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Inleiding 

 

Wanneer iemand onderzoek wil doen naar de geschiedenis van zijn of haar voorouders, 

wil men in het algemeen zover mogelijk in het verleden uitkomen. Hoever men daarbij 

komt hangt op de eerste plaats af van het archiefmateriaal dat bewaard is gebleven van 

de gemeente waar die verre voorouders woonden. Ook kan het zijn dat er wel 

archiefmateriaal uit een bepaalde periode aanwezig is, maar dat van de familie die je 

zoekt niet veel is opgeschreven, of dat achternamen veranderen omdat men het vóór 

invoering van de Burgerlijke Stand (BS) niet zo nauw nam met achternamen. Een goed 

voorbeeld hiervan trof ik aan bij het onderzoek naar de familie Theu(w)s, waar Willem als 

zoon van Steven Theus in veel aktes Willem Stevens (patroniem) wordt genoemd. Zelfs 

in de doopaktes van zijn kinderen staat als vader Willem Stevens terwijl ook zijn 

kinderen als Stevens gedoopt werden. Gelukkig was er voldoende ander archiefmateriaal 

voorhanden (Rechterlijk Archief = RA) om te bevestigen dat het hier toch om Willem 

Steven Theus ging en dat zijn kinderen ook als Theus verder door het leven gingen. 

Ook in het onderzoek naar de familie Gijsbers lijkt iets dergelijks aan de hand. Wanneer 

we langs de mannelijke lijn teruggaan naar het verleden, komen we uit bij ene Jan 

Gijsberts die in 1751 in Netersel trouwde met Maria van de Heuvel. In hun trouwakte 

staat vermeld dat Jan is geboren in Hoogeloon (zie derde generatie 3.2). Gaan we nu 

zoeken in het doopregister van Hoogeloon uit de periode 1700 – 1730 dan komt daar de 

naam Gijsber(t)s niet in voor. Wel vinden we daar in 1721 ene Joannes zoon van 

Gijsbertus Janssen en Elisabeth Ariaens. In paragraaf 2 ga ik daar wat verder op in en 

mede door het gebruik van ander archiefmateriaal zal blijken dat genoemde Joannes zeer 

waarschijnlijk dezelfde persoon is als de Jan Gijsberts die in 1751 in Netersel trouwde 

met Maria van de Heuvel. 

Kort na de eerste update van dit verhaal in april 2014 kreeg ik alweer nieuwe gegevens 

aangereikt, dit keer van Cor Gijsbers. Cor, een kleinzoon van Kees Gijsbers en Maria 

Theresia Willems (zie par. 8.1), is in het verleden ook bezig geweest met een onderzoek 

naar de geschiedenis van de familie Gijsbers maar heeft daarover nooit iets gepubliceerd. 

Cor is in het bezit van een transcriptie van het doopregister van Casteren, de 

geboorteplaats van Gijsbertus Janssen. Cor meende daarin de doopakte van genoemde 

Gijsbertus gevonden te hebben. In paragraaf 1 ga ik daar op in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.  De eerste generatie 

 

1.1 Joannes Wouters (I) en Helena Martens 

 

In de inleiding hebben we al kunnen lezen dat nu mogelijk ook de ouders van Gijsbertus 

Janssen bekend zijn. Gijsbertus was, zoals we uit zijn trouwakte weten, in Casteren 

geboren. Hij trouwde in 1712 in Hoogeloon en zou dus omstreeks 1685 geboren moeten 

zijn. In 1688 vinden we in het doopregister van Casteren inderdaad ene Gijsbertus, zoon 

van Joannes Wouters en Helena Martens. Hieronder zien we de originele doopakte. 

 

Bron: Website van Familysearch, www.genver.nl, DTB Hoogeloon, Hapert en Casteren. 

 

 

De tekst is misschien niet voor iedereen te lezen omdat de akte in het Latijn is en enkele 

afkortingen gebruikt worden, maar wat er ongeveer staat is het volgende: 

“Anno 1688,  augusti 8, Gijsbertus bap(tizatus) est (gedoopt is) filius legitimus (wettige 

zoon) van Joannis Wouters en Helena Martens coniuges (echtelieden), suscep(tor) 

(doopheffer) Andries van der Aa”.  

In die tijd kregen kinderen vaak vadersnaam (patroniem) hetgeen wil zeggen dat 

Gijsbertus zoon van Joannes Wouters door het leven ging als Gijsbertus Joanneszoon of 

Gijsbertus Janszoon wat uiteindelijk Gijsbertus Janssen werd. In paragraaf 2 zullen we 

zien dat de kinderen van Gijsbertus Janssen op dezelfde manier hun naam kregen. Zo 

werd Joannes, de jongste zoon van Gijsbertus, Joannes Gijsbertuszoon en uiteindelijk 

Joannes Gijsber(t)s. In die generatie is dus pas de achternaam Gijsbers ontstaan. In de 

generaties daarna zou de naam Gijsbers verder gevoerd blijven worden. 

Op de volgende pagina staan de doopaktes van nog vijf andere kinderen uit het huwelijk 

van Joannes Wouters en Helena Martens vermeld. Totaal werden er dus zes kinderen 

geboren, te weten: 

 

IIa Wouter 1680, getuigen? 

IIb Maria  1682, getuigen? 

IIc Martinus 1683, getuigen? 

IId Jan  1685, getuigen? 

IIe Gijsbertus 8 augustus 1688, getuige Andries van der Aa. 

IIf Elisabeth 6 januari 1692, getuigen Maria Dircx en Willem Peters. 

 

Van de eerste vier kinderen is in de doopakte alleen het doopjaar vermeld en als ouders 

worden daarin genoemd Joannes Wouters en Helena, dus zonder de toevoeging Martens.  

file:///F:/FamilieGijsbersoktober2015/www.genver.nl
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Een tweede aanwijzing dat Joannes Wouters de vader van Gijsbertus Janssen zou kunnen 

zijn vinden we terug in de doopaktes van de kinderen van Gijsbertus Janssen uit zijn 

huwelijk met Elisabeth Adriaens (zie par.2). Bij de doop van deze kinderen komen als 

getuigen o.a. voor, Joannes Wouters, mogelijk de vader van Gijsbertus, verder Wouter, 

Joannes en Maria Janssen, mogelijk broers en zus van Gijsbertus en verder Cornelia 

Wouters dat een tante zou kunnen zijn. 

Een derde aanwijzing tenslotte vinden we in een akte uit het rechterlijk archief van 

Hoogeloon uit 1760 (RAH58, zie par.2) waarin Jan, Hendrik, Jenneke en Wouter 

Gijsberts, alle vier kinderen van Gijsbertus Janssen, erfgenamen zijn nadat Jan Jansen 

(Wouters) en Catharina van der Aa kinderloos waren overleden. 

Alles bij elkaar genomen kunnen we er wel van uitgaan dat Joannes Wouters en Helena 

Martens de ouders zijn van Gijsbertus Janssen. 
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2.  De tweede generatie 

 

2.1 Gijsbertus Janssen (IIe)en Lijsbeth A(d)riaens 

Gijsbertus Janssen, die in Casteren was geboren, was in september 1712 in Hoogeloon 

getrouwd met Elisabeth A(d)riaens die in Hoogeloon was geboren. Op de volgende pagina 

staat de originele trouwakte, hieronder een transcriptie van deze akte. 

 

“Op  huijden den 8ste augustij 1712 soo zijn voor ons hier ondergenoemde Schepenen 

gecompareert Gijsbert Janssen jonghman geboortigh van Casteren en Lijsbeth Ariaens 

jongedoghter geboortigh van Hoogeloon dewelcke het trouwregelement zijnde 

voorgelesen en bij ons in ondertrouw opgenomen soo wert de voster gelast de drie 

sondaeghse proclamatiën te doen ter plaetse men sulcks gewoon is te doen op datum. 

 

Ut supra, Dit X is het kenmerk van Hendrick Jansen Corstiaens President 

     Wilm van Hout 

 

Op heijden den 15de september 1712 soo zijn voor ons ondergenoemde Schepenen 

gecompareert de bovengenoemde persoonen die in den houwelijcksen staet zijn 

bevestigt alsoo ons geen wettige verhinderingh is voorgecomen blijckens bij het relaes 

des vosters. 

 

Dit X is het kenmerk van Hendrick Jansen Corstiaens President 

     Wilm van Hout 

 

 

Uit dit huwelijk werden in Hoogeloon de volgende kinderen geboren: 

IIIea Walterus 

 Gedoopt 31 december 1712. 

 Getuigen waren Joannes Wouters, Adrianus Bastiaens en Elisabetha Adriaens. 

 

IIIeb Joanna 

 Gedoopt 19 mei 1714.  

Getuigen waren Wouter Jansen, Jacobus Coppens, Catharina Janssen en 

Margareta Hendriks. 

 

IIIec Helena 

 Gedoopt 22  september 1716. 

 Getuigen waren Adrianus Bastiaens, Elisabeth Janssens en Maria Jansen. 

 

IIIed Henricus  

 Gedoopt 24 februari 1719. 

 Getuigen waren Joannes Janssen, Maria Adriaens en Maria Janssen. 

 

IIIee Joannes 

 Gedoopt 12 augustus 1721. 

 Getuigen waren Bastianus, Joanna Janssen en Cornelia Wouters. 
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Bron:Doop, trouw en begraafregister (DTB) van Hoogeloon, inv. nr. 22.7 folio 19. 

 

 
 

Trouwakte van Gijsbert Janssen en Lijsbeth A(d)riaens. 
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Ook in deze generatie kregen de kinderen vadersnaam (patroniem). De jongste zoon 

Joannes die in 1721 in Hoogeloon werd geboren als Joannes Gijsbertus Jansen werd 

Joannes Gijsbertuszoon en uiteindelijk Joannes Gijsberts. Dit zou de Jan Gijsberts kunnen 

zijn die in 1751 in Netersel trouwde met Maria van den Heuvel. Gelukkig heb ik nog 

enkele aanwijzingen gevonden die dit zouden kunnen bevestigen. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Hoogeloon, RAH16,1744, folio146 e.v.. 

 

 
 

In een akte uit het rechterlijk archief van Hoogeloon (=RAH) uit 1744 waarvan hierboven 

een gedeelte is weergegeven, verkopen Hendrick Gijsbregs uit Vessem en Jan Gijsbers 

uit Casteren een “seekere halve huijsinge met den halve hoff” en nog diverse percelen 

grond aan Jan Jansen Wouters en Catolijna van der Aa. Hendrik Gijsbers woonde sinds 

1740 in Vessem wat we verderop in dit verhaal (zie par. 3.1) zullen zien. Jan was nog 

niet getrouwd en woonde nog in Hoogeloon-Casteren. 

Nadat genoemde Jan Jansen Wouters in september 1757 en zijn vrouw Catholijna van 

der Aa in maart 1760 overleden waren, werd hun nalatenschap door de erfgenamen 

publiek verkocht. Zij hadden zelf geen kinderen en dus ging de erfenis naar naaste 
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verwanten. Alle erfgenamen worden in de akte met naam genoemd. Naast een tiental 

personen van de familie van der Aa en nog eens een tiental Jansens, worden als 

erfgenamen ook nog genoemd: 

 

Bron: Rechterlijk archief van Hoogeloon, RAH58, 1760, folio 132 e.v. 

 

“Jan Gijsberts soo voor sijn selven mitsgaders in qualitijt als momboir over de 

minderjarige kinderen van Hendrik Gijsberts mitsgaders nog als instaende ende 

caveerende voor desselfs suster Jenneke Gijsberts”. 

