijk ondergenoemt Maria 

dogtere van Peter Blox huijsvrouwe van Willem Stevens ten dese met haar geassisteert 

als man en momboir inwoonderen alhier, en alsoo een broeders kind, erffgenaam van 

wijlen Henricus Blox overleden tot Remich dewelke verclaarde te constitueren en 

magtig te maken gelijk sij doet bij desen, Paulus Peter Blox haren broeder wonende 

tot Trier, specialijk om uijt des comparantes name met de verdere daerin geregtigde 

erfgenamen te treden in den voors. boedele van haren overleden oom Henricus Blox, 

den staat van dien op te nemen, de schulden in te vorderen en te betalen en tot een 

effenhijt te brengen, mitsgaders te doen schiftinge, schijdinge en dijlinge en generalijk 

in desen alles te doen en te verrigten wat na regten aldaer werden gerequireert, etc. 

 

 
 

In deze akte machtigt Maria Blo(ck)x haar broer Paulus die in Trier woonde om een 

aantal zaken af te handelen nadat hun oom Henricus Blox, “coopman en borger tot 

Remich”, aldaar op 16 maart 1748 was overleden. 

Diezelfde tijd verschijnen ook Erasmus Blox en zijn vrouw Maria Jan Hermans voor 

schepenen van Bergeijk en machtigen hun zonen Franciscus wonende te Remich en 

Peter wonende te Bergeijk om namens hun de erfenis van Henricus Blox, broer van 

Erasmus, af te handelen. 

Ook Hendrik en Jan Nijssen,  kinderen van Maria Blox en Gerrit Nijssen, beiden 

overleden, hadden recht op 1/3 deel van de nalatenschap van Henricus Blox. 

In het overzicht op de volgende pagina zijn de familierelaties weergegeven. 
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Paulus Peter Bloks 

   

   
1636-? 

   

   
X ? 

   

   
Johanna Peter 

   

   
Schoonen 

   

 

    I     

   

 

I I I I   

  
Peter Paulus Erasmus Paulus  Maria Henricus 

 

  
Bloks Bloks Bloks Bloks 

 

  
1674- ca.1712 1683?-1750 1679 - 1735 1675 - 1748 

 

 

X 1714 X ca.1695 X ca.1708 X 1706 X ca. 1712 

   Michiel Margareta Jan Maria Jan  Gerrit Peter Elisabeth 

 

 

Staes Hermans Hermans Nijssen Cox 

 

    
van Gestel 

  

 

? - 1747 ca.1670-1752 1677-1749 ? - 1734 1684 - ? 

 

 
I I I I Remich 

 

 

Willem Maria Peter Franciscus 1709 Hendrik Nijssen 

  

 

Staes Bloks Remich van Gestel 

  

 

1715 - 1762? 1696 - 1764 Joanna Remich 

  

  

X ca.1720 1711 - ? 1718 - 1763 

  

  

Willem Steven X ? X 1745 

  

  

Theus Rudolph Francisca 

  

  

1691 - 1764 Agten Helsemans 

  

   

? - ? 1719 - 1762 

  

  
Joannes 1702 Remich 

   

  
Joanna 1705 

    

  
Franciscus 1708 Joanna Maria 1713 

   

  
Martinus 1708 Petrus 1714 

   

  
Paulus 1711 Paulus 1717 

   

  
Trier 

     

In rood is aangegeven welke leden van de familie Blox in het buitenland verbleven en 

daar handel dreven; Henricus die in 1748 overleed in Remich, Paulus de broer van 

Maria Peter Blox in Trier, Franciscus zoon en Rudolph Agten schoonzoon van 

Erasmus Blox in Remich en zoals uit een akte van 1763 blijkt ook Hendrik Nijssen, 

zoon van Maria Blox en Gerrit Nijssen. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 84, 1763, folio 21 

 

In deze akte machtigen Peter Blox, zoon van Erasmus Blox, en Peter Helsemans, broer 

van Francisca Helsemans, “Franciscus Blox coopman tot Remich in Duijtsland, lande 

van Luxemburgh omme te treeden in den boedel en coopmanschappen van weijlen 

Hendrik Neijssen in den lande aldaar agtergelaten en met den doot ontruijmt”.  
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Wat deden al die leden van de familie Blox in het buitenland?  In de archieven van de 

gemeente Bergeijk wordt daarover niets vermeld, maar dankzij de Luxemburger Jo 

Cox weten we wat die Bloxen in Remich uitvoerden.  

Enige tijd geleden nam genoemde Jo Cox contact op met het Regionaal Historisch 

Centrum in Eindhoven voor informatie over zijn verre voorouders die uit Bergeijk 

afkomstig waren en zich omstreeks 1680 in Remich gevestigd hadden. Het RHCE 

bracht Jo Cox in contact met Piet Aarts, lid van de Heemkundekring Bergeijk. Piet 

Aarts en Jo Cox wisselden gegevens uit waarbij Piet o.a. een krantenartikel ontving 

met daarin verrassende informatie over enkele leden van de familie Blox. Het is een 

artikel uit de Luxemburger Wort van 18 oktober 1961 met als titel “Vom handel im 

alten Remich” geschreven door historicus Paul Margue. Hieronder de vertaling van 

een deel van dit artikel. 

 

Kort voor 1700 vestigde Hendrik Blocx uit Bergeijk bij ’s Hertogenbosch zich als 

jonge bedrijvige houthandelaar in Remich waar hij omstreeks 1712 trouwde met 

Elisabeth Cocx uit een Nederlandse familie die zich eerder al in Remich had gevestigd. 

Ze betrokken een groot woonhuis in het dorp en Hendrik Blocx nam al snel een 

voorname plaats in in de burgerij van Remich. Bij zijn dood in 1748 was hij rentenier 

en schuldeiser van enkele duizenden Taler. Hij liet een aanzienlijke hoeveelheid grond 

en huizen na in Remich en in de wijde omgeving tot in Lotharingen toe. Omdat zijn 

huwelijk kinderloos was gebleven, had hij enkele van zijn neven en nichten bij zijn 

houthandel betrokken, waarvan Frans Blocx en Rudolph Achten – Blocx in Remich 

een blijvend thuis vonden en tot de meest welgestelde burgers behoorden. Hun 

kinderen trouwden in de burgerij van Remich. 

 

Hendriks vrouw, Elisabeth Cocx, was in 1684 in Remich geboren als dochter van 

Johannes Cocx en Margaretha Hollinger. Johannes Cocx had zich omstreeks 1680 

vanuit Bergeijk in Remich gevestigd. Hij handelde in textiel, had als bijnaam Jan 

Doek, en behoorde tot de welgestelden van Remich. 

Hendrik was dus houthandelaar, een beroep dat in de 17
de

 en 18
de

 eeuw veel 

voorkwam in die omgeving. Het ging daarbij vooral om eikenhout dat via  de Moezel 

en de Rijn  naar Nederland werd vervoerd. In de tweede helft van de18
de

 eeuw werd de 

uitvoer van het kostbare eikenhout aan banden gelegd. 

Na zijn dood in 1748 werd de zaak overgenomen door Franciscus, zoon van Erasmus 

Blox en Rudolph Achten (of Agten), schoonzoon van Erasmus. Hij was zeer 

waarschijnlijk getrouwd met Joanna Blox die in 1711 werd geboren. Erasmus had 

namelijk maar twee dochters, de andere dochter Joanna Maria was getrouwd met 

Michael Schoonen.  

Zoals uit het krantenartikel blijkt hadden Franciscus en Rudolph zich blijvend in 

Remich gevestigd. Over Hendrik Nijssen wordt in het artikel niet gesproken en of 

Paulus Blox die zich in Trier had gevestigd ook in de houthandel zat, zal voorlopig 

nog een raadsel blijven.  
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Hieronder zien we twee aktes uit 1749 en 1756 waarin Willem Steven Teus wordt 

genoemd en die hij zelf ondertekent met Willem Stevens. 

 

 

Bron:  Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 40, 1749, folio 40 

 

Willem Steven Teus nomine uxoris, mede voor Margriet Jan Hermans wed. Michiel 

Staas, vendidit aan Den Armen van Bergeijk een obligatie van hondert vijfentwintigh 

gulden staande ten lasten van ’t voorschreven corpus belegt ten name van Peter 

Paulus Blox op den 25 januari 1694 etc.  actum desen 24 meert 1749  

 

  

 

 

 

 

 

De akte handelt over een obligatie die in 1694 is belegd door Peter Paulus Blox, 

schoonvader van Willem Steven Theus. Na overlijden van Peter Paulus Blox 

omstreeks 1712 is zijn vrouw Margriet Jan Hermans in 1714 hertrouwd met Michiel 

Staas die in 1747 is overleden. De akte is ondertekend door Willem Stevens (Teus) en 

de Schepenen C. Leesten en A. Rookens, en secretaris J. v. Beverwijk. 

 

In 1750 was er een grote brand op het Hoogeind. De huizen van Jan Dirk Hoex, die 

een halfbroer was van Jenneke Dirk Hoex (par. 13), en van Aart Wouter Hermans 

brandden af. Panken (bron nr. 10, blz. 81-82) beschrijft dat als volgt. 

 

Op den Weebosch lag eene welbeklante brouwerij bij het woonhuis het laatst tot 1890 

door Cornelis Huijbers bewoond. Het huis staat westwaarts de tegenwoordige 

schoolhuizing, omstreeks het midden van het gehucht. Achter of ten noorden van des 

brouwers huis stond het brouwhuis. Jan Dirk Hoex bezat tot 1755 de genoemde 

huizing, brouwerij, gronden enz. Hij handelde in runderen, had een uitgestrekt 

landbouwbedrijf en hield brouw- en tapnering.Toen hij tot den ouderdom van zeventig 

jaren gekomen was, brandde zijn huis, schuur, stalling en schop af, waarin door de 

vlammen verteerden het grootste deel zijner meubilaire goederen, eene groote 

hoeveelheid rogge, haver, boekweit, stroo, hooi, mout, hop, raapkoeken, zout, 

benevens vee en al wat verder in de afgebrande panden aanwezig was. 

 

Door deze schade geraakte hij in grote schulden en kon hij al zijn crediteuren niet 

voldoen. In oktober 1754 (RAB 124, folio 130 e.v.) werd een openbare verkoop (“bij 

vonnisse verkogt”) gehouden van de roerende en onroerende goederen van Jan Dirk 

Hoex. Volgens Panken was er na de verkoop nog een tekort van 4300 gulden. 
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Twee bewoners van de Weebos waaronder Willem Steven Theus legden voor de 

Schepenen van Bergeijk de volgende verklaring af . 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 105, 1756, folio 39 

 

Compareerde voor Schepenen des dorps van Bergeijk ondergenoemt Willem Steeven 

Teuis out omtrent 64 jaren en Jan Quintinus Hagedoren out omtrent vier a vijf en dertigh 

jaren beijde wonende alhier op de Weebos, dewelke verclaren tot requisitie van Jan Dirk 

Hoex wonende tot Bergeijk op de Weebos onder solemneele eede haar door Jacob G. 

Haas substituut secretaris loco den heer officier wettelijk gestaaft en afgenomen,waer 

ende waeragtigh te weesen, dat den voornoemde Jan Dirk Hoex in den jare 1750 het 

ongeluck heeft gehad dat sijne huijsinge, schuer, stalling en schop sijn afgebrand waerin 

door de vlamme verteert is, sijn koorn, haver, boekwijt, stroij, hoij, mout, hop, raap-

koolen, sout en het grootste gedeelte sijnder meubilairen goederen in de voorschreven 

huijsinge geweest sijnde, die alle in een groote quantiteit waren bestaende, door welk 

voorkoment  ongeval en verdere misverliezen en banquerouten den gemelde Jan Hoex 

sonder sijn toedoen is gevinieert en tot armoede geraekt, sodanigh dat den selven niet in 

staat is om alle sijne crediteuren te konnen voldoen. 

Verclarende sij deponenten verders noijt anders gehoort te hebben als dat den selven Jan 

Hoex was een eerlijk man hebbende den selven ses jaren alhier regent (lid van de 

Dingbank) geweest en deese gemeente vier besondere reijsen als collecteur en 

armmeester gedient. Sijnde denselven geenen verquister, nogh debouchant geweest, 

hebbende hem altijt wel gecompeteert en gedragen van soo verre ons bekent is. 

Alle het geene voornoemde haer deponenten van woorde tot woorde voorgelesen zijnde 

hebben sij haer gedeponeerden blijven persisteren en den eed in handen als voren 

afgeleght met de woorden als waarlijk helpen ons godt almagtigh. 

Getuijgen waren hier over Jan Raemaar president en Willem Hendrix Schepen van 

Bergeijk heeden den sesden februarij 1700 ses en vijftigh. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem Steven (Theus) ondertekende ook hier weer met Willem Stevens. Jan 

Quintinus Hagedorens kon niet schrijven en zette een kruis onder de akte. 
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In 1707 leende het Corpus van Bergeijk 1000 gulden van Peter Paulus Blox en 1000 

gulden van zijn broer Erasmus !!! In 1754 verzilverde Willem Steven Theus de 

obligatie van zijn overleden schoonouders. Een jaar later deed Peter, zoon van 

Erasmus Blox,  hetzelfde (RAB 36, 1707, folio 115 en 116 ). 

In het rechterlijk archief van Bergeijk zijn diverse aktes van transport te vinden, 

waarin Willem Steven Theus onroerende goederen kocht of verkocht. 

Over deze bezittingen moest jaarlijks belasting (verponding en bede) betaald worden. 

De kohieren van de verponding en bede voor de heerdgang Weebosch en Witrijt  uit 

het gemeentearchief van Bergeijk geven een goed beeld van de onroerende goederen  

die Willem Steven Theus in 1761 bezat (GAB 237, folio 55). 

                                           

Willem Steeven Teuis,      Verponding     Beede 

 

Eerstlijk een huijs,schuur, schop met 

het aangelagh en heijde te samen groot 

3 lps. gestaan en gelegen op de Webos,    1-10- 0   0- 2- 6 

 

2 lps. weij gen. den Uijtvanck,     1-16- 0    0- 1- 4 

1 ½  lps.weij gen.Gestelsenbeemt,    0-12- 0    0- 0-12 

1 ½  lps. weij gen. den Agtersten beemt,   0-12- 0    0- 0-12 

5 speijnt weij gen. het Quaatvelt,    0-10- 0   0- 0-10 

1 lps. weij gen. den beemt bijt huijs,    0- 8- 0     0- 0-10 

2 ½  lps. weij gen. den Mariens-beemt,   5- 0- 0    0- 1- 8 

2 lps. weij gen. bijt Schoor,     0- 8- 0     0- 0-10 

5 sp. weij gen. het Santbeemtje,    0-10- 0   0- 1- 0 

1 lps. weij gen. het Veltje,     0- 4- 0    0- 0- 4 

1 lps. weij gen. het Hasbroek,     0- 8- 0    0- 0-10 

2 lps. weij gen. den Agtersten beemt,   0-16- 0   0- 1- 4 

5 speijnt weij gen. Jennekesbeemt,    0-10- 0   0- 1- 0 

1 lps. weij gen. het Heijvelt,     0- 8- 0    0- 0-10 

een heijvelt groot 4 loopense,     1- 6- 0     0- 2- 0 

3 lps. weij gen. de Weijerhorst,     0- 8- 0     0- 0- 8 

1 ½  lps. weij gel. op den Berkt,    0-12- 0   0- 0-13 

1 ½  lps. land gen. den Hoijbogt,     0-12- 0    0- 1- 0 

7 lps. land gen. Neelkens bogte,      2-16- 0   0- 4- 0 

2 ½  lps.land gen. Langevooren,      1- 0- 0    0- 1- 0 

1 lps. land gen. Teunenacker,    0- 8- 0     0- 0- 8 

1 lps. land gen. het Loopense,     0- 8- 0    0- 0- 8 

1 ½  land gen. de Korte vooren,     0-12- 0    0- 0-14 

3 speijnt gen. de Capellepadt,    0- 6- 0      0- 0- 8 

1 lps. land gen. het Hufke,       0- 8- 0    0- 0- 8 

7 speijnt land gen. Coppenbogt,      0-11- 4   0- 0-12 

3 speijnt land gen. 3 Speijntse,     0- 6- 0     0- 0- 6 

1 lps. land gen. de Smetsacker,      0- 6- 0     0- 0- 8 

5 speijnt land gen. den Bogt,     0- 6- 0    0- 0- 6 
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2 ½  lps. land gen. den Grooten acker,   0-16- 0    0- 1- 0 

7 sp. land gen. beijde Bugtiens,    0-12- 0   0- 0- 8 

2 lps. land gen. de Verloore kost,    0-14- 0   0- 0-12 

2 lps. zijnde lant en groes gen. den Dries,   0-12- 0    0- 0-12 

item nog een huijs en aangelagh groot 

5 sp.gestaan en gelegen op de Weebos,    0- 8- 0    0- 1- 0 

3 sp. weij gen. den Langenbeemt,    0- 7- 0    0- 0- 6 

½  sp. lant gen. het Hofke,      0- 0- 7     0- 0- 1 

3 sp. lant gen. Copkensacker,     0- 7- 0    0- 0- 6 

3 sp. lant gen. het Daal,      0- 6-12  0- 0- 6 

        23-12- 7   1-13- 8 

 

De bedragen zijn in guldens, stuivers en penningen. 

Veel namen van de hierboven genoemde percelen zijn terug te vinden in het boek 

“Bergeijk in kaart” 
4
. 

In 1764 overleden Maria Peeter Blox en Willem Steven Theus kort na elkaar, Maria in 

mei en Willem in september. In oktober 1765 werd de nalatenschap volgens 

onderstaand testament verdeeld onder de vier kinderen. 

 

Bron:  Rechterlijk archief van Bergeijk RAB 95,1765, folio 3 

 

Minnelijcke scheijdinge en deijlinge gedaen ende gemaakt bij Francis Willem Theuis, 

Steeven Willem Theuis, Geertruij Willem Theuis geadsisteert met Dirk Jan Hoex haeren 

man en momboir en Jennemarie Willem Theuis geadsisteert met Peter Smets haeren man 

en momboir allen woonende tot Bergeijck. 

En dat alle zodanige erfelijcke goederen haer aangekomen bij versterf van Willem 

Steeven Theuis en Maria Blocx haare respectieve ouders, zo zij verclaarden, 

 

Eerste loth, 

 

Overmids welcke erfscheijdinge en erfdeijlingen zo is den voornoemde Francis Willem 

Theuis bij treckingh van loote ten deel gevallen wettelijk ende erfelijck aangekomen, 

de volgende percelen weijvelt en ackerland, 

den Gestelsen beemt, den Agtersten beemt, het Veltje, het Heijvelt en den Berkterbeemt,  

Neelkens Bogt, den Verloren Kost, Smets wortelvelt en de Bugtjens. 

 

Tweede loth, 

 

Overmids welcke erfscheijdinge en erfdeijlinge soo is den voornoemde Steeven Willem 

Theuis bij treckingh van loote ten deel gevallen wettelijck ende erfelijck aangekomen, 
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Een huijs, stallingen, schop, hof en aengelogh groot omtrent drie loopense gestaen en de 

gelegen onder den dorpe van Bergeijck op de Weebosch, en de volgende percelen 

weijvelt en ackerland, 

den Beemt bij ’t huis, Jennekens beemt, den Agtersten beemt bij de Sandhoef, het Quaadt 

velt, den Langen beemt en den Weijerhorst, Neelkens Bogten, het Heusken, den Dries, 

den Capellen padt, het Daal en het Loopense,en nogden houdt gragt langs het straatje. 

 

Derde loth, 

 

Overmids welke erfscheijdinge en erfdeijlinge so is de voornoemde Geertruij Willem 

Teuis geadsisteert als vooren te deel gevallen wettelijk ende erflijk aangekomen, 

de volgende percelen weijvelt en ackerland, 

het Landbeemptje, Mariensbeemt, het Schoor, Jan Traps heijvelt, den Hoijbogt, de 

Korte Vooren, de Drie Spijndtse, den Bogt, Copkensacker, het Hofke bij Quinte, den 

Pitsacker, Smetsacker, de Hoef en Jan den Laatacker. 

 

Vierde en laatste loth, 

 

Overmids welke erfscheijdinge en erfdeijlinge so is den voorn. Jennemarie Theuis 

geadsisteert als vooren bij treckingh van looten te deel gevallen wettelijk ende erflijk 

aangekomen, 

Eene huijsinge, hof en aengelogh groot omtrent vijf spijndt gestaen ende gelegen als 

vooren op de Weebosch, en de volgende percelen weijvelt en ackerland, 

Willekens beemt, het Haasbroek, den Uijtvanck, het Spaanreijts eusel, Jan Traps 

heijvelt, de Lange Vooren, Trienenacker, den Eijkenbogt en Ceelenacker.  

Na de erfdeling in 1765 was de zaak kennelijk nog niet afgerond want in 1766 werden 

Francis Willem Theus en zijn zwager Dirck Jan Hoecx gemachtigd door Steven Willem 

Theus en zijn zus Jennemarie Willem Theus geld in te vorderen dat hun ouders her en der 

nog tegoed hadden. Wanneer de schuldenaars niet bereid waren te betalen zouden zij hen 

dwingen (constringeren) met rechtsmiddelen (advocaten en procureurs). 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 84, 1766, folio 89 

 

Compareerde voor president en scheepen des dorps van Bergijck quartiere van 

Kempenlandt Meijerije der hoofstadt s`Bosch ondergenoemt Steeven Willem Theuis en 

Jennemaria Willem Theuis geadsisteert met Pero Smets haaren man en momboir beijde 

wonende tot Bergeijk dewelcke verclaren bij deesen te constitueren en magtigh te 

maeken gelijk zij doen bij deesen Francis Willem Theuis en Dirck Jan Hoecx in 

huijwelijck hebbende Geertruij Willem Theuis meede woonende alhier tot Bergijck 

welcke laatste de voornoemde haaren broeder en man ook is authoriseerende bij desen 
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omme uijt haar comparantens naeme in de lande van Luxumburgh,Trier en elders in te 

vorderen ende te ontfangen van diverse personen soodanige capitalen en intresten als 

haar comparanten benevens de geconstitueerders sijn competeerende naergelaeten bij 

Willem Theuis en Maria Blocx, haare respectieve ouders beijde overleeden tot Bergijck 

bij gebreeke van dien de onwillige betaalders met regt van middelen te constringeren, 

advocaten en procureurs te constitueren deselve capitalen te verkoopen en daer meede te 

doen ende te handelen so als haare geconstitueerders goeden raad sal gedragen 

eveneens of sij comparanten selfs present zijnde, soude kunnen ofte vermoogen te doen 

en generalijk in deesen alles te doen ende te verrigten wat na regten aldaer sal worden 

gerequireert belovende de voornoemde comparanten en constituanten voor haare 

gedeeltens alle het geene uijt cragte deeses bij de voornoemde geconstitueerders sal 

worden gedaan ende verrigt altijdt voor goedt, vast, steedigh ende van waerden te sullen 

houden en doen dat hier toe eenige nadere ofte speciaalder last dan voornoemde staad 

wierde gerequireert als houdende het selve alhier voor geinseneert onder verband als 

naer reghten des blijven de voornoemde geconstitueerders gehouden van alle haare 

verrigtingen uijt cragte deeses te doen behoorlijcke reekeninge, beweijs en reliqua, 

aldus gedaan ende gepasseert ter secretarije des dingbanke van Bergijck voorn. op 

heeden den 16 meij 1766 ten overstaan van Jan Raamaer president en Anthonij Rookens 

scheepen van Bergijck die de minuten prothocollair neevens de voorn. constituanten met 

mij substituet secretaris behoorlijk hebben onderteekent en de uijtgemaekte brief met de 

signature van den substituet secretaris en onsen scheependomszeegel hier onder op het 

spatium gedruckt becragtight in groene wasse overdrukt met een witte papieren ruijte, 

 

 

Zoals we al eerder in dit hoofdstuk hebben gezien verbleven verschillende leden van de 

familie Blo(ck)x in het buitenland, o.a. Trier en Remich waar zij handelen dreven. Zo 

ook Paulus, de broer van Maria Blo(ck)x. Mogelijk was Paulus  in Trier overleden en had 

Maria, vrouw van Willem Steven Theus, als erfgenaam van haar broer Paulus, tegoeden 

in het buitenland. Na overlijden van Maria en Willem maakten hun kinderen aanspraak 

op deze tegoeden. 
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In onderstaand overzicht staan nog een keer de afstammelingen van Stephanus Theus en 

Willemijn Aart Cloots tot en met de zesde generatie. De namen van de afstammelingen 

Theus zijn weergegeven zoals ze in de doopakten staan vermeld. We hebben hiervoor al 

gezien dat Willem Steven Theus vaak Willem Stevens wordt genoemd, zo ook zijn 

kinderen. 

 

 

 

 

    
IVi 

    

    
Stephanus 

    

    
Theus 

    

    
1650-ca.1725 

    

    
X 

    

    
Willemijn 

    

    
Aart 

    
    

Cloots 
    

    
1650-? 

    

  
    I     

  

 
I I I I I I I 

 

 
Via Vib Vic Vid Vie Vif Vig 

 

 
Elisabeth Aleidis Arnoldus Johannes Johannes Gertrudis Guilielmus 

 

 
Stephani Stephani Stephani Stephani Stephani Stephani Stephani 

 

 
Teeuws Mattheuws Mattheuws Aerdts Theeuws Aerdts Teeuws 

 

 
1676 - 1730 1678-? 1680-? 1682-? 1685-? 1687-? 1691-1764 

 

 
X 1713 

    
X 1713 X ca.1720 

 

 
Adrianus 

    
Wilhelmus Maria 

 

 
Jan Luijken 

    
Pauwels Blockx 

 

 
? - 1734 

    
? - ? 1696-1764 

 

       
I 

 

  
          I 

 

 
  I I I I I I 

 

  
VIiga VIigb VIigc VIigd VIige VIigf 

 

  
Franciscus Maria Stephanus Petrus Petrus Joanna Maria 

 

  
Tieuws Stevens Stevens Stevens Stevens Stevens 

 

  
1721-1773 1724-1766 1727-1808 1732-1733 1735-1754 1737-1799 

 

  
X 1749 X 1745 X 1759 

  
X 1759 

 

  
Helena van Theodorus Joanna 

  
Petrus 

 

  
Hove Hoeckx Smets 

  
Smets 

 

  
1718-1783 1717 -1793 1733-1816 

  
1724?-1787? 
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16. Hoofdbewoners van de heertgang Weebos in 1727 
 

Bron:  Gemeentearchief van Bergeijk, Verpondingen voor de heertgang Weebos, 

 GAB 235, 1727 

 

Broeckxkens Eijnde. 
 
De wed. Adriaen 

Geneesen van Jan Marcelis 

Aert Janse 

Jan Trap 

Jan Willem Baars 

Jan Jan Hoeckx 

Aert Janse Hoeckx 

De wed. Mathijs 

Kaesmakers 

Marthinus Lammers 

Geraerdt Wouters 

De kinderen Aert Hoeckx 

alias Krieger 

Maria Willem de Metser 

De wed. Cornelis van 

Hove 

 

Spaenrijdt 
 
Jan Baars 

Willem Hendrickx 

Steeven Lambers 

 

Witrijdt 

 
Jacobus Verdonck 

Sijmon Jansse Schoone 

Corstiaen Klijssens 

Reijnier van Ham 

De wed. Matijs Kuijpers 

Mathijs van der Zeelen 

Jan Schoonens 

Lambert Verkolken 

Bernaerdt Seuskens 

Hendrick Paulus Schoonen 

Dirck D`Joosten 

Jan Smets 

Aerdt Groenen 

Hendrick Hoffen alias Jan 

Boogaerts 

Adriaen Jansse 

Willem Paulus 

De kinderen Hendrick 

Wouters 

Jan Hoeijmans 

De kinderen Wouter 

Swaagers 

 

Weebos 

Elisabet Hoeckx 

Corstiaen Corstiaens 

Corstiaen Willems de 

Scheper 

De wed. Jaco 

Geraert den Scheeper 

De wed Wouter Melis 

De wed. Hend. Hoeckx 

Aert Aerts Teus 

Goijaert Hendrick Hoeckx 

Jan Corstiaen Huijbers 

Erasmus Blockx 

Michiel Staes 

Jan Huijbers den Decker 

Peeter Hermans 

De wed. Dirck Hoeckx 

De wed. Willem Willems 

Bartel Martens 

Peeter Keusters 

Wouter Jan Hermans 

Jan Huijbers den Snijder 

Andries Vermeulen 

Willem Reijniers den 

Schoenmaker 

Jan Dirck Hoeckx 

Aert Wouters Hermans 

Peeter de Weever 

Hendrick Baars alias 

Spelmans 

Huijbert Dockx 

Maria Jansse Geraerts 

Willem Steeven Teus 

Corstiaen Geraerts 

Aert Jan Aerts 

De wed. Marcelis Aerts 

Francus de Krom 

Wouter Daniels 

Willem den Decker 

Goris Kuijlaarts 

Goijaert Hoeijmans 

De kinderen Andries 

Peeters 

De wed. Corstiaen 

Anthonis Hoevenaars 

 

Capellen Hoff 

Jan Marten Verberne 

Jan Wouter Swagers 

Jenne doghter Hendrick 

Lemmens 

Jan van Hulsel van Marte 

Meeus de Weever 

De wed. Giele Peeters 

Corstiaen Hendrick 

Langens 

 

Buijteposten 

Luijxgestel 

Mathijs Rombauts 

Jan Willem Daamen 

Jacop van Borckel 

 

Bocxheijde 

Hendrick Jan Ooms 

Laurijs Janse 

Jan Uwens 

De kinderen Jan Willem 

Ooms  

Laurijs Peeters 
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17. Genealogie van Joannes Aart Theus (VIgac) 

 

Joannes Aart Theus werd 14 februari 1711 gedoopt als zoon van Aart Aart Theus en 

Jenneke Dirck Hoecx ( zie paragraaf 13). 

Uit onderstaande akte blijkt dat hij 2 oktober 1746 is overleden. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 163, 1746, folio 97 

 

Taxatie van de vaste onroerende goederen gelegen binnen Bergeijk agtergelaten en 

metter doot ontruijmt bij Jan Aart Teus overleden tot Bergeijk den 2 october 1746 

bestaande in het naervolgende, 

Het is een akte uit het protocol van taxatiën op het stuk der collaterale successie 

hetgeen betekent dat er geen erfgenamen waren in eerste lijn. Waarschijnlijk was 

Joannes weduwnaar zonder kinderen. De erfenis ging daarom naar zijn moeder, zijn 

broer Franciscus en zijn zussen Joanna en Anna die over de erfenis belasting moesten 

betalen. Daarom werd de waarde van zijn nalatenschap bepaald en vastgelegd in deze 

akte, die als volgt verder gaat, 

Eerstelijk `t huijs en aangelag groot 37 roede, d`een sijde Jan Hoemans, d`ander sijde 

Jan Corstiaans,`t een eijnde de gemeene straat,`t ander eijnde Jan Corstiaans `t gene 

naer voorgaande behoorlijk ondersoek bevonden is waardig te sijn en getaxeert op twee 

hondert gulden. 

 

Dan volgen nog een zeventiental percelen weiland en akkerland die getaxeerd werden. 

 

Waar inne den voorn. overledenen een geregte vierde part was competerende, `t gene 

verstorven is, alhier bedragende eene somme van hondert een en twintigh gulden seven 

stuijvers en agt pennings,         

Joannes had eerder al, als één van de vier kinderen, genoemde onroerende goederen 

voor ¼ deel geërfd. 

 

Hierna werden nog een huis en drie percelen getaxeerd die hij zoals uit de akte blijkt 

voor 1/8 deel had geërfd. Na overlijden van zijn vader Aart Aart Theus in 1743 was de 

helft van de nalatenschap naar zijn moeder gegaan, en was de andere helft onder de 

vier kinderen verdeeld dus 1/8 deel.  

Item een agste part in een huijs en aangelag groot 5 lopense 25 roede. 

Item een agste part in den Hoeffacker groot 2 lopense.  

Item een agste part in den Bogtacker groot 4 lopense. 

Item een agste part in den Coeckoecksbeemt groot 2 lopense 25 roede. 

Na overlijden van moeder in 1748 werden bij de erfdeling in 1751 alle hierboven 

genoemde onroerende goederen verdeeld (zie paragraaf 13). 
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18. Genealogie van Franciscus Aart Theus (VIgaf) en Catharina Hermans  

 

Franciscus Aart Theus werd in 1723 geboren als jongste kind van Aart Aart Theus en 

Jenneke Dirk Hoeks. Hij trouwde 8 februari 1750 met Catharina Hermans. 

 

Bron: Schepenbank trouwboek, 1683-1752,  pagina 71,  inventarisnr.  9 

 
 

24 januari 1750 zijn ze in ondertrouw gegaan en “op den 8 februarij 1750 sijn de 

voornoemde twee bruijdegom en bruijte wettelijk getrout”. 

 

Catharina Hermans werd gedoopt 11 november 1721 als dochter van Arnoldus Wauter 

Hermans en Maria Smets en getuigen waren Joannes Hoeckx en Wilhelma Smets. 

 

Uit het huwelijk tussen Franciscus en Catharina werden de volgende kinderen 

geboren: 

 

VIIgafa Joanna 

gedoopt: 27 november 1750, dv Franciscus Teus en Catharina 

Hermans, getuigen Arnoldus Hermans en Elisabeth 

Rademaeckers 

getrouwd:   ongehuwd 

overleden:   23 maart 1818 

 

VIIgafb Joanna Maria 

gedoopt: 1 december 1752, dv Franciscus Teus en Catharina 

Hermans, getuigen Walterus Hermans en Maria Peter 

Kuijken  
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getrouwd:   18 juni 1780 met Franciscus Bloks 

begraven:   30 november 1804 

 

VIIgafc Anna 

gedoopt: 29 mei 1755, dv Franciscus Arnoldus Theus en Catharina 

Hermans, getuigen Martinus Rademaeckers en Petronilla 

Hermans 

getrouwd:   8 februari 1795 met Marcelis Kloots 

overleden:   1 februari 1811 

 

VIIgafd Joannes 

gedoopt: 10 november 1758, dv Franciscus Theus en Catharina 

Hermans, getuigen Elisabeth Walterus Hermans en Petrus 

Cuijken 

getrouwd:   ongehuwd 

begraven:   31 maart 1760 

 

In paragraaf 13 zagen we al dat Franciscus bij de erfdeling uit de nalatenschap van zijn 

ouders een groot aantal percelen akkerland en weiland had geërfd.  

Bovendien erfde hij een huis, hetzelfde huis als zijn overleden broer Joannes in 1746 

had nagelaten (zie paragraaf 17) 

 

Uit de kohieren van de verpondingen en bede van de heertgang Weebosch en Witrijt van 

1769-1770 blijkt dat Francis Aart Theus aardig wat percelen bezat  die  hoofdzakelijk op 

de Weebosch gelegen waren. Veel van de namen van de percelen zijn terug te vinden in 

het boek “Bergeijk in kaart” 
4
. 

 

Bron: Gemeentearchief van Bergeijk, GAB 238, 1769, folio 40 

 

Francus Aart Teuis, 

                                            Verponding     Beede 

                                         

Eerstelijk een huijs, schuur, hof en aange- 

lagh, groot 1 lps. zijnde weijvelt gestaan 

ende geleegen op de Weebos,    1- 0- 1     0- 1- 4 

 2 1/4 lps. weijvelt gen. Hobbel Eussel,   1- 6- 0    0- 1- 8 

2 lps. weijvelt gen. den Dijk en Dikkensbeent,  0-16- 0   0- 1- 0 

1 1/4 lps. weijvelt gen. de Spaanrijdse cavel,  0-10-10   0- 0-10 

1 1/2 lps. weijvelt gen. Het Voorste heijvelt,  0-12- 0   0- 0-12 

1 1/2 lps. weijvelt gen. Den Halven beemt,  0-12- 0    0- 0-12 

1 lps. weij gen. den Vennenbeemt,    0- 8- 0      0- 0- 8  
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2 lps. weij gen. het Quaatvelt,    0-16- 0    0- 1- 0 

1 lps. lant gen .de Agterste venne,    0- 6- 0     0- 0- 6 

1 lps. lant gen. de Voorste venne,    0- 6- 0    0- 0- 4 

1 1/4 lps. lant gen.' t Weijtspoor,     0-10- 0    0- 0-10 

1 1/2 lps. lant gen. de Agterste hoef,   0-12- 0    0- 0-12 

2 lps. lant gen. de Middelste hoef,      0-16- 0    0- 1- 0 

1 lps. lant gen. de voorsten Pitsacker,   0- 8- 0    0- 0- 8 

2 1/4 lps. lant gen. den agtersten 

Pitsacker en Heijbogt,     0-12- 0   0- 0-12 

1 1/4 lps. lant gen. den Voorsten Bogt,   0- 8- 0     0- 0- 6 

3 lps.lant gen. de Hoef bijt huijs,     1- 7- 0     0- 1-10 

1 3/4 lps. lant gen. het Hooglant, 

de Langen en Korte vooren,     0-12- 0   0- 0-12 

1 1/2 lps. lant gen. het lant in 

de Spaanreijt en Lange vooren,    0-12- 0   0- 0-12 

3/4 lps. lant in de Spaanreijt,    0- 4- 0     0- 0- 4 

1/4 lps. lant gen. de Hoef agter 

Bartel Kusters,          0- 0- 2 

1 sp.lant gen. den Agtersten Hof,         0- 0- 2 

nog 3/4 lps. heijvelt gen. het 

Quaat heijvelt bij Jan de Laat,     0- 3- 0    0- 0- 1 

 

1770 den 29 october van den post van de 

kinderen Aart Wouter Hermans folio 58, 

Een schaapskoij en schuer met den beemt 

daar deselve op staadt groot 2 lps.,    1- 0- 0   0- 1- 8 

item 1 1/2 lps. land wortelvelt en sant 

gen. Huupdocx ackerken,      0- 8- 8    0- 0- 8 

2 1/2 lps.weij gen.Hanshootenbeemt    1- 0- 0   0- 1- 7 

1 3/4 lps. weij gen.’t Voorste Heijvelt,   0- 8- 0    0- 0-12 

1 1/2 lps. land noordwaerds aen 

den grooten acker gen.de Korte voren,   0-12- 0   0- 0-13 

2 lps. land gen. Peeldrieskens groenvelt,   0-12- 0   0- 1- 0 

1/2 lps. land gen. de agterste Rundt,   0- 4- 0   0- 0- 4 

1/2 lps. land gen. het kleijn Heijnenackerken,  0- 4- 0   0- 0- 4 

3/4 lps. land gen. den Bogt,      0- 7- 0   0- 0- 4 

2 lps. land gen. de voorste Rundt,     0-16- 0  0- 1- 4 

        18- 7- 9  1- 3-11 

 

De schaapskooi en schuur lagen op het Hoogeind ten zuiden van de doorgaande weg 

naar Luijksgestel. Ze hadden deze samen met de daaronder genoemde percelen 

verkregen uit een erfdeling op 29 oktober 1770. Genoemde Aart Wouter Hermans was 

de vader van Catharina. 
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Volgens  de kohieren van het hoofdgeld (een soort van personele belasting) van de 

Weebos uit 1771 woonde Francis Aart Theus op huisnr. 41 op het Neereind. Blijkbaar 

had hij voorheen op nr. 40 gewoond maar daar was nu een schaapskooi van gemaakt. 

 

Bron: Gemeentearchief van Bergeijk, GAB 312, 1771, Kohieren van het hoofdgeld. 

 

 
 

In 1772 werd Francis Aart Theus door de regenten (schepenen) van Bergeijk 

aangesteld als borgemeester over de Weebosch. In paragraaf 6 hebben we al kunnen 

lezen wat deze functie inhield. 

 

Bron: Gemeentearchief van Bergeijk, GAB 29, Benoeming van borgemeesters. 
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In 1798 werd de regering van Bergeijk van overheidswege verplicht, alle inwoners te 

registreren die in aanmerking zouden kunnen komen, deel te nemen aan de gewapende 

burgermacht. In deze lijsten staan o.a. naam, adres, leeftijd, echtelijke staat, aantal 

kinderen en beroep. 

 

Bron: Gemeentearchief van Bergeijk, GAB 374, 1798 

 

Weebosch. 

Huisnr. 40, is een schaapskoij 

Huisnr. 41, Francis Theus, 75 jaar, weduwnaar, 3 kinderen, bouwman 

  Marcelis Kloots, 51 jaar, gehuwd, bouwman  

Huisnr. 58,  Fransis Bloks, 46 jaar, gehuwd, bouwman 

Francis Aart Theus die inmiddels weduwnaar was, Catharina zijn vrouw overleed in 

1786, woonde in 1798 nog steeds op huisnr. 41 op het Neereind, samen met zijn 

dochter Anna Aart Theus en haar man Marcelis Kloots die toen geen kinderen hadden. 

In 1796 kregen zij een zoon Arnoldus maar die is in datzelfde jaar al overleden. Joanna 

Maria Aart Theus die getrouwd was met Fransis Bloks had ook geen kinderen. Zij 

woonden op het Hoogeind op nr. 58. De ongehuwde dochter Joanna woonde bij een 

van haar zussen in zoals blijkt uit het hierna volgende testament uit 1804 dat werd 

opgemaakt nadat Fransis Aart Theus in 1801 was overleden. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 104, 13 november 1804 

 

Compareerden voor Schout en Schepen des dorps van Bergeijk ondergenoemt Marcelis 

Kloots als in huwelijk hebbende Anna Theus, Johanna Theus meerderjarige ongehuwde 

dogter zijnde voor zo veel des noods geadsisteert met haaren swager Marcelis Kloots als 

haren verkozen ende geassumeerde momboir in deezen en laatstelijk Francus Bloks als 

in huwelijk hebbende Jennemarie Theus alle woonagtig te Bergeijk dewelke verklaarden 

met malkanderen te hebben gescheijden en gedeijlt de vaste en onroerende goederen de 

comparanten aangekomen bij erffenis van haren ouders met naamen Francis Theus en 

Catharina Hermans en zulks in voegen en manieren hierna volgend, 

Eerste loth, 

Overmits welke scheijding en deijling zo is ten deel bevallen wettelijk en erffelijk 

aangekomen aan voornoemde Anna Theus, 

Eerstelijk een huijsinge, schuur, hof en aangelag gestaan ende geleegen onder des dorpe 

van Bergeijk op de Webosch, groot een lopense belent oost Willem Verrijt, west de 

weduwe Adriaan Hoeks, suijden de gemeene straat en noorden de weduwe Adriaan 

Hoeks, met nog een hofje groot omtrent een spijnt agter Christ van Gerwen.  
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Anna Theus en Marcelis Kloots erfden het huis op het Neereind en verder nog een aantal 

percelen weiland en akkerland, 

Het Hobbel Eusel, den Dikenbeemd, het Voorste heijveld, den Halven beemd, den 

Vennenbeemd, de Voorste Venne,  de Middelste Hoef, den Voorste Pitsacker, de Hoef bij 

het huis, het land in de Spaanrijt, de Korte Voren, den Bogt, de Muijsselaar, het Kwaad 

heijveld in het Muggenhool 
 

En zal de verkrijgster deeze deijling of loth tot egalisatie moeten uijtkeeren aan Johanna 

Theus verkrijgster van het tweede loth eene somme van hondert guldens. 

 

Tweede loth, 

Overmits welke scheijding en deijling zo is ten deel bevallen wettelijk en erffelijk 

aangekomen aan voornoemde Johanna Theus, 

De Spaanrijtse kavel, het kwaad Veld, de Agterste Vennen, het Weijtspoor, de Agterste 

Hoef, den Agtersten Pitsacker en Heijbogt, den Voorsten Bogt, de Lange Vooren, den 

acker in de Spaanrijt, het Voorste Heijveld, het Elens ackerke, 

 

En is ten behoeve van Johanna Theus verkrijgster van dit loth gereserveert haar leeven 

lang geduurende het vrije gebruijk van de kamer en halve kelder van de huijsinge aan 

Jennemarie Theus verkrijgster van het derde loth ten deel bevallen welke kamer voortaan 

jaarlijks door dezelven kan betrokken worden, mits in geval de kamer is verhuurd, 

Johanna Theus ten minsten drie maanden voor den eersten verscheijndag daar van aan 

den eijgenaar van de huijsinge zal moeten kennis geeven, die dan ook zal moeten zorgen 

dat de kamer leedig is en kan betrokken worden, het onderhoud van gemelde kamer is en 

blijft altoos ten laste van Jennemarie Theus of eijgenaren des huijsinge, 

Item is Johanna Theus in eijgendom aanbedeelt een hofje gelegen als voor agter het 

aangelag van de weduwe Adriaan Hoeks groot omtrent een half spijnt, 

En zal de verkrijgster proffiteren van Anna Theus en Jennemarie Theus tot egalisatie 

deeze deijling van ieder eene somme van hondert guldens. 

 

Derde loth, 

Overmits welke scheijding en deijling zo is ten deel bevallen wettelijk en erffelijk 

aangekomen aan voornoemde Jennemarie Theus, 

Eerstelijk een huijsinge, hof en aangelag gestaan ende gelegen onder den dorpe van 

Bergeijk op de Webosch groot een lopense belent oost Francis Hoeks, west de gemeene 

straat, suijden Jan Hoeks en noorden Francis Hoeks, 

 

Jennemarie Theus en Fransis Bloks erfden het huis op het Hoogeind en verder nog een 

aantal percelen weiland en akkerland,  
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Den Hoogeijndsen beemd, het Eeuselke, het Akkerke, de Cooijbogt, den 

Brandenijnsakker?, de Korte vooren, het Groenveld, den beemd bij ’t huijs, de agtersten 

hof, Huijp Dox akker en houtwas, de Agterste Rund akker, het Klijn  Heijnen akkerke, de 

voorste Rund akker. 

En zal verkrijgster tot egalisatie deezer deijling moeten uijtkeren aan Johanna Theus, 

verkrijgster van het tweede loth, een somme van hondert guldens. 

Aan het eind van deze paragraaf is de stamboom van Aart Aart Theus en Teuntje Aart 

Cloots weergegeven t/m de zevende generatie. Aangezien Franciscus Aart Theus en 

Catharina Hermans drie dochters hadden en één zoon die al jong was overleden, is 

deze tak van de familie Theus omstreeks 1800 uitgestorven. 

Als laatste afstammeling Theus uit deze tak overleed op 23 maart 1818 de ongehuwde 

dochter Johanna Theus op zeven en zestig jarige leeftijd. 

 

Bron: Gemeentearchief van Bergeijk, GAB 1061, Burgerlijke Stand, Overlijden 
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Hoe was de nalatenschap van de kinderen Franciscus Aart Theus geregeld? 

Nadat Jennemarie Aart Theus en Fransis Bloks overleden waren, verkocht Johanna 

Theus, die bij hen inwoonde, in 1805 het huis op het Hoogeind aan de Gemeente 

Bergeijk samen met nog twee percelen die naast het huis gelegen waren voor een 

bedrag van 500 gulden (bron: RAB 73, 1805, folio 21). 

In 1806  stond op dit perceel op nr. 291 “het Gemeentes schoolhuijs” (zie par. 21). In 

dat jaar had een hernummering van huizen plaatsgevonden. Voorheen was dit 

huisnummer 58. 

Een jaar later verkocht Johanna Theus een dertiental percelen akkerland en weiland 

aan Arnoldus Kuijken voor 430 gulden (bron: RAB 73, 1806, folio 21). 

Nadat Johanna Theus was overleden deed Marcelis Kloots, zwager van Johanna 

Theus, op 21 september 1818 aangifte van de nalatenschap van zijn schoonzus.  

De aangifte vond plaats ten woonhuize van Marcelis Kloots op de Weebos nr. 274. Uit 

de aangifte blijkt dat Johanna op 28 januari 1817 haar zwager bij testament had 

benoemd tot erfgenaam van haar roerende goederen en het vruchtgebruik van een 

dertiental percelen die zij nog bezat. Als roerende goederen werden o.a. opgevoerd: 

 

Een os, twee melkkoeien en een kalf     f.128,- 

Karren, ploeg, egge en bouwgereedschap    f.30,- 

Een koperen koeketel etc.       f.20,-  

Klederen         f.20,- 

 

Een obligatie groot vijf hondert guldens ten lasten der 

gemeente van Bergeijk gepasseert voor leden van het bestuur  

van Bergeijk den 23 december 1809, met interesten daarop  f.565,-   

 

De schulden het actief van den boedel uitmakende zijn als hier volgt, 

 

De begrafeniskosten van kist, kaarsen en lijkbrieven   f.30,- 

 

Toen ook Marcelis Kloots in 1823 overleed, gingen de onroerende goederen bestaande 

uit dertien percelen akkerland en weiland naar Simon Kuijken 67 jaar, Maria Kuijken 

59 jaar, Anna Kuijken 69 jaar en Johanna Kuijken 73 jaar, volle neven en nichten van 

de overledene. Dit waren kinderen van Anna Aart Theus (VIgae) en Peter Cuijken (zie 

stamboom op de volgende bladzijde). 

 

Bron: Memorie van Successie, Johanna Theus, 1818, inventarisnr. 1, aktenr. 62. 

 

De memorie van successie werd in 1818 ingevoerd en is een overzicht van de baten en 

lasten van een nalatenschap. Over de erfenis moest door de erfgenamen belasting 

betaald worden. 
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In onderstaand overzicht het gezin van Francis Aart Theus met daarbij zijn broers, 

zussen, ouders en grootouders. Deze familietak sterft in de zevende generatie in de 

mannelijke lijn uit. 
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19. Genealogie van Franciscus Theus (VIiga) en Helena van Hove  

 

Franciscus Theus  die in 1721 werd geboren was de oudste zoon van Willem Steven 

Theus en Maria Blox. Hoewel hij gedoopt werd als Franciscus Tieuws komen we hem 

in allerlei aktes tegen als Franciscus (Willem) Theus 

In augustus 1749 trouwde hij in Hapert-Hoogeloon met Helena van Hove die in 1718 

in Bergeijk was geboren. In het doopregister van Bergeijk staat zij als volgt vermeld, 

 

6 september 1718, gedoopt Helena dv. Petrus Franciscus van Hoove en Joanna 

Sijmon Helsemans, getuigen Franciscus van Hoove en Maria Sijmonis Helsemans 

 

Op 10 augustus 1749 gingen zij in ondertrouw (contraxerunt sponsalia) zoals we 

kunnen lezen in onderstaande akte uit het trouwregister van Hoogeloon, Hapert en 

Casteren. Coram me P. de Wijmar et testibus = samen met mij P. de Wijmar en de 

getuigen Joanne Braekhuijsen en Stephano Theuws. Ook wordt nog vermeld “sponsus 

ex Bergheijck”, wat betekend de bruidegom komt uit Bergeijk. 

 

 

 
 

Twee weken later, op 25 augustus vond het kerkelijk huwelijk plaats. 
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Bij het huwelijk waren getuigen Petro van Hove, patre sponsa = vader van de bruid en 

Petro van Hove, fratre eius, broer van haar. 

Helena van Hove was in Bergeijk geboren en Franciscus had haar daar waarschijnlijk 

ook leren kennen. Het gezin van Hove was echter naar Hoogeloon verhuisd en dus 

trouwden ze daar. 

 

 

 

 

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren: 

 

VIIigaa Joannes Franciscus 

gedoopt: 16 augustus 1752, zv Franciscus Theus en Helena van 

Hove, getuigen Petrus van Hove en Maria Wilhelmus 

Theus 

getrouwd:   17 augustus 1783 met Anna Goijaert Bergmans 

overleden:   11 juli 1828     zie verder par. 23 

 

 

VIIigab Petrus Bernardus 

gedoopt: 15 december 1754, zv Franciscus Theus en Helena van 

Hove, getuigen Petrus van Hove en Gertrudis Theodorus 

Hoecks 

getrouwd:   16 juli 1786 met Willemijn Peeter Blox 

overleden:   9 november 1832    zie verder par. 24 

 

 

VIIigac Joanna 

gedoopt: 2 oktober 1757, dv Franciscus Theus en Helena van Hove, 

getuigen Stephanus Theus en Maria van Hove 

getrouwd:   4 augustus 1782 met Adrianus Loos 

overleden:   30 augustus 1832 

 

 

VIIigad Maria 

gedoopt: 15 juni 1760, dv Franciscus Theus en Helena van Hove, 

getuigen Sijmon van Hove en Joanna Maria Smets 

getrouwd:   23 mei 1784 met Jan Peeters 

begraven:   7 december 1789 
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Nadat hij getrouwd was kocht Francis Theus een huis van Peter Kuijken op de hoek 

van de Vonderpad en de Broekstraat die in die tijd iets verder doorliep richting het Loo 

(zie afb. 5 in par. 23). Zijn broer en zussen bleven op de Weebosch wonen.  

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 41, 1755, folio 128 

 

Compareerden voor schepenen des dorps van Bergeijk onder genoemt  Peeter Kuijken 

wonende alhier op de Weebos. 

Een huijs bestaende in de keuken, schuer, schop, backhuijs, hof en aengelagh groot 

omtrent een lopense gestaen ende gelegen tot Bergeijk in de Broekstraet oost de weduwe 

Jan Cuijken, west Jan Geenen, zuijt een waterlaat en noort de gemeene straet. 

item een loopense weijvelt genaemt den Meggelman gelegen als voren aen den 

Vlieterdijk oost den gemeenen dijck, west Laureijs Jan Joosten en noort eenen loop. 

item twee lopense weijvelt genaemt den Waterbeemt gelegen als voren, oost eenen loop,, 

west Laureijs Groenen, zuijt Godefridus Heuvelmans en noort den loop. 

item een half lopense ackerlant genaemt het Wortelvelt gelegen als voren in de 

Broekstraet, oost Jan Meus Rademakers, west een gemene wegh, zuijt de kinderen 

Marten Rademakers, en noort Goijaert Bergmans. 

item een lopense ackerlant genaemt de Korte Vorens gelegen als voren aen den 

Hogenbogt, oost het volgende perceel, west de weduwe Jan Evert Cuijken, zuijt Jan 

Geenen en noort Adam Ooms. 

ende nogh een half lopense ackerlant gelegen als voren agter den kruijswegh, oost den 

gemeenen wegh, west de weduwe Jan Evert Cuijken, zuijt en noort de weduwe 

Lommelaers, 

sijnde alle de voorz. percelen hem aengekomen bij versterf van sijn ouders so hij 

verclaerde als hij seijde heeft hij de voorz. percelen mondelingh vercogt voor eene 

somme van twee hondert seventigh gulden bij desen wettelijk ende erflijk opgedragen 

ende overgegeven aan Francus Willem Teuis meede wonende alhier omme bij denselven 

in erfregte te hebben ende te besitten, los ende vrij en geen leensubject, maer vrij en 

allodiaal, uijtgesondert dat den coper jaerlijx uijt het laatste perceel agter den 

kruijswegh sal moeten blijven vergelden en betalen een sesde part in sestien stuijvers 

chijns aen het capittel van  Thorn, als meede sjaerlijx in ider cedul te betalen drie 

stuijvers en thien penningen en in de verpondingen twee gulden, aght stuijvers en ses 

penningen ende verdere lasten na rato mitsgaders te onderhouden alle wegen, steegen en 

waterlaten, commeren en servituten, van outs en regts weegen daar toestaende ende 

gehorende aan te vaarden. 