 

En verder nog: 

“…..en laestelijk Jan Smagthen en Jan Corstiaen Jansen Schepenen des dorps van 

Hogeloon in qualitijt als oppermomboir over en sig interesseerende voor den innocenten 

Wouter Gijsberts, alle tesamen erfgenamen en representanten van Jan Jansen en 

Catharina van der Aa gewoont hebbende en overleeden te Kasteren”. 

Innocent = zwak begaafd 

 

Vergelijken we nu de voornamen van de erfgenamen Gijsber(t)s die in deze akte 

genoemd worden, met de namen van de kinderen van Gijsbertus Jansen en Elisabeth 

Ariaens in par. 2.1  dan blijken deze aardig overeen te komen. Alleen Helena ontbreekt 

maar die zou inmiddels overleden kunnen zijn. 

Het lijkt er dus op dat Jan Jansen (Wouters) die in 1744 een half huis en enkele percelen 

grond  kocht van Jan en Hendrik Gijsbers, een broer was van Gijsbertus Jansen. Nadat 

Jan Jansen (Wouters) en Catharina van der Aa kinderloos overleden waren, waren de 

kinderen van Gijsbertus mede erfgenamen. 

 

Een andere aanwijzing dat Joannes Gijsbertus Jansen en Elisabeth Adriaens de ouders 

waren van de hiervoor al genoemde kinderen Wouter, Jenneke, Helena, Hendrik en Jan 

(zie 2.1) vinden we in de doopaktes van de kinderen van laatstgenoemde Jan. 

Jan, die in 1721 werd geboren, trouwde in 1751 in Netersel met Maria van den Heuvel 

(zie 3.2). Bij de doop van hun eerste kind Joannes die in 1752 werd geboren, waren 

Peter van den Heuvel en Catharina Jansen doopgetuigen. Bij hun tweede kind Henricus 

die in 1754 werd geboren waren dat Joannes Jansen en Petronella Adriaens (zie 

onderstaand doopakte) !! 

 

 
 

DTB Netersel, inv. nr. 29.1, folio 4 
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3.  De derde generatie 

 

IIIea Walterus Gijsbertus 

Walterus ofwel Wouter die 31 december 1712, drie maanden na het huwelijk van 

zijn ouders werd geboren, was zwak begaafd (innocent) zoals  we hiervoor al 

hebben kunnen lezen. Wat er van hem is geworden is mij niet bekend. 

IIIeb Joanna Gijsbertus 

Joanna ofwel Jenneke werd 19 mei 1714 gedoopt. In een akte uit 1760 wordt zij 

nog vernoemd maar  verder heb ik niets over haar kunnen terugvinden. 

 

IIIec Helena Gijsbertus 

Helena die 22  september 1716 werd gedoopt, wordt in de eerder aangehaalde 

akte uit 1760 (pag. 8) niet meer vernoemd en was toen waarschijnlijk al 

overleden. 

 

3.1 Hendrik Gijsber(tu)s (IIIed) en Jenneke Dirks Jonkerts 

Over Henricus ofwel Hendrik die 24 februari 1719 werd gedoopt heb ik wel enkele 

gegevens in de archieven terug kunnen vinden. Hendrik trouwde in 1739 in 

Hoogeloon met Jen Dirks Jonkerts uit Vessem. 

 

Bron: Doop, trouw en begraafregister van Hoogeloon, inv.nr. 22.5, folio 16v. 

 

Ondertrouwakte van 20 juni 1739 van Hendrik Gijsberts en Jen Dirks Jonkerts. 

 

Na hun huwelijk gingen ze in Vessem wonen zoals blijkt uit een borgbrief die Hendrik in 

Hoogeloon  in 1740 meekreeg (RAH34a, 1740, folio 54). In deze borgbrief wordt de 

echtgenote van Hendrik “Jenneke Dirk Claas” genoemd. 

Bij verhuizing naar een ander dorp had de betreffende persoon een borgbrief nodig. De 

gemeente die de akte verstrekte gaf hiermee een garantie af dat als de betrokkene 

armlastig werd, zijn of haar onderhoud voor rekening kwam van de borgsteller. 



11 
 

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren. Let op de slordige manier 

waarmee in die tijd met namen werd omgegaan in dit geval met naam van de vrouw van 

Hendrik Gijsbers. 

 

IVeda Elisabetha 

 Gedoopt 14 april 1740, d.v. Hendricus Gijsberts en Joanna Dirckx. 

 Getuigen Theodorus Dirck Jonckers en Joanna Gijsbers. 

 

IVedb Maria 

 Gedoopt 24 april 1744, d.v. Hendricus Gijsberts en Joanna Dirckx. 

 Getuigen Jacobus Rockers en Catharina Jansen. 

 

IVedc Gijsbertus 

 Gedoopt 20 maart 1746, z.v. Henricus Gijsberts en Joanna Jonckers. 

 Getuigen Joannes Gijsberts en Adriana Jacops. 

 

IVedd Theodora 

 Gedoopt 4 juli 1748, d.v. Henricus Gijsbers en Joanna Dirck Klaessen. 

 Getuigen Joannes Janse en Adriana Cornelius Jacobs. 

 

IVede Henrica 

Gedoopt 6 april 1754, d.v. (posthuma) Henricus Gijsbers en Joanna Theodorus 

Klaessen. Getuigen Martinus Marcellis Berens en Adriana Joannes Peters. 

 Posthuma betekent dat vader overleden was toen Henrica werd geboren. 

 

Het gezin van Hendrik Gijsbers behoorde tot de armen van het dorp zoals blijkt uit 

onderstaande tekst uit het register van de Tafel van de Heilige Geest van Vessem. Dit 

was een instelling die hulp verleende aan de armen van het dorp. 

 

Bron: Gemeentearchief van Vessem, GAV628, 1750. 
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Hieronder de transcriptie van bovenstaande tekst: 

 

Item heeft den rendant door ordre als voor uijtgereijkt ende gegeven aen Hendrik 

Gijsberts welkers vrouw alhier van geboorte is en zeer arm en behoeftig, de somme van 

twaalf gulden zestien stuijvers tot nodig onderhoud van haar en desselfs kinderen in 

broot, kooren en andere levensmiddelen volgens verscheijde ordonnantiën, dus 12-16-0. 

 

Rendant = degene die verantwoordelijk was voor de financiën van de armenkas. 

 

Eerder al in 1749 had “Hendrik Gijsberts een onvermogend man twaalf vat cooren en 

boekweijt” ontvangen van de Tafel van de Heilige Geest. 

 

Het gezin zal het nog wel moeilijker gekregen hebben want op 17 december 1753, vier 

maanden vóór de geboorte van zijn dochter Henrica, overleed Hendrik Gijsbers. 

Eerder zagen we al dat bij de publieke verkoop van de nalatenschap van Jan Jansen en 

Catharina van der Aa in 1760, Jan Gijsbers de broer van Hendrik, optrad als momboir 

over de onmondige kinderen van Hendrik. Veel steun zullen ze niet gehad hebben van 

deze erfenis want de verkoop leverde een bedrag op van 256 gulden terwijl er ongeveer 

dertig erfgenamen in de akte genoemd worden. 

 

Op de volgende pagina het gezin van Henricus met daarbij zijn broers en zussen en zijn 

ouders en grootouders. Alle kinderen van Hendrik Gijsberts werden in Vessem geboren. 
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3.2 Johannes Gijsbers (IIIee) en Maria van den Heuvel 

 

 

Joannes werd 12 augustus 1721 in Hoogeloon gedoopt als jongste kind van Gijsbertus 

Jansen en Elisabeth Adriaens. Hieronder is  originele doopakte afgebeeld. 

 

Bron: Doop, trouw en begraafregister van Hoogeloon 

 

Linksboven staat “Loon” wat in dit geval Hoogeloon betekent en het cijfer 12 is de dag 

van de maand dat hij gedoopt werd namelijk 12 augustus. Eerder in het register waren 

het jaartal 1721 en de maand augustus al aangegeven. Verder staat er de volgende 

Latijnse tekst: 

“ Baptizatus est filius legitimus Gijesberti Janssen et Elizabethe Adriaens, Joannes, 

susceptores Bastianus absens et Joanna Janssen eius loco Cornelia Wouters”. 

 

Dit betekent ongeveer: 

 

“Gedoopt is Joannes wettige zoon van Gijsbertus Janssen en Elisabeth Adriaens, getuigen 

(doopheffers) zijn Bastianus (afwezig), zijn plaatsvervanger Cornelia Wouters en Joanna 

Janssen ”. 

 

Bastianus, die blijkbaar afwezig was en vervangen werd door Joanna Wouters, is 

waarschijnlijk de vader van Elisabeth Adriaens want bij de doop van twee van haar 

andere kinderen was Adrianus Bastiaens getuige. Elisabeth heeft dus ook vadersnaam 

gekregen. Elisabeth Adriaensdochter werd Elisabeth Adriaens. 

Eerder zagen we al dat de dopeling Joannes vadersnaam (patroniem) kreeg en door het 

leven ging als Johannes Gijsbertuszoon wat Johannes Gijsber(t)s ofwel Jan Gijsbers 

werd. 
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Op 3 oktober 1751 trouwde Jan Gijsber(t)s in Netersel met Maria van den Heuvel. Op de 

volgende pagina staat de ondertrouwakte van 18 september 1751. 

Uit dit huwelijk werden in Netersel de volgende kinderen geboren: 

 

IVeea Joannes 

 

 Gedoopt 18 september 1752 z.v. Joannes Gijsberts en Maria Huvels. 

 Getuigen Petrus van den Heuvel en Catharina Jansen.   Zie par. 4.1 

 

IVeeb Henricus 

 

 Gedoopt 29 oktober 1754 z.v. Joannes Gijsberts en Maria Heuvels. 

 Getuigen Joannes Jansen en Petronella Adriaens.    Zie par. 4.2 

 

IVeec Gisbertus 

  

 Gedoopt 9 november 1756 z.v. Joannis Jansen en Maria van den Heuvel. 

 Getuigen Adrianus Jansen en Johanna van Eijck.    Zie par.4.3 

 

IVeed Catharina 

 

 Gedoopt 27 september 1758 d.v. Joannes Gijsberts en Maria van den Heuvel. 

 Getuigen Petrus Castelijns en Joanna Gijsberts.    Zie par. 4.4 

 

IVeee Elisabeth 

 

 Gedoopt 4 april 1761 d.v. Joannes Gijsberts en Maria van den Heuvel. 

 Getuigen Walterus Coole en Johanna van Eijck.    Zie par. 4.5 

 

IVeef Petronella 

 

 Gedoopt 22 april 1763 d.v. Joannes Gijsberts en Maria van den Heuvel. 

 Getuigen Adrianus Peters en Petronella van den Heuvel.   Zie par. 4.6 

 

Maria van den Heuvel was een dochter van Peter van den Heuvel en Catholijn Wouter 

Kolen. Zij was in Netersel geboren zoals we kunnen lezen in de ondertrouwakte op de 

volgende pagina. Wanneer zij precies geboren is weten we niet omdat de doopaktes van 

Bladel-Netersel uit die periode ontbreken. 

 

In 1748 overleed haar moeder Catholijn Wouter Kolen en in 1754 werden een aantal 

onroerende goederen verdeeld tussen de kinderen Peternel, Jenneke en Maria die op dat 

moment allemaal getrouwd waren. De erfdeling staat beschreven in het rechterlijk 

archief van Netersel, RAN44, 1754, folio 155 e.v.. Joannes Gijsbers en Maria zijn vrouw 

verkregen een aantal percelen bouw- en weiland in Netersel. Vader Peter van den Heuvel 

woonde toen in de Groenstraat nr. 5. Waarschijnlijk woonde Maria, die als laatste van de 

zussen getrouwd was, samen met haar man in bij haar vader. Dit blijkt mede uit het 

testament dat vader Peter van den Heuvel in oktober 1757 liet opmaken voor notaris 

Gijsbert van Beverwijck in Eersel. Hierin benoemde hij zijn dochter Maria tot enige 

erfgename zoals is te lezen in een fragment uit dit testament op pagina 17.  
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Bron: Doop, trouw en begraafregister van Bladel, inv.nr.6.12, folio 56v. 

 

 

Ondertrouwakte van 18 september 1751 van Jan Gijsberts en Maria van den Heuvel. 
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Bron: Notarieel archief van Eersel, NAE17, 1757, aktenr. 142. 

 

 

 

Verderop in dit testament lezen we dat hier wel bepaalde voorwaarden aan verbonden 

waren, Maria moest vader, 

“geduerende sijn leven onderhouden en alimenteren in kost en drank soo in siekte als 

gesontheijt, behoorlijk oppassen en reijnigen, sijne schulden betalen en bij sijn overlijden 

eene eerlijke begraeffenisse besorgen”. 

Verder moest zij, nadat vader Peter zou zijn overleden, aan haar zussen Peternel en 

Jenneke ieder 112 gulden en 10 stuivers betalen. 

In december 1762 overleed Peter van den Heuvel. In een huizenlijst van de gemeente 

Netersel van het jaar 1766 vinden we Jan Gijsberts terug op het adres Groenstraat nr. 5.  

 

In het gemeentearchief van Netersel is nog een verpondingkohier uit 1777 bewaard 

gebleven. Verponding was een soort van grondbelasting. In dit kohier staan alle percelen 

genoemd die iemand op dat moment in zijn bezit had, met daarbij het bedrag dat per 

perceel betaald moest worden. Hieronder is de lijst met percelen van Jan Gijsberts 

weergegeven. Achter elk perceel staat de oppervlakte in roeden (ca. 33 m2 ) vermeld. 

 

Bron: Gemeentearchief van Netersel, GAN37, Verpondingen 1777. 

 

Jan Gijsberts cum uxore. 

 

Huijs met het aangelag de stede en groes  1 – 4 -10 

Clijn Vluiken groes (Jan Gielens 1/8 part)  0 – 7- 13 

Honsven land 75 R (Peter Adriaans 1/6 part) 0 -19-11 

Snellevenne groes 36 R    0 -14-12 

De Agterste Muijlen land 69 R   0 -10- 9 

Huijs en aangelag met den Dries   0 -14- 1 

Neeracker land 140 R    1 – 3 -15 

Aalstacker met het drieske 50 R   0 – 9 -13 

De Voorste Muijlen land 59 R   0 -10- 9 

Reijken groes      1 – 5 – 5 

Uts Averschot land 62 R    0 -14- 1 

De Vennebogh land 50 R    0 – 9 – 3 

Het Steeken land 62 R    0 -14- 1 

Het groot Vluiken      0 – 6 -15 

Uts Ruttestraat groes    0 – 6 -15 

Land Zeijt? Groes 25 R    0 -11- 4 
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Boven de lijst staat vermeld Jan Gijsberts cum uxore hetgeen betekent Jan Gijsberts met 

zijn vrouw. Achter elke post het bedrag in resp. guldens, stuivers en penningen. Eén 

gulden was 20 stuivers en één stuiver was 16 penningen. 

Alle genoemde percelen had Jan verkregen bij de erfdeling in 1754 (RAN44, 1754, folio 

155 e.v.) na het overlijden van de moeder van Maria van den Heuvel. Van zijn ouders 

had Jan met zijn broers en zussen in het verleden een half huis en enkele percelen grond 

geërfd maar die goederen hadden hij en zijn broer Hendrik mede namens zijn innocente 

broer Wouter en zijn zus Jenneke in 1744 verkocht aan Jan Jansen en Catharina van der 

Aa (zie par. 2.1). 

Op 1 maart 1792 lieten Jan Gijsberts en zijn vrouw Maria hun testament opmaken voor 

de Schepenen van Netersel. In die tijd gebeurde dat niet alleen bij een notaris maar ook 

bij de Schepenbank. Waarschijnlijk werd het testament opgemaakt omdat Maria ziek was 

zoals we kunnen lezen in het eerste deel van dit testament. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Netersel, RAN54,1792, folio 163 e.v. 

 

“Compareerde voor Schepenen des dorps van Netersel Jan Gijsberts en Maria van den 

Heuvel, egtelieden inwoonderen te Netersel, den eersten comparant gesont en de twede 

comparante sieklijk, dog beijden hun verstand seer wel magtig ende gebruijkende…… 

 

In hun testament lieten zij  vastleggen dat alles naar de langstlevende zou gaan. Indien 

ook  de langstlevende zou overlijden, moesten alle goederen overgaan naar hun dochter 

Elisabeth die toen net een maand getrouwd was met Martinus van Hassel. Omdat zij als 

laatste van de kinderen getrouwd was, woonde zij waarschijnlijk thuis in. 

Natuurlijk deelden ook de andere vier kinderen mee in de nalatenschap van hun ouders. 

Zij zouden van hun zuster Elisabeth ieder 100 gulden ontvangen na het overlijden van 

beide ouders. 

Twee dagen na het opmaken van het testament overleed Maria van den Heuvel. 

 

In 1793 kocht Jan nog zes percelen land van de kinderen van zijn overleden schoonzus 

Peternel van den Heuvel voor een bedrag van 170 gulden (RAN34,1793,folio 31 e.v.). 

Twee jaar later verkocht hij weer twee percelen aan Jan van Gompel voor een bedrag 

van 107 gulden (RAN34, 1795, folio 85 e.v.), en kort voor zijn overlijden in 1796 

verkocht hij nog eens zeven percelen aan zijn zoon Hendrik Gijsbers die ook in Netersel 

woonde (RAN34, 1796, folio 4 e.v.). 

 

Datzelfde jaar in december overleed Jan Gijsberts op 75-jarige leeftijd. 

 

Bron: Doop, trouw en begraafregister van Bladel – Netersel, 9 december1796 
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Hieronder het gezin van Jan Gijsberts en Maria van den Heuvel met zijn broers, zussen, 

ouders en grootouders. Alle kinderen van Jan Gijsberts werden in Netersel geboren. 

 

   
I 

    
   

Joannes 

    
   

Wouters 

    
   

? - ? 

    
   

X ? 

    
   

Helena 

    
   

Martens 

    
   

? - ? 

    
 

    I       
   I I I I I I   

 
IIa IIb IIc IId IIe IIf 

 
 

Wouter Maria Martinus Jan Gijsbertus Elisabeth 
 

 
Jansen Joannes Jan Jan Joannes Joannes 

 
 

Wouters Wouters Wouters Wouters Wouters Wouters 
 

 
1680 - ? 1682 - ? 1683 - ? 1685 - ? 1688 - ? 1692 - ? 

 
     

x 1712 
  

     
Lijsbeth 

  
     

Ariaens 
  

     
? - ? 

  
 

        I 
  

  I I I I I   
 

 
IIIea IIIeb IIIec IIIed IIIee 

  

 
Walterus Joanna Helena Hendrik Jan Jan 

  
 

Gijsberts Gijsberts Gijsberts Gijsberts Gijsberts 
  

 
1712 - ? 1714 - ? 1716 - ?  1719 -1753 1721 -1796 

  
 

Innocent 

  
x 1739 x 1751 

  
    

Jenneke Maria 
  

    
Dirck v.d.Heuvel 

  
    

Klaessen 

   
    

? - ? ? - 1792 
  

 
        I   

   I I I I I I   

 
IVeea IVeeb IVeec IVeed IVeee IVeef 

 
 

Joannes Henricus Gisbertus Catharina Elisabeth Petronella 

 
 

Gijsberts Gijsberts Jansen Gijsberts Gijsberts Gijsberts 

 
 

1752 - 1832 1754 - 1827 (Gijsberts) 1758 - 1806 1761 - 1831 1763 - ? 

 
 

X 1781 X 1782  1756 - ? X 1778 X 1792 X ? 

 
 

Helena Henrica 
 

Johannes Martinus Hendrik 

 
 

Coolen Eliens 
 

Leppens van Hassel Franken 

 
 

1760 - 1828 1747 - 1827 
 

1756 - 1808 1767- 1830 1765 - ? 
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4. De vierde generatie 

4.1 Johannes Gijsbers (IVeea) en Helena Kolen 

Joannes werd 18 september 1752 in Netersel gedoopt als eerste kind van Joannes 

Gijsberts en Maria Huvels, zo staan de namen in het doopregister vermeld. Getuigen bij 

de doop waren Peter van den Heuvel, de vader van Maria, en Catharina Jansen. 

Op 18 augustus vertrok Joannes naar Lage Mierde zoals blijkt uit onderstaande borgbrief. 

 

Bron: Rechterlijk archief van Netersel, RAN51, 1781, folio 158 

 

 

Op 26 augustus 1781 trouwde Jan in Lage Mierde met Helena Koolen die 1 november 

1760 in Lage Mierde was geboren. Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen 

geboren: 

Veeaa  Gijsberdina, gedoopt 11 juli 1782, d.v. Joannes Gijsbers en Helena Coolen. 

  Getuigen waren Joannes Gijsbers en Elisabetha Kellers. 

Veeab  Petronella, gedoopt 26 juli 1784, d.v. Joannes Gijsbers en Helena Kolen. 

  Getuigen waren Petrus Panenborg en Maria van den Heuvel. 

Veeac  Joanna Maria, gedoopt 19 januari 1786, d.v. Joannes Gijsbers en Helena 

Colen. Getuigen waren Henricus Gijsbers en Helena Panenborg. 

Veead  Joannes, gedoopt 29 oktober 1787, z.v. Joannes Gijsberts en Magdalena 

Kolen. Getuigen waren Petrus van Eijck en Elisabetha Kuijsers. 
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Veeae  Walterus, gedoopt 27 november 1790, z.v. Joannes Gijsbers en Helena 

Koolen. Getuigen waren Antonius Verhagen en Elisabetha Gijsbers. 

Veeaf  Maria Elisabetha, gedoopt 5 mei 1793, d.v. Joannes Gijsberts en Helena 

Koolen. Getuigen waren Henricus Gijsberts en Helena Panenborg. 

Veeag  Joannes Franciscus, gedoopt 22 september 1795, z.v. Joannes Gijsberts en 

Helena Koolen. Getuigen waren Martinus van Hastelt en Maria Kelders. 

Veeah  Petrus, gedoopt 7 maart 1799, d.v. Joannes Gijsberts en Helena Coolen. 

  Getuigen waren Hendricus Gijsberts en Petronella Peeters. 

Veeai  Joanna, gedoopt 8 maart 1801, d.v. Joannes Gijsberts en Helena Coolen. 

  Getuigen waren Martinus van Hastel en Petronella Peeters. 

Jan Gijsbers was landbouwer van beroep. Op 14 april 1828 overleed zijn vrouw Helena 

en vier jaar later op 28 februari 1832 overleed Jan. 

Hieronder het gezin van Joannes Gijsbers en Helena Coolen met daarbij de broers en 

zussen van Jan en zijn ouders. Alle kinderen werden in Lage Mierde geboren. 