Het ackerlant ende weijlanden aanstonds bij het passeeren deeses ende huijsinge en hof 

te half maart aanstaende met de lasten deeses jaers van 1755. 

Belovende hij comparant en transportant dit cederen, transporteren wettelijk, ende erflijk 

overgeven ten behoeven als vooren altijd te sullen houden en doen houden goet, vast   
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stedigh ende van waerde met gelofte van guarandschap in forma onder verbont als naer 

regten. 

En is ten deesen meede gecompareert Philip Jacob de Haas als pagter van het hoven en 

erven over deese Dingbanke van Bergeijk, dewelcke verclaert met genoegen en consent 

van Peter Kuijken vercoper in deesen het voorz. huijs, schuer, schop, backhuijs, hof met 

aengelegene acker en weijlanden ten behoeven van Francus Willem Teuis coper in desen 

te hooven en te erven en over sulx te bevrijden van de vernaderinge des vercopers 

vrinden alles onder verbont als naer reghten. 

Getuijgen waren hier over Jan Ramaer president en Willem Hendrickx schepen van 

Bergeijk heeden den eersten februarij seeven thien hondert vijf en vijftigh. 

 

Naast het huis kochten ze ook nog een aantal percelen waarvan de Meggelman en de 

Waterbeemt aan de Vlieterdijk lagen. De loop die genoemd wordt is de rivier de 

Keersop. De andere percelen lagen aan de noordzijde van de Broekstraat langs een pad 

dat door de velden naar de windmolen liep. 

Het huis bestond zoals gezegd uit keuken, schuur, schop en bakhuis. Een kamer wordt 

niet genoemd maar in 1756 kochten ze alsnog een kamer in dat huis. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 41, 1756, folio 226 

 

Compareerde voor Schepenen des dorps van Bergeijk ondergenoemt Peternel 

Lommelaers, weduwe van Jan Evert Kuijken met haer gevoegt deselfs zoon en dogter 

Evert en Hendrina Cuijken woonende alhier binnen Bergeijk. 

Een kamer in seekere huijsinge met den hof en drieske zijnde aengelagh, groot omtrent 

een loopense staende en gelegen in de Broekstraet, oost een straetje, west den vercrijger, 

zuijt Jan Francen en noort de gemeene straet, haer aengekomen bij versterf van den 

voorn. Jan Evert Kuijken haer vader zaliger  soo zij verclaerde als zij seijden hebben zij 

de gemelde kamer en aengelagh mondelingh vercogt voor eene somme van twee hondert 

vijf gulden vijf stuijvers bij desen wettelijk ende erflijk opgedragen ende overgegeven aen 

Francis Willem Teuis die het overige van de huijsinge en aengelagh is competerende 

omme bij den zelven in erfregten te hebben ende te besitten, etc. 

 

De kamer lag ten westen van een straatje (Vonderpad) en ten oosten van de verkrijger en 

dat was Franciscus Theus. Toen hij het huis kocht in 1755 woonde daar de weduwe Jan 

Cuijken. 

Nadat zijn beide ouders in 1764 overleden waren, erfde Franciscus een aantal percelen 

weiland en akkerland die allemaal op de Weebos lagen (zie paragraaf 15). Enkele 

maanden later verkocht hij alle percelen aan zijn broer Steven, zijn zwager Dirk Hoeks 

en aan Wilbord Lasters die ook op de Weebos woonde. 

(Bron: RAB 46, 1765,  folio 109). 
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Het huis waarin het gezin woonde was het laatste huis van de Broekstraat zoals blijkt 

uit de kohieren van het hoofdgeld van de heertgang Broekstraat van het jaar 1771. 

 

Bron: Gemeentearchief van Bergeijk, GAB 312, 1771 

  

Op nr. 50 zien we als laatste het huis van Francis Willem Theus eigenaar en 

bewoonder. Daarna gaat de lijst verder met nr. 51 een huis op de Maij. 

Francis Willem Theus overleed op 17 april 1773 en zijn vrouw Helena bleef achter 

met 4 kinderen van resp. 21, 19, 16 en 13 jaar. 

 

8 jaar later in 1781 woonde de weduwe Francis Theus nog steeds in het huis op nr. 50 

 

Bron:  Gemeentearchief van Bergeijk, Kohieren van het hoofdgeld van de Broekstraat, 

GAB 314, 1781 
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Toen Helena van Hoof op 13 januarij 1783 overleed,  was dochter Johanna al 

getrouwd  met Adriaan Loos en volgden de andere kinderen snel. In 1783 trouwde 

Johannes Franciscus met de dochter van de overburen Anna Bergmans, in 1784 Maria 

met Jan Peters en tenslotte in 1786 Petrus Bernardus met Wilhelmina Bloks. 

Pas 15 jaar na haar overlijden in 1798 werd de nalatenschap verdeeld onder 3 kinderen 

en schoonzoon Jan Peters wiens vrouw Maria Theus in 1789 was overleden. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 102 B, 1798, folio 121 

 

Compareerde voor Scheepenen des dorps van Bergeijk ondergenoemt Peter Theus 

woonagtig te Luijxgestel, Jan Theus, Johanna Theus geadsisteerd met Adriaan Loos 

haren man en momboir en laatstelijk Jan Peters in huwelijk gehad hebbende Maria 

Theus en testamentaire erfgenaam van de laatste comparante, alle woonagtig te Bergeijk 

dewelke verklaerden met malkanderen te hebben gemaakt scheijding en deijling en zulks 

van de vaste en onroerende goederen nagelaeten bij hare ouders met naamen Francus 

Theus en Helena van Hoof gewoond hebbende en overleeden te Bergeijk en zulks in 

voegen en manieren hierna volgende. 

 Eerste loth, 

 

Overmits welke scheijding en deijling zo is ten deel bevallen wettelijk en erffelijck 

aangekomen aan voorn. Peter Theus, 

Eerstelijk een huijsinge, hof en aangelagh gestaan ende geleegen onder deezen dorpe 

van Bergeijk in de Broekstraat, groot 2 loop belent oost de Vonderpat, west de wed. Jan 

Geenen, suijde Antonij van de Vorst en noorden de gemeenen straat, 

item een perceel land geleegen als voor genoemt het Wortelvelt groot ½  loop belent oost 

de wed. Gert Ivo west eenen weg, 

item de helft westwaerds van een perceel groes geleegen als voor genoemt de halve groot 

Langvoort groot in `t geheel 4 ½  loop,belent oost Adriaan Loos, west de Herstdeelen?, 

item een perceel land geleegen als voor genoemt de Waterlaat of Buske groot ½  loop, 

belent oost de wed. Godefridus Heuvelmans, west Joost Franken., 

item een perceel land geleegen alsvoor genoemt Aarten ackerke of Ravenseijnd groot 1 

½  loop belent oost Arnoldus van Ekart west Francus van Poppel. 

Zijnde de voors. percelen los en vrij en geen leensubject uijtgezondert slands en dorps 

lasten met regt daar op staande. 

En zal den verkrijger tot egalisatie deezes deijlinge moeten uijtkeeren aan de vercrijgers 

der drie overige looten aan ieder vijff en taghentig guldens dus samen twee hondert vijff 

en vijftig guldens. 

 

Het ouderlijk huis dat Peter Theus erfde lag zoals we al eerder vermoedden en wat 

hierboven wordt bevestigd  op de hoek van de Vonderpad en de doorgaande weg.  
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 Tweede loth, 

 

Overmits welke scheijding en deijling zo is ten deel bevallen wettelijk en erffelijck 

aangekomen aan voorn.  Jan Theus, 

Eerstelijk een perceel wijland geleegen onder deezen dorpe van Bergeijk in de 

Broekstraat genaamt de Meggelman groot een loop belent oost de Vlieterdijk, west de 

Watsbeemd, 

item een perceel wijland geleegen als voor genoemt de Watsbeemd groot 2 loop belent 

oost de Meggelman, west de wed. God. Heuvelmans, 

item een perceel land geleegen als voor genoemt het land agter de kruijsweg groot ½ 

loop belent oost eenen weg, west Evert Kuijken, 

item een perceel land geleegen als voor genoemt den Bekenakker groot 1 ½  loop belent 

oost eenen moleweg, west Goijert Schoonen, 

item een perceel land geleegen als voor genoemt de Waterlaat groot een loop belent oost 

Philip Nijssen, west de wed. Antonij van Moll. 

Zijnde de voors. perceelen los en vrij en geen leensubject uijtgezondert dat den 

verkrijger jaarlijks zal moeten blijven vergelden en betaelen uijt het land agter de 

Cruijsweg eenen chijns van 1/6 part in sestien stuijvers aan `t capittel van Thorn, 

item van de Waterlaat de helft in duijten aan het zelfde capittel van Thorn. 

En zal den verkrijger van dit loth tot egalisatie deeze deijlinge profeteren en van Peter 

Theus verkrijgen van `t eerste loth eene somme van vijff en taghentig guldens. 

 

 Derde loth, 

 

Overmits welke scheijding en deijling zo is ten deel bevallen wettelijk en erffelijck 

aangekomen aan voorn. Johanna Theus geadsisteerd als voor. 

Eerstelijk een perceel land geleegen onder deezen dorpe van Bergeijk in de Broekstraat 

genaamt de Korte Vooren groot een loop belent oost Jan Peters, west Evert Kuijken, 

item de helft oostwaards van een perceel weijveld geleegen als voor genaamt de halve 

groote Langvoort groot in `t geheel 4 ½  loop belent oost Hendriekus Lommelaars, west 

Peter Theus, 

item een perceel land geleegen als voor genaamt de Waterlaat groot 1 ½  loop belent 

oost Jan Theus, west Nicolaes Leesten, 

Zijnde de voors. perceelen los en vrij en geen leensubject uijtgezondert slands en dorps 

lasten met regt daar op staande. 

En zal de verkrijger van dit loth tot egalisatie deeze deijlinge profeteren en van Peter 

Theus verkrijger van `t eerste loth eene somme van vijff en taghentig guldens. 
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 Vierde loth, 

 

Overmits welke scheijdinge en deijlinge zo is ten deel bevallen wettelijk en erffelijck 

aangekomen aan voorn. Jan Peters. 

Eerstelijk een perceel land geleegen onder deezen dorpe van Bergeijk in de Broekstraat 

genaamt Lange Vooren groot een loop belent oost Jan Groenen, west Adriaan Loos, 

item een perceel weijland geleegen als voor genaamt Ankens Dries groot twee loop 

belent oost Jacob Tasset, west de wed. Peter Vissers, 

item een perceel land geleegen als voor genaamt den Schooffen akker groot 1 ½  loop 

belent oost Francis Ermen, west Arnoldus van Ekart, 

Zijnde de voors. perceelen los en vrij en geen leensubject uijtgezondert dat den 

verkrijger jaarlijks uijt den Schooffen akker zal moeten blijven vergelden en betaelen 

eene chijns van seeve duijten aan het capittel van Thorn en verders slands en dorps 

lasten met regt daar op staande. 

En zal den verkrijger van dit loth tot egalisatie deeze deijlinge profeteren en van Peter 

Theus verkrijgen van `t eerste loth eene somme van vijff en taghentig guldens. 

Met conditie hier aan gedaan dat zij deijlderen den commers in dezen deijlinge alzo 

zullen aanvaarden, gelden en onderhouden dat den eenen van den anderen geen hinder 

of schaden zal komen te leijden in geener handen manieren etc. 

Belovenden zij deijlderen deze voors. deijlinge altoos te zullen en doen houden, voor 

goed, vast, stedig en van waarden met geloften van guarandschap en in forma onder 

verband als na regten. 

Aldus gedaen en gepasseert te Raedhuijse van Bergeijk heeden den sestiende januarij 

1700 agt en negentig ter presentie en overstaan van Philip Nijssen en Rademakers 

scheepenen. 

 

Ondertekend door: 

Peter Teus 

Jan Teeus 

Johana Teuwens 

Adriaen Loos 

Jan Peters 

Philip Nijssen 

Rademakers 

en Van Galen substituut 

secretaris 
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In onderstaand overzicht is het gezin van Francus Theus en Helena van Hoof met 

daarbij zijn broers, zussen en ouders weergegeven. Ook nu zijn de namen vermeld 

zoals die in de doopaktes zijn opgetekend. 

 

 

 

 

   
Vig 

    
   

Guilielmus 
    

   
Stephani 

    
   

Teeuws 
    

   
1691-1764 

    
   

X ca.1720 
    

   
Maria 

    

   
Blockx 

    

   
1696-1764 

    

   
I 

    

 
    I       

   I I I I I I   

 
VIiga VIigb VIigc VIigd VIige VIigf 

 

 
Franciscus Maria Stephanus Petrus Petrus Joanna Maria 

 

 
Tieuws Stevens Stevens Stevens Stevens Stevens 

 

 
1721-1773 1724-1766 1727-1808 1732-1733 1735-1754 1737-1799 

 

 
X 1749 X 1745 X 1759 

  
X 1759 

 

 
Helena van Theodorus Joanna 

  
Petrus 

 

 
Hove Hoeckx Smets 

  
Smets 

 

 
1718-1783 1717 -1793 1733-1816 

  
1724?-1787? 

 

 
I 

      

 
I       

     I I I I   
  

 
VIIigaa VIIigab VIIigac VIIigad 

   

 
Johannes Petrus Joanna Maria 

   

 
Franciscus Bernardus Theus Theus 

   

 
Theus Theus 

     

 
1752-1828 1754-1832 1757-1832 1760-1789 

   

 
X 1783 X 1786 X 1782 X 1784 

   

 
Anna Wilhelmina Adriaan Joannes 

   

 
Elisabeth Bloks Loos Peeters 

   

 
Berghmans 

      

 
1753-1809 1763-1836 1760-1825 1759-1799? 
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20. Geertruij Willem Theus (VIigb) en Dirck Hoeckx  

 

In het voorgaande zijn voornamelijk de mannelijke afstammelingen Theus aan bod 

gekomen. In dit geval leek het me interessant wat verder in te gaan op bovengenoemd 

echtpaar, en wel vanwege de inventaris van de boedel die werd opgemaakt toen 

Geertuij in 1766 was overleden. Maar eerst iets over Geertuij en Dirck. 

In het doopregister van Bergeijk komt geen Gertrudis voor als dochter van Willem 

Steven Theus en Maria Bloks. Wel werd in 1724 een dochter Maria geboren, maar 

deze naam komen we verder in geen enkele akte meer tegen. Waarschijnlijk had Maria 

in het dagelijks leven de naam Geertuij aangenomen. 

Ze trouwde in 1745 met Dirck Hoeckx, die in 1717 geboren werd als zoon van Joannes 

Theodorus Hoeckx en Catharina Wouter Hermans. 

Joannes Theodorus Hoeckx was degene wiens huis en brouwerij op het Hoogeind in 

1750 in vlammen opging en wiens resterende boedel in 1754 openbaar werd verkocht  

( zie paragraaf 15). Ook zoon Dirck woonde met zijn gezin op dezelfde locatie op het 

Hoogeind ( zie paragraaf 22). 

In 1766 overleed Geertruij die toen vier kinderen had. Omdat Dirck Hoeckx in 1768 

hertrouwde met Adriaantje Peter Smets, werd i.v.m. het erfrecht van de vier kinderen 

de inventaris van de boedel opgemaakt. 

Adriaantje Peter Smets was een zus van Johanna Smets, vrouw van Steven Theus 

(Vigc) en ook een zus van Peter Smets die getrouwd was met Johanna Maria Theus 

(Vigf) 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 108, 1768, folio 214 

 

Staadt en Inventaris gedaan ende gemaekt bij Dirk Jan Hoecx weduwnaer weijlen 

Geertrui Willem Theuis wonende tot Bergeijck van alle sodanige erflijck, haafelijcke en 

meubilaire goederen als hij met de voornoemde zeijne huijsvrouw beseeten heeft en 

welcke door zijn aanstaande huijwelijck met Adriaantje Peter Smets op zeijne vier 

voorkinderen met naeme Francis, Peeter, Jan en Willem voor de moederlijcke portie zijn 

aanbestorven en aan haar goet gedaan en beweesen moeten worden ingevolge het 53 art. 

van haar Hoogmoog. Egtreglement van den 18 maart 1656 en opgevolgde placaat van 

den derde april 1708 en  articul28 van het Eeuwig Edict anno 1611 bestaande in het 

naervolgende sijnde de taxatie daer van geschiet door de ondergeteekende president en 

scheepen op verzoek van den inventarisant ten bijweesen van Steeven Willem Theuis 

administreerende en toesiende voogt over de gemelde onmondigen en van Francis Dirk 

Hoecx des inventarisants oudsten zoon welcke de voorn. haaflijcke meubilaire en 

gereede penningen, actien en crediten selfs hebben opgenomen en dus daar meede 

volkomen genoegen genomen sijnde die naevolgende goederen voort geheel getaxeert 

waer van de kinderen de helft competeren. 

 

Eerste capittel van vaste en onroerende goederen gekomen van des inventarisants voorn. 

overleedene huijsvrouw volgens deijlinge dato 1 oktober 1765. 

Eerstelijck een perceel weijvelt groot omtrent 2 ½  lopense genaemt den Mariens beemt 

gelegen onder den dorpe van Bergeijck op de Weebos,  
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item een perceel weijvelt groot omtrent 5 speijnt genaemt het Sandbeemtje,, 

item de helft in twee lopense weijvelt genaemt en gelegen bij `t Schoor, 

item de helft zuijdwaerds in vier lopense weij en landt genaemt Jan Traps heijvelt,  

item de helft in 1 ½  lopense landt genaemt den Hoijbogt, 

item een perceel ackerlandt groot omtrent 1 ½  lopense genaemt de Korte Voren,  

item een perceel ackerlandt groot omtrent 3 speijnt genaemt de drie speijntse,  

item een perceel ackerlandt groot omtrent 3 speijnt genaemt den Copkensacker,  

item een half speijntse landt genaemt het Hofken bij Quinte, 

item een perceel ackerlandt groot omtrent 1 lopense genaemt den Pitsacker,  

item een perceel ackerlandt groot omtrent 5 speijnt genaemt den Smetsacker, 

item een perceel ackerlandt groot omtrent 1 lopense genaemt de Hoef, 

ende nogh 3 speijnt ackerlandt genaemt Jan den Laatacker. 

 

De hierboven genoemde percelen had Geertruij in oktober 1765 verkregen uit de 

erfdeling na overlijden van haar ouders (zie paragraaf 15). 

 

Tweede capittel van erflijcke goederen staande huijwelijck en in den weduwelijken staat 

aangekogt de onsens? voor de helft competerende, 

 

Eerstelijck een perceel weijvelt groot 1 ½  lopense genaemt den Duijvenbos gelegen 

omtrent de Bocxheijde, 

item de helft onbedeelt in een perceel weijvelt groot int geheel 1 ½  lopense genaemt 

Hendrix beemt gelegen op de Weebosch,  

item de helft onbedeelt een perceel weijvelt groot int geheel 1 ¼  lopense genaemt 

Drieskens Eusel gelegen als voren, 

item de helft onbedeelt in een percel landt en weijde groot int geheel vier lopense 

genaemt Jan Traps polder, 

item de helft onbedeelt in een perceel landt groot int geheel 2 ½  lopense Aart Criegers 

ackerke, 

item de helft onbedeelt in een perceel landt groot int geheel 1 ¼  lopense meede genaemt 

Aart Criegers ackerke, 

item de helft onbedeelt in een perceel landt groot int geheel 1 lopense genaemt den 

Daalacker, 

item tweederde parten in eene huijsinge, schueringe, stallinge, schop, brouwhuijs met de 

schuer, aangelagh alle gestaen en gelegen onder de dorpe van Bergeijk op de Weebos, 

item 2/3 parten in eenen beemt genaemt den beemt bijt huijs groot omtrent 1 ½  lopense, 

item 2/3 parten in eenen beemt groot 1 ½  lopense genaemt den Duevenhoop, 

item 2/3 parten in eenen beemt groot 1 ½  lopense genaemt den Hogenbeemt, 

item 2/3 parten in eenen beemt groot omtrent 7 spijntse genaemt het Heijvelt, 

item 2/3 parten in een perceel weij groot omtrent 3 spijntse genaemt den dries op het 

Hoogeijndt,  
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item 2/3 parten in een perceel ackerlandt groot omtrent 2 lopense genaemt de Menningse 

hoef, 

item 2/3 parten in een perceel ackerlandt groot omtrent ½  lopense genaemt den 

Heijenacker, 

item 2/3 parten in een perceel ackerlandt groot omtrent 3 spijnt genaemt den Hoijbogt, 

item 2/3 parten in een perceel ackerlandt groot omtrent 3 speijnt genaemt de Rundt, 

item 2/3 parten in een perceel ackerlandt groot omtrent 3 lopense genaemt den Padacker 

en het Ackerke, 

item 2/3 parten in een perceel ackerlandt groot 2 lopense genaemt den Grooten acker, 

item 2/3 parten in een perceel ackerlandt groot omtrent 5 speijnt genaemt den Rusacker, 

item 2/3 parten in een perceel ackerlandt groot omtrent 1 ½  lopense genaemt agter Aart 

Wouters dries, 

item 2/3 parten in een perceel ackerlandt groot 5 speijnt genaemt de Capellenpadt, 

item de helft onbedeelt in 2 lopense weijvelt genaemt en gelegen bij `t Schoor gekogt van 

Jan Willem Paulus, 

item omtrent 5 speijnt weijvelt genaemt Coppenbeemt, 

item de helft in 1 ½  lopense landt genaemt den Hoijbogt, 

item 7 speijnt landt genaemt den Coppenboght, 

item omtrent 2 ½  lopense landt genaemt den Grooten acker, 

item de helft in 2 lopense landt genaemt den Verloren Kost, 

item een perceel ackerlandt groot omtrent 1 lopense genaemt den Verloren Kost gekogt 

van Francis Willem Theuis, 

item een perceel ackerlandt groot omtrent 1 lopense genaemt de Hoef gekogt van Joost 

van Dijck, 

ende nogh een perceel weijvelt groot omtrent 1 lopense genaemt Mariens beemt bij 

erfmangeling vercregen van Adriaan Weijnen. 

 

Derde capittel van obligatien desen boedel, 

 

Eerstelijk een vierde part in eenen obligatie van seeventien hondert guldens brabands 

wisselgelt staande ten lasten van het dorp Redie lande van Brabant, 

item nogh verscheijdene obligatien staande ten lasten van eenige ingesetenen woonende 

tot Reijmigh? en op andere plaatsen daar omtrent gelegen den inventarisant onbekent 

welke alhier gebragt worden voor memorie gelijck nogh eenige kweijtschulden uijt 

geborgde ossen, koeijen en schapen spruijtende uijt den boedel van Willem Theuis meede 

alhier dienende voor memorie. 

 

Vierde capittel van haafelijke meubilaire goederen en bouwgereedschap welke voor 

geheel getaxeert zijn en die de onsens? voor de helft zijn competerende. 
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Eerstelijk 26 ½  lopense kooren te velde getaxeert 

op 7 gulden, 10 stuijvers het loopense bedragende     198-15-0 

item 6 ½  loopense boekwijt te velde getaxeert op 

4 gulden,10 stuijvers het lopense bedragende        29- 5-0 

item 2 ¾  lopense haver en eeven te velde getaxeert 

op 4 gulden,15 stuijvers het lopense bedragende           13- 1-4 

item een lopense speurie te velde getaxeert op              4- 0-0 

item 25 lopense gras te velden getaxeert op 5 guldens 

het lopense bedragende      125- 0-0 

item het gras op het Driesken en het wortelvelt groot 

drie speijnt getaxeert op          4- 0-0 

item het hofke en `t wortelveltje groot een speijnt getaxeert op        2- 0-0 

item een paart getaxeert op      115- 0-0 

item eenen osch getaxeert op       62-10-0 

item drie koeijen getaxeert op      105- 0-0 

item twee kalveren getaxeert op        30- 0-0 

item nogh twee kalveren op        10- 0-0 

item 48 schapen op     206- 0-0 

item ses biestocken op       15- 0-0 

een silveren beeker met een vurk op         6- 0-0 

drie copere koeijketels       20- 0-0 

een coperen keetelke        0- 9-0 

twee coperen waagen en twee coperen lampen         4- 0-0 

twee coperen tregters en een confoor        1-15-0 

eenen coperen gieter en drie coperen aakers                11-10-0 

een coperen theewist, zeij en schuijmspaan         2- 0-0 

twee coperen pannekens met twee waagschalen            2- 0-0 

drie coperen mooren en een coperen vuurpan        7-10-0 

een coperen lugter met een kandelaar        1-10-0 

een metaele veijssel         2- 0-0 

twee coperen potjens en twee coperen scheelen            1- 4-0 

vijf tinne schotelen en elf tinne borden       10- 0-0 

twee tinne treckpotten en drie tinne maeten        3-15-0 

een tinne peeperbus en twee dito soutvaten         1- 0-0 

twee tinne waterpotten en twee dito mostertpotten          1-15-0 

twee tinne kommen en dito neegen en veertigh leepels                4- 8-0 

seeventien gelije schotelen en twaalf geleije borden              6- 4-0 

eenigh aardewerk en eenige glasen        2- 5-0 

thien potten en pinten        1- 0-0 
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eenige thee copjens, schoteltjens en twee theebussen            1-10-0 

een strijkijser        0- 7-0 

drie eijsere potten en twee ijsere papkeetels       2-10-0 

twee ijsere lampen        0- 6-0 

twee en twintig fricketten        1- 0-0 

drie brandijsers        2- 0-0 

vijf so groote als kleijne haelen       2-10-0 

een hangijser, rooster, coffiemolen, spiegels en tangen           2-10-0 

de gewigten groot en kleijn        2- 0-0 

een koekepan, sacken en haamklippel       2-14-0 

een huijsorlogie      12- 0-0 

twee waagen met ijseren boomen        5- 5-0 

een vat, eenen cop, eenen halven cop en een maetje           3- 0-0 

twee en twintigh stoelen        6-12-0 

twee theereckjens        0-10-0 

vier vleegels en reijken         0- 4-0 

twee leepelborden, twee emmers en vijf tafels       12- 6-0 

een groote en een kleijne kist        3-10-0 

een lessenaer en een schabel        0-12-0 

twee kasten, een schap en vier stellingen       16- 4-0 

een kruijwagen en asback        0-12-0 

twee spinnewielen met haar toebehoorten         2- 0-0 

sestien halve tonnen en een heel       17- 0-0 

agt houten vlooten        2-10-0 

twee standen en ses botertobben         6- 0-0 

eenen trogh en een leer         2- 0-0 

een asvaetjen met assen       19- 0-0 

een stijsel vaetjen met steijsel         9- 0-0 

ses traan en smoutvaetjens (smout=reuzel)         5- 0-0 

twee haftellen ? en twee sagen         3- 0-0 

drie pluijme beddens met haar toebehoorten       60- 0-0 

twee linde beddens met haar toebehoorten         5- 0-0 

58 slaaplakens en seeven overtrecksels      42-10-0 

een deeken en drie paar gordeijnen         6- 0-0 

agt tafellakens en vijf servetten                11-10-0 

drie schouwkleden         1- 0-0 

drie en sestigh ellen rouw       35- 0-0 

twee en twintigh ellen wit linden       13- 4-0 

een kar huijs hoijsel en sneijbacksop        2-10-0 
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twee leesten en twee zeijsacken         1- 6-0 

vier pont thee        4-16-0 

thien stucken lindt         1- 8-0 

een half pont sijjet        0-14-0 

een stuck friessele lindt        0-10-0 

vijftien pont gepelde garst         1- 2-0 

ses pont reijst en thien pond kandijsuijker        4-15-0 

een pont nagelgruijs        0-12-0 

40 pont nagels        4-15-0 

tien potten smout        4-15-0 

agt pont seep en vier vaten sout         3-2-0 

een hondert pont speck en vlees samen      17-10-0 

twee steijne potten met 25 pont varkensvet         5- 0-0 

item voor nog eenige winkelware de somme van             3- 0-0 

item eenige ponden hop       15- 0-0 

item dertigh vaten kooren       27- 0-0 

item twee en dertigh vaten haver       22- 0-0 

twee hoogkarren met twee aartkarren       60- 0-0 

een ploegh en eegd         5- 0-0 

drie zaedels, drie ligten, drie paar hagten en twee haamen     10- 0-0 

drie schuppen en een schoep        1-12-0 

drie rieken en twee gaffels        1-10-0 

twee hacken, een hack en beijl         2- 0-0 

vijf saijsien, ligten en  twee pickhaeken         2-0-0 

drie korven en twee wannen        1-10-0 

een hangetouw en hamer        1-10-0 

drie schaapsbeunen en eenen back         2- 0-0 

drie koeijbacken         3- 0-0 

een partij hoij en stroij         5- 0-0 

een partij mist en assen         6- 0-0 

de schelfthouters op de schelfde               2- 0-0 

item eenigh brandhoudt en turf samen op       10- 0-0 

item den boonhof en den kruijthof         6- 0-0 

item voor het oude ijserwerk en andere rommel niet 

waardig te specificeren wort uijtgetrocken de somme        5- 0-0 

Drie jacken, twee stuklijven, eenige schorten en 

andere kleaijen van wolle en linden tot des over- 

ledene lijf behoort hebbende behalven het geene 

reeds aen de kinderen verkleet is zijn getaxeert op.                60- 0-0    
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Den inventarisant verclaert dat hij so van goede als quade 

schulden van verscheijdene personen weegens verkogte 

winkelwaren, ossen ,koeijen en schapen te ontfangen heeft 

de somme van een duijsent seeven en veertig guldens dico           1047- 0-0 

 

item heeft denselven aan contante gelden selves en 

goudt, waer onder begrepen is een boek met silveren 

sloten, een goude kruijs en een goude ringh van de  

overledene een somme van een hondert thien guldens      110- 0-0 

                                                                                                              

Bedragende deesen inventaris             2788- 9-4 

 

Waar aangekort moet worden het geene den inventarisant 

 nogt te betalen heeft van agterstallige lasten, verhaalde 

winkelwaren en andere handschulden de somme van ses 

hondert seeven en taghentigh guldens mitsgaders aan 

Martinus Ververs zijnen swager van resterende cooppenningen. 

Den huijsinge en goederen de somme van drie hondert 

seeven en sestigh guldens dus te samen een duijsent 

vier en vijftigh guldens dico             1054- 0-0 

                                                                                                                

dus resteert deesen inventaris de somme van             1734- 9-4 

 

Aldus deesen inventaris gedaan, gemaakt en opgerigt op het op en te kennen geeven van 

den voorn. Dirck Jan Hoecx weduwenaer weijlen Geertrui Willem Theuis woonende tot 

Bergeijk verclarende hem daar innen ter goeder trouwe, in opregtigheijt en naer zijn 

besten kennisse en weetenschap gedaan en gedragen te hebben zonder ietweeten quader 

trouwe verduijstert, verstompelt of agtergehouden te hebben direct of indirect belovende 

bij aldien hem naermaels ietwas het zij tot voordeel of te nadeel van deesen boedel nogh 

soude mogen openbaren deese inventaris daarmeede ten allen tijde te sullen 

vermeerderen ofte verminderen presenteerende over sulx desnoods en versogt zijnde 

deesen inventaris ten allen teijden met solemneelen eede te sullen affirmeeren. Aldus 

gedaan, gemaakt ende gepasseert binnen Bergeijk op heeden den aghsten junij 1700 agt 

en sestigh ter presentie en bijweesen van Jan Raamaar president,Christiaan Verhoeven 

en Evert Keunen Scheepenen van Bergeijk. 

Deze inventaris geeft een idee wat men in die tijd zoal in en rondom het huis had. Nu zal 

niet iedereen zoveel gehad hebben, want Dirck Jan Hoecx was naar de maatstaven van 

toen een grote boer. Uit de lijst in paragraaf 22 blijkt dit ook. Hij had in 1774 ruim 14 

lopense rogge wat veel was vergeleken met andere inwoners van de Weebos.   
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21. Genealogie van Steven Theus (VIigc) en Joanna Smets  
 

Steven Theus die in 1727 werd geboren was de tweede zoon van Willem Steven Theus 

en Maria Blox. In het doopregister staat hij vermeld als Stephanus Stevens, maar in 

diverse aktes komen we hem tegen als Steven (Willem) Theus. In 1759 trouwde hij 

met Joanna Smets, waarvan hieronder de akte van het wettelijk huwelijk is 

weergegeven. Het eerste deel is de ondertrouw op 27 januari, waarna ze op 12 februari 

voor de wet zijn getrouwd. 

 

Bron: Schepenbank trouwboek 1752-1772,  folio 51v 

 

Compareerde voor Schepenen des Dorps van Bergeijk ondergenoemt Steeven Teuis 

meerderjarige jonghman en Johanna Peter Smets meerderjarige jonge doghter beijde 

geboortigh en woonagtigh tot Bergeijk dewelke versoght hebben haere drie sondaagse 

publicatien die haar mids desen sijn vergunt, Getuijgen waren hierover Philip Jacob 

de Haas en Gooris Willems Schepenen van Bergeijk, heeden den seeven en 

twintighsten januarij 1700 negen en vijftigh. 
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De voorenstaande personen sijn in den huijwelijken staat bevestigt, naar dat gebleken 

was, dat alle solemniteijten daar toe gerequireert, behoorlijk waren geobserveert, 

getuigen waren hierover Jan Ramaer president en Gooris Willemse Schepen van 

Bergeijk heeden den twaalfden februarij 1700 neegen en vijftigh. 

Joanna Smets werd in 1733 gedoopt en staat als volgt in het doopregister van de 

parochie Bergeijk vermeld, 

 

29 april 1733, gedoopt Joanna, dv. Petrus Smets en Antonia Oppers, getuigen Joannes 

Teus en Petronilla Antonius Jansen. 

 

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:  

 

VIIigca Joanna Elisabeth 

gedoopt: 23 mei 1760, dv Stephanus Theus en Joanna Smets, 

getuigen Franciscus Hoecks en Adriana Smets 

getrouwd:   ongehuwd 

overleden:   15 juli 1823     zie verder par. 28 
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VIIigcb Petrus 

gedoopt: 1 april 1762, dv Stephanus Theus en Joanna Smets, 

getuigen Franciscus Theus en Petronilla Jacobus Huijsmans 

getrouwd:   1824 met Johanna Jansen 

overleden:   24 oktober 1835    zie verder par. 26 

 

VIIigcc Wilhelmus 

gedoopt: 8 maart 1765, dv Stephanus Theus en Joanna Smets, 

getuigen Petrus Smets en Gertudis Theodorus Hoecks 

getrouwd:   ? 

begraven:   13 januari 1806? 

 

VIIigcd Antonius 

gedoopt: 16 december 1766, dv Stephanus Theus en Joanna Smets, 

getuigen Jacobus Huijsmans en Joanna Maria Petrus Smets 

getrouwd:   ? 

begraven:   ? 

 

VIIigce Martinus 

gedoopt: 21 februari 1769, dv Stephanus Theus en Joanna Smets, 

getuigen Theodorus Hoecks en Helena Franciscus Theus 

getrouwd:   1800 met Elisabeth Das 

overleden:   4 juni 1833     zie verder par. 27 

 

VIIigcf Petronilla 

gedoopt: 9 april 1771, dv Stephanus Theus en Joanna Smets, 

getuigen Adrianus Huijsmans en Elisabetha Sijmons 

getrouwd:   ongehuwd 

begraven:   29 mei 1772 

 

VIIigcg Petronilla 

gedoopt: 17 juli 1773, dv Stephanus Theus en Joanna Smets, 

getuigen Adrianus Huijsmans en Helena Smets 

getrouwd:   ongehuwd 

begraven:   27 december 1773 

 

VIIigch Franciscus 

gedoopt: 13 juli 1775, dv Stephanus Theus en Joanna Smets, 

getuigen Petrus Hoecks en Joanna Theus 

getrouwd:   ongehuwd 

overleden:   29 oktober 1855    zie verder par. 28 

 

VIIigci Maria Magdalena 

gedoopt: 21 februari 1780, dv Stephanus Teeuws en Johanna Smits, 

getuigen Christianus Huijsmans en Petronilla Smits 

getrouwd:   ongehuwd overleden 9 september 1841  zie par. 28  
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Bij de erfdeling van de nalatenschap van zijn ouders in 1765, erfde Steven Theus een 

huis en een aantal percelen. Eerder hebben we al gezien dat dit huis op het Hoogeind  

nr. 60 stond (zie paragraaf 15). Ook in 1806 woonde Steven Theus nog steeds op het 

Hoogeind maar nu op nummer 293. In 1806 had namelijk een hernummering van de 

huizen plaatsgevonden,  maar de locatie was nog steeds dezelfde als in 1771. 

Steven Theus woonde  niet ver van het schoolhuis (nr.291) zoals in de lijst is te zien. 

 

Bron: Gemeentearchief van Bergeijk, GAB 348, Huizenlijst met hernummering 1806. 

 

 
 

Ook in die tijd kon men al een testament op de langstlevende laten opmaken, zoals 

blijkt uit onderstaande akte uit 1768. In dit geval gebeurde dat niet bij een notaris maar 

voor President en Schepen van Bergeijk ten woonhuize van Steven Willem Theus. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 95, 1768, folio 87 

 

Compareerde voor president en scheepen des dorps van Bergeijk ondergenoemt Steeven 

Willem Theuis en Johanna Peeter Smits egteluijden inwoonderen tot Bergeijk op de 

Weebos,den eersten siekelijk te bedde liggende ende de tweede gesondt van lighame 

dogh beijde haer verstand,memorie en sinnen volkomen magtigh ende gebruijkende, soo 

ons opentlijk bij het passeeren deeses bleeken, dewelcke met voorbedagte raede en reijpe 

delibaratien bij deesen hebben gemaakt ende gesloten dit haer testament, laatste en 

uijterste willen in voegen ende manieren hier naervolgende. 

Beveelende zij testateuren eerst ende alvorens haare onsterffelijcke ziele scheijdende uijt 

haare sterffelijcke lighamen ende genadige en barmhartige handen gods haren schepper 

verlossen en zaligmaken en haar doode lighamen de aarde met een eerlijcke en 

cristelijcke begravenisse, naer haren staadt en gelegentheijt 
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Komende hier meede tot de dispositie van haare teijdelijcke goederen,haer bij godt 

almagtigh op deese aarde verleent,so verclaren zij testateuren malkanderen reciproce, 

dat is over en weederover te nomineren ende te justitueren tot zeijne ofte haare eenige en 

universeele erfgenaam in alle deselve erflijcke, haafelijcke ,meubilaire en gereede 

goederen, actien en crediteuren, eigene gereserveert,waer gelegen ofte hoe 

verwegen,ofte wat naem deselve soude mogen hebben. 

Een generalijck in alle het geenen den eerststervende metter doot sal komen te 

ontruijmen en naar te laten omme bij den langstlevende daer mede te doen ende te 

handelen, alsmet vrije eijgenen goederen, sonder tevooren of tegenseggen van imanden 

in regten ofte daer buijten gewesen weert ten behoeven van de seeven kinderen reeds 

verweckt en nogh te verwecken haeren legitieme partien na regten competerende. 

Alle ut geene voorschreven staat de testateure van woorde tot woorde te beloven 

geleesen sijnde verclaarde hetselve als soo te weesen haer testament laatste en uijtterste 

wille hetwelk zij willen en begeeven, dat naer doode en overleijden volkomen bestaan en 

effect sorteeren sal het zij als testament, codicil, donatie intervivos,vel causa mortis ofte 

soo hetselve alderbest sal konnen ofte mogen bestaan, schoon dat eenige solemniteijten 

naar reghten hier inne nodigh ende gerequireert niet naer behoren waren geobserveert 

deselve houden als voor in deesen geinseneert versaekende het uijtterste beneficie van 

reghten hier van te mogen genieten. 

Aldus gedaan ende gepasseert ten woonhuijsen van de testateuren binnen Bergeijk op de 

Weebosch ter presentie en bijweesen van Jan Raamaer president,en Evert Keunen 

Scheepen van Bergeijk heeden den aghtsten junij 1700 aght en sestigh,des morgens om 

half elfuren. 

 

 
 

De akte is van 1768 toen Steven Theus 40 jaar oud was. Uit het feit dat de akte werd 

opgemaakt toen hij ziek te bed lag zou men denken dat hij niet lang meer te leven had. 

Hij stierf echter pas in 1808 op 81 jarige leeftijd. 

Opvallend in deze akte is het feit dat men spreekt van “seeven kinderen reeds verweckt 

en nogh te verwecken”. In 1768 toen de akte werd opgesteld waren ze 8 jaar getrouwd 

en waren er vier kinderen geboren. Uiteindelijk zijn het er negen geworden, waarvan   
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er twee heel jong overleden. Misschien was de planning uiteindelijk zeven kinderen te 

hebben. Volgens de lijsten die in 1798 zijn opgesteld t.b.v. een gewapende 

burgermacht is dat wel gelukt, want daar is sprake van zeven kinderen. 

 

Bron: Gemeentearchief van Bergeijk, GAB 374, Lijst Burgermacht 1798 

 

 
 

Huisnr.60 Steeven Theus 71 jaar bouwman gehuwd 7 kinderen 

  Fransis Theus 20 jaar bouwman ongehuwd 

 

Fransis was de jongste zoon van Steven Theus die in 1775 was geboren en dus 22 of 

23 jaar oud geweest moet zijn en geen 20 zoals staat geschreven. De andere vier zoons 

Peter, Martinus, Antonius en Wilhelmus staan niet vermeld. Peter en Martinus waren 

getrouwd in resp. 1824 en 1800. Mogelijk waren zij in 1798 elders misschien als 

knecht. Antonius en Wilhelmus ben ik verder nergens meer tegengekomen in de 

archieven. Waarschijnlijk zijn ze op jonge leeftijd overleden.  

 

In 1774 was Steven Willem Theus samen met Miggiel Schoonen collecteur van de 

verpondingen over Weebos, Loo en Berkt. Omdat enkele inwoners de verschuldigde 

belasting niet hadden betaald werd door “de Hoge Overighijt” beslag gelegd op hun 

goederen. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 85,1776, folio 139 

 

Compareerden voor Scheepenen des Dorps van Bergeijk ondergenoemt Adriaan van 

de Poll vorster der Dingbanke van Bergeijck den welke verclaarde uijt cragte van 

authorisatie van Steeven Willem Theus en Miggiel Schoonen, als collecteurs der slans 

verpondingen over den gehugte van Bergeijck genaamt Loo, Webosch en Berkte over 

den jare ingegaan den eersten januarij 1774 en geexpireert den laatsten december 

desselven jaar, zijnde van dato den aghtsten september 1775, de ondergenoemde 

President en Scheepenen vertoont en de gebleeken naar voorgaande sommatie en 

gerequireerde solemnitijten in cas van executie gebruijkelijk met consent van den Heer 

Officier te neemen in arrest en te stellen in handen van de Hoge Overighijt, alle de 

vaste en onroerende goederen gelegen binnen  Bergeijk staande ten naame van de 

weduwe Adam Plasmans onder den gehugte genaamt het Loo, omme daar aan te 

verhaalen eene somme van drie gulden en vijftien stuivers, wegens de slans verponde 

anno voorschreve verschuld, item de goederen staande ten naame van Matteus Jan  

Cleijssens, gelegen als vooren ten gehugte van Bergeijk.  
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Nadat Steven Willem Theus in 1808 was overleden, verscheen Johanna Smets in 1809 

samen met secretaris van Galen voor Schout en Schepenen van Bergeijk. Zij 

verklaarde 360 gulden schuldig te zijn aan Johan Mollen koopman wonende te ’s-

Hertogenbosch waarbij zij beloofde jaarlijks de rente over dit kapitaal te zullen 

betalen. Ingeval zij in gebreke mocht blijven, zouden haar huis en enkele percelen 

grond, die  hier onder zijn vermeld, publiek verkocht moeten worden, aldus de akte. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 78 B, 1809 

 

Een huijsinge hof en aangelag gestaan ende geleegen onder de dorpe van Bergeijk op de 

Webosch groot omtrent 1 ½ loop belent oost de gemeente, west de gemeene straat  

suijden Jan Gruijthuijsen en noord de weduwe Frans de Crom, 

Item een perceel akkerland geleegen als voor genaamt de Neelkensbogt groot 5 ½ loop 

belent oost de gemeene straat , west Hendrik Jan Huijbers, 

Item een perceel wijland geleegen als voor genaamt Jennekens beemdje groot 1 ½ loop 

belent oost de kinderen Francis Teus en west de weduwe Francis Hoeks, 

Item een perceel wijland geleegen als voor genaamt het Heijveld groot 1 ¼ loop belent 

oost de weduwe Arnoldus Kuijken en west de kinderen Jacobus Driessen. 

 

In mei 1816 liet Johanna Smets op haar sterfbed haar laatste wil vastleggen bij notaris 

Antonie van Galen. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 37, 1816, aktenr. 84 

 

 

Compareerde voor ons Antonij van Galen openbaar geadmitteerd en gepatenteerd 

notaris residerende te Bergeijk kanton Eindhoven provincie Noord Brabant in 

presentie van de nagenoemde getuijgen Johanna Smets weduwe Steven Willem Theus 

landbouwster wonende te Bergeijk op de Webosch, ziekelijk van lighaam te bedde 

liggende, egter haar verstand en memorie volkomen magtig en gebruikende zoals ons 

notaris en getuijgen opentlijk bleeke, dewelke aan ons notaris in tegenwoordigheijd 

der getuijgen haar testament mondeling heeft opgegeeven volgens welke opgaaf 

hetzelve door ons eijgenhandig geschreven is als volgt, 

Ik legatere bij vooruitmaking aan mijne dogter Johanna Theus bij mij inwonende de 

kamer westwaards van mijnen huijsinge staande onder Bergeijk op de Webosch, 

scheijdende op den schoorsteen, als mede de helft van den hof noordwaards van de 

huijsinge en wel in het midden van den tuijn van de put oostwaards in, en zulks voor 

getrouwe dienst aan mij bewezen. 

Ik legatere bij vooruitmaking aan mijne dogter Helena Theus mede bij mij inwonende 

mijnen gouden ring. 

Ik wil dat mijnen zoon Francus Theus en dogters Johanna en Helena Theus uijt den 

gemeenen boedel zullen kunnen maken ieder een nieuw kleed, bestaande voor mijnen 

zoon in een rok, kamisool en broek en voor ieder van mijne dogters een jak en rok 

mede bij vooruitmaking.  
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En heeft de testatrice na dit haar testament door ons notaris in tegenwoordigheijd der 

getuijgen was voorgelezen verklaard dat hetzelve hare wil behelsde. 

Aldus gedaan en gepasseert ten woonhuijsen van de testatrice te Bergeijk op de 

Webosch heden den elfden meij agtien hondert zestien in bijwezen van Arnoldus Staas, 

Hendrik van den Broek, Christiaan Kuijken en Bernardus Suijskens alle bouwlieden en 

wonende te Bergeijk voormeld als getuijgen hiertoe verzogt welke dit testament na de 

gemelde voorlezing met ons notaris hebben getekend maar niet de testatrice welke 

verklaard uijt hoofde van doovig en ongevoeligheid in haare vingers niet te kunnen 

schrijven. 

 

Kamisool is een soort vest, borst bekleding. 

 

Hoewel haar zoon Peter pas in 1824 trouwde, woonde hij zoals uit de akte blijkt niet 

thuis bij moeder.  

Kennelijk wilde moeder Johanna dat haar inwonende kinderen netjes gekleed zouden 

zijn op haar begrafenis. Een week nadat haar laatste wil was vastgelegd overleed zij op 

20 mei. 

De aangifte van overlijden werd gedaan door Martinus de zoon en buurman Hendrik 

Joosten. Aan het begin van deze paragraaf hebben we al gezien dat ze in 1733 werd 

geboren en dus was ze op het moment van overlijden 83 jaar en geen 88 jaar zoals in 

de overlijdensakte staat vermeld. Een andere fout in de akte betreft de naam van haar 

moeder.Volgens de overlijdens akte zou Johanna Smets een dochter zijn van wijlen 

Peter Smets en wijlen Allegonda Bloks (Burgerlijk Stand van Bergeijk, Aktes van 

overlijden). In de doopakte van Johanna Smets worden als ouders genoemd Petrus 

Smets en Antonetta Oppers, evenals in een erfdeling uit 1784. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 100, 1784, folio 93  

 

Minnelijcke erfschijdinge en erfdeijlinge gedaan ende gemaakt bij Peero Smets voor 

een lot, Peternel Smets geadsisteert met Jacobus Huijsmans haren man en momboir 

voor een lot, Johanna Smets geadsisteert met Steeven Willem Theuis haren man en 

momboir voor een lot, Adriaantie Smets geadsisteert met Dirck Hoecx haren man en 

momboir voor een lot, Bernardus Jan Smets en Maria Magdalena Jan Smets zijne 

suster samen voor een lot en dat van alle soodanige erflijcke goederen haar 

aangekomen bij versterf van Peeter Smets en Antonetta Oppers zijne huijsvrouw beijde 

overleeden tot Bergeijk haare respective ouders en overouders, zoo zij verklaarden 

etc. 

 

Peero Smets was getrouwd met Johanna Maria Theus (zie par. 15). 

Genoemde Dirck Hoecx was eerder getrouwd met Geertruij Willem Theus en was na 

overlijden van zijn vrouw in 1766 hertrouwd met  Adriaantje Smets (zie par. 20). 
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Hieronder nog een overzicht van het gezin van Steven  (Stevens) Theus en Johanna 

Smets met broers en zussen van Steven en met zijn ouders.De namen zoals ze zijn 

weergegeven zijn de namen zoals ze in de doopakten staan vermeld !!!!  
 

 

 

 

   
Vig 

      
   

Guilielmus 
      

   
Stephani 

      
   

Teeuws 
      

   
1691-1764 

      

   
X ca.1720 

      

   
Maria 

      

   
Blockx 

      

   
1696-1764 

      

 
    I       

     I I I I I I   

  

 
VIiga VIigb VIigc VIigd VIige VIigf 

   

 
Franciscus Maria Stephanus Petrus Petrus 

Joanna 
Maria 

   

 
Tieuws Stevens Stevens Stevens Stevens Stevens 

   

 
1721-1773 1724-1766 1727-1808 1732-1733 1735-1754 1737-1799 

   

 
X 1749 X 1745 X 1759 

  
X 1759 

   

 

Helena 
van Theodorus Joanna 

  
Petrus 

   

 
Hove Hoeckx Smets 

  
Smets 

   

 
1718-1783 

1717 -
1793 1733-1816 

  

1724?-
1787? 

   

   

I 

      

  
  I             

 
I I I I I I I I I 

 
VIIigca VIIigcb VIIigcc VIIigcd VIIigce VIIigcf VIIigcg VIIigch VIIigci 

 
Joanna Petrus Wilhelmus Antonius Martinus Petronilla Petronilla Franciscus Maria 

 
Elisabetha Theus Theus Theus Theus Theus Theus Theus Magdalena 

 
Theus 1762-1835 1765-? 1766-? 1769-1833 1771-1772 1773-1773 1775-1855 Theus 

 
1760-1823 X 1824 

  
X 1800 

   
1780-1841 

  
Joanna 

  
Elisabeth 

    

  
Jansen 

  
Das 

    

  
1779-1838 

  
1767-1836 
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22. Hagelschade aan de gewassen op de Weebos in 1774 

 

In 1774 werden de inwoners van de Weebos en omgeving zwaar getroffen door een 

hagelbui die veel schade had aangericht in de rogge en boekweit. 

 

Bron: Gemeente archief van Bergeijk, GAB 297 

 

Leijst ofte memorie bij officier, regenten en secretaris van Bergeijk geformeert 

ingevolge haar hoogmogende resolutie van den 23 Maij 1775 weegens de schaede 

veroorsaekt door den hagelslagh gevallen binnen Bergeijck op den derde Julij 1774 

des agtermiddaghs om ses uuren in den rogh en boekwijt staende ende wassende 

onder den gehugte van de Weebos, Kleijne Witreijt, Spaanreijt en Broexkens Eijnde 

gehoorende onder den Dorpe van Bergeijck. 

Dan volgt een lijst van 55 gedupeerden waarvan er hieronder een aantal zijn 

weergegeven. Nummer 6 op de lijst is Francis Aart Theus die 12 lopense rogge had 

staan waarvan de helft schade had als gevolg van hagel. Daarnaast had hij nog 1 

lopense en 37 ½ roede boekweit waarvan 2/3 deel schade had geleden. Totaal voor een 

bedrag van 5 gulden, 16 stuivers en 14 penningen.  

 



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit deel van de lijst vinden we op nr. 20 Dirck Hoecx die getrouwd was met 

Geertruij Willem Theus (overleden in 1766), op nr. 23 de broer van Geertruij, Steeven 

Willem Theus en op nr. 25 Pero Smets de man van Johanna Maria Theus zus van 

Geertruij en Steeven Willem Theus (zie stamboom op pagina 109). 

Achter de lijst staat dan nog onderstaande tekst, 

Wij Jan Willem Daniel de Jongh Stadhouder des Quartieres van Kempelant, Jan 

Ramaer President, Jan van Beverwijck junior en Johannes Corstiaen de Haas 

Scheepenen mitsgaders Jacob Gerrid de Haas Substituut Secretaris van Bergeijck, 

verclaaren op den eed in den aanvangh onser bedaninge gedaen, naer onse beste 

kennisse en wetenschap deese leijst geformeert te hebben ingevolge Haar Hoog 

Mogende resolutie uit hooft deeses gemeenten aan de behoeftigsten en door den 

hagelslagh het meest geleden hebbende ingesetenen de gelde der lieberale gift 

toegevoegt soo als bij ideren post staat uitgedrukt. 

Actum binnen Bergeijck, den een en dertigsten augustij 1700 vijf en seventigh,waren 

op de origineele leijst onderteekent, J.W.D. de Jongh, J. Ramaer, J. van Beverwijck, J. 

C. de Haas en J.G. de Haas. 

 

De regenten van de Gemeente Bergeijk hebben zoals ze zelf zeggen naar beste weten 

de schade vastgesteld en aan de gedupeerden vergoed. 
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Wanneer we het gedeelte van de schadelijst op de vorige bladzijde vergelijken met de 

kohieren van het hoofdgeld van de Weebos uit 1771, waarop bewoners op volgorde 

van huisnummer staan vermeld, dan blijkt dat nagenoeg alle bewoners hagelschade 

hebben gehad. Vergelijk de nummers 20 t/m 25 hiervoor met de huisnummers 57 t/m 

62 op het Hoogeind hieronder. 

Bron: Gemeente archief van Bergeijk, GAB 312, Kohieren van het hoofdgeld van 

heertgang Weebos 1771 
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23. Genealogie van Johannes Franciscus Theus (VIIigaa) en Anna Bergmans  

 

Johannes Franciscus Theus die in augustus 1752 werd geboren was de oudste zoon van 

Franciscus Theus en Helena van Hove (Hoof). Zijn ouders woonden achteraan in de 

Broekstraat op de hoek van Vonderpad ( zie paragraaf 19). In 1783 trouwde hij met 

Anna Bergmans die schuin tegenover de familie Theus woonde , ongeveer waar nu de 

Kleine Broekstraat uitkomt op de Broekstraat. Anna Bergmans was een dochter van 

Godefridus Bergmans en Wilhelma van den Dungen waarvan hieronder de doopakte. 