 

   
IIIee 

    
   

Jan 
    

   
Gijsberts 

    
   

1721 -1796 
    

   
x 1751 

    
   

Maria 
    

   
v.d.Heuvel 

    
        
   

? - 1792 
    

 
    I       

   I I I I I I   

 
IVeea IVeeb IVeec IVeed IVeee IVeef 

 
 

Joannes Henricus Gisbertus Catharina Elisabeth Petronella 

 
 

Gijsberts Gijsberts Jansen Gijsberts Gijsberts Gijsberts 

 
 

1752 - 1832 1754 - 1827 (Gijsberts) 1758 - 1806 1761 - 1831 1763 - ? 

 
 

X 1781 X 1782  1756 - ? X 1778 X 1792 X ? 

 
 

Helena Henrica 
 

Johannes Martinus Hendrik 

 
 

Coolen Eliens 
 

Leppens van Hassel Franken 

 
 

1760 - 1828 1747 - 1827 

 
1756 - 1808 1767- 1830 1765 - ? 

 
 

I     
      I 

  

  
   

 
Veeaa Gijsberdina 1782 

    
 

Veeab Petronilla 1784 

    
 

Veeac Joanna Maria 1786 

    
 

Veead Joannes 1787 

    
 

Veeae Walterus 1790 

    
 

Veeaf Maria Elisabeth 1793 

    
 

Veeag Joh. Franciscus 1795 

    
 

Veeah Petrus 1799 

    
 

Veeai Joanna 1801 
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4.2  Hendrik Gijsbers (IVeeb) en Hendrina Eliëns 

Henricus Gijsbers werd 29 oktober 1754 in Netersel gedoopt als tweede kind van Joannes 

Gijsbers en Maria van den Heuvel. Op 11 augustus 1782 trouwde hij in Hoogeloon met de 

hoogzwangere 35-jarige Hendrina Eliens. Zij was 12 mei 1747 in Hoogeloon geboren als 

dochter van Isaac Eliens en Catharina Snoeckx. Na hun huwelijk gingen zij in Netersel 

wonen. Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren: 

Veeba  Joannes, gedoopt 11 september 1782 !!!, z.v. Henricus Gijsbers en Henrica 

Eliens. Getuigen waren …..Gijsbers en Catharina Eliens.  Zie par. 5.1 

Veebb  Petrus, gedoopt 2 maart 1786, z.v. Henricus Gijsbers en Henrica Eliens. 

Getuigen waren Phillipus Eliens, Elisabetha Gijsbers en Maria van den Poel. 

Petrus is waarschijnlijk al vrij snel overleden hoewel nergens een 

begraafakte van hem is te vinden. In het bevolkingsregister van Netersel 

van 1810 worden Jan en Maria genoemd maar Peter ontbreekt. 

Veebc  Maria Catharina, gedoopt 25 maart 1790, d.v. Henricus Gijsbers en 

Hendrina Eliens. Getuigen waren Phillipus Eliens en Petronilla Joannes 

Gijsbers.        Zie par. 5.2 

Nadat Henricus getrouwd was ging hij in een gedeelte van een huis in de Groenstraat 

nr.2 wonen. Dit huis was van Jacobus van Gils. In het andere deel van het huis woonde 

Jan van der Poel (GAN70,1786). In 1788 kocht Henricus een huis van Jan van der Poel in 

de Tielestraat nr. 3A en een perceel grond, totaal voor een bedrag van ruim 182 gulden. 

Hieronder een gedeelte uit de transportakte (RAN32,1788, folio 106 e.v.). 

 

“ten behoeve van Hendrik Geijsberts en Hendrina Eliens egtelieden mede te Netersel 

woonagtigh, een huis bestaande in keuken en stal, met den hof en dries daaraan 

gehorende, groot ongemeten gelegen onder Netersel, deen seijde Maria Paridaans, 

dander seijde de Gilde van St. Brigitta, doende volgens quohier fol.26 in de verponding 

veertien stuijvers en twaalf penningen, item een perceel Teulland genaamt de 

Ruttestraat groot 36 roeden…..” 
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In 1792 werden in de gemeente Netersel de huizen geteld ( GAN74 ). Hendrik vinden we 

daarin terug onder nummer 45 (zie pag. 22). Dat huis deelde hij toen met Maria 

Paridaans. Hij beschikte over een keuken, stal, schuurke en een hof. In de voorlaatste 

kolom wordt nog ene Klaas van der Wijde genoemd als huurder. Hij woonde kennelijk 

ook op het adres Tielestraat 3A wat in de laatste kolom staat vermeld. In het huis naast 

Hendrik op nr.3 B woonde pastoor Kox. Netersel telde in dat jaar in totaal 47 huizen.  

 

In 1796 kocht Hendrik voor een bedrag van 50 gulden een zevental percelen weiland, 

bouwland en heide van zijn vader Joannes (RAN35,1796, folio 4 e.v.) die datzelfde jaar 

zou overlijden. Eerder zagen we al dat hij na het overlijden van zijn vader 100 gulden 

zou ontvangen uit de nalatenschap van zijn ouders. In een lijst van de verpondingen van 

1801 staan alle percelen genoemd die Hendrik in dat jaar in zijn bezit had. Alle percelen 

uit deze lijst had hij vijf jaar daarvoor van zijn vader gekocht. Dit betekent dat hij vóór 

die tijd waarschijnlijk nauwelijks grond bezat. Hendrik was een keuterboerke die het niet 

erg breed had. 

 

Bron: Gemeentearchief van Netersel, GAN40, Verpondingen 1801. 

 

 

Hendrik had 100 gulden geërfd dus kocht hij in datzelfde jaar 1796 ook nog het deel van 

het huis waar voorheen Maria Paridaans woonde (RAN34, 1796, folio 169). Zij was in 

1794 overleden en Hendrik kocht het van haar dochter voor een bedrag van 50 gulden . 

De koop bestond uit “een kamer en een hofje groot omtrent een half lopense staande 

aen de huijsinge van de getransporteerde”. De getransporteerde was dus Hendrik. 
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In januari 1814 verschenen de vijf erfgenamen van Isaac Eliens en Catharina Snoeckx 

voor notaris Jacob Meijer te Hoogeloon ten huize van Jacobus Platteel. De nalatenschap 

van de ouders van Hendrina Eliens was, zoals de akte vermeld, opgedeeld in vijf egale 

loten ter waarde van 400 francs. Het was aan het einde van de franse tijd vandaar dat 

het bedrag nog in francs werd uitgedrukt. Het vierde lot viel ten deel aan Hendrik 

Gijsbers en Hendrina zijn vrouw. Zij verkregen zeven percelen land, groes en heide, 

waarbij een stuk land de Braak, de Langenakker, de Voorsten akker, groes den beemd 

int Wagenbroek, heide de Stroobeemd, heide de Beemdekens en heide den Aart. 

 

Bron: Notarieel archief van Hoogeloon, NAH38, 1814, aktenr. 239 

 

Hendrik was op dat moment 60 jaar en zijn vrouw Hendrina 67 jaar. In de jaren daarna 

verkochten zij alle percelen die uit de hiervoor genoemde erfdeling verkregen waren.  

Tussen 1818 en 1824 verschenen zij zes keer voor notaris Jacob Meijer in Hoogeloon 

i.v.m. met de verkoop van één of meerdere percelen grond. In totaal bracht dat een 

bedrag op van 127 gulden. Daarnaast werd voor notaris Meijer in 1823 een publieke 

verkoop gehouden van roerende goederen van Hendrik en zijn vrouw. Verkocht werden 

o.a. een melkkoe 30 gulden, een trekos 18 gulden, 3000 halve ponden roggestro 15,75 

gulden, 550 halve ponden spurrie 3,12 gulden en kaf voor 1,55 gulden. 

 

Ook liet Hendrik in 1823 voor genoemde notaris zijn testament opmaken. Hieronder de 

volledige transcriptie van dit testament. 

 

Bron: Notarieel archief van Hoogeloon, NAH56, 1823, aktenr. 11 

 

Op heden den veertiende van de maand februarij 1823 compareerde voor mij Jan 

Franciscus Cornelis Meijer openbaar notaris geadmitteerd voor het kanton van 

Hilvarenbeek, residentie Hogeloon provincie Noord-Braband in bijwezen der hierna te 

noemen getuigen,  

Hendrik Gijsbers bouwman wonende te Netersel, ziekelijk na het ligchaam doch 

volkomen bekwaam om te testeren, denwelke in het vooruitzigt van eenen aanstaanden 

dood heeft gemaakt en aan voornoemden en ondergeschreven notaris gedicteerd zijn 

testament en beschikking van uiterste wil in voege en maniere hierna volgende, 

Ik maak bespreek en legateer bij vooruitmaking en buiten deels aan Maria Gijsbers 

huisvrouw van Cornelis Luijte mijne dochter bij mij inwonende, mijn woonhuis met al de 

daartoe behorende getimmertens mitsgaders den hof en groes, het aangelag of dries 

groot tezamen omtrent drie en dertig nederlandsche roeden, belend de eene zijde de 

gemene weg, de andere zijde de Roomsche Gemeente van Netersel om dadelijk na het 

overlijden van mijn en Hendrina Eliens mijne huisvrouw ten wiens behoeve ik het 

vruchtgebruik van een en t’ander haar leven lang gedurende voorbehoude daarover na 

welgevalle te beschikken. 

Dit testament is alzoo door den testateur aan den ondergeschreven notaris gedicteerd die 

hetzelve eigenhandig heeft geschreven zoo als zulkx door den testateur is gedicteerd 

geworden en verklaarde den testateur na dadelijke voorlezing van dit zijn testament 

hetzelve wel te hebben verstaan en daarbij te persisteren. Alle het voorgeschrevene is in 

bijwezen der getuigen geschied. 

Waarvan akte is gepasseert in de Gemeente Netersel ten huize van den testateur op dato 

als in het hoofd dezer staat in bijwezen van Johannes Mollen, Jan van Himbergen beide 

bouwlieden, Jan van der Weijden linnewever en Jan Michiels bouwman alle inwoners van 

Netersel getuigen hiertoe verzogt welke deze minute na voorlezing met den testateur en 

mij notaris hebben geteekend. 
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Uit het testament blijkt dat Hendrik ziek was. Hun dochter Maria woonde met haar man 

Cornelis Luijten bij hen in en zorgde voor haar ouders die toen al aardig op leeftijd 

waren, Hendrik was 68 en Hendrina 75 jaar. Maria zou het huis erven nadat beide ouders 

overleden waren. 

Vier jaar later op 7 januari 1827 overleed Hendrina Eliens op 78-jarige leeftijd in 

Netersel. Cornelis Luijten, haar schoonzoon, deed aangifte bij de Burgerlijke Stand van 

de gemeente Bladel-Netersel. Zeven weken daarna op 24 februari deed diezelfde Cornelis 

aangifte ven het overlijden van zijn schoonvader Hendrik Gijsbers die volgens de 

overlijdensakte 65 jaar zou zijn. Hij was bij zijn overlijden echter 72 jaar !! 
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Hieronder het gezin van Hendrik Gijsbers met daarbij zijn broers en zussen en zijn 

ouders. Alle drie hun kinderen werden in Netersel geboren. 
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4.3 Gisbertus (Gijsbers) Jansen (IVeec) 

 

Gisbertus werd 9 november 1756 in Netersel gedoopt als derde kind van Joannis Jansen 

en Maria van den Heuvel zo staat vermeld in het doopregister van die gemeente. 

 

Hoewel hier als vader Joannis Jansen staat mogen we wel aannemen dat het hier om 

Joannes Gijsbers gaat. De getuige Johanna (Jenneke) van Eijck wordt ook bij de doop 

van Elisabeth (IVeee) genoemd. Johanna was een zus van Maria van den Heuvel en was 

getrouwd met Jan Michiels van Eijck (RAH47, 1763, f34). Gisbertus is waarschijnlijk al op 

jonge leeftijd overleden. 

4.4  Catharina Gijsbers (IVeed) en Jan Leppens 

Catharina Gijsbers werd 27 september 1758 in Netersel gedoopt als vierde kind van 

Joannes Gijsbers en Maria van den Heuvel. Op 13 september 1778 trouwde zij in 

Netersel met Jan Leppens die in  in Casteren woonde en daar in 1756 was geboren. 

Na hun huwelijk gingen zij in Casteren wonen. In de leggers van huizen van de gemeente 

Hoogeloon van 1796 (GAH310) vinden we het gezin terug op het adres Cranenberg 8A. 

In 1786 stond dit adres nog op naam van de erfgenamen Peter Leppens, de vader van 

Jan. 

4.5  Elisabeth Gijsbers (IVeee) en Martinus van Hasselt 

Elisabeth Gijsbers werd 4 april 1760 in Netersel gedoopt als vijfde kind van Joannes 

Gijsbers en Maria van den Heuvel. Op 4 februari 1792, een maand vóór haar moeder 

overleed, trouwde zij in Netersel met Martinus van Hasselt die in 1767 in Hilvarenbeek 

was geboren. Eerder zagen we al dat Elisabeth, in het testament dat haar ouders 1 maart 

1792 lieten opmaken, alle goederen zou erven nadat beide ouders overleden zouden zijn. 

Hiertoe behoorde dus ook het huis dat volgens de huizenlegger van 1792 nog altijd op 

het adres Groenstraat 5 was (GAN74). 

 

 

4.6 Petronella Gijsbers (IVeef) en Hendrik Franken 

 

Petronella Gijsbers werd 22 april 1763 in Netersel gedoopt als zesde kind van Joannes 

Gijsbers en Maria van den Heuvel. Omstreeks 1790 trouwde zij met Hendrik Franken die 

in september 1765 in Hoogeloon was geboren. Aanvankelijk woonden zij in Netersel waar 

in 1794 en 1798 een dochter Maria en een zoon Joannes geboren werden. Uit een 

huizenlegger van Netersel van het jaar 1796   blijkt dat zij op hetzelfde adres woonden 

als Martinus van Hasselt en Elisabeth Gijsbers (GAN72). 
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Gruunstraat nr.5 

 

“Item een huis met twee woningen competerende en bewoont bij Hendrik Franken en 

Martinus van Hasselt “. 

Na de geboorte van hun zoon in 1798 zijn Hendrik en zijn vrouw Petronella naar Tilburg 

verhuisd want in een akte uit het rechterlijk archief van Netersel van 1801 lezen we het 

volgende: 

Bron: Rechterlijk archief van Netersel, RAN36,1801, folio 167. 

 

“Compareerden voor Schepenen des Dorps van Netersel, Hendrik Franken en Peternel 

Gijsbers egtelieden, wonende te Tilburg, verclaren uijt de hand te hebben verkogt…..etc. 

…aan en ten behoeve van Martinus van Hassel en sijne huijsvrouw wonende te Netersel 

een huisinge bestaande in een kamer en schuur, hof en aangelag den Saathof groot een 

lopense gelegen onder Netersel zulks voor de somme van negentig guldens….etc. 

 

In 1804 werd in Tilburg nog een dochter Joanna geboren maar in de jaren daarna 

overleed Petronella want in augustus 1810 hertrouwde Hendrik Franken, koperslager van 

beroep, in Tilburg met Maria Catharina Schrauwers (Schepenbank Tilburg, Trouwboek 

1801 – 1810). 
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5. De vijfde generatie 

5.1 Johannes Gijsbers (Veeba) en Arnolda Rijkers 

Joannes Gijsbers werd 11 september 1782 in Netersel gedoopt als eerste kind van 

Hendrik Gijsbers en Hendrina Eliens. Op 2 oktober 1819 trouwde hij in Netersel met de 

31-jarige Arnolda Rijkers die 11 maart 1788 in Vessem was geboren. Bij de 

huwelijksbijlagen bevindt zich o.a. onderstaand document waaruit blijkt dat Joannes aan 

zijn verplichting ten aanzien van de Nationale Militie had voldaan. Joannes was 

timmerman van beroep en met zijn signalement dat in de linkerkolom staat krijgen we 

een indruk hoe hij er ongeveer uitgezien moet hebben. Wat verder opvalt is dat de 

vermelde geboortedatum niet klopt. 
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Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren: 

VIeebaa  Jan Hendrik, geboren 9 april 1820 te Hoogeloon, z.v. Jan Gijsbers en 

Arnolda Rijkers. Jan die toen in Casteren (Gemeente Hoogeloon) woonde 

kwam het kind zelf aangeven bij de Burgerlijke Stand. Getuigen waren Jan 

van den Broek zager van beroep en Adriaan Peters arbeider. 

 Jan Hendrik overleed, bijna 10 jaar oud, op 31 maart 1830 in Netersel. 

 

 

VIeebab  Wilhelmus, geboren 19 januari 1822 te Netersel, z.v. Jan Gijsbers en 

Arnolda Rijkers. Jan kwam zelf het kind aangeven waarbij Peter Michgiels 

van beroep bouwman, getuige was.    Zie par. 6.1 

 

 

VIeebac Peter, geboren 4 december 1823 te Netersel, z.v. Jan Gijsbers en Arnolda 

Rijkers. Aangifte werd weer door Jan zelf gedaan met als getuigen 

Augustinus van Eijk en Jan Brusselaars beiden bouwlieden. 

 Peter overleed 22 maart 1830 op 6-jarige leeftijd in Netersel. 

 

 

VIeebad  Cornelis, geboren 1 april 1826 te Netersel, z.v. Jan Gijsbers en Arnolda 

Rijkers. Ook dit vierde kind werd door Jan persoonlijk aangegeven 

met daarbij als getuigen Augustinus van Eijk en Peter Meulenbroeks beiden 

landbouwer van beroep.      Zie par. 6.2 

 

 

VIeebae Johanna Maria, geboren 29 augustus 1829 te Netersel, d.v. Jan Gijsbers 

en Arnolda Rijkers. Johanna Maria werd nu door een buurman Peter 

Castelijns aangegeven waarbij Cornelis van de Ven en Antonie Verhaagen 

als getuigen aanwezig waren. Zij allen waren landbouwer van beroep, 

 Johanna Maria overleed 10 maart 1832, nog maar 2 ½ jaar oud, in 

Netersel. 

 

 

Na hun huwelijk gingen ze in Casteren wonen waar ook hun eerste kind werd geboren. 

Uit de huwelijksbijlagen blijkt dat Arnolda, die in Vessem geboren was, op het moment 

van de huwelijksaankondiging, al in Casteren woonde. Haar beide ouders waren 

overleden, moeder in 1793 en vader in 1806. Lang hebben Jan en Arnolda niet in 

Casteren gewoond want hun tweede kind werd 2 jaar later in Netersel geboren. Uit 

gegevens van het kadaster van het jaar 1832 weten we dat het gezin in het gehucht “De 

Blikken“ in Netersel woonde, op kadasternummer A626 bestaande uit een huis met 

schuur met een stuk aangrenzend bouwland A627. 

 

Over Jan is weinig terug te vinden in de archieven. Hoewel hij timmerman van beroep 

was had hij toch ook wat vee en dergelijke. In 1825 werden een aantal roerende 

goederen van Jan publiek verkocht waarbij o.a. twee koeien, een vaars, haver en kaf, 

koebakken, een zadel en een ligt en 250 pond haverstro, totaal voor een bedrag van 

87,90 gulden (NAH58, 1825, aktenr. 73). 
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Wat de reden was van deze verkoop blijft gissen. Hij was nog maar net 6 jaar getrouwd 

en zat nog middenin de kleine kinderen. Misschien had hij het geld hard nodig om zijn 

gezin te kunnen onderhouden? 

De jaren daarna was een moeilijke periode voor moeder Arnolda. Haar man Jan overleed 

op 14 oktober 1829 op 47-jarige leeftijd, vijf kinderen achterlatend waarvan de oudste 9 

jaar was. Tot overmaat van ramp overleden niet lang daarna nog eens drie kinderen. 

Misschien was Jan ziek want van de geboorte van de eerste vier kinderen werd door Jan 

zelf aangifte gedaan bij de Burgerlijke Stand, terwijl de aangifte van het jongste kind 

door een buurman werd gedaan.  

Het overlijden van drie kinderen in zo’n kort tijdsbestek had misschien te maken met een 

epidemie. Omstreeks 1830 stierven veel mensen in Nederland aan cholera. 

Op 26 april 1834 hertrouwde Arnolda Rijkers met de 49-jarige Guilielmus Cuijpers, 

weduwnaar van Maria Theresia Verheijen, geboren in Olmen (België), wonende in Lage 

Mierde en van beroep molenaarsknecht. Uit het bevolkingsregister van Netersel van 

1829-1849 blijkt dat Guilielmus ook twee kinderen had. In datzelfde register wordt 

vermeld dat Willem de oudste zoon van Arnolda in 1839 het ouderlijk huis verliet en naar 

Oisterwijk vertrok. Hij was toen 17 jaar oud. 

In het voorjaar van 1846 vertrokken Guilielmus, Arnolda en Cornelis, de zoon van 

Arnolda, naar Luyksgestel. Guilielmus Cuijpers had de molen aan de Kapellerweg voor 

een termijn van drie jaar gepacht, ingaande maart 1846. Hij was deze overeenkomst 

aangegaan met de “deelhebbers van den koren en boekwijt windmolen te Luijksgestel bij 

het dorp” . Als deelhebbers werden o.a. de volgende familienamen genoemd, Struijf, 

Hezemans, Theeuwens, Melskens, Cortens, Damen, Rombouts, Schoenmakers en van 

Moll (NAB86, 1845, aktenr. 126). 

Als hoogste bieder werd Guilielmus pachter voor een bedrag van 250 gulden per jaar. 

Aan deze verpachting waren vele voorwaarden verbonden zoals het betalen van de 

pachtsom maar ook over materiële zaken waarvan er hieronder enkele worden vermeld: 

 De pachter zal gehouden zijn jaarlijks boven de beloofde pachtsom te leveren op 

den eersten Maart aan de personen welke hem bij een schriftelijke lijst door de 

verpachters zullen worden aangewezen zes mud vier schepel rog. 

 De pachter zal van den afgaanden molenaar moeten overnemen en dadelijk 

betalen, de steenen van den rogmolen tegen twaalf gulden de twee duim 

achtstreep en verder al het gaande en draagende werk van den molen, alsmede 

de twaalf billen en verder al wat tot gerief van den molenaar dient. 

 De pachter zal den boekwijtmolen mede te zijnen koste moeten laten priseeren en 

de steenen aannemen tegen tien gulden de twee duim achtstreep om bij het 

verlaten van den molen weder te worden gepriseerd. 

 De pachter zal gehouden zijn goed zorg te dragen voor vuur en licht en den 

voorschreven molen bij storm en onweder met weerende hand zooveel mogelijk 

voor brand en schade te bewaren, en bij aldien door verzuim van den pachter of 

zijne bedienden, eenige schade aan den molen geschiede, zal die schade op den 

pachter zelve worden verhaald. 