 

27 juni 1753 gedoopt Anna Elisabeth Berghmans, d.v Godefridus Berghmans en 

Wilhelma van den Dungen, getuigen Hubertus Jansen en Francisca Goosens 

 

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren: 

 

VIIIigaaa Wilhelma 

gedoopt: 3 juni  1784, dv Joannes Teeuws en Anna Bergmans, 

getuigen Franciscus van den Dungen en Johanna Teeuws 

getrouwd:   ongehuwd 

begraven:   18 november 1799 

 

VIIIigaab Maria Helena 

gedoopt: 2 oktober  1785, dv Joannes Teeuws en Anna Bergmans, 

getuigen Walterus Bergmans en Maria Peeters 

getrouwd:   ongehuwd 

begraven:   2 januari 1786 

      

VIIIigaac Jan Joseph 

gedoopt: 3 augustus  1787, zv Joannes Teeuws en Anna Bergmans, 

getuigen Joannes Bergmans en Wilhelma Teeuws 

getrouwd:   10 november 1813 met Elisabeth Henselmans 

overleden:   6 december 1875    zie verder par. 30 

 

VIIIigaad Franciscus Bernardus 

gedoopt: 22 oktober 1793, zv Joannes Theuws en Anna Bergmans, 

getuigen Petrus Teeuws en Maria Peeters 

getrouwd:   ongehuwd 

begraven:   29 oktober 1793 

 

VIIIigaae Godefridus Antonius 

gedoopt: 22 oktober 1793, zv Joannes Theuws en Anna Bergmans, 

getuigen Henricus Bergmans en Maria Verhagen 

getrouwd: 23 mei 1819 met Maria Theresia Groenen en 21 oktober 

1843 met Johanna Renders 

overleden:   27 februari1868    zie verder par. 31  
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Bron: Gemeentearchief van Bergeijk, GAB 315, Kohieren van het hoofdgeld, 

Broekstraat 1786 

 

Johannes Theus woonde in 1786 in de Broekstraat op  nr. 45 in het ouderlijk huis van 

zijn echtgenote Anna Bergmans. Zijn schoonouders waren  toen (moeder in 1763 en  

vader in 1772) al overleden en het huis stond op naam van de kinderen Bergmans. 

In het ouderlijk huis van Johannes Theus  op nr 50 woonde Gijsbert Booms. De twee 

zussen van Johannes woonden elders in de Broekstraat, Maria die getrouwd was met 

Jan Peters op nr. 46 en Johanna die getrouwd was met Adriaan Loos op nr. 20. Zijn 

broer Peter die dat jaar trouwde met Wilhelmina Bloks van de Weebos woonde 

waarschijnlijk op dat moment in Luijksgestel. 

In de kohieren van de verpondingen en bede van de Broekstraat van 1790 wordt 

vermeld dat het huis waar Jan Theus woonde op naam stond van de “vijff kinderen 

Goijaart Berghmans”. Blijkbaar waren inmiddels al vier kinderen Bergmans 

overleden want volgens het doopregister waren tussen 1740 en 1760 negen kinderen 

van Godefridus en Wilhelma Bergmans gedoopt.  

In 1802 verscheen Jan Theus mede namens de kinderen Bergmans voor Schepenen 

van Bergeijk. Op de volgende pagina is een transcriptie van deze akte weergegeven. 
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Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 89, 1802, folio 53 

 

Compareerde voor President en Schepenen des dorps van Bergeijk ondergenoemt Jan 

Teus woonagtig te Bergeijk voor hem zelve en mede voor de verdere kinderen Goyert 

Bergmans te eenre en Hendrik van Netersel mede woonagtig te Bergeijk te andere 

zijde welken eersten comparant verklaard verhuurd en den tweede comparant bekent 

gehuurd te hebben, 

Den halve stal en halve schuur van een huijsinge staande op de Aa onder deezen 

dorpe van Bergeijk, 

item een perceel akkerland geleegen agter den hof van voorschreven huijsinge 

genaamt het aangelag groot omtrent 5 loopense, 

item een perceel wij- en akker-land  genaamt het Binnenland groot 14 lopense, 

item een perceel akkerland genaamt het Heijntjesland groot 5 lopense. 

Deeze verhuuring geschied voor den tijd en termijn van twaalf agtereen volgende 

jaren aanvang neemende de groes, stal en schuur half mart en het akkerland    

toogstbloot aan de stoppelen, alle in deezen jaere 1802 nogtans met ses jaren te 

kunnen scheijden wie van partijen gelieven zal mits die zulks begeerd gehouden zal 

zijn de anderen een half jaar voor den ingang van het seevende jaar behoorlijke 

waarschouwing en opzegging doende. 

Den huurder beloofd aan den verhuurder jaarlijks voor huur te zullen betaelen een 

somme van vijff en dertig guldens daarenboven moet hij huurder jaarlijks ten zijnen 

kosten op de huijsinge of schuur leeveren en laeten verdekken vier hondert pond 

strooij. Ingeval de wanden moeten worden gerepareerd zullen den huurder en 

verhuurder malkanderen daar in moeten helpen. 

De lasten deeze goederen zullen door den verhuurder worden betaeld,den huurder zal 

deeze goederen ordentelijk gebruiken, wel en na behooren moeten misten, en jaarlijks 

niet meer dan twee lopense groes mogen omdoen, welke bij het afscheijden alle weder 

in groes zal moeten leggen zo en die voegen als het een en ander is aanvaard word 

gereserveerd ten behoeven van de verhuurder het scharhout op voorschreven 

goederen wassende.Tot prompte nakoming dezes verbinden zij wedersijdse 

comparanten hare persoon en goederen hebbende en verkrijgende als na regten. Aldus 

gedaan en gepasseert ten raadhuijsen van Bergeijk heden den derden februarij agtien 

hondert twee ter presentie en overstaan van Philip Nijssen President en Mouris 

Rademakers Scheepen.  

 

Mij present, 

A. van Galen, secretaris 
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Uit de leggers van onroerende goederen van 1791-1792 (Gemeentearchief GA 299-

300) ook wel het Maatboek genoemd, blijkt dat de door Jan Theus verhuurde goederen 

uit voorgaande akte  in dat jaar nog eigendom waren van Franciscus van den Dungen. 

De schoonmoeder van Jan Theus was Wilhelma van den Dungen, dus waarschijnlijk 

hadden de kinderen Bergmans het onroerend goed uit een erfenis verkregen. 

Dat Jan Theus mede namens de kinderen deze verhuring regelde, had waarschijnlijk te 

maken met het feit dat een aantal kinderen Bergmans zich in het buitenland gevestigd 

hadden. Volgens Panken
10

 zaten zij in de teuterij en handelden in o.a. taf (textiel).  

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 32, 1811, akte nr. 28. 

 

Compareerden voor ons Antonij van Galen notaris residerende te Bergeijk canton 

Eindhoven departement des Bouches du Rhin en getuijgen nagenoemd Cornelis 

Berghmans bouwman wonende te Koenigsmacker en Hendrik Berghmans  koopman 

wonende te Medingen beijden canton Metservise departement van de Moesel dewelke 

verklaarden verkogt te hebben bij dezen in vollen eijgendom over te geeven aan 

haaren swager Jan Theus bouwman wonende te Bergeijk canton en departement 

voorschreven, welke dezen koop verklaard gedaan te hebben ten behoeven van deszelfs 

twee zonen Jan en Godefridus Theus beijde bouwlieden mede wonende tot Bergeijk. 

Eerstelijk twee derden gedeeltens gemeen en onverdeelt in een huijsinge, schuur, hof 

en aangelag gestaan ende geleegen onder den dorpe van Bergeijk canton en 

departement voorschreven ter plaatse op de Aa groot een loopense een en dertig 

roeden, belent oost de gemijnte, west en suijden Adriaan Pleck en noorden een 

straatje, 

Item gelijke gedeeltens in een perceel akker en wijland geleegen als voor genaamt de 

Hoef en Bugtje groot 3 loopense 8 roeden belent oost Adriaan Pleck, west Hendrik van 

Netersel, suijden denselve en noorden de kinderen Jan Leesten, 

item gelijke gedeeltens in een perceel akkerland geleegen als voor genaamd het land 

agter het aangelag groot 4 loopense 32 roeden belent oost Adriaan Pleck, west het 

heijveld, suijden Adriaan Pleck en noorden een straatje, 

item gelijke gedeeltens in een perceel akkerland geleegen als voor genaamd het 

Heijntjesland groot 5 loopense 10 roeden belent oost de gemeente, west Adriaan Pleck  

suijden de gemeente en noorden de kinderen Peter Fransen, 

item gelijke gedeeltens in een perceel wijland geleegen als voor genaamd het 

Gagelveld groot 1 loopense 33 roeden belent oost Adriaan Pleck, west 

Stoffelsbeemdeke, suijden Hendrik van Netersel en noorden denselve, 

item gelijke gedeeltens in een perceel wijland geleegen als voor genaamd het 

Stoffelsbeemdeke groot 2 loopense 8 roeden belent oost het Gagelveld, west de loop, 

suijden de kinderen Peter Fransen en noorden den Dwarsenbeemd, 
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item gelijke gedeeltens in een perceel wijland geleegen als voor genaamd den 

Dwarsenbeemd groot 3 loopense 6 roeden belent oost het Tuijerveld, west de loop, 

suijden het Stoffelsbeemdeke en noorden de weduwe Christiaan Kusters, 

item gelijke gedeeltens in een perceel wijland geleegen als voor genaamd het 

Tuijerveld groot 3 loopense 8 roeden belent oost het land agter het aangelag, west den 

Dwarsenbeemd, suijden Hendrik van Netersel en noorden de weduwe Christiaan 

Kusters, 

item gelijke gedeeltens in een perceel wijland geleegen als voor genaamd het Maijken 

groot 3 loopense 2 roeden belent oost de weduwe Francis Huijbers,west de loop, 

suijden Hendrik van Netersel en noorden de weduwe Francis Huijbers, 

item gelijke gedeeltens in een perceel heijveld geleegen als voor genaamd den 

Varendijk groot 2 loopense belent oost de kinderen Jan Leesten, west Jan Kloots, 

suijden de gemeente en noorden de rivier, 

item gelijke gedeeltens in een huijsinge, schuur, hof en aangelag gestaan ende 

geleegen als voor in de Broekstraat groot 3 ½ loopense belent oost een weg, west de 

weduwe Jan Peters, suijden de straat en noorden de kinderen Fransis Ermen, 

item gelijke gedeeltens in een perceel akkerland geleegen als voor genaamt het 

Wortelveld groot ½   loopense  belent oost Peter Ivo, west eene weg, suijden Hendrik 

Aarts en noorden Fransis van de Loverbosch, 

item gelijke gedeeltens in een perceel akkerland geleegen als voor genaamt den 

middelsten Buijnder groot 3 ½  loopense  belent oost eene weg, west Antonij van de 

Vorst, suijden de kinderen Jan Geenen en noorden Jan Gerards, 

item gelijke gedeeltens in een perceel akkerland geleegen als voor genaamd de 

Konijnsbogts groot 1 ¼  loopense  belent oost de heer Godefridus Raupp, west 

Bernardus Lommelaars, suijden Jacobus Verdonk en noorden de kinderen Jan 

Verdonk, 

item gelijke gedeeltens in een perceel akkerland geleegen als voor genaamd het half 

Lopense groot een half loopense  belent oost Adriaan Kolen, west eene weg, suijden 

Adriaan Kolen en noorden Willem van Ekert, 

item gelijke gedeeltens in een perceel akkerland geleegen als voor genaamd den 

Hoogen of Kuijlenakker groot 3 spijnt  belent oost een weg, west Gert Gerts, suijden 

Margo Wouters en noorden een weg, 

item gelijke gedeeltens in een perceel akkerland geleegen als voor genaamd de 

Kinderakker groot 1 lopense  belent oost Gert Gerts, west Bonavantura Lomans, 

suijden Willem Brouwers en noorden een weg, 

item gelijke gedeeltens in een perceel akkerland geleegen als voor genaamd de 

Klootakker groot 1 lopense  belent oost Jan Kloots, west Govert Aarts, suijden 

Hendrik Hoevenaars en noorden Willem Kolen, 

item gelijke gedeeltens in een perceel wijland geleegen als voor genaamd het 

Tijsseveld groot 1 ½  lopense  belent oost Christiaan van Gerwen, west de kinderen   
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Fransis Ermen, suijden Fransis Leenders en noorden de weduwe Jacobus 

Rademakers, 

item gelijke gedeeltens in een perceel wijland geleegen als voor genaamd den Tepper 

groot 1 ½  lopense  belent oost Fransis Ermen, west de gemeente, suijden Bartel 

Helsemans en noorden de gemeente, 

item gelijke gedeeltens in een perceel wijland geleegen als voor genaamd de 

Hulsdonken groot 1 ½  lopense  belent oost de weduwe Hendrik Bergmans, west 

Christiaan van Gerwen, suijden Willem Bloks en noorden de rivier, 

item gelijke gedeeltens in een perceel wijland geleegen als voor genaamd de Dikrijten 

groot 4  lopense  belent oost Willem Ivo, west Evert Bergmans, suijden de weduwe 

Antonij van Mol en noorden de kinderen Jan Peters, 

item gelijke gedeeltens in een perceel wijland geleegen als voor genaamd den 

Koekkoek groot 2 ½  lopense  belent oost Peter Ivo, west de weduwe Willem Peters, 

suijden Fransis van de Loverbosch en noorden een straatje, 

item gelijke gedeeltens in een perceel wijland geleegen als voor genaamd het Tuske 

groot 1  lopense  belent oost Fransis Kuijken, west de weduwe Willem Peters, suijden 

denselve en noorden Joseph Jansen, 

item gelijke gedeeltens in een perceel wijland geleegen als voor genaamd het 

Marksbeemdeke groot 2  lopense  belent oost Peter Theus, west Margo Keunen, 

suijden de kinderen Fransis Kuijken en noorden Jan Geenen, 

item gelijke gedeeltens in een perceel akkerland geleegen als voor genaamd den 

agtersten Buijnder groot 7 spijnt  belent oost en west eenen weg, suijden Jan Gerards 

en noorden Bartel Helsemans, 

item gelijke gedeeltens in een perceel akkerland geleegen als voor genaamd de 

Comper groot 1 ½ lopense  belent oost Peter Theus ,west Antonij van de Vorst, suijden 

Peter Theus en noorden de weduwe Jan Peters, 

item gelijke gedeeltens in een perceel akkerland geleegen als voor genaamd de 

Waterlaat groot 1 lopense  belent oost Peter van Otten ,west Cornelis Leesten, suijden 

de kinderen Hendrik Bergmans en noorden eenen weg, 

item gelijke gedeeltens in een perceel akkerland geleegen als voor genaamd den 

Heijbogt groot 2 ½ spijnt  belent oost Willem Kolen ,west de weduwe Jan Peters, 

suijden de kinderen Jan Verhagen en noorden Fransis van de Loverbosch, 

item gelijke gedeeltens in een perceel akkerland geleegen als voor genaamd het 

Wortelveld groot  ½ lopense  belent oost Peter Ivo ,west eene weg, suijden Peter Theus 

en noorden Leendert Loos, 

item gelijke gedeeltens in een perceel akkerland geleegen als voor genaamd de 

Padakker groot 7 spijnt,groot volgens meting seeven en taghentig roeden  belent oost 

Peter Theus ,west Fransis van de Loverbosch, suijden de kinderen Jan Geenen en 

noorden Peter van Otten, 
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En zullen de verkrijgers uijt voorschreven huijsinge en goederen moeten blijven te 

gelden en betalen eerstelijk twee derden gedeeltens in eene armen rente van twee 

gulden drie stuijvers en agt penningen jaarlijks aan den armen van Bergeijk, 

Item twee derde gedeeltens in eenen chijns van drie stuijvers en agt penningen in een 

meerdere chijns uijt de goederen op de Aa jaarlijks vergelden wordende aan de 

domeinen van Frankrijk, 

Item twee derde gedeeltens in een chijns van eenen penning in een meerdere chijns 

jaarlijks uijt het Heijveld vergelden wordende aan de heer ? te Blarthem, 

En verders alle het geene met regt daar op mogte worden bevonden, ook de rijks en 

gemeentes lasten, aanvang nemende bij het passeren dezes, wanneer ook de goederen 

aan de kopers in eijgendom en gebruijk overgaan. 

De kooppenningen dezes transporten zijn een somme van twee hondert veertig 

fransche kronen of dertien hondert twee en neegentig  francs welke in legendatie 

tegens de erffenis van wijlen Jan Bergmans in Bockendorf overleden zijn voldaan. 

Belovende zij verkopers dit overgeeven altoos te zullen en doen houden voor goed en 

van waarde onder verbond als naar regten, zijnde deeze acte aan partijen 

voorgeleezen. 

Gedaan te Bergeijk heden den twintigsten september agtien hondert elf ter presentie 

en bijwezen van de heren Jan Helselmans en Ernst Helselmans beijden particulieren 

wonende te Bergeijk als getuijgen hier toe verzogt welke de minuten dezes benevens de 

comparanten en ons notaris hebben geteekend. 

 
 

In de akte wordt eerst een huis genoemd op de Aa en daarbij een aantal percelen 

grond. Volgens het Maatboek van 1792 was Franciscus van den Dungen toen eigenaar 

van dit onroerend goed en hadden de kinderen Bergmans dit uit een erfenis verkregen. 

Alle veldnamen van deze percelen zijn terug te vinden in het boek “Bergeijk in kaart”. 

Verderop in de akte  wordt een huis genoemd in de Broekstraat. Dit was het huis nr. 45 

waar Jan Theus toen woonde. Ten oosten van dit huis lag volgens de akte een weg. Dit 

was een pad dat vanaf de Broekstraat langs het huis door de velden naar de molen liep. 

Afbeelding 5 op de volgende bladzijde (overgenomen uit het boek Bergeijk in kaart) 

geeft de situatie in een stukje van de Broekstraat in 1832
4
 weer . De zijweg 

rechtsonder is de Vlieterdijk en linksonder de Vonderpad. Op de hoek van de 

Vonderpad en de Broekstraat, later het Voorste Loo genoemd, stond het ouderlijk huis 

van Jan Theus (met pijl aangegeven).  
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Afbeelding 5. Een gedeelte van de Broekstraat sectie C in1832

4
. 

 

Aan de overkant van de Broekstraat liep het eerder genoemde pad langs de percelen 

“Wortelveld” naar de molen. Links van dit pad, met pijl aangegeven, stond het huis 

waar tot ca.1780 de kinderen Bergmans woonden en later dus het gezin van Jan Theus. 

 

De percelen die daarna in de akte genoemd worden lagen allemaal in de omgeving van 

de Broekstraat. Op de kaart herkennen we een aantal veldnamen die in de notarisakte 

voorkomen, zoals Padakker, Buinder en Dikrijt. In het maatboek van 1792 staan deze 

op naam van de kinderen Bergmans, maar bij een aantal percelen worden de kinderen 

met naam genoemd te weten Cornelis, Hendrik en Anna de vrouw van Jan Theus. 

Uit de akte blijkt dat zowel Cornelis als Hendrik zich in het buitenland gevestigd 

hadden. Cornelis was landbouwer in Koenigsmacker een dorp in noordoost Franrijk 

niet ver van Thionville en Hendrik was koopman in Medingen een plaats in het zuiden 

van Luxemburg. Een andere broer Jan had in Bockendorf  gewoond maar was 

inmiddels overleden. Bockendorf ligt in Duitsland in de buurt van Kassel. In de akte 

wordt niet vermeld wat Jan voor beroep had, mogelijk was ook hij koopman. 

 

Jan Theus had na de aankoop van dit onroerend goed dus aardig wat bezittingen. In 

paragraaf 19 hebben we al gezien dat hij bij erfdeling van zijn overleden ouders ook al 

diverse percelen had verkregen. Dit betekende wel dat hij ook veel belasting over dit 

onroerende goed (verpondingen) moest betalen. In 1810 komt hij voor op een lijst van 

dertig inwoners die het hoogst in de belastingen werden aangeslagen. Deze lijst moest   
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de gemeente maken op verzoek van “De Prefect van het Departement van de Bouches 

du Rhin, Rijksbaron, Ridder van het Legioen van Eer, Fremin de Beaumont”. 

Gemeentearchief van Bergeijk, GAB 349, 1810. 

Bouches du Rhin was een Frans departement in de Nederlanden ten tijde van de Franse 

overheersing. O.a. een groot deel van het huidige Brabant hoorde bij dit departement. 

 

Jan Theus heeft lange tijd alleen met zijn twee zoons Jan en Godefridus gewoond. Zijn 

vrouw Anna Bergmans was al op 26 juni 1809 overleden, terwijl twee dochters 

Wilhelmina en Maria Helena en een zoon Franciscus, tweeling broer van Godefridus, 

al op jonge leeftijd overleden waren. 

11 juli 1828 deed zoon Jan Theuws bij de Burgerlijke Stand aangifte van overlijden 

van zijn vader die 77 jaar oud geworden was. 

Pas zes jaar later in 1834 verschenen Jan en Godefridus voor notaris Leendert van 

Galen i.v.m. verdeling van de nalatenschap van hun ouders. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 72, 1834, akte nr. 127 

 

Compareerde voor ons Leendert van Galen openbaar notaris residerende te Bergeijk 

kanton Eindhoven provincie Noord Braband in tegenwoordigheid van de na te noemen 

getuigen Jan Theeuws en Godefridus Theeuws bouwlieden beide wonende te Bergeijk 

voorschreven dewelke verklaarden met malkander te hebben gescheiden en gedeelt de 

onroerende en roerende goederen hun aangekomen bij erffenis van hunne ouders Jan 

Theuws en Anna Bergmans overleden te Bergeijk op de hierna volgende wijze 

verklarende de comparanten dat hun verder geene bescheiden of titels van eigendom 

bekend zijn alsmede dat zoo veel hun behoudens de overschrijving in de hypotheek 

registers niet heeft plaats gehad. 

 

Eerste lot hetwelk word aanbedeelt aan Jan Theeuws, 

 

Een perceel weiland sectie C nr. 288 (Mechelman), geschat op 40 gulden. 

Een perceel weiland sectie C nr. 294 (Waterbeemd), geschat op 80 gulden. 

Een perceel weiland sectie C nr. 298 , geschat op 65 gulden. 

Een perceel hakhout sectie C nr. 504 (Tus), geschat op 5 gulden. 

Een perceel weiland sectie C nr. 505 (Tus), geschat op 25 gulden. 

Een perceel bouwland sectie D nr. 690 (Daalgracht), geschat op 20 gulden. 

Een perceel bouwland sectie D nr. 702 (Kortevoren), geschat op 40 gulden. 

Een perceel bouwland sectie D nr. 1013 (Waterlaat), geschat op 50 gulden. 

De helft van een perceel bouwland sectie D nr. 1065 (Buinder), geschat op 60 gulden. 

De helft van een perceel bouwland sectie D nr.1083 (Padakker), geschat op 30 gulden. 

Een perceel bouwland sectie D nr. 1092 (Wortelveld), geschat op 25 gulden. 

Een perceel bouwland sectie D nr. 1343 (Konijnsbocht), geschat op 30 gulden. 

Aan kontante gelden uit den boedel genoten 200 gulden. 

Totaal van dit lot 670 gulden. 
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Tweede lot hetwelk word aanbedeelt aan Godefridus Theeuws, 

 

Een huis, tuin en aangelegen bouwland gelegen te Bergeijk in de Broekstraat sectie D 

nr.1055 tot en met D nr.1058 ingesloten, groot 61 roeden en 95 ellen, geschat op 300 

gulden, zijnde belast en zal den verkrijger hieruit jaarlijks moeten blijven vergelden en 

betalen eene armrente van twee gulden  en vijftien cents aan de armen van Bergeijk in 

kapitaal begroot op 43 gulden. 

Een perceel weiland sectie C nr. 73 (Dikrijt), geschat op 50 gulden. 

Een perceel weiland sectie C nr. 77 (Kleine Dikrijt), geschat op 20 gulden. 

Een perceel weiland sectie C nr. 423 (Mariksbeemdje), geschat op 37 gulden. 

Een perceel weiland sectie C nr. 437 (Tus), geschat op 10 gulden. 

Een perceel bouwland sectie D nr. 711 (Kompeer), geschat op 10 gulden. 

Een perceel bouwland sectie D nr. 904 (Kinderakker), geschat op 10 gulden. 

Een perceel bouwland sectie D nr. 922 (Kuilakker), geschat op 10 gulden. 

Een perceel bouwland sectie D nr. 1009 (Waterlaat), geschat op 25 gulden. 

De helft van een perceel bouwland sectie D nr. 1065 (Buinder), geschat op 50 gulden. 

Een perceel bouwland sectie D nr. 1069 (Buinder), geschat op 40 gulden. 

De helft van een perceel bouwland sectie D nr.1083 (Padakker), geschat op 30 gulden. 

Een perceel bouwland sectie D nr. 1090 (Wortelveld), geschat op 20 gulden. 

Een perceel bouwland sectie D nr. 677 (Weeldenakker), geschat op 1 gulden. 

Een perceel weiland sectie E nr. 295 (Tepper), geschat op 10 gulden. 

Een perceel heide sectie E nr. 890 , geschat op 4 gulden. 

Totaal van dit lot 670 gulden. 

 

De twee aandeelen tesamen geschat op 1340 gulden hetwelk alsoo gedeelt is dat den 

een aan den anderen geene uitkeering behoeft te doen zullende ieder van stonden over 

het hun aanbedeelde kunnen beschikken en daarvan de lasten moeten betalen. 

Belovende zij deelderen deze deeling altijd te zullen doen houden voor goed en van 

waarde onder verband als na regten. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Bergeijk ten kantore van ons notaris heden den 21 

october 1834 in bijwezen van de Heer Theodorus Maas burgemeester en Fransis van 

den Heuvel werkman, beiden wonende te Bergeijk als getuigen hiertoe verzocht, welke 

deze met de comparanten en ons notaris na voorleezing hebben getekend. 

 

 
 

Godefridus was waarschijnlijk nadat hij in 1819 trouwde in het ouderlijk huis ( hoek 

Broekstraat- Kleine Broekstraat) bij zijn vader gaan inwonen. Jan trouwde al in 1813 

en woonde zoals we in par. 29 zullen zien op de hoek van de Broekstraat en de 

Vlieterdijk. 
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In onderstaand overzicht is het gezin van Johannes Franciscus Theus en Anna 

Elisabeth Bergmans weergegeven met daarbij de voorouders. De namen zijn vermeld 

zoals ze in de doopaktes genoteerd staan. Opvallend dat in de achtste generatie ineens 

de “w “ in de namen verschijnt. 

 

 

 

 

     

   
VIiga 

 

   
Franciscus 

 

   
Tieuws 

 

   
1721-1773 

 

   
X 1749 

 

   
Helena van 

 

   
Hove 
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I 

 

   
I 

 

 
I I I I 
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Theus Theus 
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Johanna 

    
Renders 

    
1818-1848 
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24. Genealogie van Petrus Bernardus Theus (VIIigab) en Willemijn Bloks  
 

Peter Theus werd in december 1754 geboren als Petrus Bernardus Theus en was de 

tweede zoon van Franciscus Theus en Helena van Hoof. Hij trouwde 16 juli 1786 met 

Willemijn Bloks. Bij dit huwelijk kregen zij dispensatie i.v.m. bloedverwantschap in 

de derde of vierde graad zoals in onderstaande akte van hun kerkelijk huwelijk staat 

vermeld. 

 
 

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren: 

 

VIIIigaba Franciscus 

gedoopt: 5 mei  1788, zv Petrus Theuws en Wilhelma Blox, getuigen 

Wilhelmus Theuws en Catharina Blox 

getrouwd:   ongehuwd 

begraven:   1791 

 

VIIIigabb Maria Helena 

gedoopt: 24 februari 1790, dv Petrus Teeuws en Wilhelma Blox, 

getuigen Franciscus Blox en Johanna Teeuws 

getrouwd:   30 mei 1816 met Johannes de Crom 

overleden:   22 mei 1848 

 

VIIIigabc Franciscus 

gedoopt: 30 juni 1792, zv Petrus Teeuws en Wilhelma Blox, 

getuigen Joannes Teeuws en Johanna Maria Blox 

getrouwd:   14 februari1835 met Maria Henselmans 

overleden:   18 februari 1855    zie verder par. 32 

 

VIIIigabd Petrus 

gedoopt: 17 oktober 1794, zv Petrus Teeuws en Wilhelma Blox, 

getuigen Arnoldus Blox en Anna Teeuws 

getrouwd:   3 mei 1822 met Anna Maria Loos 

overleden:   30 juli 1866     zie verder par. 33  
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VIIIigabe Catharina 

gedoopt: in Luijksgestel 1798, dv Petrus Teeuws en Wilhelma Blox,  

getrouwd:   9 februari1834 met Johannes de Kuster 

 

Toen Catharina wilde gaan trouwen met Jan de Kuster, kon zij geen geboortebewijs 

overleggen. Zeven getuigen verklaarden dat zij een wettige dochter was van wijlen 

Peter Theuws overleden te Bergeijk en Willemijna Bloks landbouwster te Luijksgestel, 

en dat zij geboren was in het jaar 1798 in Luijksgestel ter plaatse genaamd 

Cingelsbroek.  

 

Bron: BHIC, Vredegerecht, Toegangsnr. 21, inventarisnr. 1391, volgnr. 4, Akte van 

bekendheid, 15 januari 1834 

 

overleden:   10 augustus1865 te Luijksgestel 

 

 

VIIIigabf Wilhelmus 

gedoopt: in Luijksgestel 14 mei 1801, zv Petrus Teuwens en 

Wilhelma Blocks, getuigen Arnoldus Haes en Anna 

Wauters  

getrouwd:   met Anna Catharina van Breugel 

overleden:   ?      zie verder par. 34 

 

VIIIigabg Joannes 

gedoopt: 19 september1807, zv Petrus Teeuwens en Wilhelma Blox, 

getuigen Joannes Teeuwens en Catharina Blox 

getrouwd: ? 

overleden:   ?      zie verder par. 34 

 

De eerste vier kinderen werden allen gedoopt in Bergeijk. Het gezin Peter Theus 

woonde toen in het ouderlijk huis op de hoek van de Vonderpad en de Broekstraat. 

 

Bron:  Gemeentearchief van Bergeijk, Kohieren van het hoofdgeld van de Broekstraat, 

GAB 316, 1791 

 
 

Catharina en Wilhelmus werden in Luijksgestel gedoopt,waar ze op het Cingelsbroek 

woonden, zoals blijkt uit de verklaring betreffende de geboorte van Catharina. 

Omstreeks 1807 zijn ze teruggekeerd naar Bergeijk waar ze toen weer in het huis 

woonden dat Peter Theus bij erfdeling in 1798 had verkregen (zie par. 19). 
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Behalve het ouderlijk huis verkreeg Peter Theus ook nog enkele percelen grond. Op 29 

juni 1805 werd de nalatenschap van zijn schoonouders Bloks verdeeld. Hieronder is 

een gedeelte van de akte weergegeven. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 104, 1805, folio 112 

 

Compareerden voor Schout en Schepen des dorps van Bergeijk ondergenoemt 

Arnoldus en Francis Bloks beijden wonende te Bergeijk, Willemijn Bloks geadsisteert 

met Peter Theus haaren man en momboir woonagtig te Luijxgestel dewelke 

verklaarden met malkanderen te hebben gescheijden en gedeijlt de vaste en 

onroerende goederen nagelaeten bij wijlen haeren ouders Peter Bloks en Catharina 

Aarts en zulks in voegen en manieren hierna volgende, 

Derde loth,  

Overmits welke scheijding en deijling zo is ten deel gevallen wettelijk en erfelijk 

aangekomen aan voornoemde Wilhelmijna Bloks en Peter Theus haaren man en 

momboir, 

Eerstelijk een perceel wijland gelegen onder den dorpe van Bergeijk op de Webosch, 

genaamt Coppenbeemdeken groot 5 spijnt, 

Item een perceel wijland gelegen als voor op den Berkt, genaamt den Coxbeemd groot 

3 spijnt. 

Daarenboven zullen zij verkrijgers tot egalisatie dezer deijlinge proffiteren van 

Arnoldus Bloks verkrijger van het eerste loth, eene somme van vijff hondert guldens 

welke op den eerste requisitie zullen moeten worden betaeld. 

 

Arnoldus erfde het huis op de Weebos en een aantal percelen grond en moest ter 

compensatie aan zijn broer Franciscus en zus Wilhelmijna 500 gulden betalen. 

Franciscus was getrouwd met Johanna Maria Theus (VIIgafb). Zie paragraaf 18. 

In de jaren daarna kocht en verkocht Peter Theus diverse percelen grond. 

In de kohieren van de verpondingen en bede van de heertgang Broekstraat, GAB 226, 

folio 66 uit het gemeentearchief kunnen we zien welke percelen het betrof. 

 

Peter Theus, 

 

1798 den 17 jan.bij deijlinge van de kinderen Francus Theus, 

Eerstelijk huisinge, hof en aangelag zijnde dries groot 2 lps. ,item ½  lps. land het 

Wortelveld,  item de helft westwaards 4 ½  lps. weij gen. de groote Langevoort, item 1 ½  

lps. land gen. de Waterlaat of Buskes ,item 1 ½  lps. land gen. Aarten ackerke of 

Ravenseijnd,      

 

1805 den 29 juny bij deijlinge namens zijnen huijsvrouw van de kinderen Cath.Bloks 

onder den Webosch, 5 sp. weij gen. Coppenbeemdeken, 3 sp. weij gen. den Coxbeemd op 

den Berkt,  
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1805 den 27 aug. bij transport van de naam van Philip van de Laar, 2 lps. weijvelt gen. 

Mercxbeemdtje, 1 lps. land gen. den Paeracker,  7 sp. land gen. de Jansacker,  

1805 den 5 dec. bij transport van de weduwe Petrus Vissers onder ’t Loo, 2 lps. weij gen. 

den Teuskens of Tijskens beemd,  5 sp. weij gen. den Voorstenbeemd,   

1806 den 17 july bij transport van Arnoldus Louwkens onder 't Loo, 2 lps. land gen. de 

Camper,            

1807 den 12 mey bij transport van Philip Nijssen onder den Berkt, 2 lps. weijveld gen. 

den Adriaansbeemd,           

1807 den 28 jan. bij transport van Leendert Franken, 1 ½  lps. land gen.  den Smitsacker, 

Den 17 maart volgens transport op de naam van Arnoldus Kuijken onder de Weebosch, 

1 1/4 lps. weij gen. het Koppenbeemdeken, 

Den 21 dec. bij transport van Bernardus Adam Ooms, 3 lps. land gen. den Daalakker, 

1808 den 4 jan. bij transport van Wouter Lommelaers, ½  lps. land gen. de Padakker, 1 

lps. land gen. de Gijskensakker,         

1811 den 26 maart bij transport van Wouter Vissers, 1 ½  lps. land gen. den Hillen of 

Legenakker,        

 

Op 10 november 1832 deed “Peter Theus” de zoon aangifte van overlijden van zijn 

vader “Peter Theuws” oud 78 jaar. Zelfs toen de Burgerlijke Stand allang was ingevoerd 

werden achternamen nog steeds niet konsekwent hetzelfde geschreven, zoals uit de 

aangifte blijkt. 

 

 
 

Op 1 maart 1836 deed de oudste zoon Francis Theuws samen met Hendrik 

Henselmans, buurman van de overledene, bij de gemeente Bergeijk aangifte dat zijn 

moeder Willemijna Bloks de dag daarvoor op 29 februari was overleden. 

Drie weken later verschenen de kinderen en aangetrouwden voor notaris Leendert van 

Galen i.v.m. de publieke verkoop van roerende goederen (akte nr.41) en onroerende 

goederen (akte nr.42) die door hun ouders waren nagelaten. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 74, 1836, aktenrs. 41 en 42 

 

Conditien waarnaar Leendert van Galen openbaar notaris residerende te Bergeijk 

kanton Eindhoven provincie Noord Braband in tegenwoordigheid der na te noemen 

getuigen ten verzoeke van Fransis en van Peter Theuws, Jan de Crom als in huwelijk 

hebbende Maria Theuws en Johannes de Kuster als in huwelijk hebbende Catharina 

Theuws allen bouwlieden wonende te Bergeijk, Willem Theuws timmerman te Rethy en 

Johannis Theuws schrijnwerker te Antwerpen beiden provincie Antwerpen, publiek zal 

verkoopen  roerende goederen zooals ten berde zal worden gebragt,  
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Dan volgt een lijst van in totaal 117 stuks verkochte goederen. Onder andere werden 

verkocht een melkkoe 12 gulden, nog een melkkoe  26 gulden, een os 70 gulden en 

verder landbouwwerktuigen zoals een hoogkar 18 gulden, een aardkar 8 gulden, een 

ossentuig 80 cent, een ploeg en een eegd 5,25 gulden. Ook meubilair zoals tafels, 

stoelen, bedden en dekens, huishoudelijke artikelen en hooi, stro, aardappelen, koren 

en boekweit. Totaal voor een bedrag van 355,70 gulden. 

 

Hieronder een samenvatting van akte nr. 42 van verkoop van de onroerende goederen 

die ook diezelfde dag plaatsvond. 

 

Eersten koop een huis en aangelegen weiland gelegen te Bergeijk in de Broekstraat 

sectie C nrs. 88 en 89, groot 33 roeden 90 ellen. Wordt gereserveerd de turfschop, 

boomen en schaarhout, de dunne schelfthouten en eene los in het huis staande 

beddekoets hetwelk met den eersten mei aanstaande zal zijn geruimd. 

Ingezet op 355 guldens bij Jan van Rijsingen bouwman woonende te Bergeijk, 

afgehangen van 550 guldens, gedaald en gemijnd op 382 gulden bij Peter Tilbugs 

koopman woonende te Bergeijk, 30 slagen 30 guldens, vervolgens niet meer gehoogd 

zijnde, is Peter Tilburgs kooper geworden voor de somme van 412 guldens 

verklarende dezen koop voor zich zelven te accepteren. 

 

Dit was dus het huis op de hoek van de Vonderpad en de Broekstraat dat Peter Theuws 

echtgenoot van Willemijna Bloks in 1798 bij erfdeling had verkregen (zie par. 19). 

Dan volgt een zestal kopen bouwland en weiland. 

 

Tweeden koop een perceel bouwland gelegen te Bergeijk genaamd het Ravensend 

sectie D nr. 735 groot 25 roeden verkocht aan Jan van Rijsingen bouwman woonende 

te Bergeijk voor 105 guldens. 

 

Derden koop weiland gelegen te Bergeijk sectie C nr. 447 groot 39 roeden 60 ellen 

genaamd den Driesbeemd wordt gereserveerd het schaarhout tot eersten mei 

aanstaande, verkocht aan Willem Hoevenaars bouwman woonende te Bergeijk voor 46 

gulden welke verklaarde dezen koop gedaan te hebben voor Lambertus Box kuiper 

mede woonende te Bergeijk. 

 

Vierden koop bouwland gelegen te Bergeijk sectie D nr. 710 groot 31 roeden 60 ellen 

genaamd de Waterlaat, verkocht aan Godefridus Theuws bouwman woonende te 

Bergeijk voor 85 gulden. 

 

Vijfden koop bouwland gelegen te Bergeijk sectie D nr. 1107 groot 14 roeden en 90 

ellen genaamd den Raapakker, verkocht aan Peter Theuws bouwman woonende te 

Bergeijk voor 17 gulden. 

 

Zesden koop bouwland gelegen te Bergeijk sectie D nr. 1176 groot 14 roeden 60 ellen 

genaamd Gijskensakker, verkocht aan Peter Theuws landbouwer woonende te 

Bergeijk voor 35 gulden. 
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Zevenden koop bouwland gelegen te Bergeijksectie D nr. 1220 groot 23 roeden 30 

ellen genaamd Smidsakker, verkocht aan Peter Theuws bouwman woonende te 

Bergeijk voor 42 gulden, verklarende dezen koop gedaan te hebben voor Jacobus van 

Hoof bouwman mede woonende te Bergeijk. 

 

De verkoopers doen bij deze onder gemaakte voorwaarden afstand van de regten hun 

op voorschrevene goederen competeerende ten behoeve van de respectieve koopers. 

De verkoopers verklaren bij deze ontvangen te hebben uit handen der koopers de 

hiervoor uitgeloofde kooppenningen kwiteerende daarvoor bij deze. 

 

Aldus publiek en voor alle man verkocht binnen Bergeijk ten huize van Peter Tilburgs 

herbergier woonende in voornoemd Bergeijk heden den 23 maart 1836 in bijwezen 

van Adriaan Lomans particulier en Johannes van Gompel bode beiden woonende te 

Bergeijk als getuigen hiertoe verzocht welke deze acte met de koopers, verkoopers en 

ons notaris na voorlezing hebben geteekend, uitgezonderd Johannes de Kuster, 

Francis en Willem Theuws en Jan de Krom verkoopers en Jan van Rijsingen kooper 

welke in tegenwoordigheid der getuigen verklaren niet te kunnen schrijven wegens 

ongeleerdheid. 

 

 

Juni 1836, enkele maanden na het overlijden van Willemijna Bloks, werd voor notaris 

Leendert van Galen de nalatenschap onder de kinderen verdeeld. Blijkbaar had men bij 

de publiek gehouden verkoop enkele maanden daarvoor niet alle percelen grond 

verkocht want de vier kinderen die in Bergeijk woonden erfden ieder nog enkele 

percelen grond. Willem en Johannes die elders woonden erfden geld dat was 

verkregen uit de publieke verkoop. 

 

In de akte worden alleen kadaster nummers van de verschillende percelen genoemd. 

Bijbehorende veldnamen zijn opgezocht in het boek “Bergeijk in kaart” en in de tekst 

hieronder toegevoegd. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 74, 1836, aktenr. 81 

 

Compareerde voor ons Leendert van Galen openbaar notaris residerende te Bergeijk 

kanton Eindhoven provincie Noord Braband in tegenwoordigheid van de na te noemen 

getuigen Fransis en Peter Theuws bouwlieden, Catharina Theuws echtgenote van 

Johannes de Kuster bouwlieden met denselven haren man bijgestaan en tot het 

volgende gemachtigd, Maria Helena Theuws echtgenote van Jan de Krom bouwlieden 

met denselven haren man bijgestaan en tot het volgende gemachtigd, allen wonende te 

Bergeijk voorschreven, Willem Theuws timmerman wonende te Rethij provincie 

Antwerpen en Johannes Theuws schrijnwerker wonende te Antwerpen dewelke 

verklaren in der minne met malkanderen te hebben gescheiden en gedeelt de 

onroerende goederen hun aangekomen bij erffenis van hunne ouders Peter Theuws en 

Willemina Bloks overleden te Bergeijk op de volgende wijze verklarende partijen dat 

hun verder geene bewijzen of titels van eigendom bekend zijn als mede dat zooveel hun 

bekend is de overschrijving in de hypotheek registers niet heeft plaats gehad.  
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Eerste lot hetwelk wordt aanbedeelt aan Fransis Theuws, 

 

Een perceel weiland sectie C nr. 86 (Vorstbeemd), geschat op 60 gulden. 

Een perceel bouwland sectie D nr. 709 (Jansakker), geschat op 50 gulden. 

De helft van een perceel bouwland sectie D nr. 1082 (Daalakker), geschat op 30 

gulden. 

Een perceel weiland sectie C nr. 426 (Adriaansbeemd), geschat op 60 gulden. 

Totaal van dit lot 200 gulden. 

 

Tweede lot hetwelk wordt aanbedeelt aan Peter Theuws, 

 

Een perceel weiland sectie C nr. 422 (Adriaansbeemd), geschat op 80 gulden. 

Een perceel bouwland  D nrs. 1251 en 1252 (Wegakkerke), geschat op 20 gulden. 

Uit de op den 23 maart jongstleden voor ons notaris en getuigen gehoudene publieke 

verkooping van onroerende goederen behoorlijk geregistreerd aanbedeelt 100 gulden. 

Totaal van dit lot 200 gulden. 

 

Derde lot hetwelk wordt aanbedeelt aan Catharina Theuws echtgenote van Johannes 

de Kuster, 

Een perceel weiland sectie C nr. 318 (Lange Vooren), geschat op 70 gulden. 

De helft van een perceel bouwland sectie D nr. 1026 (Leegakkerke), geschat op 70 

gulden. 

De helft van een perceel bouwland sectie D nr. 1082 (Daalakker), geschat op 30 

gulden. 

Een perceel bouwland sectie D nr. 1150 (Paarakker), geschat op 30 gulden. 

Totaal van dit lot 200 gulden. 

 

Vierde lot hetwelk wordt aanbedeelt aan Maria Theuws echtgenote van Jan de Krom, 

Een perceel weiland sectie D nr. 285, geschat op 20 gulden. 

De helft van een perceel bouwland sectie D nr. 1026 ( Leegakkerke), geschat op 70 

gulden. 

Een perceel bouwland sectie D nr. 1191 (Hoevenakker), geschat op 60 gulden. 

Een perceel weiland sectie C nr. 278 (Teurkensbeemd), geschat op 50 gulden. 

Totaal van dit lot 200 gulden. 

 

Vijfde lot hetwelk wordt aanbedeelt aan Willem Theuws, 

 

Uit de hiervoor gemelde publieke verkooping van onroerende goederen aanbedeelt 

200 gulden.  

Totaal van dit lot 200 gulden. 

 

Zesde lot hetwelk wordt aanbedeelt aan Johannes Theuws, 

 

Uit de hiervoor gemelde publieke verkooping van onroerende goederen aanbedeelt 

200 gulden. 

Totaal van dit lot 200 gulden.  
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Dezes aandeelen tesamen geschat op 1200 gulden waarvan ieder aandeel bedraagt 

200 gulden hetwelke alzoo gedeelt is dat den een aan den anderen geene uitkeering 

behoeft te doen,  zullende ieder over het hun aanbedeelde kunnen beschikken zoodra 

de vruchten daarop staande zullen zijn geruimd bloot aan de stoppelen in dezen jare 

met de lasten van de volgende jaren. 

Zullen zij gehouden zijn den een den anderen te laten wegen ter naaste wege in minste 

schade doende ieder van hun afstand van de regten den een op den anderen 

aanbedeelde toekomende. Belovende zij deelderen deze deeling altijd te zullen doen 

houden voor goed en van waarde onder verband als na regten. 

Aldus gedaan en gepasseert binnen Bergeijk ten kantore van ons notaris heden den 22 

junij 1836 in bijwezen van de Heer Theodorus Maas burgemeester en Fransis van den 

Heuvel werkman beide wonende te Bergeijk als getuigen hiertoe verzocht welke deze 

akte met de comparanten en ons notaris na voorleezing hebben geteekend uitgezondert 

Fransis Theus. Johannes de Kuster en Jan de Krom die in tegenwoordigheid der 

getuigen verklaren niet te kunnen teekenen wegens ongeleerdheid. 
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Onderstaand schema geeft inzicht in het bloedverwantschap van Peter Theus en 

Willemijna Bloks, zoals staat vermeld in hun kerkelijke trouwakte. 

 

 

 

 

 

   

  

Paulus Peter Bloks 

  

  

1636 - ? 

  

  

X ? 

  

  

Johanna Peter 

  

  

Schoonen 

  

  
I 

            

 

Peter Paulus 

 

Erasmus Paulus  

 

 

Bloks 

 

Bloks 

 

 

? – ca.1712 

 

1683? - 1750 

 

 

X ca.1690 

 

X ca.1708 

 

 

Margareta Jan 

 

Maria Jan Wouter 

 

 

Wouter Hermans 

 

Hermans 

 

 

ca.1670 - 1752 

 

1677 - 1749 

 

 

I 
 

I 
 

 

Maria Bloks 

 

Peter Erasmus 

Bloks 

 

 

1696 - 1764 

 

1714 - 1794 

 

 

X ca.1720 

 

X 1748 

 

 

Willem Steven 

 

Catharina Aart Jan 

 

 

Theus 

 

Cloots 

 

 

1691 - 1764 

 

1724 - 1773 

 

 

I 
 

I 
 

 

Franciscus Theus 

 

Willemijna Bloks 

 

 

1721 - 1773 

 

1763 - 1836 

 

 

X 1749 

 

X1786 

 

 

Helena van Hove 

 

Peter Theus 

 

 

1718 - 1783 

 

1754 - 1832 

 

 

I 
   

 
Peter Theus 

   

 
1754 - 1832 
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In onderstaand overzicht is het gezin van Peter Theus en Willemijna Bloks 

weergegeven met daarbij de voorouders. De namen zijn vermeld zoals ze in de 

doopaktes genoteerd staan. Opvallend dat in de achtste generatie ineens de “w “ in de 

namen verschijnt. Ook in de namen van de kinderen onder de notarisakte van juni 

1836 wordt de letter “w” ,door iedereen die kon schrijven, gebruikt. 
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1721-1773 

   

   
X 1749 

   

   
Helena van 

   

   
Hove 

   

   
1718-1783 

   

   
I 

   

   
  

   

 
I I I I 

  

 
VIIigaa VIIigab VIIigac VIIigad 

  

 
Johannes Petrus Joanna Maria 

  

 
Franciscus Bernardus Theus Theus 

  

 
Theus Theus 

    

 
1752-1828 1754-1832 1757-1832 1760-1789 

  

 
X 1783 X 1786 X 1782 X 1784 

  

 
Anna Wilhelmina Adriaan Joannes 

  

 
Elisabeth Bloks Loos Peeters 

  

 
Berghmans 

     

 
1753-1809 1763-1836 1760-1825 1759-1799? 

  

  

I 

        I         

I I I I I I I 

VIIIigaba VIIIigabb VIIIigabc VIIIigabd VIIIigabe VIIIigabf VIIIigabg 

Franciscus Maria Franciscus Petrus Catharina Wilhelmus Joannes 

Theuws Helena Teeuws Teeuws Theuws Teuwens Teeuwens 

 
Teeuws 1792-1855 

    1788-1791 1790-1848 X 1835 1794-1866 1798-1865 1801-? 1807-? 

 
X 1816 Maria X 1822 X 1834 X  

 

 
Jan Henselmans Anna Maria Johannes 

Anna 
Catharina 

 

 
de Crom 1805-1838 Loos de Kuster van Breugel 

 

 
1773-1844 

 
1793-1868 1798-1873 
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25. Arrestatie op de heide van de gemeente Bergeijk 

In het gemeentearchief van Bergeijk is een akte bewaard gebleven betreffende  de 

inbeslagname van illegaal gestoken heideplaggen op de gemeijnt van Bergeijk door inwoners 

uit Lommel. Inventaris nr. GAB 55, 1775. 

Betrokken inwoners van Bergeijk leggen de volgende verklaring af, 

Op den 22 augustus 1775 hebben Arnoldus van Moll, Jan Henselmans den jongen, Antonij 

Steevense, Cornelis van de Graaff, Hendrik Jansen, Antonij van de Vorst en Seijmon 

Grobbendonk op de heijde tussen Bergeijk en Lommel omtrent teegens den tweeden houteren 

paal, op de gront competerende aan de Dingbanke van Bergeijk gearresteert, Jan Maas, de 

weduwe Hendrick Aalen, de weduwe Jan Nellen, de weduwe Jan Dungens en de weduwe 

Peeter Maas te samen negen ossen in vier wagens en een kar alle inwoonders op den 

gehugte den Heuvel onder Lommel. 

 

N.B. Adriaen Loos, Jan Verdonk en Jan Peeterse soude bij het arresteren nogh present 

geweest zijn. 

 

Omdat de regenten van Bergeijk niet wisten hoe hiermee om te gaan en welke boete geheven 

moest worden stuurden ze onderstaande brief naar de Raad en Rentmeester Generaal der 

Domeinen van Brabant te ’s-Hertogenbosch en aan de Heer Stadhouder De Jongh en 

verwezen daarbij naar een afspraak met Lommel uit 1616 waar sprake was van een boete van 

tien schelling (ca. 60 stuijvers = 3 gulden), hetgeen ze wat weinig vonden en stelden voor zes 

gulden voor iedere wagen met twee  ossen en drie gulden voor de kar met een os, dus samen 

zeven en twintig  gulden. 

Wel Edele Gestrenge Heer, 

 

Gisterenavondt hebben eenige ingesetenen van de gehugte Broekstraedt en Loo op des 

gemeentes heijde van Bergeijck, Westerhoven, Borkel en Schaft welke in den jaare 1770 is 

afgepaalt gearresteert neegen ossen gespannen in vier waagens en eene kar toebehoorende 

aan Jan Maas, de weduwe Hendrick Aalen, de weduwe Jan Nellen, de weduwe Jan Dungens 

en de weduwe Peeter Maas alle inwoonderen op den gehugte den Heuvel onder Lommel 

omdat deselve heijde hadden opgeladen die zij van voornemens waren van den gemelden 

grondt te vervoeren naer Lommel, welke osse en karren deselve onse ingesetenen hadden 

ontslagen en laten reijden naar Lommel meede brengende den voornoemde Jan Maas en 

twee jongman persoonen die wij van den naghten meede naar huijs hebben laten gaan nadat 

Jan Maas op den zeegel onser gemeente heeft geteekent dat hij aanneemt en gelooft alle de 

baetens en kosten welke gereezen zijn en nogh staan te reijsen te sullen voldoen en betalen, 

Zoo hebben den regenten het van haer plight geoordeelt den Wel Eedele Gestrenge Heer 

daarvan te moeten kennisse geeven met versoek om met brengens deeses, antwoort te mogen 

bekomen op wat weijse met deselve gearresteerders te moeten handelen. 
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De gearresteerde Jan Maas legde de volgende verklaring af, 

Den ondergeteekende Jan Maas  inwoonder tot Lommel op den gehugte den Heuvel thans 

present alhier tot Bergeijck den welke bij deesen aanneemt en gelooft soo voor sigh selven 

als mede sigh te stellen als borgloon en schuldenaer principael voor   de weduwe Hendrick 

Aalen, de weduwe Jan Nellen, de weduwe Jan Dungens en de weduwe Peeter Maas, alle 

inwoonders tot Lommel op den gehugte den Heuvel alle de baeten en onkosten welke 

gereesen sijn en nogh staen te reijsen weegens dat gemelde persoonen met karren 

bespannen met neegen trekossen op den gemeenen aert competerende dese Dingbanke van 

Bergeijck sijn gearresteert omme die ten allen teijden als mede voor de bovengenoemde 

persoonen als mijn eijgen schuld te sullen voldoen en betalen, sonder op wat protest daer 

van te mogen blijven ingebreeken en sulx op de eerste aanmaninge als het selve 

gerequireert sal worden, bindende daer voor sijn persoon en goederen hebbende. 

Waarna een specificatie werd opgemaakt van de totale kosten, 

Memorie der onkosten die gereesen zijn int apprehendeeren der neegen ossen vier waagens 

en eene kar van eenige ingesetenen van het gehugt van Lommel genaemt den Heuvel op des 

gemeentens heijde alhier, omtrent teegens over den tweeden houteren paal over het 

oplaeden van heijde die deselve op den 22
ste

 augustij 1775 meenden te vervoeren naer 

Lommel, 

 

Eerstelijck den President voor vacatie int overhooren der ingesetenen en 

de drie personen welke gearresteert waren te samen met het teeken der 

gelofte die Jan Maas gepasseert heeft      0 - 10 – 0 

Item de Scheepenen ter saake voorschreven      1 – 0  - 0 

Item aan de tien ingesetenen van de Broekstraet en Loo, die de voorschreven 

persoonen, ossen, waegens en kar gearresteert hebben samen de verteringe nihil  

Item aan den Substituut Secretaris De Haas voor vacatie int overhooren der 

ingesetenen en de drie persoonen die gearresteert waren, het schrijven der 

memorie van de comparanten en de zaak zoo deselve geschiet was, het  

minuteren en int net schrijven der gelofte, het schrijven van de brieven aan  

de Heer Raad en Rentmeester als aan de Heer  Stadhouder De Jongh omme 

van het voorschreven geval kennisse te geeven, als mede aan de expressens, 

porten der brieven en zeegel samen       3 – 19 – 0 

Item aan Adriaan van de Pol vorster alhier voor vacatiën ter zaake voorschreve 0 – 10 – 0 

Item bedragen de boetens van de neegen gearresteerden de somme van  27- 0 – 0 

Item aan Christiaen Verhoeven voor de verteeringe door de ingesetenen, 

 regenten, secretaris en gearresteerden ten zijnen huijsen gedaen  

de somme van          2 – 1 – 0 

 

Tesamen betaalt         35 – 0 – 0 

 

Op den 4 september 1775 door Jan Maas cum suis betaalt 
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26. Genealogie van Peter Theus (VIIigcb) en Johanna Jansen  
 

Peter Theus was de oudste zoon van Steven Theus en Johanna Smets. Hij werd 

geboren in 1762 en trouwde pas in 1824 met de 44 jarige weduwe Johanna Jansen. 

Johanna Jansen was in 1779 geboren in Bergeijk als dochter van Arnoldus Jansen en 

Maria Luijks. Johanna Jansen was in 1813 op 33 jarige leeftijd  getrouwd met de toen 

54 jarige weduwnaar Godefridus Rombouts uit Rethy, die in 1822 overleed. 

Peter Theus en Johanna Jansen woonden op het Broekskenseinde op een perceel met 

kadaster nrs. F692-F696 (zie “Bergeijk in kaart”), waar ze ook diverse percelen grond 

in bezit hadden. 

In 1835 overleed Peter Theus en in de memorie van successie lezen we het volgende. 

 

Bron: Memorie van successie, Peter Theuws, 1835, inventarisnr. 24, aktenr. 14 

 

Memorie van aangifte der nalatenschap van Peter Theuws, 

Ik ondergeteekende Johanna Jansen weduwe van Peter Theuws wonende te Bergeijk 

Provincie Noord-Braband alwaar ik ten deze domicilium kieze, verklare, 

Dat mijne echtgenoot Peter Theuws op den 24
ste 

 october 1835 binnen de gemeente 

Bergeijk als zijne vaste en laatste woonplaats kinderloos is overleden. 

Dat zijne geheele nalatenschap eenig en alleen door mij ondergeteekende zijne 

echtgenote ingevolge testament gepasseerd voor den notaris van Galen te Bergeijk den 

25
ste

 mei 1826 geregistreerd te Eindhoven den 19
de 

 november 1835 geërfd wordt. 

Dat het actief bestaat in het volgende, 

1. Weiland gelegen te Bergeijk sectie E no. 54 (Wijerhorst) groot 22 roeden 70 

ellen geschat twintig gulden       20,- 

2. Bouwland als voor sectie F no. 101 (Daal) groot 18 roeden geschat op tien 

gulden          10,- 

3. Heide als voor sectie F no. 281 (Jan Rijns akker) goot 18 roeden geschat op vijf 

gulden          5,- 

4. Weiland gelegen als voor sectie F no. 726 (Jennekes beemd) groot 24 roeden 

geschat vijf en zestig gulden       65,- 

5. Een os en koe en kalf zestig gulden    60,- 

Kar, ploeg en bouwgereedschap vijf en twintig gulden  25,- 

Eenige niet noemenswaardige meubeltjes vijftien gulden 15,- 

300 verponden hooi vijf gulden     5,- 

10…..ongedorste rog vijftig gulden    50,- 

Aardappelen te velde staande vijf gulden   5,- 

         160,- 

Waarin den overledene de helft heeft gecompeteerd dus tachtig gulden 80,- 

Bedragende tesamen honderd tachtig guldens     180,-  
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De schulden het passief uitmakende, 

Begrafeniskosten bedragen twee en twintig gulden    22,-

            

Zijnde alsoo het zuivere overschot van het actief der nalatenschap  158,- 

 

Het welk ingeval van abintestato overlijden zou geërfd zijn geworden door 

Frans en Helena Theuws broeder en zuster en Stefanus en Willem Theuws 

broeders kinderen van de overledene ieder voor derde gedeelte. 

Dat door dit overlijden geen fidei-commis gedevolveerd noch vruchtgebruik 

vervallen is, Bergeijk den 22
ste

 januarij 1836 

 

Johanna Jansen verklaard aan ondergeteekende niet te kunnen schrijven, van Galen 

 

Indien Johanna Jansen zou overlijden zou de nalatenschap naar de broer en zus van 

Peter Theuws , Frans en Helena, en naar Stefanus en Willem, kinderen van zijn 

overleden broer Martinus gaan. 

 

In 1837 hertrouwde Johanna Jansen echter op 57 jarige leeftijd met de 26 jarige Renier 

van Gerwen uit Kasteren ! 
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27. Genealogie van Martinus Theus (VIIigce) en Elisabeth Das  
 

Martinus Theus werd in 1769 geboren als vijfde kind van Steven Theus en Johanna 

Smets. Hij trouwde 26 oktober 1800 met Elisabeth Das uit Eersel. Uit dit huwelijk 

werden drie kinderen geboren. 

 

VIIIigcea Stephanus 

gedoopt: 13 februari 1801, zv Martinus Teeuws en Elisabetha Daals, 

getuigen Petrus Teeuws en Francisca Daals 

getrouwd:   27 juli 1834 met Henrica van de Mosselaar 

overleden:   1878 te Reek     zie verder par. 35 

 

VIIIigceb Johanna Christina 

gedoopt: 23 maart1808, dv Martinus Teeuwens en Maria Elisabetha 

Aarts, getuigen Lucas Das en Johanna Elisabetha Teeuwens 

getrouwd:   ongehuwd 

begraven:   1 april1808 

 

VIIIigcec Wilhelmus 

geboren: 28 september 1811, zv Martinus Theuws en Elisabeth Das, 

getuigen Gerhard Luijten en Jan Borrenbergen 

getrouwd:   ? 

overleden:   ? 

 

De eerste 2 kinderen werden voor de invoering van de Burgerlijke Stand in1811 

geboren, zodat van hen de doopakte is vermeld. Van Wilhelmus is de aangifte van 

geboorte bij de Burgerlijke Stand vermeld. 

 

In 1805 kocht Martinus een huis op de Weebos zoals beschreven in de onderstaande 

akte . 

Bron: Rechterlijk archief van Bergeijk, RAB 72, 1805, folio 3 

 

Compareerde voor Schout en Scheepenen des dorps van Bergeijk ondergenoemt 

Willemijna van Ham weduwe Wilbord Lasters geadsisteerd met Renier van Ham haeren 

broeder als haeren verkoosen ende geassumeerde momboir in deese woonagtig te 

Bergeijk dewelke verklaarden wel en wettelijk te cedeeren transporteeren in vollen en 

vrijen eijgendom op te dragen en over te geeven aan en ten behoeven van Martinus 

Theus mede wonende te Bergeijk, 

Eerstelijk een huijsinge, hof, aangelag, gestaan ende geleegen onder den dorpe van 

Bergeijk op de Webosch groot een half loopense , belent oost de gemeene straat, west 

Marte Wijnen, suijden de kinderen Jan de Krom en noord Thomas Plasmans. 

item den hof over de straat geleegen als voor groot omtrent een half loopense belent oost 

Peter Kuijlaers, west de straat, suijden Peter Kuijlaers en noorde de dries, 

  



145 
 

 zijnde de gemelde huijsinge, hof, en aangelag vrij en geen leensubject uijtgesondert dat 

de verkrijger hier uijt jaarlijks zal moeten blijven vergelden en betaalen, 

Eerstelijk een geestelijke pagt van tien stuijvers en vier penningen min of meer aan 't 

Comptoir der geestelijke goederen van Kempeland in den Bosch, 

item eene chijns van vijff stuijvers en agt penningen min of meer aan het Comptoir der 

domeinen in den Bosch,  

item eene arme rente van twee gulden seeve stuijvers aan den armen van Bergeijk en 

verders slands en dorpslasten etc. 

 

 
 

Afbeelding 6.  Gedeelte van ’t Hoogeind op de Weebos in 1832
16

. 

 

Op bovenstaand gedeelte van de kadasterkaart van 1832 sectie F is een stuk van het 

Hoogeind op de Weebos te zien. Rechts op de kaart loopt de weg naar Luijksgestel.Het 

pad dat van linksonder naar boven loopt is de Kapellerpad. Het huis dat Martinus 

kocht lag op kadasternummer F189, rechts bij de groen omrande rechthoek (NAB 74, 

1806, aktenr. 125). Het ouderlijk huis van Martinus lag aan de overkant van de weg op 

kadasternummer F270, bij de rood omrande rechthoek in het midden (zie ook par. 15 

en 21). Op die plek had zijn grootvader Willem Steven Theus in 1728 al een huis 

gekocht (par. 15). Na het overlijden van Martinus ouders in 1808 en 1816 (par. 21) 

woonden daar zijn ongehuwde broer en zussen (par. 28). 
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In het gemeentearchief van 1806 vinden we het huis van Martinus terug op nummer 

303. Het ouderlijk huis had huisnr. 293. 

 

Bron: Gemeentearchief van Bergeijk, GAB 348, Huizenlijst met hernummering 1806. 

 

 
 

Nadat Martinus Theus op 4 juni 1833 was overleden, deden zijn zoons Stefanus en 

Willem op 1 september van dat jaar aangifte van zijn nalatenschap volgens  

onderstaande memorie van successie. 

 

Bron: Memorie van successie, Martinus Theus, 1833, inventarisnr. 20, aktenr. 53 

 

Memorie van aangifte der nalatenschap van Martinus Theus, 

Wij ondergeteekende Stefanus en Willem Theus wonende te Bergeijk Provincie Noord-

Braband alwaar wij ten deze domicilium kiezen ten onzen woonhuize aldaar op de 

Webos verklaren, 

Dat Martinus Theus onzen vader op den 4
de

  juni 1833 binnen de gemeente Bergeijk 

als zijne vaste en laatste woonplaats abintestato is overleden, 

Dat zijne geheele nalatenschap eenig en alleen door ons ondergeteekende zijne 

kinderen geërfd word, terwijl de onroerende goederen bestaan in de volgende: 

Een perceel bouwland gelegen te Bergeijk sectie F no. 103 (Hofke) 20 roeden 10 ellen 

Een perceel bouwland sectie F no. 412 ( Jenneland) 17 roeden 40 ellen 

Een perceel weiland sectie F no. 746 (Grote kavel) 33 roeden 50 ellen 

De helft in de volgende goederen, 

Een perceel bouwland sectie F no. 27 (Grietvennedries) 19 roeden 

Een perceel bouwland sectie F no. 44 (Hegge) 26 roeden 90 ellen 

Een perceel heide sectie F no. 46
a
 (Hegge) 6 roeden 90 ellen 

Een perceel bouwland sectie F no. 67 (Heinenakker) 16 roeden 70 ellen 
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Een perceel bouwland sectie F no. 87 (Korte voren) groot13 roeden 20 ellen 

Een perceel dennebosch sectie F no. 138 (Klasendriesen) groot 38 roeden 10 ellen 

Een perceel weiland sectie F no. 139 (Klasendriesen) groot10 roeden 30 ellen 

Een tuin sectie F no. 140 (Klasendriesen) groot 16 roeden 70 ellen 

Een perceel weiland sectie F no. 186 (Euwsel) 18 roeden 10 ellen 

Een perceel weiland sectie F no. 187 (Hoogeindsen dries)  24 roeden 

Een tuin sectie F no. 188 groot 2 roeden 76 ellen en 

Een huis en erf sectie F no. 189 groot 13 roeden 28 ellen 

Een perceel bouwland sectie F no. 405 (Akkerdries)  18 roeden 90 ellen 

 

Dat door dit overlijden geen fidei-commis gedevolveerd noch vruchtgebruik vervallen 

is. 

Te Bergeijk den 1 september 1833 

 

Een maand later in oktober werden op verzoek van de weduwe van Martinus Theus en 

haar zoons Stefanus en Willem voor notaris Leendert van Galen een aantal onroerende 

goederen en enkele stuks vee publiek verkocht. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 71, 1833,  aktenr. 120 

 

Konditien waarnaar Leendert van Galen openbaar notaris residerende te Bergeijk 

kanton Eindhoven provincie Noord Braband in tegenwoordigheid van de na te noemen 

getuigen ten verzoeke van Elisabeth Das weduwe van Martinus Theuws landbouwster 

en Willem Theuws bouwman beiden woonende te Bergeijk en Stefanus Theuws 

schutter in guarnisoen te s'Hertogenbosch publiek zal verkoopen vee en andere 

roerende goederen zooals ten berde zal worden gebragt. 

 

Dan volgt een lijst van in totaal 60 stuks verkochte goederen waaronder vee o.a. een 

os, een koe, een kalf en een varken. Verder diverse landbouwwerktuigen zoals een 

hoogkar,een aardkar, een ploeg, eegd, vlegels en kruiwagen, huishoudelijke artikelen, 

meubilair en landbouwprodukten zoals aardappelen, boekweit en stro. 

 

Bedragende te zamen twee honderd drie en dertig guldens en zeven en veertig cents. 

Aldus publiek en voor alle man verkocht binnen Bergeijk ten woonhuize van de 

verkoopers heden den 22 october 1833 in bijwezen van Theodorus Maas burgemeester 

en Johan Christiaan Kohler veldwachter beiden woonachtig te Bergeijk als getuigen 

hiertoe verzocht welke deze met ons notaris na voorlezing hebben geteekend. 

 

Enkele jaren later op 19 october 1836 deed Stefanus Theuws oud 36 jaar, veldwachter 

van beroep aangifte bij de Burgerlijke Stand, dat zijn moeder Elisabeth Das de dag 

daarvoor op 70 jarige leeftijd was overleden. 

Drie weken later werden door Stefanus en Willem Theuws in de herberg van Hendrik 

van den Broek het woonhuis op het Hoogeind en een aantal percelen bouwland en 

weiland voor notaris Leendert van Galen publiek verkocht. 
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Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 74, 1836, aktenr. 125 

Konditien waarnaar Stefanus Theuws veldwachter en Willem Theuws dienstknegt 

beiden wonende te Bergeijk kanton Eindhoven provincie Noord Braband voor ons 

Leendert van Galen openbaar notaris residerende te Bergeijk voorschreven in 

tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen publiek zullen laten verkopen de 

onroerende goederen hierna breder gemeld.Verklarende de verkoopers dat hun geene 

bescheiden of titels van eigendom bekend zijn alsmede dat zooveel hun bekend is de 

overschrijving in de hypotheek registers niet heeft plaats gehad. Deze verkooping 

geschied bij opbod etc. 

Eerste koop, een huis, tuin en aangelegen weiland gelegen te Bergeijk sectie F nrs. 

186,187, 188 en 189, groot 48 roeden en 9 ellen, zijnde belast, zal den kooper hieruit 

jaarlijks moeten blijven vergelden en betalen eene arme rente van 2 gulden en 35 

centen min of meer aan den armen van Bergeijk. 

Deze koop wordt voor 120 gulden verkocht aan Cornelis de Krom bouwman wonende 

te Bergeijk. 

Tweeden koop, bouwland sectie F nr. 27 (Grietvennedriesen), verkocht voor 12 gulden 

aan Godefridus Meulenbroeks koopman te Bergeijk. 

Derden koop, bouwland en heide sectie F nr. 44 en 44a (Hegge), verkocht voor 26 

gulden aan Peter Johannes Das bouwman wonende te Bergeijk. 

Vierden koop,bouwland sectie F nr. 67 (Heinenakker), verkocht voor 18 gulden aan 

Peter Johannes Das bouwman wonende te Bergeijk. 

Vijfden koop, bouwland sectie F nr. 87 (Kortevoren), verkocht voor 11 gulden aan 

Godefridus Meulenbroeks koopman te Bergeijk. 

Zesden koop, bouwland sectie F nr. 103 (Hofke of Groenveld), verkocht voor 32 

gulden aan Frans van Glabbeek bouwman wonende te Bergeijk. 

Zevenden koop, bouwland sectie F nr. 405 (Akkerdries), verkocht voor 21 gulden aan 

Godefridus Meulenbroeks koopman te Bergeijk. 

Achtste koop, heide, weiland en tuin sectie F nrs. 138, 139 en 140 (Klasendriesen), 

verkocht voor 36 gulden aan Cornelis de Krom bouwman wonende te Bergeijk. 

Negenden koop, weiland sectie F nr. 647, verkocht voor 113 gulden aan Godefridus 

Meulenbroeks koopman te Bergeijk. 

Aldus publiek en voor alle man verkocht binnen Bergeijk ten woonhuize van Hendrik 

van den Broek herbergier heden den 10 november 1836 in bijwezen van Jan Fransis 

Willems schoolonderwijzer en Johannes van Gompel bode, beiden wonende te 

Bergeijk als getuigen hiertoe verzocht welke deze akte met de koopers, verkoopers en 

ons notaris na voorleezing hebben geteekend uitgezondert Peter Johannes Das en 

Frans van Glabbeek die in tegenwoordigheid der getuigen verklaren niet te kunnen 

teekenen wegens ongeleerdheid. 
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Hieronder een overzicht van het  gezin van Martinus Theus en Elisabeth Das met 

daarbij ook de voorouders en de broers en zussen van Martinus. De namen zijn 

weergegeven zoals deze in de doopaktes zijn vermeld. In het overzicht is te zien dat 

ondanks het kinderrijke gezin van Steven Theus en Johanna Smets, er maar 3 

kleinkinderen waren., waarvan Johanna Christina al jong was overleden, terwijl van 

kleinzoon Willem na overlijden van zijn ouders niets meer is teruggevonden in de 

archieven. 

 

 

 

 

 

    
VIigc 

     

    
Stephanus 

     

    
Stevens 

     

    
1727-1808 

     

    
X 1759 

     

    
Joanna 

     

    
Smets 

     

    
1733-1816 

     

    
I 

     

 
      I           

 
I I I I I I I I I 

 
VIIigca VIIigcb VIIigcc VIIigcd VIIigce VIIigcf VIIigcg VIIigch VIIigci 

 
Joanna Petrus Wilhelmus Antonius Martinus Petronilla Petronilla Franciscus Maria 

 
Elisabetha Theus Theus Theus Theus Theus Theus Theus Magdalena 

 
Theus 1762-1835 1765-? 1766-? 1769-1833 1771-1772 1773-1773 1775-1855 Theus 

 
1760-1823 X 1824 

  
X 1800 

   
1780-1841 

  
Joanna 

  
Elisabeth 

    

  
Jansen 

  
Das 

    

  
1779-1838 

  
1767-1836 

    

    
  I   

   

    
I I I 

   

    
VIIIigcea VIIIigceb VIIIigcec 

   

    
Stephanus Johanna Wilhelmus 

   

    
Teeuws Cristina Theuws 

   

    
1801-1880 Teeuwens 1811-? 

   

    
X 1834 1808-1808 

    

    

Henrica 
v.d. 

     

    
Mosselaar 

     

    
1797-1866 
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28. Genealogie van Johanna Elisabeth (VIIigca), Fransis (VIIigch) en Maria 

Helena Theus (VIIigci)  
 

Johanna Elisabeth, Fransis en Maria Helena, alle drie kinderen van Steven Theus en 

Johanna Smets (zie par. 21) zijn hun hele leven ongehuwd gebleven en bij hun ouders 

blijven wonen. Hun twee broers Peter en Martinus waren wel getrouwd, hoewel Peter 

pas op 62 jarige leeftijd in het huwelijk trad (zie par. 26). 

Vader Steven Theus was in 1808 overleden en nadat ook moeder Johanna in 1816 was 

overleden, woonden de drie vrijgezellen samen in het ouderlijk huis op het Hoogeind 

nr. 293. In juli 1823 overleed Johanna de oudste van de drie op 63 jarige leeftijd en in 

januari 1824 deden Fransis en Maria Helena aangifte van de nalatenschap van hun 

overleden zus zoals vastgelegd in onderstaande memorie van successie. 

 

Bron: Memorie van successie, Johanna Theus, 1823, inventarisnr. 7, akte nr. 8 

 

Memorie van aangifte van nalatenschap van Johanna Theus, 

Wij ondergeteekende Fransis en Maria Magdalena Theus wonende te Bergeijk 

Provincie Noord-Braband kiezende domicilium ten onzen actuelen woonhuize te 

Bergeijk op de Webosch, verklaren, 

Dat onze zuster Johanna Theus op den 15 july 1823 te Bergeijk overleden en laatst 

aldaar is gedomicilieerd geweest. 

Dat de overledene bij testament van 18 maart 1823 voor den notaris van Galen te 

Bergeijk gepasseerd de ondergeteekende tot hare erfgenamen heeft benoemd, dat het 

actiefe boedel bestaat in de volgende goederen, 

1. Een huizinge, hof en aangelag gelegen te Bergeijk op de Webosch no. 293 groot 

vijftig nederlandsche roeden, waardig geschat twee honderd gulden 200,- 

2. Een perceel akkerland gelegen als voor genaamd den Neelkensbogt groot een 

bunder 29 roeden, waardig geschat vijf en zestig gulden   65,-  

3. Een perceel akkerland gelegen als voor genaamd het Jenneland groot 23 

roeden, waardig geschat tien gulden      10,- 

4. Een perceel akkerland gelegen als voor genaamd het Daal, groot 17 roeden, 

waardig geschat tien gulden       10,- 

5. Een perceel akkerland gelegen als voor genaamd den akker agter Piesco? 

Groot 33 roeden, waardig geschat vijftien gulden    15,- 

6. Een perceel akkerland gelegen als voor genaamd de Kappelen Pat groot 12 

roeden, waardig geschat tien gulden      10,- 

7. Een perceel akkerland gelegen als voor genaamd het Hoefke groot 17 roeden, 

waardig geschat twintig gulden       20,- 
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8. Een perceel akker en heiveld gelegen als voor genaamd de Weijerhorst groot 

66 roeden, waardig geschat vijf gulden      5,- 

9. Een perceel weiland gelegen als voor genaamd het Heiveld groot 21 roeden, 

waardig geschat twintig gulden       20,- 

10. Een perceel weiland gelegen als voor genaamd de Jennekens beemd groot 17 

roeden, waardig geschat vijf en twintig gulden     25,- 

11. Een perceel akkerland gelegen als voor genaamd de Agtersten beemd groot 33 

roeden, waardig geschat vijf en dertig gulden     35,- 

12. Een perceel weiland gelegen als voor genaamd den Langen beemd groot 18 

roeden, waardig  tien gulden       10,- 

13. Een perceel weiland gelegen als voor genaamd het Kwaadveld groot 21 roeden, 

waardig  twintig gulden        20.- 

14. Een perceel weiland gelegen als voor genaamd den Beemd groot 17 roeden, 

waardig twintig gulden        20,- 

465,- 

Waarin de overledene 1/5 heeft gecompeteerd tot drie en  negentig gulden  93,- 

 

Een osch, twee melkbeesten en twee kalveren, waardig tachtig gulden 80,- 

Hoogkar, aardkar, ploeg en bouwgereedschap, waardig zestig gulden 60,- 

Eenige weinige meubilaire goederen waaronder twee koffer bedden met  

derselven toebehoren kleteren samen waardig dertig gulden   30,- 

Gras en granen te velde waardig zeventig gulden    70,- 

           240,- 

Waarin de overledene 1/3 heeft gecompeteerd tot tachtig gulden   80,- 

Bedragende het totaal in waarde van het actief der nalatenschap   173,- 

 

De schuld in het passief des boedels uitmakende 

Begrafenis kosten dertig gulden        30,- 

Zijnde aldus het zuiver overschot van het actief der nalatenschap   143,- 

 

Dat de overledene ingeval van abintestato overlijden tot hare erfgenamen zoude 

hebben nagelaten de ondergeteekende en nog Peter en Martinus Theus broeders en 

zusters van de overledene. 

Dat door dit overlijden geen fidei-commis gedevolveerd noch vruchtgebruik vervallen 

is, te Bergeijk den 10 januarij 1824 

 

Jaren later in 1835 verschenen Fransis, Helena en Peter Theus samen met hun neven 

Stefanus en Willem Theus, kinderen van broer Martinus die in 1833 was overleden, 

voor notaris Leendert van Galen i.v.m. verdeling van de nalatenschap van hun ouders, 

respectievelijk grootouders, Steven Theus en Johanna Smets. 
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Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 73, 1835, aktenr. 6 en nr. 7 

 

Compareerde voor ons Leendert van Galen openbaar notaris residerende te Bergeijk 

kanton Eindhoven provincie Noord Braband in tegenwoordigheid van de na te noemen 

getuigen Fransis Theus bouwman, Helena Theus landbouwster, Peter Theus 

bouwman, en Stefanus en Willem Theus bouwlieden allen wonende te Bergeijk 

voorschreven welke verklaarden met malkanderen te hebben gescheiden en gedeelt de 

onroerende goederen hierna genoemd hun aangekomen bij erffenis van de drie eerste 

comparanten ouders en de twee laatste comparanten grootouders Stefanus Theus en 

Johanna Smets beiden overleden te Bergeijk op de hierna volgende wijze. 

Verklarende de comparanten dat hun verder geene bescheiden of titels van eigendom 

bekend zijn alsmede dat zooveel hun bekend is de overschrijving in de hypotheek 

registers niet heeft plaats gehad. 

 

Eerste, tweede en derde lot dewelke worden aanbedeelt aan Fransis en Helena Theus 

voor hun zelven mede als universele erfgenamen van wijlen hunne zuster Johanna 

Theus overleden te Bergeijk ingevolge testament gepasseerd voor den notaris Antonie 

van Galen te Bergeijk 18 maart 1823 behoorlijk geregistreerd, 

 

Een perceel dennebosch en bouwland gelegen te Bergeijk sectie E nrs. 55 en 55a 

(Wijerhorst), geschat op 30 gulden. 

Een perceel weiland sectie F nr. 195 ( Kwaadveld), geschat op 30 gulden. 

Een perceel weiland sectie F nr. 300 (Hoppenbocht), geschat op 30 gulden. 

Een perceel bouwland sectie F nr. 276 (Dries achte Jan Gruijthuizen), geschat op 10 

gulden. 

Een perceel dennebosch sectie F nr. 283 (Aangelag), geschat op 5 gulden. 

Een perceel masthout en heide sectie F nr. 369 (Buchtje), geschat op 5 gulden. 

Een perceel bouwland sectie F nr. 421 (Neelkens bocht), geschat op 120 gulden. 

Een perceel bouwland sectie F nr. 433 (het Lopense), geschat op 15 gulden. 

Een perceel bouwland sectie F nr. 456 (Kappelepad), geschat op 20 gulden. 

Een perceel weiland sectie F nr. 591 (Langenbeemd), geschat op 10 gulden. 

Een perceel weiland sectie F nr. 717 (Heiveld), geschat op 25 gulden. 

Totaal van deze drie loten 300 gulden. 

 

Vierde lot hetwelk word aanbedeelt aan Peter Theus, 

 

Een perceel weiland sectie E nr. 54 ( Wijerhorst), geschat op 15 gulden. 

Een perceel bouwland sectie F nr. 101 (Daal), geschat op 10 gulden. 

Een perceel heide sectie F nr. 281 (Jan Rijnsakker), geschat op 10 gulden. 

Een perceel weiland sectie F nr. 726 (Koppenbeemdeke), geschat op 65 gulden. 

Totaal van dit lot 100 gulden. 

 

Vijfde lot hetwelk word aanbedeelt aan Stefanus en Willem Theus, 

 

Een perceel bouwland sectie F nr. 412 (Jenneland), geschat op 20 gulden. 

Een perceel bouwland sectie F nr. 493 (Heufke), geschat op 15 gulden.  
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Een perceel weiland sectie F nr. 746 (Grote Kavel), geschat op 65 gulden. 

Totaal van dit lot 100 gulden. 

 

De vijf aandeelen bedragen tesamen 500 gulden hetwelk alsoo gedeelt is dat den een 

aan den anderen geene uitkeering behoeft te doen, zullende ieder van stonden aan 

over het hem aanbedeelde kunnen beschikken en daar van de belastingen moeten 

betalen. 

Belovende zij deelderen deze deeling altijd te zullen doen houden voor goed en van 

waarde onder verband als na regten. 

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Bergeijk ten kantore van ons notaris heden den 

twaalfden januarij 1835 in bijwezen van de Heer Theodorus Maas burgemeester en 

Fransis van den Heuvel werkman beiden wonende te Bergeijk als getuigen hiertoe 

verzocht welke deze met de comparanten en ons notaris na voorleezing hebben 

geteekend uitgezonderd Helena Theus die in tegenwoordigheid der getuigen verklaard 

niet te kunnen teekenen wegens ongeleerdheid. 

 

Diezelfde dag, na het passeren van deze akte, verkochten Peter, Stefanus en Willem 

Theus hun erfdeel in het (groot)ouderlijk huis op het Hoogeind voor 80 gulden aan 

Fransis en Helena Theus. 

 

Peter Theus bouwman, Stefanus Theus en Willem Theus bouwlieden allen wonende te 

Bergeijk voorschreven welke verklaarden verkocht te hebben bij deze in vollen en 

vreijen eigendom over te geeven aan Fransis en Helena Theus bouwlieden  mede 

wonende te Bergeijk hier tegenwoordig en aannemende twee vijfde gedeeltens gemeen 

en onverdeelt in een huis en erf, tuin en aangelegen bouwland gelegen te Bergeijk op 

de Webosch sectie F nrs. 268 t/m 272 ingesloten, groot 36 roeden en 59 ellen, etc….. 

De kooppenningen dezer transporte zijn zoo partijen verklaren eene somme van 

tachtig guldens bekennende de verkoopers daarvan te zijn voldaan waarvoor 

kwittantie. 

 

 
 

Opmerking: De ligging van de percelen die in bovenstaande aktes worden genoemd, 

is te vinden in het boek “Bergeijk in kaart” pag. 604-606.  



154 
 

Datzelfde jaar  op 24 october overleed Peter Theus (zie par. 26). Enkele jaren later op 

9 september 1841 kwam ook de jongste van het gezin de ongehuwde dochter Maria 

Helena te overlijden op 61 jarige leeftijd. Haar broer Francis was toen, althans 

voorlopig, op de Weebosch de laatste afstammeling van Aert Theus waarmee we dit 

stukje geschiedenis over de familie Theu(w)s begonnen.  

Naarmate Francis ouder werd, kon hij de boerderij op het Hoogeind niet meer 

bedrijven en 10 october 1851 werd de boerderij voor een periode van 6 jaar verhuurd 

aan Hendrik van de Wildenberg zoals blijkt uit een notarisakte van dat jaar. Francis die 

inmiddels 76 jaar oud was, ging toen inwonen bij zijn neef Stefanus Theuws die op het 

Loo woonde (zie par. 35). Een maand na het passeren van de notarisakte waarin de 

verhuring was vastgelegd, overleed de huurder Hendrik van de Wildenberg. 

Op 24 februari 1852 werd opnieuw een huurder gevonden, zoals blijkt uit een 

notarisakte van die datum, waarvan hieronder een deel is weergegeven. 

 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 93, 1852, aktenr. 27 
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Stefanus Theuws, veldwachter van beroep, verscheen voor notaris Leendert van Galen 

mede uit naam van zijn oom Francis Theuws om de verhuring te regelen. De boerderij 

en grond werden voor een periode van 6 jaar voor een bedrag van 40 gulden per jaar 

verhuurd aan Willem van Deursen.In de akte werden wel voorwaarden gesteld o.a. 

betreffende voortijdige beeindiging van de huurovereenkomst. Van de mogelijkheid 

het huurcontract eerder op te zeggen werd gebruik gemaakt, want in augustus 1855 

verschenen Fransis Theuws en zijn neef Stefanus Theuws voor notaris van Galen 

i.v.m. de verkoop van de boerderij met bijhorende grond. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 96, 1855, aktenr. 91 

 

Voor mij Leendert van Galen notaris te Bergeijk verscheen in tegenwoordigheid van 

de na te noemen getuigen de Heeren Arnoldus Fleerakkers Plaatselijk Ontvanger en 

Frederik Augustus Alexander Raupp Medicine Docter beiden in hoedanigheid van 

mondeling gelasten van Fransis Theuws bouwman en Stefanus Theuws bouwman 

dewelke verklaren verkocht te hebben en in eigendom over te dragen aan Theodorus 

Jan Hoeks bouwman aannemende, allen wonende te Bergeijk en aan mij notaris 

bekend. 

Sectie E nr. 55, sectie F nrs. 200, 268, 269, 270, 271, 272, 276, 283, 421, 433, 456 en 

717 zijnde bouwland, weiland, tuin, huis en erf en dennebosch tezamen groot drie 

bunder, eenendertig roeden en negenenzeventig ellen gelegen te Bergeijk voor 

elfhonderdenvijftig gulden die de verkoopers verklaren ontvangen te hebben. 

De kooper zal gehouden zijn jaarlijks te betalen eene Arme rente van eenenveertig 

centen aan den Algemeenen Armen van Bergeijk. 

Partijen verklaren dat hun geene titels van eigendom bekend zijn en geene 

overschrijving in de hypotheekregisters gedaan is. 

Aan te vaarden huis ,tuin, weiland en dennebosch op den zestienden Maart en het 

bouwland te oogst aan de stoppelen, beiden in den jare 1856. 

Waarvan akte verleden te Bergeijk den zevenden Augustus 1855 in bijwezen van 

Alexander Brocx zonder beroep en Gijsbert Bomas gepensioneerd marechaussé 

beiden wonende te Bergeijk als getuigen aan mij notaris bekend welke deze akte met 

de comparanten en mij notaris na voorlezing hebben geteekend. 
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Enkele maanden later op 29 oktober 1855 verschenen Stephanus Theuws bouwman, 

oud 54 jaar, neef van de overledene, en Arnoldus Kloots bouwman oud 67 jaar, 

buurman van de overledene, voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de 

gemeente Bergeijk waar zij verklaarden dat Fransis Theuws, ongehuwd, zonder 

beroep, oud 80 jaar, die middag om één uur was overleden. 

 

Stefanus was de enige erfgenaam en deed i.v.m. successiebelasting aangifte van de 

nalatenschap van zijn oom. Het bedrag van 1150 gulden dat de verkoop van de 

boerderij met grond op het Hoogeind had opgebracht, werd nergens meer genoemd. 

Waarschijnlijk was het belastingtechnisch gunstiger het onroerend goed vóór het 

overlijden van zijn oom te verkopen.  

 

Bron: Memorie van successie, Fransis Theuws,1855, inventarisnr. 47, aktenr. 174 

 

Memorie van aangifte der nalatenschap van Fransis Theuws, 

De ondergeteekende Stephanus Theuws wonende te Bergeijk alwaar hij ten deze 

woonplaats kiezende verklaart, 

Dat Fransis Theuws zijnen oom op den 29
ste

 october 1855 binnen de gemeente 

Bergeijk als zijne vaste en laatste woonplaats zonder uiterste wilsbeschikking 

kinderloos is overleden, 

Dat zijne geheele nalatenschap eenig en alleen door den ondergeteekende zijne neef 

geërfd wordt, 

Dat de onroerende goederen bestaan in de volgende gelegen te Bergeijk kadastraal 

bekend sectie E  no. 55
a
  en sectie F no. 369 geschat op dertig gulden  30,- 

Klederen twintig gulden         20,- 

Aan kontanten honderd tien guldens       110,- 

Tesamen honderd zestig guldens        160,- 

Begrafeniskosten veertig guldens        40,- 

Zijnde aldus het zuivere overschot deze nalatenschap     120,- 
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29. De Nationale Militie 

In 1811 werd door de Franse overheerser de dienstplicht ingevoerd.Elke man moest 

vanaf 1811 militaire dienstplicht vervullen. De registratie van dienstplichtigen vond 

plaats op hun 18de jaar in de gemeente waarin ze woonden. De registers waarin de 

dienstplichtigen staan ingeschreven worden militieregisters genoemd. Door loting 

werd bepaald wie in aanmerking kwamen om  de dienstplicht te vervullen. Ook was 

dit nog afhankelijk van het aantal militairen dat nodig was, omdat het korps ook al 

vrijwilligers in dienst had. 

De dienstplichtigen traden in hun twintigste levensjaar in dienst. Het korps van 

dienstplichtigen militairen heette de Nationale Militie. Tot 1898 kon iemand die was 

ingeloot zich laten vervangen door een remplaçant. Vaak werd dit in een notariële akte 

vastgelegd. Bij een wetswijziging in 1898 werd dit stelsel afgeschaft en werd de 

persoonlijke dienstplicht ingevoerd. In het gemeentearchief van Bergeijk zijn 

militieregisters van o.a. 1811, 1812 en 1813 bewaard gebleven (GAB 1390 -1392). In 

deze lijsten komen twee mannen voor uit de familie Theu(w)s. In het register van 1812 

waarvan hieronder een gedeelte is weergegeven, staat Francis Theuws (VIIIigabc zie 

par. 24 ) vermeld. Omdat Nederland in 1810 bij Frankrijk was ingelijfd, werden veel 

officiele documenten in de franse taal geschreven, zo ook hier. 

In onderstaande kopie uit het militieregister van 1812 lezen we dat op 

inschrijvingsnummer 16 staat: 

Francois Teeuws, geboren Bergeijk trente(30) juni 1792, lang 1,625 meter,  wonende 

te Bergeijk, maar niet thuiswonend (n’habitant pas avec les père et mère), zoon van 

Pierre en Guilielmiene Blox, beroep van Francois “domestique a gage” (knecht in 

loondienst) en beroep vader “agriculteur” (landbouwer). 
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In het militieregister van 1813 waarvan hieronder een gedeelte is weergegeven, staat 

onder inschrijvingsnr. 7 Godefridus Antonius Theus (VIIIigaae zie par. 23) vermeld. 

Godefroi Antoine Theus, geboren te Bergeijk vingt deux (22) octobre 1793, kanton 

Eindhoven, departement Bouches du Rhin, lichaamslengte 1,623 meter, zoon van Jean 

en Anna Bergmans décedés (overleden), beroep van Godefroi Antoine “domestique”    

(knecht) en beroep van vader “cultivateur” (landbouwer). 

 

Of genoemde personen daadwerkelijk zijn ingeloot en de dienstplicht hebben vervuld 

is mij niet bekend. Vanaf zeker moment werd in de trouwaktes vermeld of de 

bruidegom de dienstplicht had vervuld (zie bijv. par. 39). In de trouwaktes van de hier 

genoemde personen was dat nog niet het geval. 

 

Zoals hiervoor al is vermeld, kon iemand die ingeloot was en in militaire dienst moest, 

zich laten vervangen door een zogeheten remplacant. In paragraaf 33 komt dit aan de 

orde als Peter Theuws, broer van de hiervoor genoemde Francois Teeuws, zich tegen 

betaling liet vervangen door een remplacant, hetgeen notarieel werd vastgelegd. 
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30. Genealogie van Jan Joseph Theuws (VIIIigaac) en Elisabeth Henselmans  

 

Jan Joseph werd op 3 augustus 1787 geboren als oudste zoon van Johannes Theuws en 

Anna Bergmans (zie par. 23). Toen zijn moeder Anna Bergmans in 1809 overleed 

bestond het gezin nog maar uit drie personen., vader Johannes, Jan Joseph, en zijn 6 

jaar jongere broer Godefridus Antonius. Twee oudere zusjes Wilhelmina en Maria 

Helena waren al vrij jong overleden evenals Franciscus Bernardus, de tweelingbroer 

van Godefridus Antonius. 

Jan Joseph trouwde 10 november 1813 met Elisabeth Henselmans dochter van Jan 

Henselmans en Adriaantje Nijssen.  

 

In het doopregister van Bergeijk staat zij als volgt vermeld, 

 

22 februari 1791,  gedoopt Elisabetha Henxtermans, dv. Joannes Henxtermans en 

Adriana Neijssen, getuigen Antonius Henxtermans en Joanna 

Neijssen 

 

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren: 

 

IXigaaca Adrianus 

geboren: 8 november  1814, zv Jan Joseph Theuws en Elisabeth 

Henselmans, getuigen Jan Theuws en Antonij Geenen 

getrouwd:   6 oktober 1871 met Johanna Willems uit Riethoven 

overleden:   27 april 1891     zie verder par. 36 

 

IXigaacb Anna Elisabeth 

geboren: 19 augustus  1816, dv Jan Theus en Elisabeth Henselmans, 

getuigen Mattheus Helsemans en Antonij Geenen 

getrouwd:   ongehuwd 

overleden:   3 augustus 1819     

 

IXigaacc Johannes Franciscus 

geboren: 28 juli 1818, zv Jan Theus en Elisabeth Henselmans, 

getuigen Ernst Herselman en Antonij Geenen 

getrouwd:   ? 

overleden:   ?      zie verder par. 37 

 

IXigaacd Anna Maria Elisabeth 

geboren: 2 september 1820, dv Jan Theus en Elisabeth Henselmans, 

getuigen Hendrik Groenen en Jan Herselman 

getrouwd:   14 juni 1865 met Adriaanvan Doorn uit Riethoven 

overleden:   30 juli 1873 

 

 

 

  



160 
 

IXigaace Johannes 

geboren: 19 april 1823, zv Johannes Theus en Elisabeth Henselmans, 

getuigen Lambertus Box en Jan Herselman 

getrouwd:   3 februari 1853 met Anna Franken die in 1854 is overleden 

hertrouwd:   1 juli 1861 met Petronella van Poppel 

overleden:   16 juni 1896     zie verder par. 38 

 

IXigaacf Maria Anna 

geboren: 3 juni 1825, dv Jan Theeuws en Elisabeth Henselmans, 

getuigen Leendert Loos en Jan Herselman 

getrouwd:   2 maart 1862 met Johannes Daris 

overleden:   11 december 1901 

Opmerking:  Zoon Johannes begon in 1894 een voermansbedrijf, nu Daris Expeditie
20

. 

 

IXigaacg Cornelis 

geboren: 17 juli 1828, zv Jan Theuws en Elisabeth Henselmans, 

getuigen Peter Theus en Theodorus Maas 

getrouwd:   ongehuwd 

overleden:   8 maart 1856 

 

IXigaach Wilhelmus 

geboren: 31 mei 1831, zv Jan Theuws en Elisabeth Henselmans, 

getuigen Fransis Goosje en Theodorus Maas 

getrouwd:   21 mei 1870 met Johanna Maria Schippers 

overleden:   19 maart 1906    zie verder par. 39 

 

Het gezin van Jan Joseph Theuws woonde in  1832 in de Broekstraat op het groen 

omlijnde perceel met kadaster nrs C179-180, (zie onderstaande kaart). Deze kaart is 

een deel van de kadasterkaart sectie C van 1832 met van links naar rechtsboven de 

Broekstraat, linksonder de Vonderpad en middenonder de Vlieterdijk. Linksboven zien 

we een pad dat later de Kleine Broekstraat zou worden.  

 

 
Afbeelding 7.  Een gedeelte van de Broekstraat in 1832

16
.   
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In paragraaf 23 hebben we al kunnen lezen dat Godefridus de jongere broer van Jan 

Joseph het ouderlijk huis op de hoek van de Broekstraat en de (latere) Kleine 

Broekstraat  had verkregen bij een erfdeling in 1834.  

Waarschijnlijk is  het gezin van Jan Joseph op de hoek van de Vlieterdijk 

terechtgekomen vanwege familierelaties van zijn vrouw Elisabeth Henselmans. Uit het 

maatboek van 1791 weten we dat op die plek in dat jaar ene Fransis Nijssen woonde. 

Fransis Nijssen was de grootvader van Elisabeth Henselmans. Toen in 1797 

grootvader Fransis Nijssen was overleden, woonde Philip Nijssen, een oom van 

Elisabeth, in het ouderlijk huis. Adriana Nijssen, de moeder van Elisabeth Henselmans 

was in 1791, 4 weken na de geboorte van haar dochter al overleden. Elisabeth was het 

eerste en enige kind uit het huwelijk met Jan Henselmans. Bij een erfdeling in 1802, 

erfde Everardus, een andere oom, het huis en kreeg Elisabeth, die toen pas 11 jaar oud 

was, als erfgerechtigde, een bedrag van totaal bijna 1200 gulden toegewezen tegen een 

rente van 4 %. Hoe het verder is verlopen en waar Everardus Nijssen is gebleven, heb 

ik niet kunnen achterhalen. Feit is dat Jan Joseph en Elisabeth in 1832 op de plek 

woonden waar grootvader Fransis Nijssen had gewoond. 

 

In 1811 had Jan Theus, vader van Jan Joseph en Godefridus, diverse onroerende 

goederen gekocht van zijn zwagers Cornelis en Hendrik Bergmans, waarbij hij 

verklaarde, “ten behoeven van deszelfs twee zonen Jan en Godefridus Theus beijde 

bouwlieden mede wonende tot Bergeijk”. Het betrof o.a. huis, schuur, hof en aangelag 

op de Aa en enkele percelen bouw- en weiland en een huis, schuur, hof en aangelag in 

de Broekstraat met nog een aantal percelen grond (zie par. 23). 

In 1817 verkochten de twee broers de onroerende goederen op de Aa aan Arnoldus 

Roest. Jan Joseph was op dat moment al vier jaar getrouwd. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 38, 1817, aktenr. 153 

 

Conditie en voorwaarden waarop Jan en Godefridus Theus bouwlieden wonende te 

Bergeijk kanton Eindhoven Provincie Noord Brabant publiek ende voor alle man door 

ons Antonij van Galen openbaar notaris residerende te Bergeijk voorschreven in 

presentie van de nagenoemde getuijgen zullen verkopen de vaste goederen hierna 

onder gespecificeert etc. 

 

Generale koop, 

Een huijsinge hoft en aangelag gelegen onder de dorpe van Bergeijk op de Aa met een 

perceel akkerland daaraan gelegen genaamd de Hoef, groot samen vijf lopense belent 

oost de gemeente, west een straatje, suijden Hendrik van Netersel en noorde de 

kinderen Jan Leesten, 
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En verder alle percelen die in 1811 op de Aa gekocht werden zoals Heijntjesland, het 

Gagelveld, de Stoppenbeemd, de Dwarsenbeemd, het Tuijerveld en het Maijke.  

 

Word gereserveert twee grote eijkenbomen eene int aangelag en eene in het 

Tuijersveld alsmede een essenboomtje in het Stoffenbeemdeken, het schaarhout in het 

aangelag, in het Gagelveld en Tuijersveld, daaronder de gehele heg nevens den 

Dwarsenbeemd, en nevens het Stoppenbeemdje, welk een en ander voor half maart 

aanstaande zal zijn geruijmt. 

Gemelde huijsinge en goederen zijn ingezeth op seshondert veertig guldens bij 

Arnoldus Roest bouwman wonende te Bergeijk afgehangen van duijsent guldens en 

gedaalt op de inzetting en daarvoor gebleven bij den inzetter, dus  640-0-0,  

dertig slagen dertig guldens          30-0-0. 

 

Aldus provisioneel verkogt en beslagen binnen Bergeijk te huijsen van Jan 

Henselmans herbergier heden den twintigsten september agtien hondert seventien in 

bijwezen van Jan Herselman particulier en Joseph van Bommel  veldwagter beijde 

wonende te Bergeijk als getuijgen hiertoe verzogt welke deze met de verkopers en ons 

notaris na behoorlijke voorlezing hebben getekend, verklaarden den provisionele 

koper nimmer te hebben kunnen schrijven. 

 

 
 

Nadat beide broers bovenstaande onroerende goederen op de Aa verkocht hadden, 

bezaten zij nog steeds de percelen die in het tweede deel van de notarisakte uit 1811 

(zie par. 23) genoemd worden. Deze percelen lagen voornamelijk in de omgeving van 

de Vlieterdijk en in het gebied ten noorden van de Broekstraat richting windmolen. 

Het lijkt erop dat Jan Joseph en zijn broer Godefridus jarenlang samen op deze 

percelen geboerd hebben, want volgens de gegevens van het kadaster van 1832, 

stonden deze stukken grond op beider naam. Pas in 1834 werden deze onroerende 

goederen verdeeld waarbij Godefridus o.a. het ouderlijk huis verkreeg (zie par. 23). 

 

In 1864 kocht zoon Johannes Theuws, van beroep metselaar, namens en voor zijn 

vader Jan Joseph Theuws die toen 77 jaar was, een huis met tuin en nog een perceel 

grond in de Broekstraat, recht tegenover het ouderlijk huis, zoals blijkt uit een 

notarisakte van dat jaar waarvan hieronder een gedeelte is weergegeven. 
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Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 107, 1864, aktenr. 143 

 

De koop gelegen te Bergeijk in sectie C de nrs. 22 huis en erf eene roede drie en 

veertig ellen, nr. 23 tuin negen roeden negentig ellen en nr. 24 weiland doch nu 

gelegen en te aanvaarden als bouwland groot vijfendertig roeden vijftig ellen. 

Ingezet door Johannes Theuws, metselaar wonende te Bergeijk op zeshonderd 

negentig gulden,  en gehoogd met dertig slagen zestig gulden,  aan welken slager 

dezen koop finaal wordt toegewezen en verkocht voor zevenhonderd en vijftig gulden, 

verklarende hij dezen koop te accepteeren en dien gedaan te hebben als mondeling 

lasthebbende van en voor zijnen vader Jan Theuws landbouwer te Bergeijk hier 

afwezig de perceelen nr. 22 en 23 en een afgepaald gedeelte oost van nr. 24 en voor 

Jan Daris Janzoon landbouwer te Bergeijk hier accepteerende een afgepaald deel 

westwaarts van het nr. 24 groot omtrent drie en twintig roeden, zullende van den 

koopprijs betalen Jan Theuws, vierhonderd en Jan Daris Janzoon beiden voornoemde, 

drie honderd vijtig gulden. 

 

Genoemde onroerende goederen werden gekocht van de erfgenamen van wijlen Peter 

Goosse en Godefrida van der Heijden. 

Uit gegevens van het kadaster weten we dat de in de akte genoemde percelen C nrs. 22 

t/m  24 in de Broekstraat lagen, recht tegenover de percelen nrs. C 179 t/m 180, waar 

het gezin van Jan Joseph Theuws toen woonde (zie kaart op blz. 155). 

In maart 1870 werden ten huize van Jan Joseph Theuws die toen 82 jaar oud was, 

roerende goederen verkocht voor een totaal bedrag van 809,84 gulden. Onder de 

verkochte goederen waren o.a. een paard 180 gulden, twee vaarzen 82 en 54 gulden, 

een koe 69 gulden, een kalf 28 gulden, een stier 42 gulden en verder 

landbouwwerktuigen zoals ploeg,eegd en aardkar en diversen huisraad. 

 

Vijf jaar later op 6 december 1875 overleed Jan Joseph Theuws op 88-jarige leeftijd.  
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Enkele jaren later in 1880 verkochten de kinderen van Jan Joseph Theuws het 

ouderlijk huis aan Cornelis Sengers die getrouwd was met Anna Elisabeth Theuws, 

kleindochter van Jan Joseph. Zij was het enige kind uit het huwelijk van Johannes 

Theuws en Anna Paulina Franken die een  half jaar na de geboorte van haar dochter 

overleed. Johannes Theuws hertrouwde in 1861 met Petronella van Poppel. 

Nakomelingen van Cornelis Sengers begonnen vele jaren later op die plek cafetaria 

“De Walrus”. 

 

Hieronder de notarisakte waarin de verkoop van het huis wordt beschreven. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 123, 1880, aktenr. 17 

 

Heden den negenden februarij 1880 verscheen voor mij Pieter Carel Jan van Galen 

notaris in het arrondissement s’Hertogenbosch gevestigd ter standplaats Bergeijk, 

 

1. Johannes Theuws, metselaar 

2. Jan Daris, gehuwd met Maria Anna Theuws 

3. Willem Theuws , allen landbouwers met den eerstgenoemde allen wonende te 

Bergeijk  

4. Adriaan Theuws, landbouwer wonende te Riethoven 

 

De genoemde Jan Daris met zijne vrouw gehuwd in algeheele gemeenschap van 

goederen, die verklaren verkocht te hebben, door deze acte in vollen en vrijen 

eigendom over te dragen aan Cornelis Sengers, koopman en landbouwer wonende te 

Bergeijk,  hier tegenwoordig den koop aannemende,  de volgende onroerende 

goederen gelegen te Bergeijk in sectie C de nrs. 179 huis en erf, 180 tuin, en een 

afgepaald deel oost,  groot omtrent 25 aren van nr.1112 weiland het aangelag,  groot 

in zijn geheel 56 aren. 

Partijen verklaren dat de voorschreven goederen hun zijn aangekomen bij erfenis 

hunner ouders beide wijlen Jan Theuws en Elisabeth Henselmans en dat hun verder 

geene bescheiden of titels van aankomst,  noch ook eenige overschrijving daarvan ten 

kantore der hypotheken te Eindhoven bekend zijn. 

De koopsom dezer overdragt beloopt volgens verklaring van partijen de somma van 

zeven honderd en vijftig gulden die de verkoopers verklaren van den kooper ontvangen 

te hebben. 

De kooper aanvaardt het gekochte in eigendom dadelijk bij het verlijden dezer acte en 

in gebruik den zestienden maart aanstaande met alle derzelver voor en nadeelige 

regten wegen en erfdienstbaarheden en risico met de grondlasten van dien 

gebruikneming af. 

De verschenen personen en de getuigen zijn allen aan mij notaris bekend. 

Waarvan acte gedaan en verleden te Bergeijk ten kantore van mij notaris op dato in 

het hoofd dezer acte vermeld in bijwezen van Peter Cornelis Bergmans notaris klerk 

en Nicolaas Gerardus Johannes van der Meulen, landbouwer beiden wonende te 

Bergeijk als getuigen en ik notaris hebben deze acte onmiddellijk na de voorlezing 

derzelve aan allen onderteekend. 
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Een jaar later werd voor notaris Antonie van Galen de nalatenschap van Jan Joseph 

Theuws en Elisabeth Henselmans onder de kinderen verdeeld. Hieronder een 

samenvatting van deze erfdeling. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 126, 1881, aktenr. 92 

 

Heden den negen en twintigsten april 1881 compareerde voor Antonie van Galen, 

notaris in het arrondissement s’Hertogenbosch, gevestigd ter standplaats Bergeijk in 

bijzijn der na te noemen mij notaris bekende getuigen, 

 

1. Willem Theeuws landbouwer 

2. Johannes Theeuws metselaar 

3. Adriaan Theeuws landbouwer 

4. Jan Daris landbouwer in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Maria 

Anna Theeuws,  allen wonende te Bergeijk, 

 

Die verklaren te willen overgaan tot scheiding en verdeeling der nalatenschap hunner 

ouders beiden wijlen Jan Theeuws en Elisabeth Henselmans te Bergeijk overleden. 