 De groote timmerage en stilstaand werk zullen de verpachters ten hunnen koste 

onderhouden, repareeren en vernieuwen. De pachter zal als dan gehouden zijn 

alle arbeiders hoegenaamd en voerlieden met hunne paarden aan voornoemde 

werk bezig zijnde kost en drank moeten geven, zonder daar voor iets te korten op 

zijne pachtpenningen, ook al zal de pachter de arbeidsloonen voor de verpachters 

moeten voorschieten, welke voorschotten hij niet zal mogen korten dan bij de 

laatste betaling van ieder jaar. 

 

Opmerking: Billen is het scherp maken van de molensteen m.b.v. de bilhamer.   
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En tenslotte wordt nog vermeld, 

 

En zijn ten deze mede verscheenen Fransis Vromans bouwman wonende te Luyksgestel 

en Wilhelmus Gijsbers, molenaarsknegt wonende te Turnhout denwelke verklaarden zich 

te stellen tot borg en schuldenaren principaal ieder voor het geheel voor den gemelden 

pachter en nakoming dezer konditie. 

De ondergetekende notaris verklaart dat de afgaande pachter Martinus Gruijthuijzen 

molenaar te Luyksgestel niet in persoon bij vorenstaande handeling is tegenwoordig 

geweest.  

 

Wilhelmus Gijsbers, de oudste zoon van Jan Gijsbers en Arnolda Rijkers, die in 1839 het 

ouderlijk huis in Netersel had verlaten en naar Oisterwijk was vertrokken, woonde dus in 

1845 in Turnhout en was van beroep molenaarsknecht. Ook genoemde Fransis Vromans 

was van oorsprong uit Netersel afkomstig, we zullen hem verderop nog tegenkomen. 

Een maand na het tekenen van de pachtovereenkomst werden een aantal roerende 

goederen van Guilielmus in Netersel publiek verkocht, hetgeen is vastgelegd in een akte 

van notaris Meijer te Bladel NABl48, 1845, aktenr. 175. Verkocht werden o.a., 

 

“Een melkkoe, een vaars, een vaarskalf, 1350 pond hooi, 250 pond toemaat, 100 pond 

spurrie, 650 pond roggestroo, hoogkar, ploeg en egge, kaargetuig, snijzeis, koeketel, 

papketel, koebakken, tobbe, koormand, 11 manden aardappelen, 14 schepels gerst, 14 

schepels haver, 8 schepels boekweit, 12 schepels rogge en 4 eikenboomen staande en 

wassende op het perceel genaamd het Blek onder Netersel “. 

 

De publieke verkoop bracht in totaal een bedrag op van 209 gulden. 

In december 1850 werd het ouderlijk huis in Netersel voor notaris Meijer publiek 

verkocht. Hieronder wordt de transcriptie van het belangrijkste deel van de akte 

weergegeven. 

 

Bron: Notarieel archief van Bladel, NABl53, 1850, aktenr. 149. 

 

Op heden den elfden December 1850 des namiddags om vijf ure in de herberge van 

Maria Castelijns weduwe Jan Vromans te Netersel Gemeente Bladel, zullen Willem 

Gijsbers molenaar te Sint Huberts Lil in Belgisch Limburg en Cornelis Gijsbers molenaar 

te Luyksgestel, door Jan Franciscus Cornelis Meijer notaris in het arrondissement 

Eindhoven, standplaats hebbende te Bladel, in tegenwoordigheid der na te noemen 

getuigen, doen overgaan tot openbare verkooping der navermelde onroerende goederen, 

gelegen onder Netersel Gemeente Bladel, de verkoopers aangekomen bij erfenis van 

wijlen hunnen vader Jan Gijsbers gewoond hebbende en overleden te Netersel 

voorschreven...etc. 

 

Dan volgen een aantal voorwaarden betreffende deze publieke verkoop en daarna een 

opsomming van de aangeboden onroerende goederen, 

 

Eerste koop, 

Een huis en aangelag bij het kadaster bekend sectie A nummers 626 en 627 groot 

tezamen zevenentachtig roeden en twintig ellen 

 

Tweede koop, 

Bouwland genaamd de Aalsten kadaster sectie A nummers 777 en 778 groot tezamen 

vierendertig roeden en vijftig ellen. 
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Tenslotte volgen dan de namen van de kopers, 

 

Den eersten koop aan Peter Michielsen voor zeshonderdenzestig gulden en den tweeden 

koop aan Justina Adriaans weduwe Peter de Rooy voor zevenentachtig gulden. 

 

Aldus dit procesverbaal van openbare verkooping opgemaakt en gesloten te Netersel 

voorschreven, in tegenwoordigheid van Jan Castelijns bouwman en Jan Mathijs Craens 

veldwachter beide inwoners dezer gemeente getuigen, welek deze minute onmiddelijk na 

de voorlezing met de verkoopers, koopers en mij notaris hebben geteekend. 

 

 

 
 

Naast enkele interessante gegevens  roept deze akte ook vragen op. Zo weten we nu dat 

Willem Gijsbers die in 1845 nog molenaarsknecht was in Turnhout, in 1850 molenaar in 

Sint-Huibrechts-Lille was, en dat zijn jongere broer Cornelis inmiddels molenaar was in 

Luyksgestel. 

Wat echter vragen oproept is het volgende. In de akte wordt vermeld dat de onroerende 

goederen die door de twee broers publiek verkocht werden, uit een erfenis van hun 

overleden vader Jan Gijsbers verkregen waren. Echter in 1847 verkocht Francis Vromans 

de onroerende goederen die in bovenstaande akte onder koop één staan vermeld, voor 

400 gulden aan Willem en Cornelis Gijsbers, waarbij vermeld wordt dat Francis deze 

goederen had verkregen uit een erfenis (NABl50, 1847, aktenr.50). Vreemd !! 

Kijken we nu naar de gegevens van het kadaster uit die periode dan stonden deze 

onroerende goederen volgens artikel 107 aanvankelijk op naam van Jan Gijsbers en zijn 

ze later op naam van Willem en Cornelis gekomen (artikel 536) . 

Wat de rol van Francis Vromans hierin is geweest heb ik niet kunnen achterhalen. Ook 

heb ik geen relatie tussen beide families kunnen vinden. Opmerkelijk is wel dat Francis 

Vromans, die omstreeks 1830 van Netersel naar Luyksgestel was verhuisd, samen met 

Willem Gijsbers in 1845 borg stond voor Guilielmus Cuijpers toen deze de molen op de 

Rijt voor drie jaar pachtte. 

 

Cornelis Gijsbers was dus in het voorjaar van 1846 met zijn moeder Arnolda Rijkers en 

zijn stiefvader Guilielmus Cuijpers naar Luyksgestel vertrokken, terwijl zijn oudere broer 

Willem in 1850 molenaar was in Sint-Huibrechts-Lille.  

Guilielmus had de molen aan de Kapellerweg voor een periode van drie jaar gepacht 

ingaande maart 1846. Cornelis, die toen 20 jaar was, leerde het molenaarsvak 



34 
 

waarschijnlijk van zijn stiefvader want in bovenvermelde notarisakte uit 1850 wordt hij al 

betiteld als “molenaar te Luyksgestel”. In april 1852 overleed Guilielmus Cuijpers, van 

beroep molenaar, op 67-jarige leeftijd en elf jaar later in april 1863 overleed Arnolda 

Rijkers die toen 76 jaar oud was. Cornelis haar zoon, van beroep molenaar, deed 

aangifte van haar overlijden bij de Burgerlijke Stand in Luyksgestel. Uit het 

bevolkingsregister van Luyksgestel van 1860 – 1876 blijkt dat ze ten tijde van haar 

overlijden inwoonde bij haar zoon Cornelis die in 1856 in Luyksgestel getrouwd was met 

Maria Theresia Pleek. 

Hoe het verder is verlopen met Cornelis en zijn oudere broer Willem wordt beschreven in  

hoofdstuk 6, par. 6.1 en 6.2. 

Hieronder het gezin van Jan Gijsbers en Arnolda Rijkers die na het overlijden van haar 

man hertrouwde met Guilielmus Cuijpers waarvan zij geen kinderen had. In het overzicht 

zijn ook zijn broer, zijn zus en zijn ouders weergegeven. Alle drie hun kinderen werden in 

Netersel geboren. 

  
IVeeb 

    

  
Henricus 

    

  
Gijsberts 

    

  
1754 - 1827 

    

  
X 1782  

    
  

Henrica 
    

  
Eliens 

    
  

1747 - 1827 
    

 
  I       

   I 

 
I 

 
I   

 
Veeba 

 

Veebb 

 
Veebc 

 
 

Joannes 
 

Petrus 

 
Maria 

 
 

Gijsbers 
 

Gijsbers 

 
Catharina 

 
     

Gijsbers 

 
 

1782 -1829 
 

1786 - ? 

 
1790 - 1864 

 
 

X1819 
   

X 1819 

 
 

Arnolda 
   

Cornelis 

 
 

Rijkers 
   

Leijten 

 
 

1788 - 1863 
   

1794 - 1868 

 
 

X1834 

     
 

Guilielmus 

     
 

Cuijpers 

     
 

1785 - 1852 

     
 

I         
   I I I I I   

 
VIeebaa VIeebab VIeebac VIeebad VIeebae 

 
 

Jan Hendrik Wilhelmus Peter Cornelis  Joanna Maria 

 
 

Gijsbers Gijsbers Gijsbers Gijsbers Gijsbers 

 
 

1820 - 1830 1822 - 1902 1823 - 1830 1826 - 1873 1829 - 1832 

 
  

X 1850 
 

X 1856 
  

  
Anna Maria 

 
Maria Theresia 

  
  

Tielen 
 

Pleek 
  

  
1828 -1894 

 
1829 - 1865 

  
    

X1866 
  

    
Johanna  

  
    

Driessen 
  

    
1834 - 1906 
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5.2  Maria Catharina Gijsbers (Veebc) en Cornelis Leijten 

Maria Catharina Gijsbers werd 25 maart 1790 in Netersel gedoopt als derde kind van 

Henricus Gijsbers en Hendrina Eliens. Op 21 mei 1819 trouwde ze in de gemeente Bladel-

Netersel met de 24-jarige boerenknecht Cornelis Leijten die in Netersel woonde, maar die 

in 1794 in Oirschot was geboren. Maria Catharina had toen al een dochter Magelina die 

op 24 juni 1816 als onecht kind was geboren. Het kind werd bij het huwelijk met Cornelis 

Leijten gewettigd. Na hun huwelijk kregen ze nog vijf kinderen. 

Eerder zagen we al dat Maria met haar gezin bij haar ouders inwoonde en dat zij na het 

overlijden van haar ouders het huis met aangelegen grond zou erven. Haar ouders 

overleden kort na elkaar in 1827. Uit de gegevens van het kadaster van 1832 blijkt dat 

Maria en Cornelis in Netersel een huis met schuur, erf en moestuin bezaten aan de 

Ruttestraat op het perceel A592. 

Maria overleed 6 november 1864 in Netersel. Cornelis is niet in Netersel blijven wonen 

want hij overleed op 15 mei 1868 op 73-jarige leeftijd in zijn geboorteplaats Oirschot. 
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6. De zesde generatie 

6.1 Willem Gijsbers (VIeebab) en Anna Maria Tielen 

Wilhelmus (Willem) Gijsbers werd 19 januari 1822 in Netersel geboren als tweede kind 

van Jan Gijsbers en Arnolda Rijkers. Toen Willem 7 jaar was overleed zijn vader en 5 jaar 

later hertrouwde zijn moeder met Guilielmus Cuijpers (par. 5.1). In 1839 verliet Willem 

het ouderlijk huis in Netersel en vertrok naar Oisterwijk waar hij waarschijnlijk als knecht 

ging werken. In 1845 komen we hem weer tegen in een notarisakte betreffende de pacht 

van de molen aan de Kapellerweg in Luyksgestel. Zijn stiefvader Guilielmus pachtte in 

november van dat jaar deze molen voor een periode van 3 jaar ingaande maart 1846. 