 

Het te verdeelene bestaat in, 

 

a.  Een huis en erf met tuin, bouw en weilanden gelegen te Bergeijk in sectie C nr. 

1113 huis en erf,  en verder een aantal percelen bouwland, weiland en heide 

tezamen groot ongeveer een hectare vijfentachtig aren geschat op negenhonderd 

vijftig gulden         950,- 

 

b.  Diverse percelen waaronder de Koekoek, de Tus, de Waterlaat, de voorsten 

Berktenakker, een gedeelte van de Padakker , van de Hoevenakker en van Bergmans 

beemd , zijnde bouwland,weiland en heide ter grootte van circa twee hectaren vijftig 

aren geschat op achthonderd gulden      800,- 
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c.  Diverse percelen waaronder de Hulsdonk, de Waterbeemd, een gedeelte van de 

Padakker, van de Teutenakker, van de Hoevenakker en van Bergmans beemd, zijnde 

bouw- en weiland en heide tezamen circa groot twee hectaren drieendertig aren 

geschat op achthonderd gulden       800,- 

 

d.  Sectie C nr. 22 huis en erf, nr. 23 tuin, sectie C nr. 1030 aangelag, en verder 

diverse percelen waaronder de middelste Tus, de Mechelman, de Paalakker, de 

Kortevoren, den achtersten Berktenakker en een deel van Bergmans beemd, zijnde 

huis en erf, tuin, bouw- en weiland en heide, tezamen groot circa twee hectaren 

tachtig aren geschat op negenhonderd en vijftig gulden   950,- 

 

 

e.  Provenue van op vier en twintig maart 1870 door wijlen Pieter Carel Jan van 

Galen ten behoeve van Jan Theeuws en echtgenoote publiek verkochte roerende 

goederen voor achthonderd negen gulden en vier en tachtig cent.  809,84 

 

 

f.  Contanten bij het overlijden aanwezig negentig gulden zestien cent 90,16 

 

 

Totaal van het te verdeelene vierduizend vierhonderd gulden   4400,- 

 

Waarin elk der comparanten voor een vierde competeert of een duizend  

een honderd gulden         1100,- 

 

En wordt mitsdien uit de baten met onderling goedvinden uitbedeeld als volgt, 

 

1.  Aan den comparant Willem Theeuws voornoemd de onroerende goederen vermeld 

onder letter a) geschat op negen honderd vijftig gulden   950,-  

uit de contanten letter e) honderd vijftig gulden    150,- 

Tezamen zijn aandeel ad elf honderd gulden     1100,- 

 

2.  Aan den comparant Johannes Theeuws voornoemd de onroerende 

goederen vermeld onder letter b) geschat op acht honderd gulden  800,- 

 uit de roerende goederen vermeld letters e) en f) driehonderd gulden 300,- 

Tezamen zijn aandeel ad elf honderd gulden     1100,- 

 

3.  Aan den comparant Adriaan Theeuws voornoemd uit de onroerende  

goederen vermeld onder letter c) geschat op acht honderd gulden  800,-  

uit de roerende goederen vermeld letters e) en f) driehonderd gulden 300,- 

Tezamen zijn aandeel ad elf honderd gulden     1100,- 

 

4.  Aan Jan Daris als in huwelijk hebbende Maria Anna Theeuws,  
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landbouwer wonende te Bergeijk uit de onroerende goederen vermeld 

letters a), b), c) en d) geschat op negenhonderd vijftig gulden  950,-  

uit de roerende goederen vermeld letters e) en f) honderdvijftig gulden 150,- 

Tezamen zijn aandeel ad elf honderd gulden     1100,- 

 

De gesplitste perceelen zijn allen genomen volgens afpaling. De comparanten 

verklaren dat hun deze goederen zijn aangekomen bij erfenis van wijlen hunne ouders 

Jan Theeuws en Elisabeth Henselmans te Bergeijk overleden. Partijen verklaren dat 

hun geene titels van eigendom of eenige overschrijving ten kantore van hypotheken te 

Eindhoven bekend zijn. De deelers verklaren ieder hun deel in bezit genomen te 

hebben en elkander over de gedeelde perceelen weg te verleenen ten naasten wege en 

minste schade. De verschenen personen en getuigen zijn aan mij notaris bekend. 

Waarvan acte gedaan en verleden te Bergeijk op dato in het hoofd dezer acte vermeld 

in bijwezen van Gerardus Loomans landbouwer en van Johannes Bornbergen zonder 

beroep, beiden wonende te Bergeijk als getuigen. De verschenen personen, de 

getuigen en ik notaris hebben deze acte onmiddellijk na gedane voorlezing derzelve 

aan allen onderteekend. 

 
 

Uit deze akte blijkt dat Jan Theuws na zijn dood naast een aantal percelen met een 

totaal oppervlak van ca. 9,5 hectaren ook nog 3 huizen had nagelaten. Een jaar eerder 

hadden de kinderen het ouderlijk huis al verkocht aan Cornelis Sengers. Bij de 

erfdeling die hiervoor is vermeld, verkreeg Willem een huis met erf en tuin in sectie C 

nr. 1113. Dit huis lag zoals uit het bevolkingsregister blijkt, naast het verkochte 

ouderlijk huis en wel aan de westzijde, dus richting Vlieterdijk. 

Jan Daris die was getrouwd met Maria Anna Theuws verkreeg het huis tegenover het 

ouderlijk huis in sectie C nrs .22 en 23. Dit huis had zoon Johannes in 1864 namens 

zijn vader gekocht van de erfgenamen van wijlen Peter Goosse en Godefrida van der 

Heijden.  

 

Opvallend aan deze akte, maar ook aan de akte uit 1880 waarin het ouderlijk huis werd 

verkocht, is dat Adriaan van Doorn die getrouwd was met Anna Maria Elisabeth 

Theuws, nergens genoemd wordt. Adriaan was afkomstig uit Riethoven en was in 

1865 getrouwd met de dochter van Jan Joseph Theuws. Zij hadden geen kinderen en 

woonden op de hoek van de huidige Burgemeester Magneestraat en  den Hoek. 

In 1873 overleed Anna Maria Elisabeth en een jaar later verkocht Adriaan het huis aan 

Antonie van Doren (of Doorn). Waarschijnlijk is hij toen terug naar zijn geboortedorp 

Riethoven gegaan, waar hij in 1891 is overleden. 

Op de volgende pagina is een overzicht te zien van deze tak van de familie, waarbij de 

namen zijn vermeld zoals die in de geboorteaktes zijn vermeld. 
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31. Genealogie van Godefridus Antonius Theuws (VIIIigaae) en Maria Theresia 

Groenen / Johanna Rijnders 

 

Godefridus Antonius werd 22 oktober 1793 geboren als zoon van Johannes Theuws en 

Anna Bergmans. Zijn tweelingbroer Franciscus Bernardus overleed een week na zijn 

geboorte. Godefridus trouwde 23 mei 1819 met Maria Theresia Groenen, dochter van 

Johannes Groenen en Anna Rutgerus Lommelaars. In het doopregister van Bergeijk 

staat zij als volgt vermeld. 

 

16 april 1790, gedoopt Maria Theresia, dv. Joannes Groenen en Anna Rutgerus 

Lommelaers, getuigen Wilhelmus Groenen en Joanna Petrus 

Vissers. 

 

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren, 

 

 

 IXigaaea Johannes Cornelis 

geboren: 6 juli 1820, zv Godefridus Theus en Maria Theresia 

Groenen, getuigen Antonij Geenen en Cornelis Kuijken 

getrouwd:   13 februari 1852 met Johanna van Mierlo in Westerhoven 

overleden:   29 juni 1904 in Bergeijk    zie par. 40 

 

IXigaaeb Johannes Francis 

geboren: 17 juli 1822, zv Godefridus Theus en Maria Theresia 

Groenen, getuigen Peter Theus en Theodorus Maas 

getrouwd:   9 februari 1854 met Petronella Verhoeven in Westerhoven 

overleden:   25 januari 1897 in Westerhoven   zie par. 41 

 

IXigaaec Anna Maria 

geboren: 28 mei 1824, dv Godefridus Theus en Maria Theresia 

Groenen, getuigen Jan Herselman en Godefridus Aarts 

getrouwd:   ongehuwd 

overleden:   28 oktober 1825 in Bergeijk 

 

IXigaaed Anna Maria 

geboren: 12 september 1826, dv Godefridus Teeuws en Maria 

Theresia Groenen, getuigen Hendrik Groenen en Jan 

Herselman 

getrouwd:   13 januari 1860 met Willem Verhoeven in Westerhoven 

overleden:   10 september 1889 in Westerhoven 

 

IXigaaee Godefridus Antonius 

geboren: 13 januari 1830, zv Godefridus Theuws en Maria Theresia 

Groenen, getuigen Theodorus Maas en Jan Theuws 

getrouwd:   23 mei 1868 met Maria van Stratum in Westerhoven 

overleden:   13 mei 1919 in Westerhoven   zie par. 42  
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Godefridus woonde met zijn gezin in het ouderlijk huis dat hij bij erfdeling had 

verkregen (zie par. 23). Dit huis stond op de grens van de Broekstraat en het Loo. 

 

Op 4 januari 1828 verschenen de onderstaande personen voor notaris Leendert van 

Galen i.v.m de publieke verkoop van een huis en enkele percelen grond (NAB 50, 

1828, aktenrs. 1 en 13), 

 

Francis Verhagen koopman woonachtig te Westerhoven in huwelijk hebbende 

Catharina Groenen voor zich zelve en nog als last en procuratie hebbende van 

Johannis Groenen koopman wonende te Mellerichstad in het koninkrijk Beijeren, 

Godefridus Theus bouwman woonachtig te Bergeijk als in huwelijk hebbende Maria 

Theresia Groenen te zamen nog innenstaande en caveerende voor Maria en Elisabeth 

Groenen dienstboden te Antwerpen, 

 

Eerste koop, 

Een huisinge, hof en aangelag gelegen te Bergeijk in de Broekstraat groot vijf en 

twintig nederlandsche roeden, belend oost Evert van Poppel, west de weduwe Antonij 

van Moll, suiden de straat en noorde eene weg. 

En verder nog enkele percelen grond. 

 

“Caveren” betekent instaan voor of zich borgstellen. 

Op 12 januari 1828 vond de finale verkoop plaats ten woonhuize van Peter Tilburgs 

herbergier te Bergeijk. Het woonhuis werd voor 250 gulden verkocht aan Jan Daris 

van beroep schoenmaker. 

Dit huis was het ouderlijk huis van de kinderen Groenen en lag iets ten oosten van de 

splitsing Broekstraat – Kleine Broekstraat (sectie C nrs. 37-39). Aan de achterkant 

grensde de tuin aan een weg, zoals vermeld in de akte. Deze weg is  de huidige Kleine 

Broekstraat (zie ook “Bergeijk in kaart” pag. 328-329). 

In de akte wordt ene Johannis Groenen koopman te Mellerichstad genoemd. Deze 

Johannis was haarteut, d.w.z. hij handelde in mensenhaar. Hij kocht haar op, liet daar 

pruiken van maken, en verkocht vervolgens deze pruiken. 

 

Op 1 november 1840 verschenen Godefridus Antonius Theuws en Fransis Helsemans 

voor de Burgerlijke Stand om aangifte te doen van overlijden van Maria Theresia 

Groenen oud 50 jaar en echtgenote van den eerste comparant. 

Drie jaar later op 21 oktober 1843 hertrouwde de vijftigjarige Godefridus Theuws met 

het buurmeisje, de vijfentwinigjarige Johanna Rijnders, dochter van Godefridus 

Rijnders en Anna Maria Heuvelmans. 

 

In verband met erfrecht van de vier kinderen uit zijn eerste huwelijk werd op 20 

oktober, één dag voor de trouwdag, de inventaris van de inboedel van Godefridus 

Theuws opgemaakt, hetgeen werd vastgelegd in een notarisakte waarvan hier een 

samenvatting is weergegeven. In de originele akte worden namelijk veel 

huishoudelijke artikelen genoemd die hieronder zijn weggelaten. Alleen de wat 

interessantere posten zijn hier vermeld. 
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Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 84, 1843, aktenr. 163 

 

In den jare 1843 den 20 october des voormiddags om negen ure hebben wij Leendert 

van Galen openbaar notaris residerende te Bergeijk arrondissement Eindhoven 

provincie Noord Braband met de ten deze verzochte hierna te noemen ons notaris 

bekende getuigen ons vervoegd naar de huizinge staande te Bergeijk alwaar 

woonachtig is Godefridus Antonius Theuws weduwnaar van Maria Theresia Groenen 

bouwman wonende te Bergeijk, en zulks om te dier plaats tot behoud der regten van 

allen die daarbij belang zouden mogen hebben, over te gaan tot de beschrijving der 

goederen behorende zoo tot de gemeenschap van winst en verlies die tusschen 

gemelden Godefridus Antonius Theuws en zijne overledene echtgenote heeft bestaan 

als tot de bijzondere nalatenschap van dezelve zijne echtgenote en die gevonden zullen 

worden in de gemelde huizinge en derzelve aanbehoren. Welke beschrijving zal 

geschieden ten verzoeke en in tegenwoordigheid van Godefridus Antonius Theuws 

bouwman wonende te Bergeijk in hoedanigheid van vader en voogd over zijne drie 

nog minderjarige kinderen in huwelijk verwekt bij wijlen genoemde Maria Theresia 

Groenen  met namen Johannes Fransis, Anna Maria en Godefridus Antonius, in 

bijwezen van Jan Lommelaars bouwman wonende te Bergeijk in hoedanigheid van 

toeziende voogd over dezelve minderjarigen en Fransis Verhagen bouwman wonende 

te Westerhoven in hoedanigheid van mondelinge gelaste van Johannes Cornelis 

Theuws timmerman wonende te Bergeijk allen aan ons notaris bekend. 

De aanwijzing en opgaaf van hetgeen behoord te worden opgeschreven zal gedaan 

worden door Godefridus Antonius Theuws voormeld dewelke beloofd heeft alles 

getrouw te zullen aanwijzen en opgeven zonder iets daarvan te verbergen of achter te 

houden. De waardering der roerende goederen zal gedaan worden door Jan 

Everhardus Willems bierbrouwer en Joseph van Vlerken bouwman beiden wonende te 

Bergeijk tot schatters in deze benoemd en voor den kantonregter te Eindhoven 

beedigd. Waarna men is overgegaan tot de beschrijving als volgt. 

 

De onroerende goederen aangekomen van wijlen zijne echtgenote Maria Theresia 

Groenen, 

Sectie C nr. 322 (het half Eeuwsel) weiland 43 roeden 40 ellen, sectie C nr. 456 

(Heeuwsel) weiland 36 roeden 50 ellen, sectie D nr. 1236 (Molenakker) bouwland 53 

roeden 50 ellen, sectie D nr. 1273 (Berkterakker) bouwland 31 roeden 60 ellen, sectie 

D nr. 699 (Berkterakker) bouwland 9 roeden 10 ellen, sectie D nr. 1187 

(Hoevenakker) bouwland 36 roeden , staande huwelijk aangeboekt dus voor de helft 

sectie D nr. 710 (Kompeer) bouwland 31 roeden 60 ellen allen gelegen te Bergeijk. 

 

Roerende goederen tot de gemeenschap behorende op den stal zijn bevonden o.a. drie 

melkbeesten geschat op 138 gulden, een os 75 gulden, een kalf op 10 gulden, twee 

varkens op 28 gulden, schelfthouten op 1,50 gulden, drie ijzeren ketels op 4,50 gulden, 

kruiwagen en asbak 3,50 gulden, een ijzeren ketel en tob 1,50 gulden, boonstaken en 

hennip 2 gulden,  
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In de schuur zijn bevonden 25 vimmen ongedorste rog 125 gulden, haver met stroo 28 

gulden, 4000 ponden hooi 80 gulden, 1800 ponden toemet 27 gulden,  spurrie 7 

gulden, gedorst stroo 7,50 gulden, een wanmolen, vaten en schup 14 gulden, zeissen 

snijbak vlegels en gaffel 3 gulden, hout en mutserd 2,50 gulden, een hoogkar 35 

gulden een aardkar 15 gulden, zadel, ligt, hagt en haamkleppel 3,80 gulden, ploeg en 

eegd 10 gulden, turf en klot 39 gulden, mutserd en assen 3,50 gulden. 

 

Toemet of toemaat betekent nagras, nasnede 

 

Op den zolder is bevonden, boekwijt 12,60 gulden, erten en boonen 6 gulden, 

klaverbollen 1,75 gulden, olijzaad 9,90 gulden, kaf en eenigen rommel 3,50 gulden, 

vlasgaren 6 gulden, eene honington en rommel 1,75 gulden, levende en doode 

biestokken 35 gulden, 

In het woonhuis 2 kasten 11 gulden, een huishorlogie 4 gulden, 15 tinnen borden en 5 

schotels 10,50 gulden, lepels teepotten kandelaars waterpot peperbus en soutvat 4,60 

gulden, 4 koffieketels, vuurpan en  lampenkap 10 gulden, etc. 

 

In de kamer 2 bedden met hun toebehoren en gordijnen 33 gulden, etc. 

 

Aan kontante gelden 211 gulden, 

 

Het voordeelige van dezen inventaris bedraagt 1210,15 gulden. 

 

Waartegen den inventarisant verklaarde schuldig te zijn aan Fransis Verhagen te 

Westerhoven 313,37 gulden,  aan belastingen en armgeld 19,52 gulden,  aan Jan 

Daris te Bergeijk 1 gulden, aan Elisabeth Theuws te Bergeijk 8 gulden, aan ons 

notaris van koopdagen als andersinds 33,79 gulden, bedragende te zamen 375,68 

gulden, 

Bedragende als nu het voordeelige van dezen inventaris na aftrek der schulden 

waarvan de helft aan de kinderen toekomt 834,47 gulden. Met voorschreven 

werkzaamheden is men van des morgens negen uren tot des namiddags twee uren 

zonder oponthoud bezig geweest, zijnde al het voorschreven gelaten onder de 

bewering van Godefridus Antonius Theuws denwelke zulks erkende en zich daarmede 

belast heeft onder belofte van al het zelve te voorschijn te zullen brengen ten tijde en 

aanwin het behoren zal en niet meer gevonden wordende of bedacht kunnende worden 

van onder de vorenstaande beschrijving te worden begrepen. Verklarende den 

inventarisant dat hij niets van de minderjarigen te vorderen heeft, voorts dat hij niets 

verduisterd noch gezien noch geweten heeft dat er iets is verduisterd geworden van 

hetgeen tot den boedel in deze behandelt behoord, welke verklaring door Godefridus 

Antonius Theuws voornoemd met den eed afgelegd in hand van ons notaris is 

bevestigd, waarna deze boedelbeschrijving is gesloten op dato in het hoofd dezes 

gemeld des namiddags ten drie uren al het welk is geschied in tegenwoordigheid van 

Fransis Tilburgs en Antonius Johannis Tilburgs bouwlieden beiden wonende te 

Bergeijk als getuigen hiertoe verzocht welke dezen inventaris met den inventarisant, 

toezienden voogd, comparant, schatters der goederen en ons notaris na voorleezing 

hebben geteekend.  



173 
 

Uit het huwelijk met Johanna Rijnders werden nog twee kinderen geboren. 

 

IXigaaef Jan 

geboren: 23 september 1844, zv Godefridus Theuws en Johanna 

Rijnders, getuigen Leendert van Galen en Pieter Carel Jan 

van Galen 

getrouwd:   21 mei 1870 met Hendrika Plasmans in Bergeijk 

overleden:   23 april 1899 in Bergeijk    zie par. 43 

 

IXigaaeg Godefridus Antonius 

geboren: 16 februari 1847, zv Godefridus Theuws en Johanna 

Renders, getuigen Leendert van Galen en Johannes 

Reijnders 

getrouwd:   ongehuwd 

overleden:   2 mei 1847 in Bergeijk 

 

Veel huwelijksgeluk heeft Godefridus Theuws niet gehad want in 1848 kwam ook zijn 

tweede echtgenote Johanna Rijnders op 29 jarige leeftijd te overlijden. Godefridus 

deed samen met Jan van Moll,  van beroep koopman en buurman van Godefridus, op 4 

februari van dat jaar aangifte van haar overlijden bij de Burgerlijke Stand van de 

gemeente Bergeijk. Zijn vier kinderen uit het eerste huwelijk waren op dat moment 

tussen de 18 en 27 jaar terwijl Jan die geboren was uit zijn tweede huwelijk nog maar 

3 jaar oud was. 

In augustus 1866 liet Godefridus Theuws voor notaris Pieter Carel Jan van Galen zijn 

testament opmaken, maar ruim een jaar later in december 1867, verscheen hij weer 

voor de notaris en herriep zijn eerder opgemaakte wilsbeschikking. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 110, 1867, aktenr. 187 

 

Voor mij Pieter Carel Jan van Galen notaris in het arrondissement Eindhoven 

gevestigd ter standplaats Bergeijk verscheen in tegenwoordigheid van de na te noemen 

mij notaris bekende getuigen Godefridus Antonius Theuws landbouwer wonende te 

Bergeijk, eerst weduwnaar van Maria Theresia Groenen later weduwnaar van 

Johanna Rijnders mij notaris bekend, die buiten de tegenwoordigheid van de na te 

noemen getuigen, aan mij notaris zakelijk heeft opgegeven zijnen uitersten wil, welke 

door mij notaris in geschrift is gebragt als volgt, 

Ik herroep of doe te niet alle vroeger dan deze door mij gemaakte uiterste 

wilsbeschikkingen. 

Ik geef of legateer bij vooruitmaking en dus zonder dat hij dit legaat in mijnen boedel 

behoeft in te brengen of met zijnen mede erfgenamen te verrekenen, aan mijnen zoon 

Johannes Theuws geboren uit mijn huwelijk met Johanna Rijnders, het huis, erf, stal, 

schop en schuur met aangelag, met al hetgeen daar aan aard en nagelvast is en thans 

door ons bewoond wordende groot omtrent zeventig roeden gelegen te Bergeijk. 
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Bovendien verlang ik dat hij na mijn overlijden in eigendom bezitten zal het perceel 

weiland te Bergeijk achter Philip Verhoeven genaamd de Groote Dikrijt, met zijne 

voor en nadeelige erfdienstbaarheden groot omtrent vijftig roeden, tegen eene som van 

driehonderd gulden, nadat daarvan zijn afgerekend de huur door hem verdiend als bij 

mij inwonende dienstbode tegen veertig gulden sedert zijn twintigste jaar en tegen 

zestig gulden s’jaars na zijne meerderjarigheid. Diegenen mijne kinderen welke zich 

tegen dezen mijn uitersten wil verzetten, door nadere verrekening en reduceering van 

het gelegateerde stel ik niet verder erfgenaam in mijne nalatenschap dan voor hunne 

legitieme portie etc…. 

Waarvan acte gedaan en verleden te Bergeijk ten woonhuize van den erflater den 

vierentwintigsten december 1867 in bijwezen van Jan Hendrik Voskamp, landbouwer 

en Alexander Petrus Broex, zonder beroep, beiden wonende te Bergeijk als getuigen. 

 

 

 

De jongste zoon Jan erfde dus duidelijk meer uit de nalatenschap van zijn vader. Toen 

zijn vader genoemd testament liet opmaken was Jan 23 jaar, woonde nog alleen thuis 

met zijn vader en was nog niet getrouwd. Drie van de vier voorkinderen waren al een 

aantal jaren getrouwd. Godefridus Antonius de jongste van de voorkinderen trouwde 

pas in 1868, maar uit een notarisakte van 1850 blijkt dat hij toen al in Westerhoven 

woonde. Vader had kennelijk veel waardering voor de hulp die hij van zijn zoon Jan 

had gehad. In het testament dat Godefridus een jaar eerder al had laten opmaken en 

met het hierboven vermelde testament weer had herroepen, stond o.a. de volgende 

tekst, waarin hij zijn jongste zoon Jan ook rijk bedeelde, 

 

“en zulk uit hoofde hij mij gedurende mijnen weduwnaarstaat tot aan mijn overlijden 

in mijn bedrijf heeft bijgestaan en geholpen in mijn werk”. 

 

Twee maanden later op 27 februari 1868 deed Johannes Cornelis Theuws van beroep 

timmerman, oud 47 jaar, en oudste zoon van Godefridus Antonius Theuws, aangifte 

van het overlijden van zijn vader. 

Enkele weken later werd door de kinderen in het ouderlijk huis in de Broekstraat een 

aantal roerende goederen publiek verkocht en in oktober 1868 werd de nalatenschap 

verdeeld. De volledige tekst van de akte van erfdeling is hieronder vermeld.  
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Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 111, 1868, aktenr. 141 

 

Voor mij Pieter Carel Jan van Galen notaris in het arrondissement Eindhoven ter 

standplaats Bergeijk verscheen, 

 

1. Johannes Cornelis Theuws timmerman wonende te Bergeijk, 

2. Francis Theuws landbouwer wonende te Westerhoven voor zich en in 

hoedanigheid van vader en voogd over zijne vier met wijlen Petronella 

Verhoeven in echt verwekte nog minderjarige kinderen genaamd Theresia, 

Wilhelmina, Francisca en Catharina Theuws van welker vermogen deze 

comparant nog geen boedelbeschrijving heeft opgemaakt en die dus bij deze 

scheiding belang hebben, in bijzijn van Hendrikus Verhoeven landbouwer 

wonende te Riethoven als toeziende voogd over die minderjarigen,  

3. Willem Verhoeven als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met 

Anna Maria Theuws, beiden landbouwers en wonende te Westerhoven, 

4. Godefridus Antonius Theuws landbouwer wonende te Westerhoven en, 

5. Jan Theuws Godefridus zoon landbouwer wonende te Bergeijk, 

 

Die verklaren met elkander te hebben gescheiden de nalatenschap van Godefridus 

Antonius Theuws in leven landbouwer wonende te Bergeijk en aldaar overleden den 

zevenentwintigsten februarij 1868, eerst weduwnaar van Maria Theresia Groenen 

overleden den eersten november 1840, met wie hij onder de werking van het wetboek 

Napoleon is gehuwd geweest en waaruit geboren zijn de comparanten vermeld onder 

nummer een, twee en vier en de vrouw van nummer drie. Later weduwnaar van 

Johanna Rijnders met wie hij in 1843 is gehuwd geweest in algeheele gemeenschap 

van goederen en uit welk huwelijk is geboren de comparant nummer vijf. 

En vermits minderjarigen in dezen boedel belanghebbend is van de nalatenschap van 

den erflater met zijne genoemde overledene tweede vrouw bezat, geformeerd de 

volgende boedelbeschrijving waarvan de in natura aanwezige roerende en onroerende 

goederen, zooals die zijn aangewezen door Jan Theuws Godefridus zoon voornoemd, 

die na het overlijden der erflater in het bezit des boedels was gebleven, zijn geschat 

door Josephus Hubertus Vinken, Lambertus Box en  Peter Johannes de Krom 

bouwlieden te Bergeijk, welke als deskundige schatters daartoe den vereischten eed 

hebben afgelegd in handen van den Edel Achtbaren Heer Kantonregter van het 

Kanton Eindhoven. 

 

De onroerende goederen tot dezen boedel behoorende zijn gelegen te Bergeijk, 

 

a. In sectie D de nrs. 711 en 1829 de Langenakker, nr. 677 hakhout en in sectie E 

nr. 1228 hakhout tezamen negentig roeden negentig ellen geschat op 305,- 

b. In sectie D nr. 1435 den Voorsten Buinder en in sectie C nr. 437 het Tuske 

tezamen groot twee en veertig roeden tachtig ellen geschat op  335,- 

c. In sectie C nr. 77 de Kleine Dikrijt en in sectie D nr. 1069 de Achterste  

Buinder tezamen groot negen en veertig roeden dertig ellen geschat op 330,- 

d. In sectie D de nrs. 1090 Wortelveld en 1009 de Waterlaat tezamen zes 

en twintig roeden dertig ellen geschat op     210,-  
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e. In sectie C nr. 423 het Klotveld en in sectie D nr. 1437 de Padakker tezamen 

groot een en vijftig roeden geschat op      450,- 

f. In sectie D nrs. 1055,1056,1057 en 1058 huis en erf, tuin en bouwland 

tezamen een en zestig roeden vijf en negentig ellen geschat op          1070,- 

g. In sectie C nr. 73 de Groote Dikrijt groot achtenveertig roeden tachtig 

ellen gelegateerd en geschat op       300,- 

 

Aan vee, meublair en fourage geschat op     150,- 

Aan gras en rogge te velde voor       190,- 

Aan gras en rogge op den Guldenakker en aangelag geschat op  95,- 

Rogge in de Dikrijt geschat op       20,- 

Tezamen beloopende        455,- 

Welk bedrag gebezigd wordt om daaruit te voldoen het bedrag van 

hetgeen aan de vier genoemde voorkinderen toekomt, blijkens  

inventaris verleden voor den notaris Leendert van Galen te Bergeijk 

den twintigsten october 1843 ten bedrage van     417,- 

Welk restant achtendertig gulden voorlopig is besteed voor 

begrafeniskosten van den erflater Godefridus Antonius Theuws 

om nader verrekend te worden in de maand november aanstaande.  38,- 

 

Deze gemeenschap is verder bezwaard met eenige huisschulden als voor 

geleend geld en winkelwaren 

aan Jan van Moll        178,50 

Aan Willem Verhoeven       145,05 

Aan Godefridus Antonius Theuws      15,20 

Aan Johannes Cornelis Theuws      17,08 

en aan Jan Theuws voor knechthuur en verschot van grondlasten 155,17 

 

Welke schulden en indien er nog meer waren van gelijke oorsprong door ieder  

der deelers naar mate van zijn verschuldigd aandeel zullen worden gekweten 

vooraf in november aanstaande. 

 

Zoodat alsnu te verdeelen overblijft drie duizend gulden            3000,- 

 

Alsnu is door Jan Theuws Godefridus zoon die na het overlijden zijns vaders in het 

bezit des boedels is gebleven, in handen van mij notaris in bijzijn van den 

Edelachtbaren Heer Kantonregter, partijen en getuigen afgelegd den vereischten eed 

“Dat hij niets heeft verduisterd noch gezien heeft noch weet dat iets verduisterd is”. 

 

In de voormelde nalatenschap zijn gerechtigd de voornoemde Jan Theuws  

Godefridus zoon als erfgenaam van zijner moeders aandeel in de gemeenschap 

voor een zesde of vijfhonderd gulden       500,- 

In het overschot wegens het aan hem door den erflater gelegateerde bij 

testament verleden voor mij notaris den 24 december 1867 behoorlijk 

geregistreerd, wegens overschrijding door het aangewezen goed en  
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door partijen met onderling goedvinden teruggebragt op een vierde of dus  625,- 

en wegens zijn kinderschap een vijfde in de rest of      375,- 

Tezamen vijftienhonderd gulden                1500,- 

 

Terwijl ieder der overige comparanten of voorkinderen toekomt 375 gulden 

of tezamen vijftienhonderd gulden               1500,- 

 

Alsnu wordt met onderling goedvinden en onder goedkeuring van den Edelachtbaren 

Heer Kantonregter te Eindhoven uit de voorschreven deelbare massa toebedeeld aan: 

 

1. Jan Theuws Godefridus zoon voornoemd behalve de goederen zijne moeder 

welke hij uit hoofde van hare huwelijksgemeenschap van deze met Godefridus 

Antonius Theuws preleveert en gelegen zijn te Bergeijk in sectie C de nrs. 258 

en 304 en in sectie D de nrs. 1551 en 1553 geschat op 400 gulden, de volgende 

onroerende goederen in de vorenstaande boedelbeschrijving vermeld onder 

letters e), f), en g) tezamen geschat op 1820 gulden vermits hij slechts geregtigd 

is tot een bedrag van 1500 gulden, zoo moet hij uitkeeren aan de volgende 

mededeelers zooveel als bij ieder deel is vermeld tezamen 320 gulden. 

2. Johannes Cornelis Theuws voornoemd geregtigd tot 375 gulden,  de goederen 

als voor vermeld onder letter a) en aldaar geschat op 305 gulden en aan 

uitkeering van Jan Theuws Godefridus zoon boven vermeld 70 gulden, tezamen 

375 gulden. 

3. Aan Willem Verhoeven en zijn vrouw Anna Maria Theuws geregtigd tot 375 

gulden,  de goederen als voor vermeld onder letter b) en geschat op 335 gulden 

en aan uitkeering door Jan Theuws Godefridus zoon 40 gulden. Totaal van dit 

lot 375 gulden. 

4. Aan Francis Theuws voormeld geregtigd tot 375 gulden, de goederen als voor 

vermeld onder letter c) en geschat op 330 gulden en aan uitkeering  door Jan 

Theuws Godefridus zoon 45 gulden. Tezamen dus 375 gulden. 

5. Aan Godefridus Antonius Theuws voornoemd de goederen als voor vermeld 

onder letter d) geschat op 210 gulden en aan uitkeering  door Jan Theuws 

Godefridus zoon 165 gulden. Maakt tezamen 375 gulden. 

 

De comparanten deelers verklaren ieder het hun toebedeelde onroerend goed in bezit 

te nemen bij de overschrijving dezer acte, met alle hunne voor en nadeelige regten en 

erfdienstbaarheden als wegen en waterleidingen en risico met de grondlasten der 

volgende jaren, en verder dat tusschen hen in de maand november eerstkomende eene 

nadere onderlinge afrekening en vereffening der alsnog te ontvangen en uit te keeren 

gelden hiervoor omschreven zal plaats hebben, bij gebreke waarvan zij die schuldig 

mogten zijn gelden uit te keeren, daarvan aan de regthebbenden intresten zullen 

betalen tegen een half ten honderd in de maand tot aan de afdoening, welke 

onmiddellijk zal kunnen gevorderd of gedaan worden. De deelers zullen elkander ter 

naasterwege en minste schade moeten wegen. Partijen verklaren dat hun van de 

voorschreven goederen geene titels van eigendom noch eenige overschrijving ten 

kantore van bewaring der hypotheken bekend zijn. 

De verschenen personen en de getuigen zijn allen aan mij notaris bekend.  
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Waarvan acte gedaan en verleden te Eindhoven den zesden october 1868 in bijwezen 

van Peter Smets veldwachter en Peter van den Berg timmerman beiden wonende te 

Bergeijk als getuigen. De schatters, de verschenen personen als deelers en toeziende 

voogd, de getuigen, den Edelachtbaren Heer kantonregter en ik notaris hebben deze 

acte onmiddellijk na de voorlezing derzelve aan allen onderteekend. 

 

 

 
 

 

De jongste zoon Jan wordt in de notarisakte steeds vernoemd als Jan Theuws 

Godefridus zoon. Ook ondertekent hij de akte met  “J.Theuws Gz”. 

Dit hebben we eerder al gezien in par.30 waar in een notarisakte (NAB 107,1864, akte 

nr. 143) Jan Daris Janzoon genoemd wordt. 

 

In het volgende overzicht is het gezin van Godefridus Antonius Theuws en Maria 

Theresia Groenen, en later met zijn tweede echtgenote Johanna Rijnders, weergegeven 

met daarbij de voorouders. De namen zijn vermeld zoals ze in de doopaktes genoteerd 

staan. In de tiende generatie gaat men in deze familietak over op de naam “Theuws” 

behalve Johannes Franciscus (IXigaaeb) wiens kinderen ook als “Theus”geboren 

worden (zie par. 41). 
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Wilhelma Maria Joannes Franciscus Godefridus 
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IXigaaef IXigaaeg 

 

 
Johannes Johannes Anna Anna Godefridus 

 
Jan Godefridus 

 

 
Cornelis Franciscus Maria Maria Antonius 

 
Theuws Antonis 

 

 
Theus Theus Theus Teeuws Theuws 
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1820-1904 1822-1897 1824-1825 1826-1889 1830-1917 

 
X 1870 1847-1847 

 

 
X 1852 X 1854 
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Anna Petronella 

 
Wilhelmus Maria Elisabet Plasmans 

  

 
van Mierlo Verhoeven 

 
Verhoeven v. Stratum 

 
1841-1916 

  

 
1821-1889 1825-1861 

 
1823-1895 1834-1917 
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32. Genealogie van Francis Theuws (VIIIigabc) en Maria Petronella Henselmans 

 

Francis Theuws werd 30 juni 1792 geboren als derde kind van Petrus Theus en 

Willemijna Bloks . Het eerste kind uit dit huwelijk was ook een zoon Francis, maar die 

was al op driejarige leeftijd overleden (zie par. 24). 

14 februari 1835 trouwde hij met de 14 jaar jongere Maria Petronella Henselmans 

geboren in Westerhoven, dochter van Jan Henselmans en Maria Coenen. In het 

doopregister van Westerhoven staat zij als volgt vermeld, 

 

30 augustus 1806, gedoopt Maria Petronilla, dv. Joannes Henselmans en Maria Anna 

Coenen, getuigen Franciscus Henxtermans en Paulina Coenen. 

 

 

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren, 

 

IXigabca Willemijna 

geboren: 29 juni 1836, dv Francis Theeuws en Maria Petronella 

Henselmans, getuigen Leendert van Galen en Pieter Carel 

Jan van Galen 

getrouwd:   ongehuwd 

overleden:   24 september 1842    

 

IXigabcb Maria Anna 

geboren: 16 januari 1838, dv Francis Theuws en Maria Petronella 

Henselmans, getuigen Godefridus Theuws en Pieter Carel 

Jan van Galen 

getrouwd:   7 januari 1860 met Arnoldus Martinus van der Meijden 

overleden:   21 november 1902    

 

Maria Petronella Henselmans was een halfzus van Elisabeth Henselmans, de vrouw 

van Jan Joseph Theuws (zie par. 29). Elisabeth was enig kind uit het huwelijk van Jan 

Henselmans en Adriana Nijssen. In 1796, vijf jaar na het overlijden van Adriana 

Nijssen, hertrouwde Jan Henselmans met Maria Anna Coenen uit Westerhoven. 

 

Bij de verdeling van de nalatenschap van zijn ouders in 1836 (zie par. 24) verkreeg 

Fransis de volgende onroerende goederen. 

 

Eerste lot hetwelk wordt aanbedeelt aan Fransis Theuws, 

 

Een perceel weiland sectie C nr. 86 (Vorstbeemd), geschat op 60 gulden. 

Een perceel bouwland sectie D nr. 709 (Jansakker), geschat op 50 gulden. 

De helft van een perceel bouwland sectie D nr. 1082 (Daalakker), geschat op 30 

gulden. 

Een perceel weiland sectie C nr. 426 (Adriaansbeemd), geschat op 60 gulden. 

Totaal van dit lot 200 gulden.  
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Nadat in 1838 zijn vrouw Maria Henselmans was overleden, verloor hij in 1842 ook 

nog zijn 6 jarige oudste dochter Willemijna. Francis zelf overleed in 1855 op 62 jarige 

leeftijd. Op 18 februari van dat jaar deden zijn beide neven Cornelis Henselmans en 

Godefridus Theuws aangifte bij de Burgerlijke Stand van de gemeente Bergeijk, dat 

Francis de dag daarvoor was overleden. 

 

In juni 1855 deden Cornelis Henselmans en Johannes Theuws aangifte van zijn 

nalatenschap volgens ondervermelde memorie van successie (inv.nr. 47, akte nr. 370). 

Genoemde Johannes Theuws van beroep metselaar, was de 33-jarige zoon van Jan 

Joseph Theuws (zie par. 29). 

 

Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Francis Theeuws den 17 februarij 

1855 te Bergeijk overleden. 

De ondergeteekenden Johannes Theeuws van beroep metselaar en Cornelis 

Henselmans van beroep verver beiden wonende te Bergeijk en ten dezen aldaar 

domicilie kiezende ten huize van Jan Everard Willems, verklaren de eersten in 

hoedanigheid van voogd, de tweede genoemde in die van toezienden voogd over en in 

naam van Maria Anna Theeuws als wettig minderjarig eenig kind des overledenen 

door hem verwekt in huwelijk met wijlen Maria Henselmans, 

Dat Francis Theeuws op den zeventienden februarij dezes jaars te Bergeijk zijne vaste 

en laatste woonplaats abintestato is overleden, 

Dat deszelfs nalatenschap door genoemt wettig eenig kind geheel moet worden geërfd 

en bestaat uit de navolgende vaste goederen gelegen te Bergeijk, kadastraal bekend 

sectie D nr. 709, sectie C nrs. 704, 703 en 715 zijnde bouwland, huis en erf en 

weiland, tezamen groot negenenzestig roeden en veertig ellen. 

Verder verklaren de ondergeteekenden dat door dit overlijden geen fidei-commis 

gedevolveerd of vruchtgebruik vervallen is. 

Gedaan te Bergeijk den 8 junij 1800 vijfenvijftig 

J. Theeuws   C. Henselmans 

Uit de memorie blijkt dat Francis Theuws op het perceel met kadaster nr. C 703 had 

gewoond. Nu was dit kadaster nummer in 1832 nog niet bekend (zie boek “Bergeijk in 

kaart”) maar uit gegevens van het kadaster van 1838 weten we dat het perceel C 86 dat 

hij in 1836 uit de erfenis had verkregen, herverdeeld was en dat de nieuwe kadaster 

nummers toen zijn geworden C 703 en C 704. Het perceel C 86, was in 1832 weiland 

en werd toen Vorstbeemd genoemd. Het lag iets ten oosten van de hoek Vonderpad – 

Broekstraat (later Loo genoemd). 
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In onderstaand overzicht is het gezin van Francis Theuws en Maria Henselmans 

weergegeven met daarbij de voorouders. De namen zijn vermeld zoals ze in de 

doopaktes genoteerd staan. Opvallend is ook hier weer dat in de achtste generatie 

ineens de “w “ in de achternaam verschijnt.  
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33. Genealogie van Peter Theuws (VIIIigabd) en Anna Maria Loos 

 

Peter Theuws werd  17 oktober 1794 gedoopt als vierde kind van Peter Theus en 

Willemijna Bloks (zie par. 24). Vader was landbouwer en samen met zijn oudste broer 

Franciscus, die 2 jaar ouder was, zal hij ongetwijfeld al op jonge leeftijd geholpen 

hebben op de boerderij van zijn ouders. 

Toen hij dan ook in 1814 werd ingeloot voor de Nationale Militie, betaalde zijn vader 

250 gulden aan Peter van Bree uit Deurne om als remplaçant voor zijn zoon de 

dienstplicht te vervullen. Voor die tijd was dat een behoorlijke som geld, zodat we 

mogen aannemen dat zijn hulp thuis echt nodig was. 

Deze overeenkomst moest wel voor een notaris worden vastgelegd. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 35, 1814, aktenr. 37    

 

 

Voor ons Antonij van Galen openbaar notaris aangesteld 

voor het vredesgeregt van het canton Eindhoven residerende 

te Bergeijk canton en arrondisement Eindhoven, departement  

Monden van de Rhijn en in presentie van de nagenoemde 

getuijgen zijn gecompareerd Peter Theus bouwman wonende te Bergeijk voorschreven 

en Peter van Bree wonende te Deurne canton Asten departement voorschreven, 

dewelken met malkander hebben aangegegaan en gemaakt dit navolgende contract, 

 

Verklaarde hij Peter van Bree voor de gemeente van Deurne bij trekking voor de 

landmilitie ingevolge besluit van zijn Koninglijken Hoogheid van den twintigsten 

december agtien hondert dertien, getrokken hebbende nummer drie hondert twee en 

negentig, zig op de plegtisten wijze te verbinden om voor Peter Theus zoon van den 

bovengenoemde Peter Theus in de gemelde landmilitie voor de gemeente van Bergeijk 

getrokken hebbende nummer seventien te zullen optrekken en den dienst als 

ramplaçant behoorlijk te sullen waarnemen en als ramplaçant overeenkomstig de 

dienstpligt is te doen, 

 

Waartegens gemelde comparant Peter Theus zig verbind en beloofd aan gemelde 

Peter van Bree te zullen betalen een somme van twee hondert en vijftig guldens 

hollands en wil als den gemelde Peter van Bree zal bewijzen den dienst als ramplaçant 

behoorlijk te hebben waargenomen of dat Peter Theus voor zijn nummer niet meer zal 

aansprekelijk zijn, en zullende intusschen indien Peter van Bree eenigen gelden tot 

deszelfs onder houd nodig heeft, van tijd tot tijd aan hem op reekening worden 

betaald. 
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Ook verbind hij comparant Peter Theus zig om indien Peter van Bree in den dienst 

mogte komen te overlijden en daar mede den dienst zoude zijn voldaan, gemelde 

somme van twee hondert en vijftig guldens of restand van dien aan zijn erfgenamen te 

zullen betalen op dezen wijze is alles overeengekomen en bepaald tussen partijen etc. 

Deeze acte aan partijen voorgelezen gedaan en gepasseert binnen Bergeijk ten 

kantore van ons notaris heden den sestiende April agtien hondert veertien ten bijwesen 

van de heren Jan en Ernst Herselman bijde particulieren en wonende in gezegd 

Bergeijk als getuijgen hiertoe verzogt benevens Peter Theus en ons notaris hebben 

getekend maar niet Peter van Bree  welken op onze daartoe gedaane aanvragen 

verklaard niet te kunnen schrijven. 

 

Op de originele notarisakte staat het zegel afgebeeld  zoals dat boven de akte is 

weergegeven. In 1814 hoorde Nederland nog bij het Franse keizerrijk, hetgeen in het 

zegel tot uitdrukking komt. 

 

3 mei 1822 trouwde Peter met Anna Maria Loos, dochter van Leonardus  Loos en 

Anna Smets. In het doopregister van Bergeijk staat zij als volgt vermeld. 

 

12 september 1793 gedoopt, Anna Maria dv. Leonardus Loos en Anna Smets, 

getuigen Antonius Smets en Johanna Leesten 

 

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren, 

 

IXigabda Anna 

geboren: 22 maart 1823, dv. Petrus Theuws en Anna Maria Loos, 

getuigen Jan Francis Loos en Theodorus Maas 

getrouwd: 23 juni 1860 met Lambertus Box weduwnaar van Francina 

Nijssen 

overleden:   6 januari 1912   

 

IXigabdb Willemijna 

geboren: 29 januari 1825, dv. Petrus Theuws en Anna Maria Loos, 

getuigen Jan Theuws en Theodorus Maas 

getrouwd: 2 juni 1857 met Wilhelmus Rombouts 

overleden:   8 februari 1902   

 

IXigabdc Leonardus 

geboren: 2 maart 1827, zv. Petrus Theuws en Anna Maria Loos, 

getuigen Jan Theuws en Theodorus Maas 

getrouwd: 14 augustus 1867 met Anna Margaretha van Vlerken 

overleden:   17 april 1906     zie par. 44  
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IXigabdd Peter 

geboren: 13 augustus 1829, zv. Petrus Theuws en Anna Maria Loos, 

getuigen Hendrik Geraerds en Theodorus Maas 

getrouwd: 26 april 1873 met Maria Margaretha Sporen 

overleden:   12 januari 1915    zie par. 45  

 

IXigabde Maria Anna 

geboren: 15 november 1833, dv. Petrus Theuws en Anna Maria 

Loos, getuigen Leendert van Galen en Johan Christiaan 

Kohler 

getrouwd: 26 april 1873 met Cornelis Henselmans 

overleden:   28 april 1910  

 

 

Op 12 mei 1827 overleed Johannes Smets, een oom van Anna Theuws-Loos. Johannes 

Smets was niet getrouwd en zijn nalatenschap werd verdeeld onder de kinderen van 

zijn zus Anna Smets, te weten Anna (Theuws-Loos) en Johannes Loos en de kinderen 

van zijn zus Margarita die getrouwd was met Wilhelmus van Ekert (Eckaart). 

Twee weken na zijn overlijden op 26 mei werden op verzoek van Peter Theus en 

Johannes Loos schrijnwerker te Antwerpen en op verzoek van de familie van Ekert 

roerende goederen van hun overleden oom Jan Smets publiek verkocht. Het betrof o.a. 

vee, landbouwgereedschappen en huisraad. De opbrengst bedroeg  441 gulden. Enkele 

maanden later op 7 juli vond op verzoek van de erfgenamen weer een publieke 

verkoop plaats van gras en granen te velde, die toebehoord hadden aan de overledene. 

De opbrengst  bedroeg 143 gulden. 

De onroerende goederen uit de nalatenschap van Johannes Smets werden in september 

van dat jaar verdeeld. 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 49, 1827, aktenr. 121 

Compareerde voor ons notaris Antonij van Galen openbaar notaris resideerende te 

Bergeijk kanton Eindhoven provincie Noord Braband in presentie van de na te noemen 

getuigen Leendert Loos bouwman in kwaliteit als last en procuratie hebbende van 

Johannis Loos meubelmaker woonachtig te Antwerpen ingevolge onderhandsche 

procuratie getekend Bergeijk etc.,  Peter Teus bouwman in huwelijk hebbende 

Johanna Loos tezamen ter eene en Arnoldus van Ekert koopman, Johannis Goossens 

bouwman in huwelijk hebbende Johanna van Ekert, Allegonda en Maria Elisabeth van 

Ekert beiden meerderjarige ongehuwde dochters bouwlieden te zamen innestaande en 

caveerende voor hunnen broeder Johannis van Ekert koopman negotieerende in 

Duitsland ter andere zijde, alle woonachtig te Bergeijk voorschreven, zijnde 

voorschreven procuratie ten dezen geannexeerd, welke gezamentlijken comparanten 

verklaren te hebben gescheijden en gedeeld de vaste en onroerende goederen hun 

aangekomen bij erffenis van hunnen oom Jan Smets overleden te Bergeijk en zulks in 

voegen en manieren hierna volgende,  
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Eerste loth, hetwelk is ten deel bevallen aan voornoemde Johannis en Johanna Loos, 
 

Een gedeelten oostwaards van een huijsinge, hof en aangelag gelegen te Bergeijk op 

den Hogen Berkt groot 17 nederlandsche roeden geschat op 75 guldens. 

Een perceel akkerland genaamd den Bogt groot 29 roeden geschat op 10 guldens. 

Een perceel akkerland genaamd den Eijkerakker groot 21 roeden geschat op 10 

guldens. 

Een perceel akkerland genaamd het Wortelveld groot 8 roeden geschat op 5 guldens. 

Een perceel akkerland genaamd de Groten Padakker groot 54 roeden geschat op 30 

guldens. 

Een perceel wijland genaamd de Grotenbeemd groot 50 roeden geschat op 40 

guldens. 

Een perceel wijland genaamd het Hoemansbroek groot 21 roeden geschat op 20 

guldens. 

De helft suijdwaards in een perceel houtwas en gagelveld gelegen als voor genaamd 

de Witrijtse velden groot in het geheel 66 roeden geschat op 25 guldens. 

Een perceel heijveld genaamd de Diepvelden groot omtrend 33 roeden geschat op 2 

guldens. 

Een derde part oostwaards een perceel heij en gagelveld gelegen als voor mede 

genaamd de Diepvelden groot in het geheel omtrend 66 roeden geschat op 3 guldens. 

Totaal van dit lot 225 guldens. 

Evenzo erfden de kinderen van Ekert een huis op den Hogen Berkt en een aantal 

percelen, totaal ook voor een bedrag van 225 gulden. 

Aldus gedaan en gepasseert ten kantoren van ons notaris binnen Bergeijk heden den 

27 september 1827 in bijwezen van Jan Herselman particulier en Jan Engelen 

werkman beide woonachtig te Bergeijk als getuigen hiertoe verzocht welke deze met de 

comparanten en ons notaris na voorlezing hebben getekend, except Allegonda en 

Maria Elisabeth van Ekert welke verklaren nimmer te hebben kunnen schrijven. 

 

Opmerking: Genoemde Arnoldus en Johannis van Ekert waren haarteuten (zie 

teutenlijst op deze website). 

 

Ruim een jaar later op 23 december 1828 verkochten Peter Theus en Johannes Loos de 

goederen die ze uit boven vermelde erfdeling verkregen hadden publiekelijk ten 

woonhuize van Peter Tilburgs herbergier van beroep (NAB 50, 1828, aktenr. 154). De 

opbrengst uit deze verkoop bedroeg 514 gulden. In de akte wordt nog vermeld dat op 

het perceel genaamd de “Witrijtse velden” drie eikenbomen worden gereserveerd die 

binnen 3 maanden zullen worden geruimd. Mogelijk dat Johannes Loos die 

schrijnwerker van beroep was deze eikenbomen goed kon gebruiken. 

 

Enkele weken daarvoor op 4 december was Leendert Loos, vader van Johannes en 

Johanna Loos en sinds 1812 weduwnaar van Anna Smets, overleden. Diezelfde maand 

nog verdeelden de kinderen Loos de erfenis van hun ouders. 
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Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 51, 1829,  aktenr. 154 

 

Compareerde voor ons Antonie van Galen, openbaar notaris resideerende te Bergeijk, 

kanton Eindhoven, Provincie Noord Braband in presentie van de na te noemen 

getuigen Johannis Loos meubelmaker wonende te Antwerpen, Provincie van dien 

zelfden naam en Anna Maria Loos huisvrouw van Peter Theuws, bouwman wonende te 

Bergeijk voorschreven met denzelven haren man geadsisteerd en tot het volgende 

gemachtigd dewelke verklaren met malkanderen te hebben gedeelt de onroerende 

goederen, en te manen pretentiën en kontante gelden, de comparanten aangekomen bij 

erffenis van hunne ouders Leendert Loos en Anna Smits beide te Bergeijk overleden en 

zulks in voege en maniere hierna volgende, 

 

Eerste lot, het welk is ten deel gevallen aan voornoemde Anna Maria Loos huisvrouw 

van Peter Theuws, 

 

Een huizinge, hof en aangelag gelegen te Bergeijk in de Broekstraat groot vijftig 

nederlandsche roeden, belent oost Hendrik Geraerts, west Jan Theuws, zuiden de 

kinderen Willem van der Linden, noord de straat, geschat op tweehonderd vijf en 

zestig gulden. 

Een perceel akkerland gelegen als voor genaamd den Molenakker, groot zeventien 

roeden belent oost Peter Theuws, west de kinderen Francis Ermen, geschat op vijf en 

dertig guldens. 

Een Perceeltje akkerland gelegen als voor genaamd het Wortelveld, groot zes roeden 

belent oost de weduwe Willem Valenberg, west eene weg, geschat op twintig guldens. 

Een perceel akkerland gelegen als voor genaamd het Brusselakkerke groot zeventien 

roeden belent oost Wouter Schoonen, west Bartel Schoonen, geschat op veertig 

guldens. 

Een perceel akkerland gelegen als voor genaamd Mijldenaarsakker groot een en 

twintig roeden belent oost Francis Henselmans, west Jan Theuws, geschat op twintig 

guldens. 

Een perceel akkerland gelegen als voor genaamd den Gijskensakker groot zeventien 

roeden belent oost Peter Theuws, west Cornelis Kuijken, geschat op vijf en dertig 

guldens. 

Een perceel akkerland gelegen als voor genaamd den groote Padakker groot vijftig 

roeden belent oost de kinderen Philip Nijssen, west Willem Thijssen, geschat op zestig 

guldens. 

Een perceel akkerland gelegen als voor genaamd het Loopense groot zeventien roeden 

belent oost Bernardus Hieman, west Willem Thijssen, geschat op vijf en dertig 

guldens, 

Een perceel akkerland gelegen als voor genaamd het Kuijpersveld groot negen en 

twintig roeden belent oost de weduwe Adriaan Loos, west den dijk, geschat op vijf en 

veertig guldens. 

Een perceel wijland gelegen als voor genaamd het Dijkbeemdje groot zeventien 

roeden belent oost Francis Henselmans, west den dijk, geschat op twintig guldens. 

Een perceel weiland gelegen als voor genaamd het Mijntjesbeemdje groot negen en 

twintig roeden belent oost Martinus Smulders, west Peter van Gompel, geschat op 
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zeventig guldens. 

Een perceel weiland gelegen als voor genaamd den Grooten beemd groot vijftig 

roeden belent oost de kinderen Philip Nijssen, west den loop, geschat op vijf en 

zeventig guldens. 

Een perceel gagelveld gelegen als voor genaamd het Ketsveld groot zeventien roeden 

belent oost Egidus Schoonen, west een dijkje, geschat op tien guldens. 

Totaal van het lot zevenhonderd dertig guldens. 

 

Tweede lot, het welk is ten deel gevallen aan voornoemde Johannis Loos, 

 

De kooppenningen van den door den comparante voor ons notaris publiek verkochte 

vaste goederen volgens acte dato drie en twintig december achtien honderd acht en 

twintig behoorlijk geregistreerd ten bedragen van vijf honderd veertien guldens. 

Zestien groote en kleine eiken en andere boomen staande voor en in het aangelag en 

Kuijpersveld welke den verkrijger naar goedvinden zal kunnen rooijen geschat op zes 

en veertig guldens. 

 

Van kontante gelden uit den boedel genoten honderd zeventig guldens. 

Totaal van het lot zevenhonderd dertig guldens. 

 

Zijnde voorschreven deeling gedaan in twee egale portien zonder dat den een aan den 

anderen iets behoeft uit te keeren zullende zij deelderen ieder hun bedeelde van 

stonden aan kunnen aanvaarden met de lasten van dien. Belovende zij deelderen deeze 

voorschreven deeling altoos te zullen en doen houden voor goed en van waarde onder 

verband als naar regten. 

 

Aldus gedaan en gepasseert ten kantore van ons notaris binnen Bergeijk heden den 

vier en twintigsten december achtienhonderd negen en twintig in bijwezen van de 

heeren Jan Herselman en Hendrikus Markmartus Fretier beide particulieren en te 

Bergeijk woonachtig als getuigen hiertoe verzocht welke deeze met de comparanten en 

ons notaris na voorleezing hebben geteekend. 
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Peter Theuws en Johanna Loos erfden behalve een aantal percelen ook het ouderlijk 

huis van Johanna in de Broekstraat sectie C nrs.181t/m183. In onderstaande afbeelding 

zijn deze percelen aangegeven met groene omlijning. De weg die ongeveer vanuit het 

midden naar rechtsonder loopt is de Vlieterdijk met rechtsonder nog een stukje van de 

rivier de Keersop. Zoals in de akte wordt aangegeven grensde het huis van Peter 

Theuws aan de westzijde aan Jan Theuws die, zoals we in par. 30 zagen, in het tweede 

huis oostwaards vanaf de hoek Vlieterdijk – Broekstraat woonde (afbeelding 7  pag. 

154). 

 

 

 
 

Afbeelding 8.  Gedeelte van de Broekstraat in 1832
16

. 

 

 

Johannes Loos die in Antwerpen woonde had natuurlijk niet veel aan percelen grond 

in Bergeijk. Hij erfde o.a. het geld uit de opbrengst van de publieke verkoop van de  

onroerende goederen die uit de nalatenschap van zijn oom Johannes Smets verkregen 

waren. Verder een aantal eikenbomen die hij waarschijnlijk vanwege zijn beroep als 

schrijnwerker goed kon gebruiken. 
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In par. 24 zagen we al dat Peter Theuws na overlijden van zijn ouders in resp.1832 en 

1836, het onderstaande deel van de erfenis verkreeg. 

 

Tweede lot hetwelk wordt aanbedeelt aan Peter Theuws, 

 

Een perceel weiland sectie C nr. 422 (Adriaansbeemd), geschat op 80 gulden. 

Een perceel bouwland sectie D nrs. 1251 en 1252 (Wegakkerke), geschat op 20 

gulden. 

Uit de op den 23 maart jongstleden voor ons notaris en getuigen gehoudene publieke 

verkooping van onroerende goederen behoorlijk geregistreerd aanbedeelt 100 gulden. 

Totaal van dit lot 200 gulden. 

 

In 1866 overleed Peter Theuws. Zijn zoon Leendert deed hiervan aangifte bij de 

Burgerlijke Stand van de gemeente Bergeijk. Uit de verschillende aktes blijkt wel hoe 

slordig toendertijd nog werd omgegaan met het schrijven van de achternamen. In deze 

overlijdensakte werd door de ambtenaar “Theus” geschreven, terwijl zoon Leendert 

zelf tekende met “Theuws”. 

 

 
 

Twee jaar later op 9 mei 1868 deed ook weer de oudste zoon Leonardus (Leendert) 

aangifte van het overlijden van zijn moeder Anna Maria Loos.  
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Enkele maanden daarna in augustus werd door de kinderen de nalatenschap van hun 

overleden ouders verdeeld. Hieronder is het origineel van de notarisakte, waarin de 

erfdeling werd vastgelegd, weergegeven. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 111, 1868, aktenr. 111 
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De twee jongste kinderen Peter en Maria Anna waren in 1868 nog ongehuwd. Peter 

was op dat moment 38 jaar oud en zijn zus Maria Anna 34 jaar. Beiden trouwden pas 

vijf jaar later in 1873. Peter erfde het ouderlijk huis dat, zoals we eerder in deze 

paragraaf zagen, in de Broekstraat was gelegen. Door herverkaveling waren de 

nummers van de percelen inmiddels gewijzigd in C 883 en C 884. 
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In onderstaand overzicht is het gezin van Peter Theuws en Anna Maria Loos 

weergegeven met daarbij de voorouders. De namen zijn vermeld zoals ze in de 

doopaktes genoteerd staan.  

 

 

 

   
VIIigab 

     

   
Petrus 

     

   
Bernardus 

     

   
Theus 

     

   
1754-1832 

     

   
X 1786 

     

   
Wilhelmina 

     

   
Bloks 
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I 

     

 
    I         

   I I I I I I I   

 
VIIIigaba VIIIigabb VIIIigabc VIIIigabd VIIIigabe VIIIigabf VIIIigabg 
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Theuws Helena Teeuws Teeuws Theuws Teuwens Teeuwens 
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IXigabda IXigabdb IXigabdc IXigabdd IXigabde 

  

  
Anna Wilhelmijna Leonardus Petrus Maria Anna 

  

  
Theus Theuws Theeuws Theeuws Theuws 

  
  

1823-1912 1825-1902 1827-1906 1829-1915 1833-1910 
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Lambertus Wilhelmus Anna Maria Maria Cornelis 
  

  
Box Rombouts van Vlerken Spooren Henselmans 

  
  

1801-1872 1817-1898 1840-1876 1849-1881 1831-1904 
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34. Willem (VIIIigabf) en Johannes Theuws (VIIIigabg) 

 

Willem en Johannes waren de twee jongste zonen van Peter Theuws en Willemijna 

Bloks (zie par. 24). Van Johannes is mij op dit moment weinig bekend. Uit de 

notarisakten van 1836 in par. 24 weten we dat hij toen in Antwerpen woonde en dat hij 

schrijnwerker van beroep was.  

 

Van Willem is mij iets meer bekend. Uit genoemde notarisakten blijkt dat hij in 1836 

in Rethy woonde en timmerman van beroep was. Toevallig vond ik in de Burgelijke 

Stand van de gemeente Bergeijk een overlijdensakte uit 1858 waarin ene Wilhelmus 

Theuws wonende in Bergeijk, oud 56 jaar en van beroep timmerman, weduwnaar van 

Anna Catharina van Breugel, aangifte doet van overlijden van zijn 23-jarige dochter 

Johanna geboren te Moll, van beroep dienstmeid. 

Bij navraag in het gemeentearchief van Moll, werd bevestigd dat daar een Willem 

Theeuwens had gewoond die daar op 20 februari 1832 trouwde met Anna Catharina 

Versant !!!, geboren 9 maart 1803 te Rethy en sinds 1829 weduwe van Petrus van 

Breugel die 10 april 1829 in Antwerpen was overleden. 

 

Uit het huwelijk tussen Willem en Anna Catharina zouden vier kinderen geboren zijn. 

In Moll werden geboren: 1 februari 1833 Joanna 

    30 maart 1835 Peter Frans 

    30 april 1841 Gregoor Napoleon 

 

en volgens het bevolkingsregister van Moll zou omstreeks 1838 nog een dochter 

Coleta geboren zijn, maar niet in Moll. 

Uit de gegevens van het archief te Moll blijkt dat Anna Catharina Versant  tussen 1841 

en 1846 overleden moet zijn,  maar niet in Moll. 

Willem die in het bevolkingsregister van Moll als Willem Theeuws geboekt stond, zou 

in 1849 van Moll naar Luijksgestel zijn vertrokken en in 1858 zou hij in Bergeijk 

gewoond moeten hebben, want daar deed hij aangifte van overlijden van zijn oudste 

dochter Johanna. 

Verder wordt in het bevolkingsregister van Bergeijk van de periode 1860-1875 nog 

ene Coletta Theuws genoemd geboren 12 juli 1840 te Rethy. Zij woonde in bij Peter 

Hoeks en Catharina Bloks, een nicht van genoemde Coletta. Dit moet dus de andere 

dochter van Willem geweest zijn. Waarom ze daar woonde en niet bij haar vader, is 

mij niet bekend. Mogelijk was Willem toen al overleden, hoewel ik nergens een 

overlijdensakte heb kunnen vinden,  niet in Bergeijk en ook niet in Luijksgestel. Ook 

in de bevolkingsregisters van Bergeijk en van Luijksgestel heb ik in de periode 

omstreeks 1850-1860 Willem Theuws niet kunnen vinden. 
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35. Genealogie van Stefanus Theuws (VIIIigcea) en Henrica van de Mosselaar 
 

Stefanus werd geboren in 1801 als oudste zoon van Martinus Theuws en Elisabeth 

Das. Zeven jaar later werd zijn zus Johanna Christina geboren, maar zij overleed een 

week na haar geboorte. Tien jaar na Stefanus werd nog een zoon Wilhelmus geboren. 

Hoewel vader Martinus vier broers en vier zussen had, was hij de enige die kinderen 

had. Zijn broers en zussen stierven op jonge leeftijd, bleven ongehuwd of hun huwelijk 

bleef kinderloos (zie par. 27). 

Stefanus trouwde 27 juli 1834 met Henrica van de Mosselaar die 8 september 1797 in 

St. Oedenrode was geboren als dochter van Adriaan van de Mosselaar en Elisabeth van 

den Dungen. Uit de trouwakte blijkt dat zij op dat moment dienstmeid was en in 

Bergeijk woonde. Uit het huwelijk van Stefanus Theuws en Henrica van de Mosselaar 

werden de volgende kinderen geboren. 

 

IXigceaa Elisabeth 

geboren: 10 oktober 1834, dv. Stefanus Theuws en Hendrina van de 

Mosselaar, getuigen Leendert van Galen notaris en Pieter 

Carel Jan van Galen particulier 

getrouwd: 26 mei 1866 met Nicolas Hubert in het Panhuis oud 32 jaar 

geboren te Born (Limburg) van beroep stukadoor. 

Overleden:   ? is september 1868 naar Antwerpen vertrokken  

  

IXigceab Johanna  Maria 

geboren: 22 juni 1839, dv. Stefanus Theuws en Hendrina van de 

Mosselaar, getuigen Leendert van Galen notaris en Pieter 

Carel Jan van Galen ontvanger 

getrouwd: 30 oktober 1872 met Peter Johannes van den Bogaert oud 

29 jaar, geboren te Luijksgestel van beroep bouwman 

overleden:   25 mei 1908 te Reek   

 

Het gezin van Stefanus Theuws woonde op het Loo op het perceel met 

kadasternummer E 658-659 Stefanus had dit huis met aangelegen weiland in 1838 op 

een veiling gekocht van de weduwe Petronella Wouters. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 76, 1838, aktenr. 120 

 

Eersten koop, een huis, tuin en aangelegen weiland te Bergeijk sectie E nummers 659 

en 658 groot negenentwintig roeden achtenvijftig ellen zijnde belast en zal de 

verkrijger hieruit jaarlijks moeten betalen een gulden vijfendertig centen in twee 

posten aan den armen van Bergeijk. 

Ingezet op honderdnegentig gulden bij Stefanus Theuws veldwachter wonende te 

Bergeijk afgehangen van vijfhonderd gulden en gedaalt op den inzet f.190,-, tien 

slagen tien gulden f.10,- 

Vervolgens niet meer gehoogd zijnde is denzelven kooper geworden voor de somme 

van tweehonderd gulden boven en behalve de armerente verklarende dezen koop aan 

te nemen belovende aan de konditie te voldoen f.200,-  
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Afbeelding 9.  Een gedeelte van het Loo in 1832
16

. 

 

Het hiervoor afgebeelde kaartje is een deel van de kadasterkaart van Bergeijk sectie E 

blad nr. 2 van het jaar 1832. Het huis stond op perceel nummer E 658, de blauw 

omlijnde rechthoek, met daarachter tuin en weiland E 659. De straat die vanaf 

linksboven op het Loo uitkomt is de tegenwoordige van den Tillaartstraat.  

 

Uit een notaris akte van 1833 (zie par. 27) weten we dat Stefanus schutter was in het 

garnizoen te ’s-Hertogenbosch, maar een jaar later staat in zijn trouwakte als beroep 

landbouwer vermeld. In 1835 werd Stefanus benoemd tot veldwachter. Hij volgde 

Johan Köhler ( bijnaam “Den Majoor”) op,  “een Duitser en van de Luthersche 

godsdienst”, zoals Panken in zijn dagboeken
10

 vermeld. Johan Köhler  overleed 20 

april 1835  en had vanaf 1818 de functie van veldwachter vervuld. 

 

Panken schrijft verder het volgende: 

 

“Voor zoo ver iemand wist, hadden alle veldwachters tot hiertoe hunne woonplaats op 

of bij het Hof. In dit jaar (1835) werden wegens de uitgestrekte gemeente twee 

personen tot veldwachter benoemd. De een zou op het Hof, de andere op ’t Loo wonen. 

Aangezien die voor ’t Hof onmiddellijk weder bedankte, bleef die van ’t Loo de 

betrekking van veldwachter voor de geheele gemeente met tractement als zijn 

voorganger (150 gulden) waarnemen. Zijn naam is Stephanus Theuws”. 

 

In januari 1853 vroeg Stefanus Theuws eervol ontslag aan als veldwachter. 

 

Omdat Stefanus en zijn broer Willem de enige kleinkinderen waren van Steven Theus 

en Johanna Smets en hun vader Martinus in 1833 was overleden, deelden zij in 1835 

mee in de nalatenschap van hun grootouders (zie par. 28).  

Een jaar later toen ook moeder Elisabeth Das overleed, verkochten Stefanus en Willem 

de boerderij en grond op de Weebosch (zie par. 27). Volgens deze verkoopakte was 

Willem toen dienstknecht. Hierna heb ik nergens meer iets over deze Willem kunnen 

terugvinden in de archieven van Bergeijk. Dus wat van hem geworden is blijft 

voorlopig een raadsel.  
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Nadat Stefanus in 1853 ontslag nam als veldwachter was hij nog enkele jaren 

rentmeester zoals blijkt uit diverse notarisaktes uit die periode, waarvan hieronder een 

voorbeeld. De rentmeester beheerde de onroerende goederen van eigenaren en regelde 

de verkoop van bijv. hakhout, hooi of nagras (tweede snee) zoals in onderstaande akte. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 100, 1857, aktenr. 65 

 

Extract uit het register van voorloopige aangiften tot  publieken verkoop van roerende 

goederen. 

Den zevenden september 1857 verscheen de Heer Ferdinand Willem Mensink zonder 

beroep wonende te Eindhoven, die ingevolge eene geregistreerde en ten dezen kantore 

gedeponeerde volmagt van den Heer Pieter Carel Jan van Galen notaris te Bergeijk, 

verklaarde, dat gemelde notaris te beginnen op maandag den zevenden dezer maand 

september des namiddags ten twee ure te Bergeijk in het veld ter plaatse genaamd de 

Weteringen in sectie E en D en volgende dagen ten verzoeke van Stefanus Theuws 

Rentmeester wonende te Bergeijk zal overgaan tot den publieken verkoop van nagras 

staande ter boven vermelden plaatse en andere roerende goederen, toebehoorende 

aan den verzoeker en aan Theodorus Klessens te Eersel, de Hervormde Gemeente te 

Bergeijk David Klein te Bergeijk en Baron Girard de Coehoorn te Sint Oedenrode, 

Winand Clermont te Maastricht en Jan Cornelis van Put te Antwerpen, waarvan hij 

acte heeft verzocht en deze heeft geteekend etc. 

 

Genoemde Winand Clermont bezat veel grond o.a. ook in Bergeijk. Zo kocht hij van 

de gemeente Bergeijk in 1850 ca. 360 ha heidegrond aan de grens met Belgie. In de 

jaren daarna werd dit gebied ontwikkeld tot wat we nu kennen als de Pelterheggen in 

het natuurgebied de Plateaux.
14 

 

 

In paragraaf   28 hebben we al gezien dat Fransis Theuws, oom van Stefanus Theuws, 

in 1852 zijn boerderij met grond op de Weebos verhuurde en ging inwonen bij 

Stefanus. Nog geen 3 maanden voor zijn dood werd de boerderij met grond voor 1150 

gulden verkocht aan Theodorus Jan Hoeks. Stefanus was de enige erfgenaam zoals 

ook blijkt uit de memorie van successie n..a.v. zijn overlijden. Waarschijnlijk is 

Willem, de broer van Stefanus, toch overleden, anders zou hij zeker als mede-

erfgenaam genoemd zijn. In de archieven van Bergeijk is echter geen overlijdensakte 

van hem te vinden. Mogelijk was hij vertrokken uit Bergeijk en elders overleden. 

 

 

In 1866 overleed Henrica van de Mosselaar, echtgenote van Stefanus Theuws. 

Schoonzoon Nicolaas in het Panhuis en de jongste dochter Maria deden in mei 1867 

aangifte van de nalatenschap van hun (schoon)moeder volgens onderstaande memorie 

van successie. 
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Bron: Memorie van successie, Henrica van de Mosselaar, 1866, inventarisnr. 58, akte 

nr. 119 

 

Memorie van aangifte der nalatenschap van Henrica van de Mosselaar echtgenoote 

van Stefanus Theuws overleden te Bergeijk den 13 Julij 1866. 

De ondergeteekenden Nicolas in het Panhuis stukadoor in gemeenschap van goederen 

gehuwd met Elisabeth Theuws zonder beroep en Maria Theuws zonder beroep allen 

wonende te Bergeijk en ten effecte dezes domicilie kiezende ter secretarie te Bergeijk 

verklaren, 

 

Dat hunne moeder, behuwd moeder Henrica van de Mosselaar echtgenoote van 

Stefanus Theuws te Bergeijk hare vaste en laatste woonplaats den dertienden julij 

1866 abintestato is overleden. 

 

Dat de overledene heeft nagelaten de volgende alle te Bergeijk gelegen onroerende 

goederen als voor de helft, 

Sectie E nrs. 658,659,787,577,424,425, 421, 1276,1278,1311,1312 en 1404, sectie F 

nr. 312, sectie C nrs. 335 en 554, sectie D nrs. 12 en 1832, zijnde bouw en weiland, 

hakhout, ontginningsgrond, huis en erf tezamen groot 4 bunder 41 roeden 98 ellen. 

Dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgename of in vruchtgebruik bezat 

en door haar overlijden geene periodieke uitkeering bij opvolging zijn overgegaan of 

vervallen. Eindelijk dat door niemand dan door de aangevers iets uit de nalatenschap 

van voornoemde erflaatster wordt geërfd of verkregen. 

Gedaan en geteekend te Bergeijk den zesden mei 1867. 

 

Genoemde percelen lagen voornamelijk in sectie E, het Loo en omgeving. Het perceel 

met kadasternummer E 658-659 was het eerder vermelde perceel waar het gezin van 

Stefanus Theuws woonde. 

 

In 1878 vertrok Stefanus samen met zijn jongste dochter Johanna Maria, haar man 

Peter Johannes van den Bogaert en hun 2 kinderen  naar Reek, een dorp vlakbij Grave. 

Zoals we in de hierna volgende notarisakte zullen zien was Peter Johannes van den 

Bogaert in 1882 veldwachter in dat dorp. Mogelijk is dat de reden geweest dat ze uit 

Bergeijk vertrokken zijn. De oudste dochter Elisabeth was met haar man in 1868 al 

naar Antwerpen verhuisd. 

 

Stefanus Theuws overleed 29 februari 1880 te Reek kort nadat hij 79 jaar oud was 

geworden. Bij de memorie van successie die in september van dat jaar werd 

opgemaakt, was onderstaande bijlage toegevoegd. Dit was een opgave van het 

onroerend goed dat Stefanus ten tijde van zijn overlijden nog in Bergeijk bezat. 
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Bron: Memorie van successie Grave, Stefanus Theuws, 1880, inv.nr. 71, aktenr. 54 

 

 
 

 

In oktober 1882 verscheen schoonzoon Peter Johannes van den Bogaert voor notaris 

Antonie van Galen i.v.m. een openbare verkoop van de hierboven genoemde goederen 

in Bergeijk. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 127, 1882, aktenrs. 211 en 220 

 

Heden den negenden october 1882 zal door Peter Johannes van den Boogaert 

veldwachter wonende te Reek in gemeenschap van goederen gehuwd met Maria 

Theeuws voor zich en heden nog in hoedanigheid van mondeling lasthebbende van a) 

Elisabeth Theeuws weduwe Nicolaas in ‘t Panhuis zonder beroep wonende te 

Antwerpen, moeder en voogdesse over hare twee minderjarige kinderen Theodorus 

Hubertus en Wilhelmus Hubertus in ‘t Panhuis en b) Theodorus in ‘t Panhuis, 

stukadoor wonende te Antwerpen, in hoedanigheid van toezienden voogd over 

bovengenoemde minderjarigen, door het ministerie van Antonie van Galen, notaris in 

het arrondissement s’Hertogenbosch, gevestigd ter standplaats Bergeijk in bijzijn der 

na te noemen mij notaris bekende getuigen,  
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ten herberge van Francis van Poppel te Bergeijk op het Loo worden geveild en op 

maandag den zestienden october 1882  des namiddags om vijf uur ten herberge van 

denzelfden, finaal worden verkocht de navolgende onroerende goederen gelegen te 

Bergeijk, etc 

 

Dan volgt een lijst van in totaal vijftien kopen waarvan, 

 

Koop één, Eene bouwplaats en bouwland E658 en 659 groot negenentwintig aren en 

achtenvijftig centiaren. Dezen koop is belast met eene armcijns aan de algemeenen 

armen te Bergeijk groot eene gulden vijfendertig cent s’jaars, eerstmaal door den 

kooper te voldoen den tweeden februarij 1883 in kapitaal begroot op zevenentwintig 

guldens. Ingezet door Isaak van Poppel smid op tweehonderdtachtig gulden en drie 

slagen. 

 

Dit was het perceel waar Stefanus Theuws met zijn gezin woonde voordat ze in 1878 

uit Bergeijk vertrokken. Het huis dat er gestaan had was waarschijnlijk toen al 

afgebroken. Dan volgen nog veertien kopen bestaande uit bouwland, weiland, 

dennenbos, en heide.  

 

Een week later bij de finale verkoop werd koop één toegewezen aan Isaak van Poppel 

voor de som van 290 gulden en een armrente van 27 gulden. De andere veertien kopen 

bestaande uit weiland, bouwland, heide, dennenbos, hakhout en ontgonnen gronden 

werden aan diverse personen verkocht voor een totaal bedrag van 1435 gulden. 

 

 

In het overzicht op de volgende pagina is het gezin van Stefanus Theuws weergegeven 

met daarbij zijn broer en zus, zijn ouders, zijn ooms en tantes en zijn grootouders. 

In de zevende generatie zien we dat als achternaam nog Theus wordt geschreven, maar 

in latere generaties verschijnt de “w” in de naam. Vanaf de negende generatie werd 

consequent Theuws geschreven. 
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36. Genealogie van Adriaan Theuws (IXigaaca) en Johanna Willems 

 

Adriaan Theuws werd 8 november 1814 geboren als eerste kind van Jan Joseph 

Theuws en Elisabeth Henselmans (zie par. 30). Op 6 oktober 1871 trouwde hij in 

Riethoven met de 51-jarige Johanna Willems, dochter van Francis Willems en Adriana 

Bots. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren hetgeen gezien de leeftijd van 

beide echtelieden niet zo vreemd is. 

Aanvankelijk woonden ze in Riethoven, maar in 1875 kocht Adriaan voor 350 gulden 

een huis in de Broekstraat van zijn broer Johannes, die dat huis in 1862 had gekocht 

van Gerardus van de Ven. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 118, 1875, aktenr. 123 

 

Heden den dertienden october 1875 verscheen voor mij Pieter Carel Jan van Galen, 

notaris in het arrondissement Eindhoven, ter standplaats Bergeijk Johannes Theuws, 

Jan zoon, metselaar wonende te Bergeijk die verklaart verkocht te hebben, bij deze in 

vollen en vrijen eigendom over te dragen aan Adriaan Theuws landbouwer wonende te 

Riethoven, hier tegenwoordig en aannemende, de volgende onroerende goederen 

gelegen te Bergeijk in sectie C nr. 882 huis en erf, groot vier aren veertig centiaren 

met last van overweg voor perceelen van de kinderen Jan van de Ven,waartegen de 

kooper heeft regt van overweg naar de straat over perceelen van de kinderen Jan van 

de Ven sectie C nrs. 878 en 894 en het regt van waterlossing over het perceel van 

dezelfde kinderen van de Ven sectie C nr. 879. 

Den verkooper aangekomen bij acte van overdragt verleden voor mij notaris den 

twintigsten december 1862 overgeschreven ten kantore van bewaring der hypotheken 

te Eindhoven den zevenden januarij 1863 in deel 187 nr. 58. 

De koopsom dezer overdragt beloopt volgens verklaring van partijen de som van 

driehonderd en vijftig gulden die de verkooper bekent ontvangen te hebben waarvoor 

kwitantie etc. 

 

Genoemd huis op sectie C nr. 882 lag aan de zuidkant van de Broekstraat. Uit 

gegevens van het kadaster van 1858 blijkt dat dit perceel in 1832 kadasternr. C 184 

had. Het huis lag dus niet ver van het ouderlijk huis van Adriaan en Johannes Theuws, 

dat zoals we eerder zagen op C nrs. 179-180 was gelegen (zie “Bergeijk in kaart). 

 

Nadat vader Jan Joseph in december 1875 was overleden, moeder was al in 1859 

overleden, werd in1881 de nalatenschap onder de kinderen verdeeld, waarbij Adriaan 

300 gulden erfde en diverse percelen waaronder de Hulsdonk, de Waterbeemd, een 

gedeelte van de Padakker, van de Teutenakker, van de Hoevenakker en van Bergmans 

beemd, bestaande uit bouw- en weiland en heide tezamen groot circa twee hectaren en 

drieendertig aren geschat op achthonderd gulden ( zie par. 30). 
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Op 26 april 1891 overleed Adriaan Theuws en een dag later kwam notaris Antonie van 

Galen bij Johanna Willems aan huis voor het opmaken van haar testament, waarvan 

hieronder een gedeelte is weergegeven. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 136, 1891, aktenr. 81 

 

“Ik stel of benoem tot erfgenamen mijner nalatenschap voor de eene helft mijn naaste 

bloedverwanten volgens de wet en voor de wederhelft de naaste bloedverwanten 

volgens de wet van mijnen vooroverleden echtgenoot Adriaan Theeuws, alsof zij door 

de wet tot de nalatenschap van laatstgenoemde waren geroepen geworden. 

Ik legateer aan het Roomsch Catholiek Kerkbestuur te Bergeijk op het Hof, de somma 

van een honderd vijfenzeventig gulden vrij van successierechten tot het celebreren van 

zielmissen en jaargetijden, voor mijnen vooroverleden echtgenoot en voor mij 

erflaatster, te doen naar welgevallen van den tijdelijken Pastoor, om door mijne 

erfgenamen binnen een half jaar na mijn overlijden aan den eerwaarden Heer 

tijdelijken Pastoor te Bergeijk op het Hof te worden uitgekeerd”. 

 

Nog geen twee weken daarna op 7 mei kwam ook Johanna te overlijden. In de 

dagboeken van Panken
15

  is daarover het volgende fragment te lezen: 

 

“Zondag 26 april 1891 stierf in de Broekstraat te Bergeijk Adrianus Theuws wordende 

daags daarna zijn vrouw de Sacramenten der stervenden toegediend. Deze overleed 7 

mei s’nachts en is naast haren man zaterdag begraven. Deze brave, orderlijke lieden, 

bewoonden alleen hun huis hetwelk verkocht en afgebroken werd”. 

De weduwe Adriaan Theuws kreeg dus, zoals Panken schrijft, de dag na het overlijden 

van haar echtgenoot, het sacrament der stervenden toegediend. Op diezelfde dag liet 

zij door notaris Antonie van Galen bovengenoemd testament opmaken. 

Enkele dagen later op 12 mei werd door de erfgenamen een aantal roerende goederen 

uit de nalatenschap van Adriaan Theuws en Johanna Willems publiek verkocht. Deze 

goederen bestonden o.a. uit vee, landbouwgereedschap, huisraad zoals meubels, potten 

en pannen, verder kleding, ham, spek , aardappelen, boekweit, hout en mest. De 

opbrengst hiervan bedroeg in totaal 435 gulden (NAB 136, 1891, aktenr. 84). 

 

Op 29 mei vond de provisionele verkoop plaats van de onroerende goederen , die een 

week later op 5 juni aan de hoogste bieder werden verkocht. Op de volgende pagina is  

een gedeelte uit de notarisakten van deze provisionele en finale verkoop weergegeven 
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Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 136, 1891, aktenrs. 88, 91 en 92 

 

 
 

 

Nadat in het stuk hierboven de erfgenamen zijn genoemd en de plaats waar de 

provisionele (veiling) verkoop en de finale verkoop zal plaatsvinden, volgt een 

opsomming van de verkoopvoorwaarden die hier niet worden vermeld. Dan volgt een 

lijst van in totaal elf kopen waarvan acht in Bergeijk, twee in Westerhoven en een in 

Riethoven. Naast het huis in de Broekstraat met erf en tuin, betreft het verder bouw- en 

weiland, heide en dennebos. Van de eerste twee kopen die het huis betreffen, is op de 

volgende pagina de originele tekst weergegeven. 
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In koop één werd alleen de bouwplaats met aangelag aangeboden, terwijl in koop twee 

ook het huis was inbegrepen. De erfgenamen besloten het huis af te breken en op 5 

juni, de dag van de finale verkoop, werden de bruikbare materialen verkocht aan 

Johannes Theuws, broer van de overleden Adriaan Theuws. 

 

Heden den vijfden juni 1891 des avonds ten zes ure wordt door Antonie van Galen 

notaris in het arrondissement s’Hertogenbosch ter standplaats Bergeijk in bijzijn der 

na te noemen mij notaris bekende getuigen verkocht te Bergeijk in de herberg van 

Leonardus Sengers, afbraak van een huis in de Broekstraat te Bergeijk ten verzoeke 

van 1. Genoemden Jan Daris als in huwelijk hebbende Maria Anna Theeuws, 2. 

Johannes Theeuws, metselaar en 3. Wilhelmus Theeuws, landbouwer allen te Bergeijk, 

4. Wilhelmus Willems, landbouwer, 5. Francis Willems, timmerman, 6. Hendrikus 

Willems, landbouwer en 7. Aan Antonie van de Laar, landbouwer als in huwelijk 

hebbende Maria Willems, allen te Riethoven. 

 

Dan volgt weer een opsomming van de verkoopvoorwaarden en, 

 

Na voorlezing van bovenstaande voorwaarden is het huis voor afbraak bestaande in 

steenen, balken en stro verkocht aan den medeverkooper Johannes Theeuws, 

metselaar wonende te Bergeijk voor de som van vijfenzeventig gulden. 

 

Diezelfde dag werd koop één verkocht,  

 

“Koop een, aan Pieter Johannes Kuijken voor de som van tweehonderdzesendertig 

gulden, die verklaard dezen koop gedaan te hebben voor en op mondelinge last van en 

te accepteeren voor Antonie van der Velden “.  

 

Ook de rest van het onroerend goed bestaande uit diverse percelen in Bergeijk, 

Westerhoven en Riethoven werd die dag verkocht. 

Voor een stamboom van deze familietak zie par. 30.  
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37. Genealogie van Johannes Franciscus Theuws (IXigaacc)  

 

Van deze Johannes Franciscus die 28 juli 1818 werd geboren als derde kind van Jan 

Joseph Theuws en Elisabeth Henselmans is mij nauwelijks iets bekend. Wel wordt hij 

nog vermeld in het bevolkingsregister van Bergeijk uit de periode 1840-1850, maar 

vanaf dat moment komt hij noch in de Burgerlijke Stand, noch in aktes die zijn familie 

betreffen niet meer voor. Mogelijk is er een fout gemaakt door de ambtenaar die het 

bevolkingsregister bijhield. In dit register van de periode 1840-1850 wordt namelijk 

vermeld dat zijn jongere broer Johannes, wiens naam in het register is doorgestreept, 

op 26 april 1841 vertrokken is naar Diessen. 

 

 
Opmerking:  In de eerste kolom  het perceelnummer C 179 waar het gezin woonde. 

 

Misschien was het niet Johannes, maar (Johannes) Franciscus die vertrokken is naar 

Diessen. Johannes wordt namelijk wel weer genoemd in het bevolkingsregister van 

latere periodes, terwijl (Johannes) Franciscus daar niet meer in voorkomt. 

Dat de ambtenaar fouten maakte is wel duidelijk. De geboortejaren van vier kinderen 

zijn verkeerd genoteerd in bovenstaand register. Adriaan werd namelijk geboren in 

1814, (Johannes) Franciscus in 1818, Johannes in 1823 en Cornelis in 1828. 

Helaas kon ik ook in het bevolkingsregister van Diessen (Noord Brabant) geen 

aanwijzing vinden dat zich daar in 1841 ene Johannes Franciscus, noch Johannes 

Theuws gevestigd zou hebben.  Een andere mogelijkheid is dat hier niet Diessen in 

Nederland, maar Diesen in Frankrijk bedoeld werd. Dit is een klein dorp in 

Lotharingen in het departement Moselle. Tenslotte trokken wel vaker mensen weg uit 

onze streek om hun geluk elders te zoeken, zoals bijv. Hendrik en Cornelis Bergmans 

die omstreeks 1800 ook al naar die streek vertrokken waren (zie par.   23). 
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39. Genealogie van Johannes Theu(w)s (IXigaace) en Anna Paulina Franken /    

Petronella van Poppel 

 

In het voorgaande hebben we gezien dat de letter “w” steeds vaker in de achternaam 

werd gebruikt, zowel in aktes van de Burgerlijke Stand als in notariële aktes, welke 

laatste aktes door betrokkenen meestal ook met  “Theuws” werden ondertekend.  

Voor deze tak van de familie geldt dit echter niet. In alle aktes van de Burgerlijke 

Stand wordt door de ambtenaar konsekwent als achternaam “Theus” vermeld, terwijl 

de betrokkenen de aktes in veruit de meeste gevallen ondertekenen met “Theuws”. 

 

Johannes Theu(w)s werd 19 april 1823 geboren als vijfde kind van Jan Joseph Theuws 

en Elisabeth Henselmans (zie par. 30). Op 3 februari 1853 trouwde hij met de 26- 

jarige Anna Paulina Franken, dochter van Hendrik Franken en Anna Lucia Sandon.  

Uit dit huwelijk werd slechts één kind geboren. Moeder Anna Pauwlina Franken 

overleed namelijk een half jaar na de geboorte van haar dochter op  11 juni 1854. 

 

Xigaacea Anna Elisabeth 

geboren: 24 december 1853, dv Johannes Theus en Anna Pauwlina 

Franken, getuigen Stefanus van Lieshout  en Antonij 

Willems 

getrouwd:   11 april 1877 met Cornelis Sengers 

overleden:   24 februari 1949 
 

Opmerking: Cornelis Sengers kocht in 1880 na zijn huwelijk met Anna Elisabeth 

Theus het huis van haar grootvader Jan Joseph Theuws (perceel C179) 

die in 1875 was overleden  (zie par. 30). 

 

Op 1 juli 1861 trad Johannes voor de tweede keer in het huwelijk met de 32- jarige 

Petronella van Poppel, dochter van Adriaan van Poppel en Johanna Leenen. Uit dit 

huwelijk werden nog vijf kinderen geboren. 

 

Xigaaceb Johannes Maria 

geboren: 18 augustus 1862, zv Johannes Theus en Petronella van 

Poppel, getuigen Cornelis Henselmans  en Peter Francis 

Willems 

getrouwd:   9 januari 1891 met Maria Francisca Box 

overleden:   13 maart 1947 

 

Xigaacec Johanna Maria 

geboren: 18 augustus 1862, dv Johannes Theus en Petronella van 

Poppel, getuigen Cornelis Henselmans  en Peter Francis 

Willems 

getrouwd:   ongehuwd, non in het klooster in Amsterdam 

overleden:   ? 
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Xigaaced Adrianus 

geboren: 14 juni 1864, zv Johannes Theus en Petronella van Poppel, 

getuigen Peter Theus en Peter Francis Willems 

getrouwd:   5 januari 1898 met Cornelia Geerts 

overleden:   24 december 1920 

 

Xigaacee Francis Cornelis 

geboren: 16 oktober 1866, zv Johannes Theus en Petronella van 

Poppel, getuigen Peter Francis Willems en Antonie Willem 

Hendrik Hiemann 

getrouwd:   ongehuwd 

overleden:   10 september 1886 

 

Xigaacef Petrus 

geboren: 7 januari 1870, zv Johannes Theus en Petronella van 

Poppel, getuigen Peter Francis Willems en Antonie Willem 

Hendrik Hiemann 

getrouwd:   4 januari 1902 met Wilhelmina Rombouts 

overleden:   1 januari 1954 

 

Uit de memorie van successie (inv .nr. 46, aktenr. 397) die in juli 1854 werd 

opgemaakt n.a.v. het overlijden van Anna Franken, blijkt dat Johannes samen met zijn 

dochter Anna Elisabeth thuis bij zijn vader woonde in de  Broekstraat op nr. 136. 

Na zijn huwelijk met Petronella van Poppel in 1861 kocht hij een huis elders in de 

Broekstraat met nog een aantal percelen grond zoals te lezen in onderstaand  stuk uit 

een notarisakte van dat jaar. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 105, 1862, aktenr. 187 

 

Voor mij Pieter Carel Jan van Galen notaris in het arrondissement Eindhoven 

gevestigd ter standplaats Bergeijk verscheen in tegenwoordigheid der na te noemen 

getuigen Gerardus van de Ven landbouwer wonende te Bergeijk die verklaart verkocht 

te hebben, door deze in vollen en vrijen eigendom over te dragen aan Johannes 

Theuws, Janzoon  metselaar wonende te Bergeijk hier tegenwoordig den koop 

aannemende met zijne regten en erfdienstbaarheden, de volgende goederen gelegen te 

Bergeijk als in sectie C nrs. 882 huis en erf, 881 tuin, 880 weiland het aangelag, 199 

weiland Schippers aangelag, 272 weiland de Vloeten met den eigendom der brug over 

de rivier voor dit perceel, het regt van weg over de perceelen van Jacobus van Hoof te 

Bergeijk in sectie C de nrs. 202, 690, 691, en 692 en met de lijdende erfdienstbaarheid 

van weg te verleenen voor de perceelen van genoemde Jacobus van Hoof in sectie C 

de nrs. 273 en 274,etc. 

 

En verder nog twee percelen bouwland sectie D nr. 706 de Waterlaat en D nr. 1203 de 

Buinders, totaal voor een bedrag van 1135 gulden. 

 

Opmerking:De notaris schreef in tegenstelling tot de gemeenteambtenaar  “Theuws”. 
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Afbeelding 10.  Gedeelte van de kadasterkaart van de Broekstraat sectie C in 1832
16

. 

 

Op bovenstaande kadasterkaart zien we van midden links naar rechtboven een stukje 

Broekstraat met linksonder de Vlieterdijk en rechtsonder de rivier de Keersop. Het 

huis dat Johannes in 1862 kocht stond op  perceel C nr. 882, maar in 1832 was dit 

nummer nog niet bekend. Uit gegevens van het kadaster van 1858 blijkt dat dit perceel 

in 1832 kadasternr. C 184 had. Het huis lag dus niet ver van het ouderlijk huis van 

Johannes Theuws, dat zoals we eerder zagen op C nrs. 179-180 was gelegen (zie 

“Bergeijk in kaart). Ook kocht hij o.a. het perceel C nr. 199 (midden op de kaart) dat 

in 1832 nog weiland was. Later zou hij op dat perceel gaan wonen zoals we verderop 

zullen zien. Aan de zuidkant van de Keersop lag het perceel de Vloeten C 272 dat ook 

in de notarisakte genoemd wordt.  

Bijna 20 jaar na het overlijden van zijn eerste echtgenote verscheen Johannes voor 

notaris van Galen voor het opmaken van de inventaris ten tijde van haar overlijden. 

Hieronder een gedeelte uit deze akte. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 116, 1873, aktenr .139 

 

Heden den zevenentwintigsten september 1873 des namiddags om vier ure ben ik 

Pieter Carel Jan van Galen notaris in het arrondissement Eindhoven ter standplaats 

Bergeijk in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen ten verzoeke van Johannes  
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Theuws Janzoon metselaar wonende te Bergeijk, weduwnaar van Anna Paulina 

Franken voor zich en als voogd over zijn met gemelde zijne overledene echtgenoot in 

echt verwekt minderjarig kind genaamd Elisabeth Theuws in tegenwoordigheid van 

Hendrik Franken senior schrijnwerker te Bergeijk in kwaliteit van toeziende voogd 

over gemeld minderjarig kind, om eene beschrijving op te maken van alle goederen 

welke de gemeenschap uitmaken tusschen den inventarisant en zijn genoemd 

minderjarig kind en zulks ter bewaring der rechten van partijen en van een ieder die 

daarbij belang mocht hebben etc. 

De inventarisant verklaart dat tot voormelde gemeenschap behoort hebben de 

volgende voorwerpen als potten, borden, lepels en vorken, twee kastjes, twee tafels, 

zes stoelen, brandijzer, haal, waterketel of moor, aardappelen, bruine boonen en 

manskleeren, door hem destijds gewaardeerd op veertig gulden, welke door hem zijn 

moeten worden verkocht om uit den opbrengst te voldoen de schuld aan Doctor Raupp 

en Keunen beiden te Bergeijk tezamen ten bedrage van veertig gulden, zoodat er niets 

meer over blijft. De kleeren en het goud van de vrouw genoemde Anna Paulina 

Franken hebben gediend ter vereffening der begrafeniskosten. 

De inventarisant verklaart dat met vorenstaande opgave alles is vermeld wat tot de 

gemeenschap van hem en zijn minderjarige kind behoort,waarna de inventarisant in 

handen van mij notaris in bijzijn van den toezienden voogd en de getuigen heeft 

afgelegd den eed dat hij niets heeft verduisterd noch gezien heeft noch weet dat iets 

verduisterd is wat tot gemelde gemeenschap behoort. 

Waarvan acte gedaan en verleden te Bergeijk op dato voormeld in bijzijn van Johan 

Lamm notaris klerk wonende te Bergeijk en Antonie Vereijken timmerman te Bergeijk 

beiden als getuigen. De verschenen personen de getuigen en ik notaris hebben deze 

acte onmiddelijk na voorlezing derzelve aan allen onderteekend. 

 

 
 

Op 13 oktober 1875 verkocht Johannes het huis dat hij in 1862 had gekocht aan zijn 

broer Adriaan voor een bedrag van 350 gulden (zie par. 36). Verderop zullen we zien 

dat hij op het perceel C 199, dat hij in 1862 als weiland had gekocht, was gaan wonen. 

 

Drie dagen na deze verkoop  op 16 oktober overleed zijn tweede vrouw Petronella van 

Poppel. Enkele maanden later werd onder toezicht van notaris van Galen de inventaris 

van de inboedel opgemaakt. Hieronder is de volledige notarisakte van deze 

inventarisatie weergegeven. 
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Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 119, 1876, aktenr. 3 

 

Heden den tienden januarij 1876 ten vijf ure des namiddags ben ik Pieter Carel Jan 

van Galen, notaris in het arrondissement Eindhoven ter standplaats Bergeijk, in 

tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, ten verzoeke van Johannes Theuws 

Janzoon metselaar wonende te Bergeijk, zo voor zich als in zijne hoedanigheid van 

vader en voogd over zijne vijf met wijlen Pietronella van Poppel in echt verwekte 

minderjarige kinderen genaamd Jan en Johanna beiden oud dertien jaren, Janus oud 

elf jaren, Francis Cornelis oud negen jaren en Peter Theuws oud zes jaren, in 

bijwezen van Isaac van Poppel, hoefsmid wonende te Bergeijk, in hoedanigheid van 

toeziend voogd over de vijf bovengenoemde minderjarigen, tot bewaring der rechten 

van partijen en van eenieder die daarbij belang mogt hebben, overgegaan tot de 

beschrijving van het meubilair, huisraad, goud en zilver, vee, 

landbouwgereedschapppen, ketels en papieren, mitsgaders van alles wat tot den 

boedel of nalatenschap van gezegde Pietronella van Poppel behoort of gerekend kan 

worden tot de gemeenschap van goederen tusschen den inventarisant en zijne gemelde 

kinderen kan behooren, alles op aanwijzing van gemelden inventarisant die na het 

overlijden van gemelde zijne echtgenoot in het bezit des boedels is gebleven. 

 

De waardeering der daarvoor vatbare roerende goederen zal geschieden door Pieter 

Johannes Kuijken, landbouwer wonende te Bergeijk, door den toezienden voogd 

gekozen als deskundige, welke schatter belooft de hem voorgelegde of aan te wijzen 

voorwerpen naar zijne beste kennis en wetenschap te zullen waardeeren. 

 

De inventarisant Johannes Theuws Janzoon geeft op dat hij met zijne echtgenoot 

genoemde Pietronella van Poppel in algeheele gemeenschap van goederen is gehuwd 

onder de werking der tegenwoordig werkende Nederlandsche wet te Bergeijk. Dat 

genoemde Pietronella van Poppel binnen deze gemeente Bergeijk is overleden den 

zestienden october 1875, met nalating der boven vermelde vijf minderjarige kinderen. 

Dat behalve de onroerende goederen door den inventarisant met genoemde echtgenoot 

bezeten de gemeenschap bestaat in een onverdeeld vierde deel in de nalatenschap der 

ouders van den inventarisant beide wijlen Jan Theuws en Elisabeth Helsemans, beiden 

te Bergeijk overleden, gelijk later bij eventuele scheiding blijken zal. 

 

Dat hij inventarisant heeft een kind genaamd Elisabeth Theuws, door den 

inventarisant in een vroeger huwelijk verwekt met wijlen Anna Pouwlina Franken, van 

welker laatste nalatenschap of gemeenschap hij in bijwezen van den toeziende voogd 

heeft geformeerd eene boedelbeschrijving verleden voor mij notaris den 

zevenentwintigsten september 1873, behoorlijk geregistreerd waaruit blijkt dat 

daarvan geene baten noch lasten bestonden. Alsnu overgaande tot de beschrijving der 

roerende goederen dezer gemeenschap zijn aanwezig bevonden en geschat. 

 

Een os 150 gulden, drie koeijen 225 gulden, eene hoogkar, aardkar, ploeg, eegd, 

schuppen en wan op 76 gulden, een schaap op 10 gulden, een varken op 35 gulden, 

een wanmolen, stand, tobben, melkgereedschap en twee koeketels 21 gulden, een klok 

8 gulden, aan potten en een emmer 6 gulden, een vuurpan en meubilair 8 gulden,   
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ossentuig, schuppen, moor, haal en vuurgerei op 7 gulden, aan stouten turf 30 gulden, 

aan kippen, rog en eefde, lampen en een waterput 10 gulden, aan nieuw linnen 16,50 

gulden, een kabinet, een latafel, tafels en stoelen 19 gulden, aan beddengoed 50 

gulden, aan rellen en linnen 8 gulden, op den zestienden october jongstleden was 

aanwezig aan hooi 70 gulden, aan stroo 70 gulden, aan toemet 35 gulden, aan spurrie 

voor 3 gulden, aan aardappelen voor 50 gulden, aan rogge voor 90 gulden, aan 

boekweit voor 5 gulden, aan haver voor 35 gulden en aan evie voor 5 gulden terwijl 

alstoen eenigen der bouwlanden waren bezaaid waarvan het mest en zaadgoed wordt 

geschat op 50 gulden.  

 

De kleederen der vrouw zullen voor de kinderen worden aangemaakt waartegen de 

manskleederen ook niet zijn gewaardeerd. Eindelijk geeft de inventarisant op dat hij 

voor metselaarswerk van diversen te vorderen heeft de somma van 60 gulden. 

Het voordeelige van dezen inventaris beloopt 1152,50 gulden. 

 

Het passief bestaat in de navolgende schulden, 

Aan Cornelis Kuijken, koopman te Bergeijk wegens geleende gelden om gekochtte 

onroerende goederen af te betalen bij acceptatie gegeven in 1877 1400 gulden. 

Intresten ad vier en een kwart percent sedert 24 junij 1875, 18,75 gulden.  

 

Aan Jaques van Poppel hoefsmid te Bergeijk voor geleend geld 800 gulden met 

intresten sedert 16 maart 1875 ad vier percent 18,66 gulden. Aan denzelfden Jaques 

van Poppel voor geleend geld 60 gulden. 

 

Aan den notaris van Galen voor gekocht op koopdagen 12 gulden.  

 

Aan Doctor Raupp voor visiten en medicamenten 15 gulden. 

 

Aan winkelschulden bij Peter Joseph Aarts en kinderen Bots te Bergeijk 13 gulden. 

Aan dito bij Johannes Swinkels te Westerhoven 7 gulden. 

 

Het passief beloopt 2344,41 gulden. 

 

Eindelijk is uit de gemeenschap betaald voor begrafeniskosten der moeder van de 

minderjarigen hetwelk door de gemelde kinderen weer in de gemeenschap moet 

worden gebragt 50 gulden. 

De inventarisant verklaart geene vorderingen ten laste zijner minderjarige kinderen te 

hebben. Alsnu heeft de inventarisant Johannes Theuws Janzoon voornoemd in 

bijwezen van den schatter, den toeziende voogd en de getuigen in handen van mij 

notaris afgelegd den voorgeschreven eed  "Dat hij niets heeft verduisterd noch gezien 

heeft noch weet dat iets verduisterd is ". Daarna heeft de inventarisant zich opnieuw 

belast met de bewaring der goederen tot deze bezitting behoorende, belovende die ten 

allen tijde te zullen opleveren aan de daarop regt hebbenden of verkrijgenden conform 

de wet. Na hiermede gevaceerd te hebben van des namiddags vijf tot negen ure van 

denzelfden dag heb ik notaris deze boedelbeschrijving gesloten. De verschenen 

personen en de getuigen zijn allen aan mij notaris bekend.  
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Op 16 juni 1896 deed Peter Theus  oud 26 jaar aangifte van het overlijden van zijn 

vader Johannes Theus. Twee dagen later werd Johannes al begraven hetgeen we 

kunnen opmaken uit onderstaande tekst uit de dagboeken van meester Panken 
15

. 

 

Het talrijk te Bergeijk bestaande broederschap der Kindsheid hield het jaarlijkse feest 

woensdag 17 juni onder allerplechtigst weder. Zeer veel volk ook uit naburige dorpen 

waaronder een achttal geestelijken was er tegenwoordig. De pastoor deed een 

hoogmis en die van het Loo de predikatie van een half uur. Men luidde lang voor en na 

de mis de klokken. Uit de grootste viel de klepel toen men toch met luiden zoude 

eindigen. Hij werd er nog dien dag ingehangen, doch den volgenden dag, toen men ze 

weder luidde bij de begrafenis van J Theuws brak het touw, kort eer men wilde 

ophouden. 

Enkele maanden later  op 30 november werd door de kinderen van Johannes een 

veiling gehouden waarbij onroerende goederen te koop werden aangeboden.  

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 141, 1896, aktenrs. 140 en 144 

 

Heden den dertigsten november 1896 wordt door Peter Theuws landbouwer wonende 

te Bergeijk voor zich en als toeziende voogd over na te noemen minderjarigen en voor 

heden nog als mondeling lasthebbende van Anna Elisabeth Theuws, weduwe van 

Cornelis Sengers voor zich en als moeder en voogdesse over Martinus Cornelis, 

Johannes Cornelis, Alphons Cornelis, Leonardus Cornelis, Paulina, Cornelis, Maria 

Anna Catharina en Petronella Elisabeth Sengers, landbouwster wonende te Bergeijk, 

van Johannes en Adrianus Theuws beiden metselaar en te Bergeijk wonende en van   
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Johanna Theuws religieuse, wonende te Amsterdam, door Antonie van Galen, notaris 

in het arrondissement s'Hertogenbosch ter standplaats Valkenswaard in bijzijn der na 

te noemen mij notaris bekende getuige geveild ten herberge van Antonie Francis 

Moeskops te Bergeijk om op maandag den zevenden december aanstaande finaal te 

worden verkocht aldaar ten herberge van Leonardus Sengers telkens des avonds ten 

zes ure, die hierna te noemen onroerende goederen allen te Bergeijk gelegen. 

Bovengenoemde verkoopers zijn tot dezen verkoop bevoegd als volgt: Anna Elisabeth 

Theuws, weduwe Cornelis Sengers, als kind uit het eerste huwelijk van Johannes 

Theuws overleden te Bergeijk zestien juni dezes jaars en van Lina Franken, overleden 

te Bergeijk in 1855 (moet zijn 1854!!) en de onenige verkoopers als kinderen uit het 

tweede huwelijk van Johannes Theuws genoemd en van Petronella van Poppel 

overleden te Bergeijk den zestienden october 1875, en voor zooveel de aandeelen der 

minderjarige betreft bij beschikking van den heer kantonrechter te Eindhoven van den 

veertienden november dezes jaars. 