Willem was bij het passeren van genoemde akte aanwezig en stond mede borg voor zijn 

stiefvader. Uit de akte blijkt dat hij op dat moment in Turnhout woonde waar hij 

molenaarsknecht was.Eerder hebben we al gezien dat Willem en zijn jongere broer 

Cornelis in 1850 het ouderlijk huis in Netersel verkochten. Daarbij werd vermeld dat 

Willem molenaar was in Sint-Huibrechts-Lille (België). 

Op 21 oktober 1850 trouwde hij in Eksel (België) met de 22-jarige Anna Maria Tielen die 

11 februari 1828 in Eksel was geboren. Ook in zijn trouwakte staat vermeld dat Willem 

van beroep molenaar was. Bij de voltrekking van hun huwelijk was Willem’s moeder 

Arnoldina Rijkers, van beroep “molenaresse te Luiksgestel” aanwezig. Willem en Anna 

vestigden zich in Sint-Huibrechts-Lille waar vier van hun kinderen werden geboren15. 

VIIeebaba Victor Jan Cornelis, geboren 24 december 1851, trouwde 21 april 1881 te 

Hechtel met de 22-jarige Maria Rosalie van Brabant. Victor overleed 24 

oktober 1924 op 72-jarige leeftijd in Helchteren. Zijn vrouw was al in 1922 

in Helchteren overleden. 

VIIeebabb Maria Dina, geboren 19 mei 1853 en overleden in Sint-Huibrechts-Lille op 

30 maart 1854. 

VIIeebabc Josephus, geboren 12 mei 1855, trouwde 24 november 1884 te Hechtel 

met Helena Willems die 25 december 1844 in Eksel was geboren. Beiden 

overleden in 1927 in Eksel. 

VIIeebabd Joannes Henricus, geboren 29 april 1857, trouwde 18 augustus 1888 te 

Wijchmaal (België) met Helena Croymans die in 1858 in Hechtel was 

geboren. Helena overleed in 1917 in Beringen. Joannes overleed in 1927 te 

Stal-Koersel. 

Willem Gijsbers was een aantal jaren molenaar in Sint-Huibrechts-Lille. In het 

bevolkingsregister van die plaats staat “graenwindmolenierpachter” als zijn beroep 

vermeld Hij had de molen gepacht van de familie Kerckhofs. De molen was in 1820 

gebouwd aan het Paardskerkhof langs het kanaal van Herentals naar Bocholt17. 

Iniatiefnemers tot de bouw van deze molen waren Walterus Houben en Joseph 

Kerckhofs, beide afkomstig uit teutenfamilies. Willem had Simon van de Rijt, die in 1833 

in Bergeijk was geboren, als molenaarsknecht. De knecht woonde in bij het gezin van 

Willem. Op de volgende pagina is een afbeelding te zien van de molen in de tijd dat die 

nog langs het kanaal stond. In 1908 is de molen onteigend en ontmanteld i.v.m.  

verbreding van het kanaal. Het materiaal van de molen werd niet lang daarna 

hergebruikt bij de bouw van een nieuwe windmolen. 

Op de plaats waar toen de molen weer werd opgebouwd, staat nu, in de 

Windmolenstraat in Sint-Huibrechts-Lille, een geheel gerestaureerde molen die in 

september 2000 opnieuw in gebruik werd genomen15. 

 



37 
 

 
 

In september 1857 vertrok Willem met zijn gezin naar Helchteren waar ze in de 

Boschstraat gingen wonen. Daar werden nog zes kinderen geboren14. 

VIIeebabe Eduardus, geboren 6 januari 1859, trouwde in 1897 te Hechtel met Rosalie 

Timmers die op 16 april 1873 in Hechtel was geboren. Eduard overleed 18 

augustus 1936 in Hechtel, Rosalie op 8 december 1943 ook in Hechtel. 

VIIeebabf Joannes Antonius, geboren 7 december 1860, trouwde in 1899 te Eksel 

met Josephina Vandesavel die op 28 mei 1872 in Eksel was geboren. 

Joannes Antonius overleed 8 augustus 1901 in Eksel, Josephina overleed in 

1946 te Schoten. 

VIIeebabg Maria Joanna, geboren 12 februari 1863, trouwde 27 april 1892 in Hechtel 

met Willem Walbers, winkelier en herbergier van beroep, geboren 1 mei 

1857 in Neerpelt. Maria Joanna overleed 21 november 1916 in Neerpelt, 

Willem 5 jaar later op 19 juli 1921 ook in Neerpelt. 

 Zoon Leo Walbers die in 1894 in Neerpelt werd geboren, trouwde in 1927 

in Eindhoven met Johanna Maria Theresia Gijsbers (VIIIeebadbb) die 22 

januari 1894 in Strijp was geboren als dochter van Peter Johannes Gijsbers 

en Petronella Strijbosch (zie par. 6.2). 

 Dochter Mathilda Walbers die in 1897 in Neerpelt was geboren, trouwde in 

1925 in Neerpelt met Petrus Franciscus Gijsbers (VIIIeebadbe) die 28 

januari 1898 in Strijp was geboren als zoon van Peter Johannes Gijsbers en 

Petronella Strijbosch (zie par. 6.2). 

 

VIIeebabh Maria Theresia, geboren 13 januari 1865, trouwde met Alfons Willems. 

  Zij overleed in 1924 te Zonhoven. 
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VIIeebabi Berthilda, geboren 2 mei 1867, trouwde in 1898 te Hechtel met 

onderwijzer Felix van de Cruys die 6 maart 1873 in Koersel was geboren. 

Berthilda overleed in 1923 te Zonhoven. 

VIIeebabj Maria Natalia, geboren 9 mei 1870, trouwde 11 januari 1899 te Hechtel 

met Alfons Stoffels die 13 april 1871 in Meerhout was geboren. 

. Maria Natalia overleed in 1910.     

 

Op 22 maart 1873 vertrok Willem met zijn gezin uit Helchteren en vestigde zich in 

Hechtel. Over zijn verblijf in die gemeente is mij verder niet veel bekend. Toen ik 

navraag deed bij de gemeente in Hechtel kreeg ik te horen dat het Bevolkingsregister 

van vóór 1946 in de oorlog helaas is vernietigd. Wel kreeg ik een kopie van de 

overlijdensaktes van beide ouders toegestuurd. 

Op 24 oktober 1894 verscheen Antoon Gijsbers voor de Burgerlijke Stand van Hechtel 

om aangifte te doen van het overlijden van zijn 66-jarige moeder Anna Maria Tielen. Uit 

deze akte blijkt dat zowel Antoon als vader Willem op dat moment molenaars waren. Op 

welke molen zij toen hun beroep uitoefenden weet ik niet, maar dat was zeker niet meer 

op de molen in Sint-Huibrechts-Lille. 

Acht jaar later op 17 mei 1902 overleed ook Willem Gijsbers op 80-jarige leeftijd13.  
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Uit de trouwakte van Eduard, die in 1897 in Hechtel trouwde, blijkt dat ook hij molenaar 

was en wel op de molen van Hechtel zoals blijkt uit een document dat ik kreeg van Henri 

Timmers (Eduard was getrouwd met Rosalie Timmers). Het document is geschreven door 

een zoon van Eduard waarvan hieronder een fragment: 

“Onze moeder heette Rosalie Timmers. Zij was de dochter van Gerardus Timmers en 

Mieke Froyen. Zij woonden op de boerderij van juffrouw Tielen van Hechtel en onze pa 

was molenaar op de molen van Hechtel, eigendom van juffrouw Tielen. 

Later bouwde onze pa een huis op de Rest, ons ouders huis, en nog later bouwde hij daar 

een molen aan vast met een motor, een vuurmotor zegt men. De molenmotor hebben we 

gehad tot onze pa niet meer kon van de reumatiek en hij verkocht de motor en alles aan 

de heer Adrien Schutjes die een chocoladefabriek oprichtte te Hechtel. Het was gedaan 

met de molenaarsstiel van de Gijsbers in België.  

Gijsbers van Eindhoven Strijp zijn ook nog molenaars”. 

 

 

 

 

Hierboven twee foto’s van de molen. Het was een achtkante bovenkruier en stond ten 

oosten van de huidige Molenstraat. De molen werd gebouwd tussen 1775 en 1830. 

In 1889 kwam de molen door vererving voor een deel in handen van Catharina Tielen, 

waarschijnlijk de juffrouw Tielen die hierboven eerder wordt genoemd. 
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Maar niet alleen Antoon en Eduard waren molenaars, ook hun oudere broers Victor en 

Jan zaten in het molenaarsvak. Victor was in 1881 in Hechtel getrouwd en in 1882 ging 

hij in Helchteren wonen. In het bevolkingsregister van die gemeente14 staat als zijn 

beroep “molenaar” vermeld, maar op welke molen hij in die tijd werkte heb ik niet 

kunnen achterhalen. In 1891 vertrok hij naar Opoeteren waar hij maar korte tijd woonde 

want in 1895 vestigde hij zich in Heusden waar hij samen met zijn broer Jan de 

Strabroekse molen op de Laambeek17 pachtte. Deze molen die omstreeks 1415 werd 

gebouwd, was al bijna tweehonderd jaar eigendom van de familie Nicolay. Het was een 

onderslag watermolen waar in 1893 een stoommachine was bijgeplaatst ingeval er te 

weinig water was om de molen aan te drijven. Hieronder twee afbeeldingen van de 

Strabroekse molen. 

 

In 1959 werd de Laambeek rechtgetrokken waardoor de molen droog kwam te staan. 

 

 
 

Hierboven een kijkje binnen in de molen. 
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Waarschijnlijk eindigde het pachtcontract in 1902 want in dat jaar vestigde Victor zich 

weer in Helchteren waar hij toen als landbouwer stond ingeschreven. 

Voor zijn broer Jan was dit echter nog niet het einde van zijn carriere als molenaar. Maar 

eerst even een aantal jaren terug. Toen Jan in 1888 in Wijchmaal trouwde met Helena 

Croymans was hij al molenaar zoals in zijn trouwakte16 staat vermeld. Waar hij toen als 

molenaar werkte is mij niet bekend. In 1892 en 1895 woonde Jan in Heusden want daar 

werden twee van zijn kinderen geboren. Uit de geboorteaktes blijkt dat Jan toen 

herbergier van beroep was. Daarna verhuisde hij naar Beringen zoals blijkt uit een 

geboorteakte van een zoon. Blijkens deze akte was Jan toen molenaar van beroep. 

Nadat Jan samen met zijn broer Victor een aantal jaren de Strabroekse molen in 

Heusden had gepacht, kocht hij in 1902 de windmolen op de Gielenberg in Paal bij 

Beringen. Hieronder een afbeelding van de Gielenbergmolen. In 1918 kwam de molen in 

bezit van Hendrik Gijsbers en zijn kinderen die de molen in 1920 verkochten aan 

molenaar André Ceyssens-Agten. De windmolen is sinds 1960 verdwenen. 

 

.  

 

Datzelfde jaar 1902 kocht Jan ook de watermolen in het centrum van Beringen, genaamd 

de Brulmolen17. Hij kocht deze molen van de kinderen van Louis Janssens-Wouters. Dit 

was een watermolen aan de Zwarte Beek. Hieronder een afbeelding van deze watermolen 

van omstreeks 1900.  
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In 1908 liet Jan de molen grondig verbouwen zoals is te zien op onderstaande 

afbeelding. In 1925 kwam de watermolen in bezit van zijn kinderen die de molen in 1938 

verkochten aan de Naamloze Maatschappij der Koolmijnen van Beringen. De molen heeft 

nog tot 1950 dienst gedaan en is daarna verkocht aan een particulier die hem heeft 

omgebouwd tot woonhuis. 