 

Dan volgt een opsomming van de verkoopvoorwaarden en vervolgens een lijst van de 

diverse kopen waarvan, 

 

Koop één, huis, stal, schuur, bouw- en weiland C 1302 en 1303 groot twee en zeventig 

aren vijftig centiaren. De kooper kan de fruitboomen overnemen tegen twintig gulden 

boven de koopsom. Ingezet door Bartholomeus Burgmans, metselaar, op een duizend 

een honderd gulden, 

 

en verder nog een twaalftal percelen o.a. C 272 weiland de Vloet, C 298 weiland de 

Koekoek, C 1246 weiland Bergmansbeemd, D 706 bouwland de Waterlaat, D 1203 

bouwland de Hoverakker, D 1224 bouwland de Molenakker, D 2115 bouwland de 

Vleut, D 2119 bouwland de Hoevenakker, D 696 bouwland de Berktenakker, C 1251 

bouw- en weiland de Tus en C 1253 en 1256 heide en broekgrond de Tus. 

 

Een week later werden in de herberg van Leonardus Sengers de genoemde kopen aan 

de hoogste bieders verkocht. Een aantal kopen werden door de eigen kinderen gekocht, 

o.a. het huis dat aan de oudste zoon Johannes (Jan baard) werd verkocht. 

 

“Daarna niet meer gehoogd zijnde verklaren de verkoopers na telling en gehouden 

beraad, koopen een en twee (weiland C 272 de Vloet) op te houden voor Jan Theuws, 

medeverkooper om bij deeling ten zijnen name te brengen voor zestien honderd vijf en 

zestig gulden”. 

 

Waarvan akte gedaan en verleden te Bergeijk op dato aan het hoofd dezer akte 

vermeld in bijzijn van Jacob Marinus van Weele klerk wonende te Valkenswaard en 

van Gerardus Smets veldwachter wonende te Bergeijk, beiden als getuigen die deze 

akte met de verkoopers, de koopers en de notaris na voorlezing hebben onderteekend. 

 

Zoals op de volgende bladzijde is te zien ondertekenen alle kinderen de notarisakte 

met “Theuws”, van boven naar beneden Johannes, Adrianus, Anna Elisabeth en Peter. 
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Het ouderlijk huis dat door zoon Johannes werd gekocht stond op perceel C 1302 en 

1303 zoals de akte vermeld. Uit gegevens van het kadaster weten we dat deze twee 

percelen in 1862 nog uit één perceel bestond met kadasternummer C 199. In dat jaar 

had vader Johannes dit perceel als weiland gekocht van Gerardus van de Ven.  

Nadat vader Johannes in 1875 een huis in de Broekstraat had verkocht aan zijn oudste 

broer Adriaan, had hij zich op perceel C 199 gevestigd en zijn de kadasternummers 

gewijzigd in 1302 voor het bebouwd gedeelte en 1303 voor het aangelegen bouw- en 

weiland.Vergelijk afbeelding nrs. 10 en 11, beide geven hetzelfde stukje Broekstraat 

weer in 1832 resp.1947. Midden op onderstaande kaart liggen de percelen nr. 1302 en 

1303 (rood omlijnd). Welke familie op het blauw omlijnde perceel woonde zien we in 

par .45. 

 

 
 

Afbeelding 11.  Kadasterkaart van de Broekstraat in 1947 (Stichting Eicha). 
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Voor de verkoop van het onroerend goed werd Peter Theuws gemachtigd door zijn zus 

Johanna die religieuse was en in Amsterdam woonde. 
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In januari 1897 werd door de kinderen van Johannes Theuws nog een aantal roerende 

goederen verkocht uit de nalatenschap van hun vader.  

 

Bron: Notarieel archief van Valkenswaard, NAV 87, 1897, aktenr. 5 

 

O.a. werden verkocht een koe, varken, landbouwgereedschappen, meubels, haver, 

roggestro, hooi, mutserd, ham, en aardappelen, totaal voor een bedrag van 334,55 

gulden. 

 

Tenslotte vond op 4 februari 1902 de definitieve verdeling van de nalatenschap plaats.  

 

Bron: Notarieel archief van Valkenswaard, NAV 92, 1902, aktenr. 30 
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De totale waarde van de kopen die in 1896 bij de finale verkoop niet aan derden waren 

verkocht, werd nu geschat op 2100 gulden. Bovendien was aan contant geld nog 700 

gulden aanwezig zodat de erfenis in totaal 2800 gulden bedroeg. Hiervan ging 1/10 

deel, dus 280 gulden naar Anna Elisabeth, kind uit het eerste huwelijk. De overige 

2520 gulden werd onder de 4 kinderen uit het tweede huwelijk verdeeld die ieder 630 

gulden kregen, zodat de verdeling als volgt was: 

 

1. Johannes verkreeg het huis en perceel C nr. 272 met een waarde van 1655 

gulden en had dus 1025 gulden teveel ontvangen die hij in de erfdeling moest 

inbrengen. 

2. Johanna ontving 630 gulden aan contanten. 

3. Adrianus verkreeg de percelen D nr. 1224 en C nr. 1251 met een waarde van 

200 gulden plus 430 gulden van zijn broer Johannes. 

4. Peter verkreeg perceel D nr. 2115 met een waarde van 115 gulden plus 515 

gulden van zijn broer Johannes. 

5. Anna Elisabeth verkreeg perceel D nr. 1203 met een waarde van 130 gulden 

plus 80 gulden van haar halfbroer Johannes en nog 70 gulden aan contant geld. 

 

 

 

 

Op de volgende pagina is een overzicht weergegeven van het gezin van Johannes 

Theus met zijn eerste echtgenote Anna Franken en later met Petronella van Poppel. 

Ook de broers en zussen en ouders van Johannes zijn in het overzicht opgenomen. De 

namen zijn vermeld zoals deze in de Burgerlijke Stand (BS), die in 1811 werd 

ingevoerd, zijn opgetekend. Uit dit overzicht blijkt al dat men het niet erg nauw nam 

met de juiste schrijfwijze van de achternaam. In de volgende paragraaf zullen we zien 

dat de nakomelingen van Wilhelmus, de jongere broer van Johannes, die wel als 

Theuws in de BS is opgenomen, de naam Theuws zijn blijven voeren. 

Eerder hebben we al gezien dat ook andere takken van de familie geleidelijk over zijn 

gegaan naar de naam Theuws. Een uitzondering hierop is het gezin van Johannes 

Franciscus Theus uit Westerhoven (zie par. 41). 
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39. Genealogie van Wilhelmus Theuws (IXigaach) en Johanna Schippers 

 

Wilhelmus Theuws werd 31 mei 1831 geboren als jongste kind van Jan Joseph 

Theuws en Maria Henselmans (zie par. 30). Op 21 mei 1870 trouwde hij met Johanna 

Maria Schippers, de 32-jarige dochter van Peter Johannes Schippers en Francijna 

Maas. In die tijd moest men, wanneer men ging trouwen, o.a. een certificaat kunnen 

overleggen waaruit bleek dat de bruidegom aan zijn verplichting ten aanzien van de 

Nationale Militie had voldaan. Dit certificaat werd afgegeven door de commissaris van 

de koning in de provincie. Hieronder het certificaat van Wilhelmus Theuws gedateerd 

3 mei 1870 dus ruim twee weken voor hij ging trouwen. Wilhelmus was vrijgesteld 

van de Nationale Militie vanwege broederdienst zoals uit dit certificaat blijkt. 
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Uit het huwelijk van Wilhelmus Theuws en Johanna Schippers werden de volgende 

kinderen geboren. 

 

Xigaacha Johannes 

geboren: 1 februari 1872, zv Wilhelmus Theuws en Johanna Maria 

Schippers, getuigen Stefanus Willibrordus Aarts  en Peter 

Fransis Willems 

getrouwd: 8 januari 1900 te Neerpelt  met Anna Barbara de Gruijter 

overleden 18 mei 1902 te Neerpelt, en hertrouwd  te 

Bergeijk 25 april 1904 met Antonia van de Velden  

overleden:   24 januari 1949 te Lommel 

 

Xigaachb Francisca Johanna 

geboren: 27 mei 1875, dv Wilhelmus Theuws en Johanna Maria 

Schippers, getuigen Gerardus Smets  en Peter Fransis 

Willems 

getrouwd:   7 februari 1902 met Wilhelmus Vosters 

overleden:   13 oktober1953 te Bergeijk 

 

Xigaachc Cornelis Franciscus 

geboren: 20 april 1879, zv Wilhelmus Theuws en Johanna Maria 

Schippers, getuigen Gerardus Smets  en Peter Fransis 

Willems 

getrouwd:   5 mei 1905 met Catharina Theuws (Xigaaefh) 

overleden:   5 januari 1959 te Eindhoven 

 

Xigaachd Peter Johannes 

geboren: 21 november 1882, zv Wilhelmus Theuws en Johanna 

Maria Schippers, getuigen Gerardus Smets  en Peter 

Fransis Willems 

getrouwd:   15 mei 1908 met Elisabeth Daris 

overleden:   25 maart 1951 in het St.Joseph ziekenhuis te Eindhoven 

 

In het certificaat op de vorige pagina en in de geboorteaktes van de eerste drie 

kinderen staat dat Wilhelmus van beroep stoeldraaier was. Een stoeldraaier was een 

meubelmaker speciaal gericht op het maken van stoelen. Bij de aangifte van Peter 

Johannes wordt landbouwer als beroep vermeld. Het zal wel een kleine boer geweest 

zijn die daarnaast nog het beroep van stoeldraaier uitoefende. 

 

Wilhelmus Theuws woonde in de Broekstraat naast het ouderlijk huis dat de kinderen 

van Jan Joseph Theuws in 1880 aan Cornelis Sengers verkocht hadden (zie par. 30). 

Dit blijkt uit het bevolkingsregister van Bergeijk periode 1890-1900. Wilhelmus 

woonde op A nr. 161 en Cornelis Sengers op A nr. 160. Wilhelmus had dit huis op 

perceel C nr. 1113 in 1881 verkregen bij de verdeling van de nalatenschap van zijn 

ouders (zie par. 30). Ook  uit het volgende fragment uit de dagboeken van meester 

Panken weten we waar Wilhelmus precies woonde. 
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Bron: De dagboeken van P.N.Panken,  Dr.Peter Meurkens , noot 2117,  27 april 1893 

Ten tweeden male hoorde ik alsmede 25 april s’avonds half tien ure de brandklok. In ’t 

ruime woonhuis van Cornelis Sengers in de Broekstraat, dien ik ¼ uur geleden nog op 

’t Hof gesproken had ontstond in zijne schuur brand, spoedig na zijne tehuiskomst. 

Evenals dien voormiddag bij G. Verhoeven verspreiden de vlammen zich bliksemsnel 

door al de vertrekken en eveneens door de aangrenzende westelijke huizen van W. 

Theus en weduwe Karel Burgmans. Spoedig vatten ook 2 bijgebouwen van wijlen 

P.Kuiken en van H.v.Herk vuur, doch de brandspuit van het Loo heeft het woonhuis 

behouden. Die van ’t Hof, even nadat genoemde aangekomen, pompte tegelijkertijd; 

doch er was geen water dan in de drinkputten. Ware die voorraad grooter en de felle 

droogte niet zoo erg geweest, zoude een en ander beter gered worden zijn. De 

meubelen van Sengers in het huis van Sengers en het huis van W.Theus, beide niet 

hoog verzekerd bij de M.(aatschappij) te Oudkarspel, gaf ik den volgenden 

voormiddag kennis. Namens deze kwam reeds een gemachtigde uit Nieuwe –Amstel, 

vrijdag deze beide schaden tot de meeste voldoening der deelhebbers regelen. Al de 4 

genoemde panden waren geassureerd, de inboedels niet van W.Theus en de wed. 

Burgmans, noch van Petronella Hoeks in eene kamer van dat huis wonende. 

Bij een brand in april 1893 in het huis van Cornelis Sengers, had het naastliggende 

huis van Wilhelmus Theuws ook brandschade opgelopen. Gelukkig was zijn huis 

tegen brandschade verzekerd maar helaas niet zijn inboedel. Dat zijn huis verzekerd 

was, was één van de voorwaarden bij een geldlening die hij in 1884 was aangegaan. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 129, 1884, aktenr. 70 
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Dan volgen een aantal voorwaarden betreffende betaling van rente en aflossing van de 

schuld van 925 gulden. Wanneer Wilhelmus in gebreke zou blijven voor wat betreft 

betaling, was de geldverstrekker Pieter Johannes Kuijken gerechtigd, onderstaande 

onroerende goederen van Wilhelmus Theuws publiek te verkopen. 

 

 
 

In het laatste deel van de akte staan nog enkele andere voorwaarden genoemd, waarbij 

de eerder genoemde verplichting tot verzekeren van de gebouwen tegen brand. 

 

 
 

De veldnamen van de percelen C444, C445 en D1160 die in deze akte genoemd 

worden, blijken al heel oud te zijn zoals is te lezen in het boek “Bergeijk in kaart” 
4
. 

De percelen C444-445 hadden als veldnaam “Wiel” en waren gelegen in de 

Kromhurken. In een akte uit het rechterlijke archief van Bergeijk (RAB 35, 378 ) uit 

1699 komt deze naam al voor,”een kwaad uitgeklot weyveld genaamd de Wiel”. Wiel 

zou een poel of moeras zijn, in dit geval een drassig weiland waar turf was gestoken. 

Perceel D1160 was akkerland met als veldnaam “Ekert” en lag in het gebied 

Molenakkers en wordt al in 1599 genoemd “den groten en cleynen eeckert” (RAB20).  



225 
 

De percelen C444-445 had Wilhelmus Theuws in 1877 verkregen uit de nalatenschap 

van Jacob Maas, grootvader van Johanna Schippers van moeders kant. 

Na overlijden van de ouders van Johanna Schippers in 1874 en 1878, werden in juni 

1878 een aantal onroerende goederen uit hun nalatenschap publiek verkocht, totaal 

voor een bedrag van 1988 gulden. Naast een aantal percelen bouw- en weiland was 

daarbij ook het huis dat was gelegen op perceel B528-530 (NAB 121, aktenrs. 87 en 

91). Dit perceel lag aan de zuidkant van den Hoek
4
. 

Na de publieke verkoop werd de rest van de nalatenschap onder de kinderen Schippers 

verdeeld. Hieronder een gedeelte uit de notarisakte van deze erfdeling. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 121, 1878, aktenr. 92 

 

Heden den derden der maand junij 1878 verscheen voor mij Pieter Carel Jan van 

Galen, notaris in het arrondissement s’Hertogenbosch ter standplaats Bergeijk in 

tegenwoordigheid der na te noemen mij notaris bekende getuigen, 

1. Willem Theuws gehuwd met Johanna Schippers 

2. Jan van Kuijk gehuwd met Anna Elisabeth Schippers 

3. Theodorus Willems leerlooijer gehuwd met Francisca Schippers 

4. Jacobus Schippers allen bouwlieden en wonende te Bergeijk 

5. Jacobus Groenen spoorwegbeambte wonende te Eindhoven gehuwd met 

Hendrika Schippers 

6. Maria Schippers dienstmeid te Waalre 

7. Catharina Schippers dienstmeid wonende te Waalre 

Gemelde mannen zijn met hunne genoemde vrouwen gehuwd in algeheele 

gemeenschap van goederen die verklaren met elkander te hebben gescheiden of 

verdeeld de nalatenschap huns vaders en behuwd vader Pieter Schippers overleden te 

Bergeijk den derden mei laatstleden van wie zij deelers de eenige kinderen en 

erfgenamen zijn. 

De nalatenschap welke door de comparanten verdeeld wordt bestaat in het 

navolgende: 

Onroerende goederen gelegen te Bergeijk, 

a. Weiland en bouwland sectie B nummers 515, 516 en 54 tezamen groot veertig 

aren drie en twintig centiaren geschat op driehonderdenvijftig gulden. 

b. Weiland en hakhout sectie B nummer 74 en sectie C nummer 296 groot 

eenendertig aren en tachtig centiaren geschat op eenhonderdtweeenzeventig 

gulden. 

c. Heide in sectie B nummer 993 groot tweeentachtig aren en zestig centiaren 

geschat op zevenenzeventig gulden. 

d. Provenu van verkochtte roerende goederen tweehonderddertien gulden. 

e. Provenu van verkochtte onroerende goederen den zevenentwintigste mei en 

heden de somme van éénduizend negenhonderd en achtentachtig gulden. 

Totaal van het te verdeelene tweeduizend achthonderd gulden, waarvan aan ieder der 

comparanten één zevende toekomt dus vierhonderd gulden. 

 

Wilhelmus Theuws erfde hierbij geen onroerende goederen maar een bedrag van 

vierhonderd gulden.  
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Waarvan acte, 

Verleden te Bergeijk op dato voorschreven in bijwezen van de Heeren Stefanus 

Willebrordus Aarts hoofdonderwijzer en Antonie Theuws hulponderwijzer beiden 

wonende te Bergeijk als ten deze verzochtte getuigen die deze acte van scheiding met 

de comparanten en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing denzelve aan allen 

hebben onderteekend alles ten huize en herberge van de weduwe Leonardus Daris. 

 

 

In par.  30 hebben we al kunnen lezen dat Wilhelmus na overlijden van zijn ouders Jan 

Joseph Theuws en Elisabeth Henselmans bij de erfdeling in 1881 een huis, een aantal 

percelen grond en een bedrag in contanten had verkregen, totaal voor een bedrag van 

elfhonderd gulden. 

 

Op 24 januari 1903 deed Cornelis Franciscus Theuws aangifte bij de Burgerlijke Stand 

van het overlijden van zijn moeder Johanna Maria Schippers. Zij werd 65 jaar oud. 

Drie jaar later op 17 maart 1906 overleed ook vader Wilhelmus Theuws in de leeftijd 

van 74 jaar. Ook nu deed zoon Cornelis Franciscus aangifte van dit overlijden. 

 

 

 
 

Uit de tekst op zijn bidprentje kunnen we opmaken dat hij ziek was. Onderaan het 

bidprentje zien we de naam S.W.Aarts. Dit was Stefanus Willebrordus Aarts die in 

bovenstaande notarisakte als getuige optrad. Hij was na zijn functie als 

hoofdonderwijzer onder andere ook koster in de parochiekerk St.Petrus Banden.  



227 
 

Ruim een maand na het overlijden van Willem Theuws werd voor notaris Antonie van 

Galen, die toen in Valkenswaard was gevestigd, de nalatenschap onder de vier 

kinderen verdeeld. 

 

Bron: Notarieel archief van Valkenswaard, NAV 96, 1906, aktenr.  82 

 

 
 

Opmerking:  Zou men toen al niet meer geweten hebben dat vader op 17 maart was 

overleden i.p.v. 23 februari zoals in de akte staat vermeld !!! 
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Willem Vosters alias Post Wil erfde dus het huis in de Broekstraat met alle percelen en 

moest de andere drie erfgenamen ieder 500 gulden betalen. Het kadasternummer van 

het perceel waar het huis stond was inmiddels gewijzigd van C1113 naar C1390. 
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In onderstaand overzicht is het gezin van Wilhelmus Theuws en Johanna Schippers 

weergegeven . Ook de broers en zussen en ouders van Wilhelmus zijn in het overzicht 

opgenomen. De namen zijn weer vermeld zoals deze in de Burgerlijke Stand (BS), die 

in 1811 werd ingevoerd, zijn opgetekend. Uit dit overzicht blijkt al dat men het zeker 

in de eerste helft van de negentiende eeuw niet erg nauw nam met de juiste 

schrijfwijze van de achternaam.  

 

 

    
VIIIigaac 

     
    

Joannes 
     

    
Josephus 

     

    
Teeuws 

     

    
1787-1875 

     

    
X 1813 

     

    
Elisabeth 

     

    
Henxstermans 

     

    
1791-1859 

     

 
      I         

 

 
I I I I I I I I 

 

 
IXigaaca IXigaacb IXigaacc IXigaacd IXigaace IXigaacf IXigaacg IXigaach 

 

 
Adriaan Anna Johannes Anna Maria Johannis Maria Anna Cornelis Wilhelmus 

 

 
Theuws Elisabeth Franciscus Elisabeth Theus Theeuws Theuws Theuws 

 

  
Theus Theus Theus 

     

 
1814-1891 1816-1819 1818-? 1820-1873 1823-1896 1825-1901 1828-1856 1831-1906 

 

 
X 1871 

  
X 1865 X 1853 X 1862 

 
X 1870 

 

 
Johanna 

  
Adriaan 

Anna 
Franken Johannes 

 

Johanna 
Maria 

 

 
Willems 

  
van Doorn 

 
Daris 

 
Schippers 

 

 
1820-1891 

  
1816-1891 1826-1854 1832-1915 

 
1838-1903 

 

     
X 1861 

  
I 

 

     
Petronella 

  
I 

 

     
van Poppel 

  
I 

 

     
1829-1875 

  
I 

 

        
I 

 

     
      I 

 

    
  I I I I 

 

     
Xigaacha Xigaachb Xigaachc Xigaachd 

 

     
Johannes Francisca Cornelis Peter 

 

     
Theuws Johanna Franciscus Johannes 

 

      
Theuws Theuws Theuws 

 

     
1872-1949 1875-1953 1879-1959 1882-1951 

 

     
X 1900 X 1902 X 1906 X 1908 

 

     

Anna 
Barbara Wilhelmus Catharina Elisabeth 

 

     
de Gruijter Vosters Theuws Daris 

 

     
1875-1902 1862-1943 1883-1960 1878-1964 

 

     
X 1904 

    

     
Antonia 

    
     

v.d.Velden 
    

     
1874-1953 
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40. Genealogie van Johannes Cornelis Theuws (IXigaaea) en Johanna Maria van 

Mierlo. 

 

Johannes Cornelis Theuws werd op 6 juli 1820 geboren als eerste kind uit het huwelijk 

van Godefridus Antonius Theuws en Maria Theresia Groenen. Zijn moeder overleed in 

1840 op 50 jarige leeftijd en zijn vader hertrouwde in 1843 met de 25 jarige Johanna 

Rijnders (zie par. 31). Johannes Cornelis was dus leeftijdgenoot van zijn stiefmoeder !! 

Uit een notarisakte van 1850 weten we dat hij, evenals zijn broers en zus, in dat jaar 

niet meer bij zijn vader in Bergeijk, maar in Westerhoven bij zijn tante Anna Catharina 

Groenen woonden. Verderop komen we hierop terug. 

13 februari 1852 trouwde hij in Westerhoven met de 30 jarige Anna Maria van Mierlo, 

dochter van Antonie van Mierlo en Peternella Deenen die in de Aarperstraat op perceel 

A609 woonden (zie par. 41). Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren. 

 

Xigaaeaa Antonie 

geboren: 8 januari 1853, zv Johannes Cornelis Theuws en Anna 

Maria van Mierlo, getuigen Godefridus Theuws en Renier 

van de Vijfeijk 

getrouwd: 23 juni 1891 te Oirschot  met Anna Maria Smits 

overleden 5 februari 1897 te Lieshout en hertrouwd  24 mei 

1898 met Maria Hendrica Swinkels te Beek en Donk  

overleden:   7 augustus 1906 te Lieshout 

 

Xigaaeab Godefridus 

geboren: 24 januari 1855, zv Johannes Cornelis Theuws en Anna 

Maria van Mierlo, getuigen Godefridus Rombouts en Peter 

Johannes van Moll 

getrouwd: 13 januari 1893 te Leende  met Johanna Bax  

overleden:   19 september 1930 te Bergeijk 

 

Xigaaeac Maria Theresia 

geboren: 26 november 1857, dv Johannes Cornelis Theuws en Anna 

Maria van Mierlo, getuigen Nicolaas Tilburgs en Peter 

Francis Willems 

getrouwd: 30 januari 1880 te Bergeijk met Hendrikus Schoone  

overleden:   3 augustus 1937 te Bergeijk 

 

Xigaaead Petronella 

geboren: 15 september 1859, dv Johannes Cornelis Theuws en Anna 

Maria van Mierlo, getuigen Nicolaas Tilburgs en Peter 

Francis Willems 

getrouwd: 3 mei 1889 te Bergeijk met Adrianus van Poppel  

overleden:   13 juni 1936 te Bergeijk 
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Xigaaeae Maria Anna 

geboren: 31 januari 1862, dv Johannes Cornelis Theuws en Anna 

Maria van Mierlo, getuigen Stefanus Willebrordus Aarts en 

Peter Francis Willems 

getrouwd: 5 mei 1891 te Lieshout met Adrianus Rooijmans  

overleden:   23 december 1948 te Eindhoven 

 

Xigaaeaf Johannes Cornelis 

geboren: 4 augustus 1864, zv Johannes Cornelis Theuws en Anna 

Maria van Mierlo, getuigen Stefanus Willebrordus Aarts en 

Peter Smets 

getrouwd: ongehuwd  

overleden:   27 september 1864 te Bergeijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het bevolkingsregister van Bergeijk uit de periode 1860-1875 weten we dat 

Johannes Cornelis Theuws timmerman van beroep was en dat hij vanuit Westerhoven 

weer naar Bergeijk kwam waar hij in de Broekstaat op huisnr. B2 woonde. Dit huis lag 

op perceel nrs. D 1050-1052 (zie “Bergeijk in kaart” ) naast het ouderlijk huis waar 

zijn vader Godefridus Antonius, die sinds 1848 weer weduwnaar was, samen met zijn 

jongste zoon Jan woonde. Het ouderlijk huis lag, zoals we al eerder zagen, op het punt 

waar nu de Broekstraat en de Kleine Broekstraat samenkomen.  

In bovenstaande afbeelding uit het bevolkingsregister zien we dat enkele namen zijn 

doorgestreept. De oudste zoon Antonie vertrok september 1868 op 15-jarige leeftijd 

naar ’s-Hertogenbosch, waarschijnlijk om te studeren want in 1878 was hij 

hulponderwijzer in Bergeijk (zie par. 39, NAB 121, aktenr. 92).  
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In 1882 vestigde hij zich in Lieshout waar hij hoofdonderwijzer werd. Zijn negen jaar 

jongere zus Maria Anna ging met hem mee naar Lieshout waar zij voor haar broer het 

huishouden deed. Op een voetreis door de Kempen brengt meester Panken in 1889 nog 

een bezoek aan Lieshout zoals is te lezen in zijn dagboeken
15

. 

 

Noot 1795, 1889 

 

Op den grintweg gekomen overviel mij eene hevige donderbui, gepaard met 

wervelwind of orkaan als ik verneem niet gezien te hebben. Eene woning niet meer 

kunnende bereiken werd ik in weinige minuten, behalve het deel, wat ik ter 

nauwernood door mijn parapluie (ook dagelijksch als zonnescherm gebezigd) kon 

bedekken, doornat. Bij den hoofdonderwijzer Theuws in order gekomen, bezocht ik met 

hem de school, den tuin, de in aanbouw zijnde vertrekken voor het klooster met 

gasthuis enz., de het vorige jaar zeer rijk versierde kerk en herbergen. Omstreeks 6 

ure wilde genoemde Bergeikenaar mij een eind weegs vergezellen in de richting van 

Croij, dewijl ik ’t voornemen gemaakt had, aldaar den Eerwaarde Rector te bezoeken 

en te Helmond te logeeren. Dit plan werd door eenen langdurigen regen verijdeld en 

nadat we ons lang in de herberg des brouwers hadden  opgehouden keerden we 

dorpwaarts. Weder bezochten we eenige herbergen, waarna ik in ’t logement bij Brox 

logeerde. 

Andere namen die zijn doorgehaald in het bevolkingsregister zijn die van de jongste 

zoon Johannes Cornelis en die van Martinus Geraerds. Johannes Cornelis stierf toen 

hij pas 2 maanden oud was en Martinus was een aantal jaren als knecht in dienst van 

het gezin. In die tijd kwam het veel voor dat men een meid of knecht in dienst had, 

zeker bij de wat grotere gezinnen. 

 

Opmerking: Dat de ambtenaar van de BS het niet zo nauw nam blijkt als we de 

geboortedata uit het bevolkingsregister vergelijken met de geboortedata 

op pagina 219 en 220  zoals die in de geboorteaktes staan vermeld. 

 

 

In 1847 liet Anna Catharina Groenen die in Westerhoven woonde, haar testament 

opmaken voor notaris Leendert van Galen. Zij was een zus van Maria Theresia 

Groenen en getrouwd met Franciscus Verhagen. Zelf hadden ze geen kinderen, maar 

wat later zou blijken, wel veel bezittingen. In haar testament werden de vier kinderen 

van haar overleden zus rijkelijk beloond. Hieronder een gedeelte uit dit testament. 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 88, 1847, aktenr. 89 

Ik wil ingeval ik mijnen man overleef dat door de vier kinderen van wijlen mijne zuster 

Maria Theresia Groenen in huwelijk verwekt met Godefridus Theuws met namen 

Johannes Cornelis, Fransis, Anna Maria en Godefridus Theuws en bij voor- overlijden 

van een of meer van hen de overblijvende in eigendom zal worden aangenomen de 
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volgende onroerende goederen gelegen te Westerhoven sectie A nummers 776, 

777,778,929,930,552,278,275,475,499,372,470,358,315,864,924,934,890,891,823,550 

en sectie B nummers 26, 27 en 28 zijnde huis, schuur, erf, tuin, bouw- en weiland 

tezamen groot acht bunder tweeëntwintig roeden en eenenzeventig ellen voor de som 

van tweeduizend zevenhonderd gulden, welke som door hun in mijnen nalatenschap 

zal moeten worden ingebragt om bij mijnen na te melden erfgenamen met het overige 

te worden verdeelt, zullende gemelde kinderen van Godefridus Theuws binnen een jaar 

na mijn overlijden moeten verklaren of zij de gemelde goederen tegen bepaalden prijs 

aannemen of daarvan afstand doen. 

Indien ik mijnen echtgenoot overleef wil ik dat mijnen nalatenschap zal worden geërfd 

in twee gelijke deelen, de eene helft bij mijne erfgenamen als volgt, 

De kinderen van wijlen Maria Theresia Groenen bij Godefridus Theuws haren 

echtgenoot verwekt voor gemeld of hunne wettige erfgenamen voor tweederde 

gedeeltens. Jan Groenen te Mellerichstad of zijne wettige erfgenamen voor één derde 

gedeelte. En de andere helft bij de erfgenamen van mijnen voor-overleden echtgenoot 

als volgt etc. 

 

Opmerking: Jan Groenen was haarteut en woonde in Mellerichstadt (Duitsland). 

 

Op 23 mei 1851 deed Johannes Franciscus Theuws aangifte van het overlijden van zijn 

oom Franciscus Verhagen. Johannes Franciscus woonde toen samen met zijn broer 

Godefridus en zus Anna Maria Theuws bij hun oom en tante in Westerhoven. Waar 

Johannes Cornelis toen woonde is mij niet bekend. Na zijn huwelijk in 1852 woonde 

hij in ieder geval in Bergeijk want al zijn kinderen werden in Bergeijk geboren. 

In september 1859 verscheen Anna Catharina Groenen weer voor de notaris waar ze 

haar eerder toegezegde erfdeel aan de vier kinderen van haar zus bevestigde en waarbij 

zij nog eens vijf percelen toevoegde aan hun erfdeel te weten in Westerhoven sectie A 

nrs. 553 en 554 bestaande uit heide en hakhout en in Borkel en Schaft sectie A nrs. 73, 

74 en 75 bestaande uit weiland en hakhout. Godefridus en Anna Maria woonden op 

dat moment nog bij hun tante, Johannes Franciscus was in 1854 getrouwd en woonde 

inmiddels elders in Westerhoven ( zie par. 41). 

Twee maanden later in november 1859 kwam ook hun tante Anna Catharina Groenen 

op 72-jarige leeftijd te overlijden. Uit de memorie van successie die naar aanleiding 

van haar overlijden werd opgemaakt, blijkt dat zij samen met haar man voor een 

bedrag van 13.300 gulden aan onroerend goed bezat. Volgens een notarisakte van 

1828 (zie par. 31) was Franciscus Verhagen koopman van beroep. Misschien had hij 

als koopman veel geld verdiend.  

Uiteindelijk ging uit deze nalatenschap voor een bedrag van 3683 gulden aan 

onroerend goed naar de vier kinderen van Maria Theresia Groenen, de eerste 

echtgenote van Godefridus Antonius Theuws.  
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In augustus 1860 verschenen de vier kinderen voor notaris Pieter Carel Jan van Galen 

voor de verdeling van onroerende goederen die zij hadden verkregen van hun oom en 

tante en uit de nalatenschap van hun moeder Maria Theresia Groenen (zie par. 31). 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 103, 1860,  aktenr. 134 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Cornelis (het vierde lot) erfde voornamelijk percelen grond die in Bergeijk 

waren gelegen en die verkregen waren uit de nalatenschap van zijn overleden moeder 

(zie par. 31, NAB 84,1843, aktenr. 163). 

Ook verkreeg Johannes Cornelis in 1868 nog enkele percelen grond in Bergeijk uit de 

nalatenschap van vader Godefridus Antonius die dat jaar was overleden (zie par. 31). 

 

9 februari 1889 verscheen Godefridus Theuws oud 34 jaar voor de ambtenaar van de 

Burgerlijke Stand in Bergeijk om aangifte te doen van het overlijden van zijn moeder 

Anna Maria van Mierlo. Zij overleed 7 februari 1889 op 68-jarige leeftijd. Uit de 

memorie van successie die werd opgemaakt na haar overlijden, krijgen we een goede 

indruk van de bezittingen die zij samen met haar man Johannes Cornelis Theuws 

hadden. 
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Bron: Memorie van successie, Anna Maria van Mierlo, 1889, inv.nr. 84, aktenr. 48 

 

 

Memorie van aangifte der nalatenschap van wijle Anna Maria van Mierlo in leven 

echtgenoote van Johannes Cornelis Theuws overleden te Bergeijk den 7 februarij 

1889. 

 

De ondergeteekenden:  

1. Antonie Theuws hoofd eener school wonende te Lieshout 

2. Godefridus Theuws bouwman wonende te Bergeijk 

3. Hendrik Schoone in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met 

Petronella zegge met Theresia Theuws bouwlieden wonende te Bergeijk 

4. Adrianus van Poppel in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met 

Petronella Theuws bouwlieden wonende te Bergeijk 

5. Maria Anna Theuws zonder beroep wonende te Lieshout, 

 

Allen ten effecte dezes domicilie kiezende ter secretarie der Gemeente Bergeijk,  

verklaren: 

 

Dat op de zevenden februarij jongstleden te Bergeijk hare vaste en laatste woonplaats 

abintestato is overleden hunne moeder Anna Maria van Mierlo echtgenoot van 

Johannes Cornelis Theuws. 

Dat de overledene heeft nagelaten de volgende allen te Bergeijk gelegen onroerende 

goederen als, 

Voor de helft sectie D nrs. 1147, 1165, sectie C 840, 125, 981, 983, sectie D 1232, 

sectie C 319, 322, 456, sectie D 699, 1117, 1273, 1139, sectie C 841, sectie D 1230, 

1666, sectie C 987, sectie D 1050, 1051, 1052, 1233 ,sectie C 1068, sectie D 1064,677, 

711, 1829, sectie  E 1228, sectie C 1166, 1192, sectie F 1880, 1882,sectie  C 1195, 

1242 en sectie D 1188 zijnde bouw- en weiland,  heide, dennenbosch, huize, hof en 

tuin tezamen groot 10 hectaren 90 aren en 30 centiaren. 

Gelegen onder Westerhoven voor de helft, 

Sectie B nr. 235, sectie A nrs. 2208 en 2211 zijnde weiland en heide en hakhout 

tezamen groot 45 aren en 20 centiaren. 

Van al de voornoemde onroerende goederen voor het geheel 

 geschat op          f.3500,- 

 

Voor de helft inboedel art. 570 Burgerlijk Wetboek, van 

landbouwgereedschappen enz. geschat op     f.1930,- 

De volgende zonder bewijs geleende gelden als aan Antonie Theuws 

en Maria Anna Theuws voornoemd      f.700,- 

Aan Godefridus Theuws voornoemd beide zonder interest   f.400,- 

Contanten ten dage van het overlijden in den boedel aanwezig  f.900,- 

 

Totaal           f.7430,- 
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Waarvan de helft bedraagt        f.3715,- 

Kleederen der overledene geschat op      f.25,- 

 

Totaal van het actief der nalatenschap      f.3740,- 

 

Het passief der nalatenschap bestaat uit begrafeniskosten der overledene 

en kosten van zielmissen tot aan haar eerste jaargetijde   f.160,- 

 

Zoodat zuiver te erven blijft       f.3580,- 

 

Hetwelk geheel wordt geërfd of verkregen door de aangevers bovengenoemd of door 

elk kind f.716,-. 

 

Dat de overleden geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat 

en dat door haar overlijden geene periodieke uitkeering is vervallen of bij opvolging is 

overgegaan. 

Gedaan te Bergeijk den zevenden augustus 1889 

 

A.Theuws 

G.Theuws 

H.Schoone 

A. van Poppel 

M.A.Theuws 

 

Johannes Cornelis en zijn echtgenote bezaten ten tijde van haar overlijden dus ruim 11 

hectaren bouwland, weiland, heide, dennebos en hakhout. De meeste percelen lagen in 

het gebied Molenakkers en Waterlaat (sectie D) en in de Broekstraat en Kromhurken 

(sectie C). Nagenoeg alle percelen in sectie D zijn nog terug te vinden in het boek 

“Bergeijk in kaart” waarin de situatie in 1832 wordt weergegeven. Dit betekent dat in 

bijna 60 jaar nauwelijks iets veranderd is in de verdeling van de percelen in dat gebied. 

Dit geldt echter niet voor sectie C, waarvan slechts enkele van de hierboven vermelde 

percelen in dit boek zijn terug te vinden. Met name door nieuwe ontginningen in dat 

gebied zijn na 1832 de percelen met nummers hoger dan C 600 ontstaan. 

 

Op 29 juni 1904 deed Adrianus van Poppel oud 45 jaar aangifte van het overlijden van 

zijn schoonvader Johannes Cornelis Theuws, weduwnaar van Anna Maria van Mierlo. 

Uit het bevolkingsregister van Bergeijk van de periode 1901-1910 blijkt dat ten tijde 

van het overlijden van Johannes Cornelis zijn dochter Petronella met haar gezin thuis 

bij vader inwoonde. 

 

Op 15 juni 1905 verschenen de kinderen van Johannes Cornelis Theuws voor notaris 

Antonie van Galen in Valkenswaard voor het verdelen van de nalatenschap van hun 

ouders. Op de volgende pagina’s is een gedeelte uit deze notarisakte weergegeven. 
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Bron: Notarieel archief van Valkenswaard, NAV 95, 1905, aktenr. 131 

 

 
 

Godefridus Theuws vertegenwoordigde hierbij twee broers (b en c) van Anna Maria 

Smits en de weduwe (a) van een derde broer van Anna Maria Smits samen met haar 

vier kinderen. Anna Maria Smits was de eerste echtgenote van Antonie Theuws, die in 

1897 kinderloos was overleden. Zij hadden ook bepaalde rechten bij deze erfdeling.  
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In de akte wordt dan een opsomming gegeven van de nagelaten onroerende goederen. 

 

Dan volgt de verdeling van genoemde goederen waarbij ieder van de vijf kinderen 

voor een bedrag van 522 gulden erfde.  
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Antonie en Adrianus Rooijmans ontvingen hun aandeel alleen in geld, terwijl 

Godefridus en Adrianus van Poppel onroerend goed verkregen dat het bedrag van 522 

gulden ver te boven ging. Zij moesten het teveel ontvangen deel in contant geld in de 

erfdeling inbrengen. Hendrik Schoone ontving voor een bedrag van 265 gulden aan 

onroerende goederen en nog 257 gulden aan contant geld. 

 

Het ouderlijk huis was niet in deze erfdeling meegenomen. Uit het bevolkingsregister 

van de periode 1901-1910 weten we dat ten tijde van het overlijden van Johannes 

Cornelis Theuws zijn dochter Petronella met haar gezin in dat huis woonde. 

 

De akte is o.a. door de vijf erfgenamen en de notaris ondertekend. De akte is voorzien 

van een nog vrij gaaf zegel met daarop de tekst “A. van Galen notaris Valkenswaard”. 
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Hieronder een overzicht van het gezin van Johannes Cornelis die als “Theus” werd 

ingeschreven in het register van de Burgerlijke stand. Zijn kinderen staan allemaal als 

“Theuws” vermeld in dit register. 

 

          

     
VIIIigaae 

    

     
Godefridus 

    

     
Antonius 

    

     
Theuws 

    

     
1793-1868 

    

     
I 

    

     
I     

  

    
  X 1819 

 
X 1843   

 

     
Maria 

 
Johanna 

  

     
Theresia 

 
Renders 

  
     

Groenen 
    

     
1790-1840 

 
1818-1848 

  

 
        I 

 
I   

   I I I I I   I I   

 
IXigaaea IXigaaeb IXigaaec IXigaaed IXigaaee 

 
IXigaaef IXigaaeg 

 

 
Johannes Johannes Anna Anna Godefridus 

 
Jan Godefridus 

 

 
Cornelis Franciscus Maria Maria Antonius 

 
Theuws Antonis 

 

 
Theus Theus Theus Teeuws Theuws 

 
1844-1899 Theuws 

 

 
1820-1904 1822-1897 1824-1825 1826-1889 1830-1917 

 
X 1870 1847-1847 

 

 
X 1852 X 1854 

 
X 1860 X 1868 

 
Hendrika 

  

 
Anna Petronella 

 
Wilhelmus Maria Elisabet Plasmans 

  

 
van Mierlo Verhoeven 

 
Verhoeven v. Stratum 

 
1841-1916 

  

 
1821-1889 1825-1861 

 
1823-1895 1834-1917 

    

 
I 

        

 
I           

     I I I I I I   
  

 
Xigaaeaa Xigaaeab Xigaaeac Xigaaead Xigaaeae Xigaaeaf 

   

 
Antonie Godefridus 

Maria 
Theresia Petronella Maria Anna 

Joh. 
Cornelis 

   

 
Theuws Theuws Theuws Theuws Theuws Theuws 

   

 
1853-1906 1855-1930 1857-1937 1859-1936 1862-1948 1864-1864 

   

 
X 1891 X 1893 X 1880 X 1889 X 1891 

    

 
Anna Maria Johanna Hendrik Adrianus Adrianus 

    

 
Smits Bax Schoone van Poppel Rooijmans 

    

 
1850-1897 1863-1934 1845-1927 1858-1907 1862-1913 

    

 
X 1898 

        

 
Maria  

        

 
Hendrica 

        

 
Swinkels 

  
  

     

 
1861-1932 
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41. Genealogie van Johannes Franciscus Theus (IXigaaeb) en Petronella 

Verhoeven. 
 

Johannes Franciscus Theus werd 16 juli 1822 geboren als tweede kind van Godefridus 

Antonius Theuws en Maria Theresia Groenen.  Zowel in de geboorteakte van Johannes 

Franciscus, als in zijn huwelijksakte, de geboorteaktes van zijn kinderen en in zijn 

overlijdensakte wordt “Theus “ als achternaam vermeld . Dit in tegenstelling tot zijn 

vader Godefridus Antonius en zijn broers die de naam “Theuws” zijn gaan voeren. 

 

Zoals al in de vorige paragraaf werd vermeld, woonden de kinderen van Godefridus 

Antonius uit zijn huwelijk met Maria Theresia Groenen in 1850 in Westerhoven. In 

welk jaar ze daar zijn gaan wonen is niet precies bekend. Mogelijk had het te maken 

met het feit dat vader na de dood van hun moeder in 1840, in 1843 hertrouwde met de 

25-jarige Johanna Rijnders. De twee oudste zoons van Godefridus Antonius waren 

maar een paar jaar jonger dan hun stiefmoeder en mogelijk was de relatie tussen hen 

niet goed. Ook de inhoud van het testament van Godefridus ( zie par. 31) doet 

vermoeden dat er tenminste iets aan de hand was. 

 

Uit het bevolkingsregister van Westerhoven, weten we waar de kinderen woonden, 

namelijk bij hun oom en tante Franciscus Verhagen en Anna Catharina Groenen, een 

zus van hun overleden moeder,  in het buurtschap “De Heuvel” op perceel nr. A732. In 

dit register van de periode 1850-1860 staan drie kinderen ingeschreven bij genoemd 

echtpaar. Alleen de oudste Johannes Cornelis wordt daarin niet vermeld, maar die 

trouwde in 1852 (ook in Westerhoven !!) en woonde daarna in Bergeijk. 

Op de kadasterkaart (minuutplan) van Westerhoven van 1832 op de volgende pagina 

kunnen we zien waar dat huis precies stond. 

Ter orientatie eerst enige toelichting op deze kaart. Helemaal rechts zien we de rivier 

“De Keersop” met een watermolen. Links daarvan ongeveer evenwijdig aan de rivier 

de weg van Bergeijk naar Westerhoven. Linksonder de Aarperstraat die bij de knik 

overgaat in wat toen Kerkstraat heette. Opvallend is de plaats van de kerk die toen aan 

de andere kant van de weg stond ongeveer op de plaats waar nu een kerkhof ligt. Deze 

kerk was in 1820 gebouwd maar was na 60 jaar al bouwvallig. In 1885 werd begonnen 

met de bouw van de huidige kerk aan de overkant van de straat. Net voorbij de kerk 

zien we links een straatje (tegenwoordig de Kerkstraat) waar bij de pijl perceel A732 

lag en waar het huis van Franciscus Verhagen stond. In die tijd werd dit buurtschap 

“De Heuvel”genoemd. Onderaan de kaart is aan het eind van de Aarperstraat nog een 

perceel met pijl aangegeven. Dit was perceel A609 waar het ouderlijk huis van Anna 

Maria van Mierlo, vrouw van Johannes Cornelis Theuws, stond. 

 

Op 9 februari 1854 trouwde Johannes Francis Theus in Westerhoven met de 28-jarige 

Petronella Verhoeven, dochter van Pieter Verhoeven en Wilhelmijna Verbeek. Na hun 

huwelijk zijn ze elders in Westerhoven gaan wonen, waar precies zullen we verderop 

zien. 
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Afbeelding 12.  Gedeelte van de kadasterkaart van Westerhoven uit 1832
16

. 

 

 

Uit het huwelijk van Johannes Francis Theus en Petronella Verhoeven werden vier 

dochters geboren. 

 

 

Xigaaeba Maria Theresia 
geboren: 28 januari 1855, dv Johannes Francis Theus en Petronella 

Verhoeven, getuigen Johannes Swinkels en Joseph Adams 

getrouwd: 17 februari 1881 te Westerhoven met Jacobus van Gerwen 

uit Riethoven  

overleden:   22 februari 1910 te Bergeijk 

 

Xigaaebb Wilhelmina 
geboren: 25 oktober 1856, dv Johannes Francis Theus en Petronella 

Verhoeven, getuigen Johannes Swinkels en Willem Peels 

getrouwd: 26 januari 1883 te Westerhoven met Jan Mathijs Willems  

overleden:   10 oktober 1899 te Westerhoven 
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Xigaaebc Francisca 
geboren: 19 juni 1858, dv Johannes Francis Theus en Petronella 

Verhoeven, getuigen Johannes Swinkels en Cornelis 

Verhagen 

getrouwd: 27 januari 1894 te Westerhoven met Francis Kuijlaars  

overleden:   4 mei 1921 te Westerhoven 

 

Xigaaebd Anna Catharina 
geboren: 11 mei 1860, dv Johannes Francis Theus en Petronella 

Verhoeven, getuigen Johannes Swinkels en Peter van 

Poppel 

getrouwd: 3 februari 1888 te Westerhoven met Simon Houtappels  

overleden:   9 april 1929 te Westerhoven 

 

Bij de geboorte van de eerste twee kinderen werd als beroep van vader Johannes 

Francis landbouwer vermeld, bij de laatste twee kinderen staat wethouder als zijn 

beroep genoteerd. Hij zal dus wel landbouwer geweest zijn en daarnaast enkele jaren 

wethouder van de gemeente Westerhoven. 

Ook Johannes Francis erfde in augustus 1860 een aantal onroerende goederen die hij 

en zijn broers en zus hadden verkregen van hun oom en tante, Franciscus Verhagen en 

Anna Catharina Groenen (zie par. 40), en uit de nalatenschap van hun moeder Maria 

Theresia Groenen (zie par. 31). 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 103, 1860,  aktenr. 134 

 

Alle onroerende goederen, waarbij ook een huis met schuur, erf en tuin lagen in 

Westerhoven. Het huis stond op perceel sectie A nr. 778 en was gelegen in de 

Heijerstraat (zie afbeelding 13). 
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Afbeelding 13.  Gedeelte van de kadasterkaart van Westerhoven uit 1832
16

. 

 

De straat die van middenonder recht naar boven loopt is de Heijerstraat. Het perceel  

A778 waar het huis stond is met pijl aangegeven. Achter het huis liggen de percelen 

A777 en A776 die in de akte genoemd worden. Helemaal rechts op de kaart stroomt de 

rivier de Keersop en rechtsonder loopt de Heijerdijk. 

Johannes Francis die in 1854 trouwde, woonde waarschijnlijk toen al in het huis dat hij 

bij de deling in 1860 verkreeg. Dit huis stond namelijk in 1832 al op naam van zijn 

oom Franciscus Verhagen
16

. 

Op 24 juni 1861 overleed Petronella Verhoeven op 36-jarige leeftijd en Johannes 

Francis Theus bleef achter met vier dochters in de leeftijd van één tot zes jaar. 

Enkele jaren later overleden ook zijn schoonouders, Wilhelmina Verbeek in 1865 en 

Pieter Verhoeven in 1867. Twee jaar later op 23 februari 1869 werd hun nalatenschap 

verdeeld onder de kinderen Verhoeven.  
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Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 112, 1869,  aktenr. 35 

 

De totale nalatenschap van Pieter Verhoeven en Wilhelmina Verbeek bedroeg 29.085 

gulden !!!, bestaande uit: 

1. Onroerende goederen voor een bedrag van 12.220 gulden. 

2. Contant geld ontvangen uit afgeloste hypotheken 3118 gulden. 

3. Contant geld uit de verkoop van vee, meubilair etc. 1735 gulden. 

4. Reeds uitgekeerd geld aan de kinderen totaal 5761 gulden. 

5. Uitstaande hypotheken en andere schuldvorderingen 6251 gulden. 

 

Dit was voor die tijd een enorm bedrag. Opvallend zijn de bedragen onder post nrs. 2 

en 5. In die tijd waren er nog geen banken en konden mensen geld lenen bij 

particulieren hetgeen wel notarieel werd vastgelegd. 

Uit deze nalatenschap ontvingen de zeven erfgenamen ieder voor een bedrag van 4155 

gulden. 

Het vierde lot aan de minderjarige kinderen van Johannes Francis Theuws voornoemd 

alhier accepteerende en van wijlen Petronella Verhoeven genaamd Maria Theresia, 

Wilhelmina, Francisca en Anna Catharina Theuws, 

De onroerende goederen onder volgnummer drie van den inventaris f.1375,- 

Hunnen inbreng in dezen boedel (is reeds ontvangen geld)   f.466,- 

Een obligatie met intresten        f.566,- 

Een obligatie met intresten        f.1035,- 

Uit de contanten          f.713,- 

Tezamen hun aandeel uitmakende       f.4155,- 

 

De verkregen onroerende goederen waarvan de ligging is te vinden op OAT
16

 waren: 

 

In sectie A nummers 1052, veld aan de straat, 1230 en 1231 bosch achter Sijnes, 1535 

en 1537 Praatsakker, 1373 en 2338 Achterste Langveld, 1616 Hilverenberg, 1620 

Arikesakker, 1010 met een gedeelte west van 1009 en van 1008 en een gedeelte oost 

van 1007 de Hoeverbroeken tezamen omtrent dertig roeden. In sectie B nr. 109 het 

Hoeverbroek over de rivier, alles bouw- en weiland tezamen groot omtrent twee 

bunder vierenzestig roeden vijtig ellen geschat op dertienhonderdvijfenzeventig 

guldens. 

 

Bij de onroerende goederen die Hendrikus Verhoeven erfde, wordt ook genoemd 

“sectie A nrs. 732, 733 en 734 huis, erf en tuin en weiland van Verhagen”. Dit was het 

huis op den Heuvel waar Franciscus Verhagen en Anna Catharina Groenen gewoond 

hadden en waar Johannes Francis Theus voor zijn huwelijk inwoonde samen met zijn 

broer en zus. In 1860 had Godefridus Antonius Theuws dit huis gekocht bij een 

publieke verkoop en in 1862 verkocht hij het aan Isaak van Poppel die het in januari 

1865 weer had overgedaan aan Pieter Verhoeven (zie par. 42).  
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In mei 1894 werd de nalatenschap van de in 1861 al overleden Petronella Verhoeven, 

echtgenote van Johannes Francis Theus, verdeeld tussen laatstgenoemde en zijn vier 

kinderen. Hieronder een samenvatting van de notarisakte waarin deze boedelscheiding 

werd vastgelegd. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 139, 1894, aktenr. 78 
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Dan volgt een opsomming van de te verdelen goederen waarvan hier een korte 

samenvatting. 

Onroerende goederen gelegen te Westerhoven, 

1. Een huis en erf met tuin en bouwland in sectie A778,777 en 776 

      groot 78 aren en 10 centiaren tezamen geschat op   f.1400,- 

2. Bouwland,weiland en dennebosch sectie A924,2202,2209,2210, 

1205 en een gedeelte van A2580,2212 en 2236 groot ca. twee 

 hectaren         f.1165,- 

3. Bouwland,weiland en dennebosch sectie B26, A934,279,278, 

     550,1142 en 499 en een gedeelte van A2236 groot ca. twee 

     hectaren         f.1175,- 

4. Bouwland,weiland en dennebosch sectie A315,2535,2536,929, 

     930 en 581en een gedeelte van A2212 groot ca. twee hectaren f.1215,- 

5. Bouwland,weiland en dennebosch sectie A358,823,2207,2484, 

     1661 en 580 en een gedeelte van A2580 en 2212 groot ca. twee 

     hectaren         f.1195,- 

6. Eene hypothecaire schuldbekentenis wegens geleend geld 

           ten laste van Andries Pieferons te Valkenswaard met rente  f.1022,65 

7. Dito ten laste van Maria Catharina Bartels te Zeelst met rente f.518,40 

8. Vordering op de Rijkspostspaarbank t.n.v. Joh. Fr.Theus  f.120,- 

9. Granen te velde geschat op      f.200,- 

10. Eene onderhandsche vordering wegens geleend geld zonder 

           bewijs op Stefanus van Gerwen      f.100,- 

Uit den algemeenen boedel is reeds op afrekening ontvangen door 

11. Den deelgenoot Jacobus van Gerwen     f.2621,30 

12. Den deelgenoot Simon Houtappels     f.600,30 

13. Wilhelmina Theus weduwe Jan Mathijs Willems en hare 

kinderen         f.438,30 

14. En Francis Kuijlaars       f.71,30 

15. Aan roerende goederen als vee,karren en bouwgereedschappen 

      meubilair en fourage voor       f.652,75 

16. Voorhanden contanten       f.225,- 

Totaal van het te verdeelene       f.12.720,- 

Waarvan moet worden afgetrokken eene onderhandsche schuld 

ten behoeve van Willem Verhoeven te Westerhoven dato1april1876  f.500,- 

Zoodat te verdeelen blijft        f.12.220,- 

 

Johannes Francis ontving hiervan de helft dus f.6110.- en elk van de vier kinderen 

voor een bedrag van f.1527,50. Op de volgende pagina is verder aangegeven wat 

eenieder uiteindelijk verkreeg. 
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Voor het vervolg van de tekst zie twee pagina’s verder !! 
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Bron: Memorie van successie, Johannes Francis Theus, 1897, inv.nr. 96, aktenr. 22 
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Bij de erfdeling ontving ieder van de kinderen dus meer dan waar zij recht op hadden 

en zij moesten dus het teveel ontvangen goed in geldwaarde weer uitkeren aan vader 

Johannes Francis. 

Uiteindelijk zal dit geld toch bij de kinderen terecht gekomen zijn want toen Johannes 

Francis in januari 1897 overleed, had hij nog slechts voor enkele honderden guldens 

aan bezittingen, zoals blijkt uit bovenstaande memorie van successie die n.a.v. zijn 

overlijden in juni 1897 werd opgemaakt. 

  



253 
 

 

Hieronder een overzicht van het gezin van Johannes Franciscus die als “Theus” werd 

ingeschreven in het register van de Burgerlijke stand evenals zijn vier kinderen. 
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42. Genealogie van Godefridus Antonius Theuws (IXigaaee) en Maria Elisabeth 

van Stratum. 
 

Godefridus Antonius Theuws werd op 13 januari 1830 geboren als jongste kind van 

Godefridus Antonius Theuws en Maria Theresia Groenen. Zijn moeder overleed toen 

hij 10 jaar oud was. Al op jonge leeftijd verliet hij het ouderlijk huis in de Broekstraat 

en ging samen met zijn twee broers en zus bij zijn oom en tante in Westerhoven wonen 

(zie par. 41). Nadat zijn oom Franciscus Verhagen in 1851 en zijn tante Anna 

Catharina Groenen in 1859 waren overleden, bleef Godefridus samen met zijn zus 

Anna Maria nog enige tijd in het huis op de Heuvel wonen. 

Op 13 januari 1860 trouwde zijn zus Anna Maria in Westerhoven met Willem 

Verhoeven en ging elders wonen. Godefridus bleef  nog in het huis van zijn tante 

wonen want toen enkele weken later een aantal onroerende goederen van zijn oom en 

tante publiek verkocht werden, kocht hij het huis op de Heuvel. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 103, 1860, aktenrs. 24 en 29 

 

Koop één, Een huis, schuur en erf met tuin en weiland aan den Heuvel kadastraal 

bekend als huis, schuur en erf no. 732, tuin no. 733 en weiland no. 734. Ingezet door 

Godefridus Theuws als medeverkooper etc. 

Koop vijf, bouwland bij van der Meijden, kadastraal bekend onder no. 712 en 713 etc. 

 

Op 13 februari vond de finale verkoop plaats en koop één en vijf werden als hoogste 

bieder toegewezen aan Godefridus Theuws voor een bedrag van 1206 gulden. 

In augustus 1860 werden een aantal onroerende goederen die Godefridus en zijn broers 

en zus van hun oom en tante hadden verkregen (zie par. 40), en enkele tegoeden uit de 

nalatenschap van hun moeder Maria Theresia Groenen (zie par. 31) onder de vier 

kinderen verdeeld. 
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Godefridus verkreeg daarbij, zoals we hiervoor kunnen lezen, een aantal percelen 

bouw- en weiland, dennebos en heide met een totale grootte van drie bunders en 

zevenentwintig roeden, gelegen in Westerhoven en Borkel en Schaft. 

De ligging van deze percelen is terug te vinden op de Oorspronkelijk Aanwijzende 

Tafels OAT
16

. 

Nadat hij het huis op de Heuvel in februari 1860 had gekocht, bleef hij daar nog bijna 

drie jaar wonen. In december 1862 verkocht hij het voor een bedrag van 800 gulden 

aan Isaak van Poppel hoefsmid in Bergeijk ( NAB 105, 1862, aktenr. 189). 

 

 
 

Isaak van Poppel trouwde in november 1862 met Wilhelmina Habraken uit Blaarthem 

en in maart 1863 betrokken ze het huis op de Heuvel. Op 4 december van dat jaar 

kwam schoolmeester P.N.Panken als kostganger bij hun inwonen.Volgens Panken was 

het “een groot en schoon huis”. Wilhelmina werd echter ziek en na een lijdensweg van 

een jaar overleed zij in december 1864 . In januari 1865 verkocht Isaak van Poppel het 

huis aan Pieter Verhoeven, schoonvader van Johannes Francis Theus en twee maanden 

later ging Panken in de kost bij de familie van Moll (
15

 noot 512 t/m 520).  
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Op 23 mei 1868 trouwde Godefridus Antonius in Westerhoven met de 34 jarige Maria 

Elisabeth van Stratum, dochter van Hendrik van Stratum en Johanna Peeten.  

Uit het huwelijk van Godefridus Antonius Theuws en Maria Elisabeth van Stratum 

werden twee dochters geboren. 

 

Xigaaeea Maria Theresia 
geboren: 11 juni 1871, dv Godefridus Antonius Theuws en Maria 

Elisabeth van Stratum, getuigen Joseph Baken en Antonie 

Berkvens 

getrouwd: ongehuwd  

overleden:   26 april 1946 te Westerhoven 

 

Xigaaeeb Johanna Maria  
geboren: 14 augustus 1872, dv Godefridus Antonius Theuws en 

Maria Elisabeth van Stratum, getuigen Joseph Baken en 

Johannes Jacobus van Deijck 

getrouwd: ongehuwd  

overleden:   21 april 1919 te Westerhoven 

 

Uit het bevolkingsregister van Westerhoven van de periode 1860-1870 blijkt dat 

Godefridus Antonius en Maria Elisabeth na hun huwelijk in het ouderlijk huis van zijn 

echtgenote in de Hoeverstraat woonden op het perceel sectie A1406. 

Uit de kadastrale leggers van de gemeente Westerhoven (GAW BF 833, artikel 538) 

weten we dat Godefridus Antonius Theuws en Maria Elisabeth van Stratum omstreeks 

1870 een huis met erf en tuin bezaten in de Ouden Dijksche beemden. Dit was het 

gebied dat lag tussen de Heijerstraat en de rivier de Keersop (zie afb. nr. 13, par. 41). 

Zij hadden dit huis en diverse percelen met een totale grootte van ruim drie hectaren 

verkregen uit de nalatenschap van Johanna Maria van Stratum (NAB 113, 1870, 

aktenr. 27). Zij was een tante van Maria Elisabeth en  was in 1839 getrouwd met 

Willem van Summeren die in 1854 overleed, waarna ze in 1857 hertrouwde met Peter 

Johannes van Mierlo. Beiden overleden kort na elkaar, zij in 1866 en hij in 1868, 

zonder kinderen na te laten. Toen Maria Elisabeth van Stratum in 1868 trouwde waren 

haar ouders al overleden, haar moeder in 1837 en haar vader in 1867. In 1872 werd 

hun nalatenschap verdeeld tussen Maria Elisabeth en haar broer Hendrik. Hendrik 

erfde het ouderlijk huis in de Hoeverstraat (sectie A nr. 1406), een aantal percelen 

bouwland, weiland en hakhout met een oppervlak van ruim vier hectaren en een nog 

een klein bedrag in contanten, totaal voor 2017 gulden. 

Maria Elisabeth en Godefridus Antonius verkregen een aantal percelen bouwland, 

weiland, hakhout en dennenbos met een oppervlak van bijna twee hectaren en een 

waarde van 802 gulden, en voor een bedrag van 1215 gulden uit de opbrengst van 

roerende goederen zoals vee, bouwgereedschap, fourage, meubilaire goederen en de 

opbrengst van bomen die op enkele percelen waren gerooid, dus totaal ook 2017 

gulden (NAB 115, 1872, aktenr. 41). 
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Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 135, 1890, aktenr. 21 
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In 1890 kocht Godefridus Antonius voor een bedrag van 950 gulden een huis met stal, 

schuur, erf en bouwland van Francis Sanders in de Heijerstraat te Westerhoven. 

De volledige akte van transport die werd opgemaakt door notaris Antonie van Galen is 

weergegeven op de vorige bladzijde. 

In het bevolkingsregister van Westerhoven van de periode 1890-1900 zien we dat het 

gezin aanvankelijk op huis nr. A112 woonde maar vanwege hernummering is dat later 

A113 geworden.  

 

19 februari 1917 overleed Maria Elisabeth van Stratum op 82 jarige leeftijd. 

 

Twee jaar later overleden kort na elkaar de 46 jarige ongehuwde dochter Johanna 

Maria op 21 april 1919 en drie weken daarna op 13 mei Godefridus Antonius in de 

leeftijd van 89 jaar. De ongehuwde dochter Maria Theresia bleef alleen achter als 

enige erfgenaam. Uit het bevolkingsregister van Westerhoven over de periode 1926-

1939 blijkt dat zij nog jaren alleen in de Heijerstraat is blijven wonen. 
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Hieronder een overzicht van het gezin van Godefridus Antonius die, in tegenstelling 

tot zijn broers en zus, als “Theuws” werd ingeschreven in het register van de 

Burgerlijke stand evenals zijn twee kinderen. 
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43. Genealogie van Jan Theuws (IXigaaef) en Hendrika Plasmans. 
 

Jan Theuws werd 23 september 1844 geboren als eerste kind van Godefridus Antonius 

Theuws en Johanna Rijnders. Godefridus Antonius was in 1843 met haar getrouwd, 

nadat zijn eerste echtgenote, Maria Theresia Groenen, in 1840 was overleden. Uit zijn 

eerste huwelijk had hij al vijf kinderen waarvan een dochter op jonge leeftijd was 

overleden (zie par. 31). 

Ook Jan kreeg in 1847 nog een broer, Godefridus Antonius genaamd, maar die 

overleed al toen hij nog maar goed 2 maanden oud was. Een jaar later overleed ook 

zijn moeder op 30 jarige leeftijd !! Daarna heeft Jan jaren lang alleen met zijn vader en 

een dienstmeid in het huis op de grens van de Broekstraat en het Loo gewoond. Zijn 

drie halfbroers en zijn halfzus waren omstreeks 1850 naar Westerhoven vertrokken 

waar zij bij hun tante Anna Catharina Groenen woonden. 

 

 
 

Hierboven een gedeelte uit het bevolkingsregister van Bergeijk 1850-1875 waaruit 

blijkt dat Godefridus Antonius Theuws als hoofdbewoner samen met zijn zoon 

Johannes  en dienstmeid Mechlina Jansen uit Borkel in het huis wijk B nr. 1 woonde. 

 

Toen Jan wat ouder werd hielp hij zijn vader op de boerderij en toen deze in december 

1867 zijn testament liet opmaken, werd hij hiervoor ook beloond, zoals blijkt uit 

onderstaande stukken tekst uit dit testament (zie ook par. 31). 

 

“Ik geef of legateer bij vooruitmaking en dus zonder dat hij dit legaat in mijnen boedel 

behoeft in te brengen of met zijnen mede erfgenamen te verrekenen, aan mijnen zoon 

Johannes Theuws geboren uit mijn huwelijk met Johanna Rijnders, het huis, erf, stal, 

schop en schuur met aangelag, met al hetgeen daar aan aard en nagelvast is en thans 

door ons bewoond wordende groot omtrent zeventig roeden gelegen te Bergeijk”. 

 

“en zulk uit hoofde hij mij gedurende mijnen weduwnaarstaat tot aan mijn overlijden 

in mijn bedrijf heeft bijgestaan en geholpen in mijn werk”. 
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Op 27 februari 1868 overleed Godefridus Antonius op 74 jarige leeftijd en in oktober 

van dat jaar werd de nalatenschap verdeeld onder de vijf (voor)kinderen, waarbij Jan 

voor een bedrag van 1500 gulden erfde, waarbij ook het huis, en elk van de vier 

kinderen uit het eerste huwelijk voor een bedrag van 375 gulden (zie par. 31). 

 

21 mei 1870 trouwde Jan met Hendrika Plasmans, de 28 jarige dochter van Joseph 

Plasmans en Helena Groenen. Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren. 

 

 

Xigaaefa Godefridus Antonius 
geboren: 31 maart 1871, zv Jan Theuws en Hendrika Plasmans, 

getuigen Hendrikus Josephus van Moll en Antonie Willem 

Hendrik Hiemann. 

getrouwd: 7 mei 1902 te Bergeijk met Maria Cornelia Theuws 

(Xigabdcd) 

overleden:   10 augustus 1961 te Bergeijk 

 

Xigaaefb Josephus 
geboren: 5 augustus 1872, zv Jan Theuws en Hendrika Plasmans, 

getuigen Hendrikus Josephus van Moll en Peter Francis 

Willems 

getrouwd: Frater Maria Damascenus te Lanaken. 

overleden:   18 februari 1945 te Genk t.g.v. een ongeval 

 

Xigaaefc Johanna Helena 
geboren: 21 oktober 1873, dv Jan Theuws en Hendrika Plasmans, 

getuigen Hendrikus Josephus van Moll en Peter Francis 

Willems 

getrouwd: 21 juli 1913 te Bergeijk met Maria Josephus Franciscus 

Manders 

overleden:   11 november 1945 te Bergeijk 

 

Xigaaefd Helena Maria 
geboren: 4 maart 1875, dv Jan Theuws en Hendrika Plasmans, 

getuigen Peter Francis Willems en Gerard Smets 

getrouwd: ongehuwd 

overleden:   25 mei 1875 te Bergeijk 

 

Xigaaefe Arnoldus Josephus 
geboren: 23 maart 1876, dv Jan Theuws en Hendrika Plasmans, 

getuigen Hendrikus Josephus van Moll en Peter Francis 

Willems 

getrouwd: 11 juni 1900 te Valkenswaard met Helena Aldegonda 

Winters 

overleden:   18 februari 1959 te Valkenswaard 
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Xigaaeff Maria Helena 
geboren: 25 augustus 1878, dv Jan Theuws en Hendrika Plasmans, 

getuigen Peter Francis Willems en Gerard Smets  

getrouwd: 12 januari 1901 te Bergeijk met Peter Francis Theuws 

(Xigabdca) 

overleden:   7 april 1965 te Bergeijk 

 

Xigaaefg Jan 
geboren: 30 april 1881, zv Jan Theuws en Hendrika Plasmans, 

getuigen Peter Francis Willems en Gerardus Smets 

getrouwd: 15 april 1910 te Bergeijk met Johanna Larmit geboren in 

Reusel. 

overleden:   4 maart 1938 te Bergeijk 

 

Xigaaefh Catharina 
geboren: 6 maart1883, dv Jan Theuws en Hendrika Plasmans, 

getuigen Peter Francis Willems en Johannes Antonie 

Verhoeven 

getrouwd: 5 mei 1905 te Bergeijk met Cornelis Franciscus Theuws 

(Xigaachc) 

overleden:   11 februari 1960 te Bergeijk 

 

In dit gezin trouwden drie kinderen met een naamgenoot. Aan de codering die eenieder 

heeft kan men de mate van bloedverwantschap aflezen. Zo kunnen we zien dat 

Catharina die met Cornelis Franciscus trouwde, achterneef en achternicht waren (de 

drie laatste letters in de codering zijn verschillend). Bij de twee andere echtparen is 

sprake van achterachter-neef en –nicht. 

In mei 1881 werd de nalatenschap van Joseph Plasmans, die al in 1866 was overleden, 

verdeeld tussen zijn echtgenote Helena Groenen en zijn kinderen Hendrik en Hendrika 

Plasmans, de vrouw van Jan Theuws. Hieronder een gedeelte van de notarisakte 

waarin deze erfdeling is vastgelegd. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 126, 1881, aktenr. 102 

Aan Jan Theeuws Godefriduszoon voornoemd de onroerende goederen 

letter B zeventienhonderdvijftien gulden      1715,- 

Een gedeelte volgens afpaling zuidwaarts in heide te Luijksgestel 

Sectie A nr. 1228 groot ca. drieentachtig aren voor vijfentwintig gulden 25,- 

En uit de roerende goederen vijfhonderdveertig gulden   540,- 

Zijn aandeel uitmakende tweeentwintighonderdtachtig gulden  2280,- 
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Hendrika Plasmans en Jan Theuws ontvingen voor een bedrag van totaal 2280 gulden, 

waarbij voor 1715 gulden aan onroerende goederen die onder de letter B nader zijn 

beschreven: 

B. Ongeveer drie hectaren zes aren dertig centiaren bouwland, weiland, hakhout en 

heide gelegen te Bergeijk in sectie B nrs. 698,702 en 710 de Kouwenberg, sectie C nrs. 

250 en 751 Mijntjesbeemd met de voorpoting, sectie C nr. 246 de Kraander, sectie D 

nr. 1182 Hoogenakker, sectie D nr. 1183 de Kortevoren en een gedeelte westwaarts 

volgens afpaling van sectie D nr. 1218 den Heeroom akker, dit gedeelte van D nr. 

1218 heeft geen uitweg te verleenen aan het oostelijk gedeelte van Hendrik Plasmans, 

tezamen geschat op een duizend zeven honderd en vijftien gulden. 

De ligging van alle genoemde percelen is terug te vinden in het boek “Bergeijk in 

kaart”.
4
 In dit boek lezen we dat de veldnamen Kouwenberg en Kraander al 

eeuwenoud zijn. De naam Kouwenberg wordt in de 15
de

 eeuw al genoemd in de 

Bossche protocollen en komt, evenals de naam Kraander of Kraandersbeemd, in 1627 

ook voor in het Cijnsboek van de hertog van Brabant
3
. 

 

22 april 1899 overleed Jan Theuws op 54 jarige leeftijd. Uit de memorie van successie 

(inv. nr. 100, aktenr. 107) die na zijn overlijden werd opgemaakt, krijgen we een 

goede indruk van de bezittingen die hij samen met zijn vrouw Hendrika Plasmans had 

(zie volgende pagina’s). 
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Zoals we in de memorie kunnen lezen, waren de drie jongste kinderen nog minderjarig 

op het moment van overlijden. 

De genoemde percelen waren bijna allemaal verkregen uit de nalatenschap van zijn 

ouders (zie par. 31) en van zijn schoonouders zoals we in deze paragraaf al zagen. Uit 

de kadastrale leggers van de gemeente Bergeijk blijkt dat de percelen D1055, zijnde 

huis en erf, en D1056 zijnde tuin, in 1896 zijn samengevoegd tot perceel nr. D2245. 

Mogelijk was toen het huis vernieuwd en/of uitgebouwd. 

 

In november 1909, de meeste kinderen waren inmiddels het huis uit, werden door de 

kinderen en moeder Hendrika de hieronder genoemde onroerende goederen te koop 

aangeboden. Voor deze verkoop werd zoon Jan, die nog thuis bij zijn moeder woonde, 

gemachtigd door zijn oudere broer Josephus die in Maaseik  in het klooster was. Hij 

kreeg volmacht om genoemde goederen geheel of gedeeltelijk te verkopen, maar 

uiteindelijk werden alleen de percelen sectie A nrs. 1232 en 1457 in Luijksgestel met 

een oppervlakte van ruim 2 ½ hectaren, voor een bedrag van 165 gulden verkocht. 

 

Bron: Notarieel archief van Valkenswaard, NAV 112, 1909, aktenr. 446 
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Vier maanden later in maart 1910 werden de overige onroerende goederen verdeeld 

tussen de zeven kinderen en moeder  Hendrika Plasmans. Zoon Jan trad ook bij deze 

erfdeling mede namens zijn broer Josephus op die in het klooster was. 

 

Bron: Notarieel archief van Valkenswaard, NAV 112, 1910, aktenr. 72 
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De totale waarde van de te verdelen boedel bedroeg 3755 gulden, waarvan moeder 

Hendrika de helft ontving en elk van de kinderen 1/14 deel ( 1/7 x ½). 

Jan die voor een bedrag van 2390 gulden aan onroerende goederen verkreeg moest het 

teveel ontvangen deel in contanten aan anderen uitkeren, evenals Godefridus Antonius 

en schoonzoon Cornelis Franciscus die ook onroerend goed erfden voor een bedrag dat 

hoger was dan hun legitieme deel. 
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Jan erfde naast een aantal percelen bouw- en weiland ook het huis (sectie D nr. 2245) 

op de splitsing van de Kleine Broekstraat en de Broekstraat. Voor het bedrag dat hij 

terug in de boedel moest inbrengen ging hij een lening aan van 2100 gulden. Hij 

leende dit geld van Jacobus van Och landbouwer te Strijp (NAV112, 1910, aktenr. 73).  

Een maand later op 15 april trouwde hij in Bergeijk met de 30 jarige Johanna Larmit 

geboren in Reusel. Zij gingen in het ouderlijk huis wonen en moeder Hendrika bleef 

bij hen inwonen tot zij op 3 oktober 1916 overleed. 

Ook de oudste zoon van Jan Theuws en Johanna Larmit zou later op deze plek gaan 

wonen samen met zijn vrouw Wilhelmina van Heeswijk, zodat op deze locatie 

uiteindelijk vijf generaties Theuws hadden gewoond, en wel, 

 

1.Johannes Franciscus Theuws (VIIigaa) en Anna Bergmans 

2.Godefridus Theuws (VIIIigaae) en Maria Theresia Groenen/Johanna Rijnders 

3.Jan Theuws (IXigaaef) en Hendrika Plasmans 

4.Jan Theuws ( Xigaaefg) en Johanna Larmit 

5.Jan Theuws (XIigaaefga) en Wilhelmina van Heeswijk  
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Hieronder een overzicht van het gezin van Jan Theuws die, in tegenstelling tot zijn 

broers en zus, als “Theuws” werd ingeschreven in het register van de Burgerlijke stand 

evenals zijn acht kinderen. 
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44. Genealogie van Leendert Theuws (IXigabdc) en Anna Margaretha van    

Vlerken. 
 

Leendert Theuws werd 2 maart 1827 geboren als derde kind van Peter Theuws en 

Anna Maria Loos. Vóór hem werden nog twee dochters geboren, namelijk Anna en 

Willemijna (zie par. 33). 

 

Opmerking: Anna,de oudere zus van Leendert, trouwde op 37 jarige leeftijd met de 

59 jarige Lambertus Box, geboren te Riethoven en weduwnaar van 

Francijna Nijssen. Hun dochter Maria Francisca die in 1862 werd 

geboren,  trouwde in 1891 met Johannes Maria Theu(w)s alias Jan Baard 

(Xigaaceb). Zie par. 35. 

 

Leendert trouwde 14 augustus 1867 met de 27 jarige Anna Margaretha van Vlerken 

dochter van Joseph van Vlerken en Anna Maria Tilburgs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het huwelijk van Leendert Theuws en Anna Margaretha van Vlerken werden vier 

kinderen geboren. 

 

Xigabdca Peter Francis 
geboren: 20 mei 1868, zv Leonardus Theuws en Anna Margaretha 

van Vlerken, getuigen Johannes Theuws en Antonie 

Willem Hendrik Hiemann. 

getrouwd: In Bergeijk 12 januari 1901 met Maria Helena Theuws 

(Xigaaeff). Zie par.43. 

overleden:   16 juni 1950 te Bergeijk. 

 

Xigabdcb Petrus Johannes 
geboren: 24 maart 1870, zv Leendert Theuws en Anna Margaretha 

van Vlerken, getuigen Peter Theuws en Peter Francis 

Willems. 

getrouwd: In Bergeijk 12 april 1899 met Johanna Maria Verhees. 

overleden:   23 januari 1903 te Bergeijk. 

De familie van Vlerken was een familie met een ondernemingsgeest. Vader Joseph 

was koopman maar waar hij in handelde is mij niet bekend. Zijn zoon Cornelis was 

kousenfabrikant en een andere zoon Franciscus Cornelis was haarteut. Hij was lid 

van de haarteutencompagnie waarvan o.a. ook Jos Lommelaars, Bonaventure 

Loomans en Mart van Vlerken, neef van Franciscus, deel uit maakten. Zij 

handelden veel in Duitsland waar ze in Heiligenstadt een magazijn hadden. Het 

originele kasboek van deze compagnie, die in de periode 1852-1868 actief was, is 

te zien in het Teutenhuis in de Domineestraat te Bergeijk.
19
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Xigabdcc Anna Maria 
geboren: 28 januari 1873, dv Leonardus Theuws en Anna 

Margaretha van Vlerken, getuigen Cornelis van Vlerken en 

Peter Francis Willems. 

getrouwd: Ongehuwd. 

overleden:   24 juli 1874 te Bergeijk. 

 

Xigabdcd Maria Cornelia 
geboren: 28 januari 1873, dv Leendert Theuws en Maria Margaretha 

van Vlerken, getuigen  Peter Francis Willems en Antonie 

Willem Hendrik Hiemann. 

.getrouwd: In Bergeijk 7 mei 1902 mrt Godefridus Antonius Theuws 

(Xigaaefa). Zie par.43. 

overleden:   12 september 1946 te Bergeijk. 

 

Het gezin van Leendert Theuws en Anna Margaretha van Vlerken woonde op het Loo 

op perceel sectie E nrs. 653-654. Leendert had dit huis met erf en tuin 30 november 

1868 voor 705 gulden gekocht van de erfgenamen van Adriaan van den Berg die 

enkele weken daarvoor was overleden (NAB 111,1868, aktenr. 177). 

 

 
 

Afbeelding 14.  Gedeelte van de kadasterkaart sectie E van het Loo uit 1832
16

. 

 

Middenboven is de tegenwoordige van den Tillaartstraat en helemaal links de weg 

naar de Weebos. Het huis stond op het perceel nr. E653, op de kaart de blauw omlijnde 

rechthoek. Achter en naast het huis lag het erf met de tuin met perceel nr. E654. 
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Toen Anna Margaretha van Vlerken in 1867 trouwde, waren haar ouders al overleden, 

haar vader Joseph in 1845 en haar moeder Anna Maria Tilburgs in 1861. Een jaar na 

het overlijden van moeder van Vlerken, in september 1862, werd de nalatenschap van 

de ouders van Vlerken verdeeld onder de zeven kinderen. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 105, 1862, aktenr. 133 

 

De totale waarde van de boedel bestaande uit onroerende goederen zoals huis (sectie D 

963) met tuin en aangelag, bouwland, weiland en heide, roerende goederen zoals vee, 

bouwgereedschappen, meubels en andere huisraad, rogge, haver, eve, boekweit, 

spurrie, aardappelen, hooi, toemet en andere veldvruchten bedroeg 6620 gulden. 

Ieder van de kinderen ontving hieruit voor een bedrag van 945 gulden. 

De toen nog minderjarige Anna Margaretha ( 22 jaar) verkreeg 245 gulden aan 

contanten en de hieronder genoemde percelen grond ter waarde van 700 gulden. 

 

“Onroerende goederen gelegen te Bergeijk in sectie C de nrs. 837 en 839 de Tus, in 

sectie D de nrs. 795, 796 en 797 de Groote Waterlaat en nr. 800 den akker bij de 

Groote Waterlaat, in sectie C een gedeelte noord van nr. 552 de Groote Wijerdijk en 

het heele perceel nr. 1245 het Ruts, hakhout en heide, bouw- en wei-land tezamen 

groot omtrent een bunder vijftig roeden geschat op zevenhonderd gulden”. 

 

Ook haar eerder genoemde broer Franciscus Cornelis de haarteut, deelde natuurlijk 

mee in deze boedel. Hij was echter niet zelf aanwezig bij het passeren van deze akte, 

maar had iemand gemachtigd, zoals blijkt uit een bijlage die aan de akte is toegevoegd. 

 

 
 

Franciscus verbleef op dat moment dus in Heiligenstadt in Pruisen, waar de 

haarteutencompagnie een opslagpaats had. De machtiging waarvan hierboven slechts 

een gedeelte is weergegeven, was getekend op 19 juni 1862 in Heiligenstadt, terwijl de 

akte passeerde in september 1862. Hij verbleef dus voor langere tijd in Duitsland. 

 

In december 1876 overleed Anna Margaretha van Vlerken op 36 jarige leeftijd en 

Leendert bleef alleen achter met drie kinderen van acht, zes en drie jaar oud. Anna 

Maria, het derde kind uit het gezin, was twee jaar daarvoor al op jonge leeftijd 

overleden. 
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Op 5 juni 1877 deed Leendert i.v.m belastingplichten, aangifte van de nalatenschap 

van zijn overleden echtgenote. Hieronder is de memorie van successie die toen werd 

opgemaakt volledig weergegeven. 

 

Bron: Memorie van successie, Anna Margaretha van Vlerken, 1876, inv. nr. 68, 

aktenr. 226 

 

Memorie van aangifte voor het regt van successie der nalatenschap van wijlen Anna 

Margaretha van Vlerken in leven echtgenoote van Leonardus Theuws te Bergeijk 

overleden den 5 
de

 december 1876. 

De ondergeteekende Leonardus Theuws weduwnaar van Anna Margaretha van 

Vlerken bouwman wonende te Bergeijk ten effecte deze domicilie kiezende ter 

secretarie der gemeente Bergeijk verklaard als vader en voogd over en uit naam zijne 

minderjarige kinderen door hem in huwelijk verwekt bij nu wijlen zijne echtgenoote 

Anna Margaretha van Vlerken met name 1. Peter Francis, 2. Peter Johannes, 3. Maria 

Cornelia Theuws, 

Dat voorgemelde Anna Margaretha van Vlerken moeder van genoemde minderjarigen 

op den vijfden december 1876 te Bergeijk hare vaste en laatste woonplaats abintestato 

is overleden. 

Dat de overledene heeft nagelaten de helft in de volgende alle te Bergeijk gelegen 

onroerende goederen als, sectie D nrs. 795, 796, 797,799, 800, sectie C nrs. 837, 839, 

sectie E nrs. 1245, 1446, 1456 en 815 zijnde bouw- en weiland, heide en hakhout 

tesamen groot 2 hectaren, 15 aren en 10 centiaren. 

Sectie C nrs. 195, 422, sectie D nrs. 1255, 1256, 1264, 679, sectie E nrs. 1019, 1315, 

1566, 1567 en 1447 zijnde bouw- en weiland, heide, huis en erf tesamen groot 2 

hectaren 36 aren 84 centiaren. 

Dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgename of in vruchtgebruik bezat 

en door haar overlijden geen periodieke uitkeeringen bij opvolging zijn overgegaan of 

vervallen. 

Eindelijk dat door niemand dan door voornoemde minderjarigen iets uit deze 

nalatenschap wordt geërfd of verkregen. 

Gedaan en geteekend te Bergeijk den vijfden junij 1877 

L. Theuws 

 

Eerder zagen we al dat het gezin van Leendert Theuws op het Loo woonde op perceel 

sectie E nrs. 653-654. In bovenstaande memorie komt dit perceelnummer echter niet 

voor. Uit de kadastrale leggers van de gemeente Bergeijk blijkt dat dit nummer 

omstreeks 1876 door herverkaveling is gewijzigd in sectie E nr. 1567 en in 1896 in 

sectie E nr. 1852.  
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Op 2 oktober 1903, alle drie de kinderen waren inmiddels getrouwd, werd door notaris 

Antonie van Galen een publieke verkoop gehouden waarbij onroerende goederen van 

Leendert Theuws werden geveild. Hieronder een gedeelte uit de notarisakte waarin 

deze veiling is vastgelegd. 

 

Bron: Notarieel archief van Valkenswaard, NAV 103, 1903, aktenr. 169 

 

 
 

Dan volgt een aantal voorwaarden die voor deze veiling gelden en daarna een 

opsomming van het aangeboden onroerend goed, totaal zestien kopen: 

 

Koop 1, Een huis met tuin en aangelag kadaster sectie E nr. 1852 

Koop 2, Weiland Achterste Hoeve kadaster E nr. 1447 

Koop 3, Weiland Voorste Weijerdijk kadaster sectie E nr. 1446 

Koop 4, Weiland Nolleveld kadaster sectie E nr. 1846 

Koop 5, Bouwland Langen Waterlaat kadaster sectie D nrs. 795, 796 en 797 

Koop 6, Bouwland Heksenbosch kadaster sectie D nrs. 799 en 800 

Koop 7, Weiland het Roodske kadaster sectie E nr. 1245 
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Koop 8, Massa der kopen 1 t/m7 

Koop 9, Weiland en hakhout Gestelsveld kadaster sectie E nrs. 1456 en 815 

Koop 10, Weiland de Stappert kadaster sectie C nr. 422 groot 40 aren. 

Koop 11, Bouwland de Klis kadaster sectie D nrs. 1255 en 1256. 

Koop 12, Bouwland Kleine Pad kadaster sectie D nr. 1264. 

Koop 13, Hakhout en heide de Tus kadaster sectie C nrs. 837 en 839. 

Koop 14, Dennebosch Berkterbosch kadaster sectie D nr. 679. 

Koop 15, Hakhout en heide naaste  Tus kadaster sectie C nr. 480. 

Koop 16, Dennebosch Loomans Hei kadaster sectie E nr. 1396 

 

Opmerking: De ligging van een aantal van de hiervoor genoemde percelen is terug te 

vinden in het boek “Bergeijk in kaart” 
4
. 

 

Een week later op 9 oktober werd de finale verkoop (NAV 93, 1903, aktenr. 173) 

gehouden. Slechts vier van de aangeboden kopen werden uiteindelijk verkocht. 

 

Koop nr.10 ging voor een bedrag van 185 gulden naar Adrianus van Poppel. 

Koop nr.11 ging voor een bedrag van 155 gulden naar Willem Theuws Pieterzoon. 

Koop nr.12 ging voor een bedrag van 35 gulden naar Hendrik Schoone. 

Koop nr.13 ging voor een bedrag van 15 gulden naar Johannes Kuijken Corneliszoon. 

 

Alle vier kopers waren landbouwer van beroep en woonden in Bergeijk. 

De rest van de kopen werd na familieberaad aangehouden, omdat te laag werd 

geboden. Toch werd met name op koop nr. 8 flink ingezet. Nadat Godefridus Antonius 

Theuws, schoonzoon van Leendert Theuws, met een eerste bod van 1410 gulden was 

gekomen, werd dit bedrag nog twaalf keer gehoogd door Wilhelmus Verhees (broer 

van Maria Verhees, weduwe van Pieter Johannes Theuws)  en Godefridus Antonius 

Theuws tot uiteindelijk een bedrag van 2300 gulden werd geboden door Hendrikus 

Johannes Thijssen. Toch besloot de familie deze koop niet door te laten gaan. 

 

In april 1904 werd voor notaris Antonie van Galen te Valkenswaard de nalatenschap 

van Leendert Theuws en de al in 1876 overleden Anna Margaretha van Vlerken 

verdeeld. Godefridus Antonius Theuws werd door zijn schoonvader Leendert Theuws  

en door Johanna Maria Verhees weduwe van Pieter Johannes Theuws gemachtigd 

voor hun op te treden bij het passeren van de akte. 

Wilhelmus Verhees, broer van Johanna Maria Verhees was daarbij aanwezig als 

toeziend voogd over Margaretha Maria Theuws, de minderjarige dochter van zijn 

zuster. 

 

Op de volgende pagina’s is een gedeelte van de notarisakte weergegeven. 
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Bron: Notarieel archief van Valkenswaard, NAV 94, 1904, aktenr. 92 

 

 

 
 

Verderop in de akte volgt dan een opsomming van de te verdelen goederen, waarbij de 

waarde van de onroerende goederen werd geschat door Gerardus Smets gemeente 

veldwachter, Cornelis Silvester Kuijken metselaar en Adriaan Slenders landbouwer, 

nadat zij voor de rechter van het kanton Eindhoven de eed hadden afgelegd de 

schatting naar eer en geweten uit te zullen voeren.  
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Van het totaal van deze boedel ging de helft dus 1412,50 gulden naar Leendert 

Theuws. Ieder van de andere erfgenamen ontving geld en goederen ter waarde van 470 

gulden. 

Johanna Maria Verhees en haar dochter Margaretha Maria Theuws verkregen de 

goederen genoemd onder letter a) ter waarde van 2200 gulden, zodat zij 1730 gulden 

teveel ontvingen welk bedrag zij in de boedel moesten inbrengen. 

Peter Francis Theuws verkreeg de goederen onder letter b) ter waarde van 115 gulden 

en een bedrag van 355 gulden aan contanten. 

Maria Cornelia Theuws en haar man Godefridus Antonius Theuws erfden de goederen 

onder letter c) ter waarde van 10 gulden en 460 gulden aan contanten. 

 

9 oktober 1909 overleed Johanna Maria Verhees op 39 jarige leeftijd. Haar broer 

Wilhelmus die bij haar inwoonde, trouwde in november 1910 met Elisabeth Kanen en 

ging in het huis van haar overleden zus wonen. 
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Op 17 april 1906 verschenen Johannes Cornelis Kuijken oud 27 jaar, van beroep 

sigarenfabrikant en Godefridus Antonius Theuws oud 35 jaar van beroep 

zuivelbereider voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand om aangifte te doen van 

het overlijden van Leonardus Theuws. Hij overleed 15 april op 79 jarige leeftijd. 

 

 
 

De tekst op zijn bidprentje doet vermoeden dat Leendert al enige tijd ziek was. Bij het 

passeren van de hiervoor getoonde notarisakte twee jaar voor zijn overlijden was 

Leonardus ook al niet persoonlijk aanwezig en machtigde hij zijn schoonzoon 

Godefridus Antonius Theuws.  
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Hieronder een overzicht van het gezin van Leendert Theuws met daarbij zijn ouders en 

zijn broer en zussen. De namen zijn weergegeven zoals deze in de geboorteaktes staan 

vermeld. 

 

 

 

 

  

       

    
VIIIigabd 

  

    
Petrus 

  

    
Teeuws 

  

    

1794-1866 
  

    
X 1822 

  

    
Anna Maria 

  

    
Loos 

  

    
1793-1868 

  

    
I 

  

 
      I   

   I I I I I   

 

IXigabda IXigabdb IXigabdc IXigabdd IXigabde 

 

 
Anna Wilhelmijna Leonardus Petrus Maria Anna 

 

 
Theus Theuws Theeuws Theeuws Theuws 

 

 
1823-1912 1825-1902 1827-1906 1829-1915 1833-1910 

 

 
X 1860 X 1857 X 1867 X 1873 X 1873 

 

 
Lambertus Wilhelmus Anna Maria Maria Cornelis 

 

 
Box Rombouts van Vlerken Spooren Henselmans 

 

 
1801-1872 1817-1898 1840-1876 1849-1881 1831-1904 

 

   
I 

   

   
I 

   

  
  I     

 

 
  I I I I   

  
Xigabdca Xigabdcb Xigabdcc Xigabdcd 

 

  
Peter Petrus Anna Maria Maria  

 

  
Fransis Johannes Theuws Cornelia 

 

  
Theuws Theuws 1873-1874 Theuws 

 

  
1868-1950 1870-1903 

 
1875-1946 

 

  
X 1901 X 1899 

 
X 1902 

 

  
Maria Helena Johanna 

 
Godefridus 

 

  
Theuws Verhees 

 
Antonius 

 

  
1878-1965 1869-1909 

 
Theuws 

 

     
1871-1961 

 

  
Xigaaeff 

  

Xigaaefa 

 

       

        

 

 

 

 

 



283 
 

45. Genealogie van Peter Theuws (IXigabdd) en Maria Margaretha Sporen. 

 

Peter Theuws werd 13 augustus 1829 geboren als vierde kind uit het huwelijk van 

Peter Theuws en Anna Maria Loos. Na Peter werd nog een dochter Maria Anna 

geboren, zodat het gezin vijf kinderen telde waarvan twee zoons, Leendert en Peter. 

Peter trouwde op 26 april 1873 met Maria Margaretha Sporen, dochter van Petrus 

Johannes Sporen en Cornelia Jacobs. Diezelfde dag trouwde ook Maria Anna, de 

jongere zus van Peter, met Cornelis Henselmans. Peter was bij het huwelijk van zijn 

zus één van de getuigen en omgekeerd was Cornelis Henselmans één van de getuigen 

bij het huwelijk van zijn zwager. 

 

Uit het huwelijk van Peter Theuws en Maria Margaretha (of Agatha) Sporen werden 

de volgende kinderen geboren: 

 

Xigabdda Peter 
geboren: 3 maart 1874, zv Peter Theuws en Maria Agatha Sporen, 

getuigen Peter Fransis Willems en Antonie Willem Hendrik 

Hiemann. 

getrouwd: 13 oktober 1902 te Westerhoven met Maria Berdina 

Kwinten oud 28 jaar, d.v. Jacobus Kwinten en wijlen Anna 

Maria Meulendijk. 

overleden:   4 november 1955 te Bergeijk. 

 

Xigabddb Wilhelmus 
geboren: 4 maart 1875, zv Peter Theuws en Maria Agatha Sporen, 

getuigen Peter Fransis Willems en Gerardus Smets. 

getrouwd: 7 februari 1900 te Bergeijk met Hendrika Cornelia van 

Kemenade oud 26 jaar, d.v. Johannes van Kemenade en 

Johanna Helena Bergmans. 

overleden:   29 augustus 1968 te Bergeijk. 

 

Xigabddc Johannes Cornelis 
geboren: 22 maart 1876, zv Peter Theuws en Maria Agatha Sporen, 

getuigen Peter Fransis Willems en Hubertus Josephus 

Vinken. 

getrouwd: 15 januari 1902 te Bergeijk met Cornelia Petronella 

Kwinten oud 22 jaar, d.v. Wouter Kwinten en Johanna van 

Ham beiden overleden. 

overleden:   10 januari 1971 in het St.Josephziekenhuis te Eindhoven. 

 

Xigabddd Stephanus Alphonsus 
geboren: 25 december 1878, zv Peter Theuws en Maria Agatha 

Sporen, getuigen Peter Fransis Willems en Gerardus Smets. 

getrouwd: ongehuwd. 

overleden:   7 november 1880 te Bergeijk. 
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Xigabdde Adrianus Cornelis 
geboren: 11 december 1879, zv Peter Theuws en Maria Agatha 

Sporen, getuigen Peter Fransis Willems en Gerardus Smets. 

getrouwd: ongehuwd. 

overleden:   9 oktober 1880 te Bergeijk. 

Xigabddf Maria Cornelia 
geboren: 5 april 1881, dv Peter Theuws en Maria Agatha Sporen, 

getuigen Peter Fransis Willems en Jacobus van Hoof. 

getrouwd: ongehuwd. 

overleden:   14 november 1881 te Bergeijk. 

 

Toen Peter Theuws in 1873 trouwde waren zijn ouders Peter Theuws en Anna Maria 

Loos al overleden (zie par. 33). Bij de erfdeling in 1868 verkreeg Peter het ouderlijk 

huis in de Broekstraat op perceel nrs. C884, 883 en 183. Dit huis had zijn moeder 

Anna Maria Loos in 1829 verkregen uit de nalatenschap van haar ouders Leendert 

Loos en Anna Smets, toen nog bekend onder kadasternrs. C181-183. 

 

4 december 1879 overleed Cornelia Jacobs, de moeder van Maria Agatha Sporen. Haar 

vader Peter Johannes Sporen was al vele jaren daarvoor in 1855 overleden. Uit de 

memorie van successie van de overleden Cornelia Jacobs blijkt dat het grootste deel 

van de erfenis naar haar dochter Maria Agatha ging. 

 

Bron: Memorie van successie, Cornelia Jacobs, 1879,  inventarisnr. 71, aktenr. 198 

 

Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Cornelia Jacobs weduwe Peter 

Johannes Sporen overleden te Bergeijk den 4
de

 december 1879. 

De ondergeteekende Peter Theuws echtgenoot van en in algeheele gemeenschap van 

goederen gehuwd met Maria Agatha Sporen bouwlieden te Bergeijk ter zake deze 

woonplaats kiezende ter secretarie der gemeente Bergeijk verklaren, 

Dat op den vierden december 1879 te Bergeijk hare vaste en laatste woonplaats 

abintestato is overleden hunne behuwde moeder en moeder Cornelia Jacobs weduwe 

van Peter Johannes Sporen. 

Dat de overledene heeft nagelaten het 1867/2304 gedeelte in de volgende onroerende 

goederen alle gelegen onder Bergeijk: 

Sectie E nrs. 867, 1350 , Sectie C nr.897, sectie E nrs. 1347, 861, 851, 865 en 847 

zijnde bouw en weiland en heide tesamen groot een hectare, zesenzeventig aren en 

tachtig centiaren. 

Sectie C nrs. 369, 485, 487, 538, 539, sectie E nrs. 835, 836, 840, 843, 848, 863, 868, 

878, 879, 880, 862, 860 en 849 zijnde bouw en weiland, heide, huis , erf en tuin 

tesamen groot vijf hectaren vijfendertig aren en veertien centiaren. 
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Gelegen onder Luiksgestel, 

Sectie B nrs. 20, 21 en 22 bouw en weiland tesamen groot een hectare, zeventien aren 

en zeventien centiaren. 

Gelegen onder Eersel, 

Sectie A nr. 620 heide groot 28 aren 90 centiaren. 

Gemelde onroerende goederen geschat op eene verkoopwaarde ten 

tijde van het overlijden        f.2380,- 

Het 1867/2304 gedeelte in de volgende roerende goederen der 

inboedel, landbouwgereedschappen, gedorste en ongedorste  

granen, veevoeder enz. voor het geheel waardig geschat ten dage 

van het overlijden         f.1060,- 

Contanten op den dag van het overlijden in den boedel aanwezig  f.8,- 

Tesamen          f.3448,- 

Waarvan het 1867/2304 gedeelte bedraagt     f.2794,02 

Kleederen en lijfwaaden der overledene geschat op    f.24,- 

Totaal van het actief der nalatenschap      f.2818,02 

 

Het passief des boedels bestaat uit , 

Een schuldvordering wegens geleend geld ten laste des boedels ten 

behoeven van de Heer P.J. Aarts te Bergeijk ingevolge 

een onderhandsche schuldbekentenis de dato 7 mei 1868   f.600,- 

Interest ad 4 ½ % vanaf 7 mei 1879 tot den dag van overlijden  f.17,- 

Een dito schuldvordering wegens ingebragte gelden in den boedel ten 

behoeve van den aangever volgens wettig bewijs van den 8 maart 

1873, zonder interest        f.600,- 

Totaal van het passief des boedels      f.1217,- 

Waarvan het 1867/2304 gedeelte bedraagt     f.926,17 

Begrafeniskosten en kosten van zielsmissen voor de overledene 

tot haar eerste jaargetijde        f.128,50 

Totaal van het passief der nalatenschap      f.1114,67 

 

Zoodat er zuiver overblijft    f.2818,02 – f.1114,67=  f.1703,35 

 

Dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of in vruchtgebruik bezat 

en door haar overlijden geene periodieke uitkeeringen bij opvolging zijn overgegaan 

of vervallen. Eindelijk dat door niemand dan door de aangever iets uit deze 

nalatenschap  wordt geërfd of verkregen. 

Gedaan te Bergeijk den twintigsten augustus 1800 tachtig. 

 

P. Theuws  
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Het in de memorie genoemde huis stond op perceel E nr. 879 (blauw omlijnd) in het 

gehucht Hongarije, op de grens met Luijksgestel. De weg boven is de Bredase dijk. De 

meeste percelen die in bovenstaande memorie genoemd worden lagen in de naaste 

omgeving van het huis.  

 

 
 

Afbeelding 15.  Gedeelte van de kadasterkaart van het Loo sectie E in 1832
16

. 
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Nadat Peter Theuws genoemde onroerende goederen had verkregen, verhuisde hij met 

zijn gezin naar het gehucht Hongarije. Het huis in de Broekstraat ruilde hij met zijn 

zwager Cornelis Henselmans zoals blijkt uit onderstaande notarisakte uit 1881. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB 126, 1881, aktenr. 69 

 

Heden den vijfentwintigsten maart 1881 compareerde voor Antonie van Galen notaris 

in het arrondissement s'Hertogenbosch gevestigd ter standplaats Bergeijk in bijzijn 

der na te noemen mij notaris bekende getuigen, 

  

1. Cornelis Henselmans in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met 

Maria Anna Theeuws landbouwer wonende te Bergeijk ter eene en  

2. Pieter Theeuws landbouwer wonende te Bergeijk ter andere zijde, 

 

diewelke verklaren met elkander te hebben aangegaan de navolgende ruiling. 

Den comparant ter eene geeft in ruiling en staat af aan den comparant ter andere 

zijde, 

een perceel weiland gelegen te Bergeijk in sectie C nummer 21 bij het kadaster bekend 

als bouwland groot tweeenvijftig aren tachtig centiaren tegen eene jaarlijksche 

onzuivere huurwaarde van vijftien gulden. 

Waartegen den comparant ter andere zijde in ruiling geeft en bij deze afstaat aan den 

comparant ter eene zijde een huis met tuin en weiland gelegen te Bergeijk in sectie C 

nummers 884,883,183 en 448 tezamen groot tachtig aren negen centiaren tegen eene 

jaarlijksche onzuivere huurwaarde van dertig gulden. 

De voorschreven comparanten hebben te rekenen van heden af ieder hun geruilde in 

eigendom en gebruik aanvaard met alle voor en nadeelige regten als wegen, 

waterleidingen en grondlasten en zonder eenige reserve. 

Partijen verklaren dat hen van voorschreven perceelen geene titels van eigendom of 

eenige overschrijving ten kantore van hippotheken te Eindhoven bekend zijn. 

De comparanten zijn mij notaris bekend waarvan acte gedaan en verleden te Bergeijk 

op dato voorschreven in bijwezen van Arnoldus Jansen en van Philippus Baken 

landbouwers van beroep, beiden wonende te Bergeijk als getuigen die deze acte van 

ruiling met de comparanten en mij notaris onmiddelijk na gedane voorlezing derzelve 

aan allen hebben onderteekend. 
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Het zal een moeilijke tijd geweest zijn voor Peter Theuws want eind 1880 overleden 

twee van zijn kinderen op zeer jonge leeftijd en ruim een half jaar later op 23 juni 

1881 zijn 31 jarige echtgenote. En alsof dat nog niet genoeg was, overleed het jongste 

kind dat pas in april 1881 was geboren, in november van dat jaar. 

 

In juni 1903 werd de nalatenschap van Peter Theuws en zijn overleden echtgenote 

Maria Agatha Sporen verdeeld tussen vader Peter en de drie zoons Peter, Wilhelmus 

en Johannes Cornelis. Hier een gedeelte uit de notarisakte waarin deze erfdeling werd 

beschreven. 

 

Bron: Notarieel archief van Valkenswaard, NAV 103, 1903, aktenr. 104 
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Hierboven wordt een opsomming gegeven van de te verdelen goederen (post a, b en c) 

met een totaal oppervlak van bijna 12 hectaren bouwland, weiland, dennenbos, 

hakhout, heide, smeel (= braakliggend stuk grond met buntgras begroeid) en het huis 

met stal, erf en tuin in het buurtschap Hongarije. 

Het totaal van de genoemde goederen werd geschat op 2100 gulden waarvan vader 

Peter de helft in contanten ontving en de drie kinderen ieder voor een bedrag van 350 

gulden.  
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De oudste zoon Peter erfde de onroerende goederen die onder punt c) zijn genoemd 

met een waarde van 1650 gulden, dus 1300 gulden meer dan zijn legitieme deel en 

moest het teveel ontvangen bedrag in de boedel inbrengen. Wilhelmus en Johannes 

Cornelis erfden ieder voor een bedrag van 200 gulden aan onroerende goederen (onder 

de letter a) resp. de letter b ) en 150 gulden aan contanten. 

Peter, die in 1902 was getrouwd, erfde dus ook het huis in het buurtschap Hongarije 

waar hij met zijn gezin ging wonen. 

In 1913 verkocht hij het huis en een aantal percelen bouw- en weiland voor 1600 

gulden aan Cornelis Waale (NAV 118, 1913, aktenr. 93) en vestigde zich op het Loo 

op de plaats waar nu bouwmarkt Toonders is. 
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Vader Peter woonde de laatste jaren van zijn leven bij zijn zoon Willem in de 

Broekstraat. Willem die in 1900 was getrouwd, had in 1902 het huis “gekocht” van 

zijn oom en tante Cornelis Henselmans en Maria Anna Theuws die geen kinderen 

hadden en die dit huis in 1881 hadden geruild met Peter Theuws, de vader van Willem, 

zoals we eerder hebben kunnen lezen in de notarisakte NAB 126, 1881, aktenr. 69 in 

deze paragraaf. 

Hieronder enkele fragmenten uit de notarisakte waarin de koop van het huis door 

Willem Theuws werd beschreven. 

 

Bron: Notarieel archief van Valkenswaard, NAV 92, 1902, aktenr. 184 

 

Op den twee en twintigsten September negentienhonderdtwee zijn voor mij Antonie 

van Galen notaris te Valkenswaard verschenen, Cornelis Henselmans Hendrikzoon 

landbouwer wonende te Bergeijk, die verklaart verkocht te hebben en in vollen en 

vrijen eigendom over te dragen aan Wilhelmus Theuws Pieterzoon landbouwer 

wonende te Bergeijk die verklaart in koop aan te nemen, 

1.De navolgende onroerende goederen gelegen in de gemeente Bergeijk zijnde huis, 

erf, tuin, bouwland en weiland kadastraal in die gemeente bekend als sectie D nr. 

1243, sectie C nrs. 448 en 1388 tezamen groot een hectare zesenveertig aren en 

eenenvijftig centiaren, 

2. De navolgende roerende goederen als twee koeien, een varken, een kar, een ploeg, 

een egge, diverse huisraad, een partij hooi en stroo, een partij granen en fourage. 

Partijen verklaren dat deze verkoop en koop is geschied wat de onroerende goederen 

betreft voor de som van twaalfhonderd gulden en wat de roerende goederen betreft 

voor de som van tweehonderd gulden alles onder de navolgende bedingen en  

bepalingen, 

Dat de kooper in plaats van den koopprijs van veertienhonderd gulden aan den 

verkooper Cornelis Henselmans en zijne echtgenoote Maria Anna Theuws van nu af 

zal moeten verschaffen huisvesting en voeding alles ten huize van den verkooper etc. 

 

De verkooper reserveert voor persoonlijk gebruik de bewoning voor zich en zijne 

genoemde echtgenoote en bij vooroverlijden van een hunner ook voor de 

langstlevende van hen , het vrije gebruik van de kamer met doorgang uit het 

voorvertrek en mede gebruik van de bestaande waterput benevens het gebruik van 

circa tien aren bouwland en weiland westwaarts in perceel sectie C nr. 1388,etc. 

 

Het huis stond op perceel sectie C nr. 1388. Voor de juiste ligging zie afbeelding nr. 

11 in paragraaf 38 pagina 211 (blauw omlijnde perceel). 

 

Heel lang heeft Cornelis Henselmans niet bij Willem Theuws ingewoond want 23 juni 

1904 overleed hij op 73 jarige leeftijd. Zijn echtgenote Maria Anna Theuws woonde 

nog wel een aantal jaren bij haar neef Willem Theuws. Op 28 april 1910 overleed ook 

zij op 76 jarige leeftijd. Vader Peter Theuws tenslotte werd zelfs 85 jaar oud en 

overleed op 12 januari 1915. 
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Hieronder een overzicht van het gezin van Peter Theuws met daarbij zijn ouders en 

zijn broer en zussen. De namen zijn weergegeven zoals deze in de geboorteaktes staan 

vermeld. 
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