 

 

 

Jan overleed in 1927 op 70-jarige leeftijd te Stal-Koersel. Zijn vrouw overleed in 1917 in 

Beringen. 
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Hieronder het gezin van Wilhelmus Gijsbers en Anna Maria Tielen met daar bij de ouders 

van Wilhelmus en zijn broers en zus. 

 

   

Veeba 

      
   

Joannes 

      
   

Gijsbers 

      
   

1782 -1829 

      
   

X1819 

      
   

Arnolda 

      
   

Rijkers 

      
   

1788 - 1863 

      
   

X1834 

      
   

Guilielmus 

      
   

Cuijpers 

      
   

1785 - 1852 

      
 

    I         
    I I I I 

  
I   

 
 

VIeebaa VIeebab VIeebac VIeebad 

  
VIeebae 

  
 

Jan Hendrik Wilhelmus Peter Cornelis  

  
Joh. Maria 

  
 

Gijsbers Gijsbers Gijsbers Gijsbers 

  
Gijsbers 

  
 

1820 - 1830 1822 - 1902 1823 - 1830 1826 - 1873 

  
1829 - 1832 

  
  

X 1850 
 

X 1856 X1866 

    
  

Anna Maria 
 

Maria Johanna  

    
  

Tielen 
 

Theresia Driessen 

    
    

Pleek 
     

  
1828 -1894 

 
1829 - 1865 1834 - 1906 

    
  

I 
       

 
  I             

   I 
       

  

 
VIIeebaba Victor Jan Cornelis 1851 - 1924 x 1881 Rosalie van Brabant 1858 - 1922 

 
 

VIIeebabb Maria Dina 1853 - 1854 
     

 
VIIeebabc Josephus 1855 - 1927 x 1884 Helena Willems 1844 - 1927 

 
 

VIIeebabd Johannes Henricus 1857 - 1927 x 1888 Helena Croymans 1858 - 1917 

 
 

VIIeebabe Eduardus 1859 - 1936 x 1897 Rosalie Timmers 1873 - 1943 

 
 

VIIeebabf Johannes Antonius 1860 - 1901 x 1899 Josephina Vandesavel 1872 - 1946 

 
 

VIIeebabg Maria Johanna 1863 - 1916 x 1892 Willem Walbers 1857 - 1921 

 
 

VIIeebabh Maria Theresia 1865 - 1924      x ? Fons Willems  ?       - ? 

 
 

VIIeebabi Berthilda 1867 - 1923 x 1898 Felix van de Cruys 1873  - ? 

 
 

VIIeebabj Maria Natalia 1870 - 1910 x 1899 Alfons Stoffels 1871  - ? 
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6.2  Cornelis Gijsbers (VIeebad) en Maria Theresia Pleek/Johanna Driessen 

Cornelis Gijsbers werd op 1 april 1826 in Netersel geboren als vierde kind uit het huwelijk 

van Jan Gijsbers en Arnolda Rijkers. Toen Cornelis 3 jaar was overleed zijn vader en 5 

jaar later hertrouwde zijn moeder met Guilielmus Cuijpers. In 1839 verliet zijn oudste 

broer Willem het ouderlijk huis in Netersel en vertrok naar Oisterwijk. Zijn andere twee 

broers en zijn zus waren al op zeer jonge leeftijd overleden (zie par. 5.1). In het voorjaar 

van 1846 vertrok Cornelis met zijn moeder en zijn stiefvader naar Luyksgestel waar 

Guilielmus, die molenaar was,  de molen aan de Kapellerweg voor drie jaar had gepacht. 

Eerder zagen we al dat Cornelis in 1850, toen het ouderlijk huis in Netersel verkocht 

werd, van beroep molenaar was. Blijkbaar had hij in die vier jaar dat hij in Luyksgestel 

woonde het molenaarsvak van zijn stiefvader geleerd. 

Op 10 mei 1856 trouwde Cornelis in Luyksgestel met de 26-jarige Maria Theresia Pleek 

die in Luyksgestel woonde, maar die op 20 december 1829 in Rethy was geboren als 

eerste kind van Peter Jacobus Pleek en Maria Theresia Jacobs. 

Alvorens verder te gaan met het levensverhaal van Cornelis Gijsbers, eerst een stukje 

voorgeschiedenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peter Jacobus Pleek was een zoon van Johannes Franciscus Pleek en Cornelia 

Rombouts. Johannes Franciscus Pleek was een aantal jaren lid en ook hoofdman van 

de koperteutencompagnie van Luyksgestel die voornamelijk handel dreven in 

Denemarken, waar ze ook een groot deel van het jaar verbleven. In  augustus 1804 

trouwde Johannes Franciscus Pleek, die in 1760 in Luyksgestel was geboren, met de 

24-jarige Cornelia Rombouts. Na hun huwelijk vertrokken ze naar Horsens in 

Denemarken waar in 1805 dochter Catharina en in 1807 zoon Peter Jacobus werden 

geboren. Op 7 juli 1814 overleed vader Johannes in Horsens waarna moeder Cornelia  

met haar kinderen terugkeerde naar Luyksgestel, waar ze in april 1816 hertrouwde 

met Johannes Cornelis Damen, die in januari 1779 in Luyksgestel was geboren. Ook 

deze Jan Damen was een aantal jaren lid van de Deense compagnie.  

 

In februari 1829 trouwde Peter Jacobus Pleek in Luyksgestel, molenaar van beroep, 

met de 22-jarige Maria Theresia Jacobs uit Rethy. Waar Peter Jacobus op dat moment 

molenaar was, is mij niet bekend. Mogelijk in de omgeving van Rethy waar hij zijn 

vrouw had leren kennen. Uit dit huwelijk werd op 20 december 1829 in Rethy dochter 

Maria Theresia Pleek geboren. Zij zou 27 jaar later met Cornelis Gijsbers trouwen. 

Omstreeks 1833 vertrok Peter Jacobus Pleek met zijn gezin naar Luyksgestel waar nog 

een aantal kinderen werden geboren. 

In 1839 liet Peter Jacobus Pleek op een stuk grond aan de Reijerakkers een molen 

bouwen. Het perceel met kadasternummer A1105, was eigendom van zijn stiefvader 

Johannes Damen. Peter had  het “regt van opstal” zoals in het kadaster staat vermeld. 

In diverse notarisaktes uit die tijd werd deze molen  “de Nieuwe Molen” genoemd 

omdat aan de Kapellerweg op perceel A456 toen al een molen stond. Die molen werd 

in 1889 door brand verwoest en twee jaar later werd op die plaats een andere molen 

gebouwd, die later de naam “De Grenswachter” zou krijgen. 

De Nieuwe Molen aan de Rijt werd later wit gemaakt en zijn naam veranderde in  “de 

Witte Molen”. Tegenwoordig wordt hij “De Deen” genoemd ter herinnering aan de uit 

Denemarken afkomstige teutenzoon Peter Jacobus Pleek. 
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De molen aan de Rijt in vroegere tijden. 

 

 

 

De Witte Molen omstreeks 196020. 
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In april 1846  werd de molen aan de Rijt door Peter Jacobus Pleek voor drie jaar 

verhuurd aan Arnoldus Josephus Putters molenaar uit Achel voor zijn zoon Peter 

Johannes Putters voor een bedrag van 230 gulden per jaar (NAB87, 1846, aktenr. 19). 

Of Guilielmus Cuijpers zijn pachtovereenkomst van de molen aan de Kapellerweg na 

maart 1849 nog had verlengd is mij niet bekend. Hij overleed in april 1852 in 

Luyksgestel. 

Enkele weken na zijn overlijden verscheen Peter Jacobus Pleek voor notaris Leendert van 

Galen waar hij verklaarde garant te staan voor, 

 

Cornelis Gijsbers, molenaar wonende te Luyksgestel in hoedanigheid van molenaar op 

den in de Gemeente Luyksgestel staande of gelegen korenmolen, genaamd Nieuwe Molen 

en zulks voor eene som van vierhonderd gulden etc.……en zulks ten behoeve der 

administratie van de accijnsen om daarop te kunnen verhalen de boeten, regten en 

kosten, in welke gemelde Cornelis Gijsbers ter zake van eenige overtreding, verzuim of 

eenige andere verkeerde handeling krachtens bestaande of toekomstige wetten als 

molenaar op gemelde molen mogt komen te vervullen of door hem zouden moeten 

worden opgelegd, voldaan of betaald”. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB100, 1852, aktenr. 49. 

 

Cornelis Gijsbers die het molenaarsvak waarschijnlijk op de molen aan de Kapellerweg 

van zijn stiefvader Guilielmus Cuijpers had geleerd, was na het overlijden van zijn 

stiefvader kennelijk overgestapt naar de molen van Peter Jacobus Pleek aan de Rijt. 

De borgstelling, die in de bovenstaande notarisakte wordt genoemd, was nodig om te 

voldoen aan de Wet op het Gemaal van 29 maart 1833. Volgens deze wet was de 

molenaar verplicht een administratie bij te houden betreffende granen die op de molen 

werden gemalen. Bovendien moest degene die het graan naar de molen bracht een 

geleidebiljet van de gemeenteontvanger hebben waaruit bleek dat accijns betaald was 

over zijn vracht. Als bij een controle op de molen tekortkomingen geconstateerd werden, 

werd een boete opgelegd. Om die reden was een borgstelling noodzakelijk. 

Op eerste Kerstdag 1853 overleed Peter Jacobus Pleek op 46-jarige leeftijd. De volgende 

dag deed Joseph Damen, halfbroer van de overledene, hiervan aangifte bij de Burgerlijke 

Stand van de gemeente Luyksgestel. Joseph Damen was in 1818 geboren als zoon van 

Johannes Cornelis Damen, die in februari 1852 op 73-jarige leeftijd was overleden, en 

van Cornelia Rombouts, de weduwe van Johannes Franciscus Pleek. 

Het was deze Joseph Damen die in januari 1855, ook weer voor een bedrag van 400 

gulden, garant stond voor Cornelis Gijsbers, molenaar wonende te Luyksgestel in 

hoedanigheid van molenaar op den in de Gemeente Luyksgestel staande of gelegen 

korenmolen, genaamd Nieuwe Molen ( NAB124, 1855, aktenr. 6). 

 

Een jaar later op 10 mei 1856 trouwde Cornelis Gijsbers met Maria Theresia Pleek. Uit dit 

huwelijk werden in Luyksgestel de volgende kinderen geboren.  

 

VIIeebada Victor Wilhelmus Gijsbers, geboren 13 maart 1857, trouwde 5 september 

1896 in Mook en Middelaar met Elisabeth Lemmens en overleed aldaar op 5 

juli 1914.         Zie par. 7.1 

 

VIIeebadb Peter Johannes Gijsbers, geboren 12 februari 1859, trouwde 28 augustus 

1891 in Strijp met Petronella Strijbosch en overleed aldaar op 26 januari 

1920.         Zie par. 7.2 
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VIIeebadc Maria Catharina Gijsbers, geboren 9 oktober 1860, trouwde op 26 augustus 

1890 met Guillaume Vreys uit Eksel (B) en overleed op 28 december 1950 

te Kessel-lo (B).       Zie par. 7.3 

 

VIIeebadd Petrus Julianus Gijsbers, geboren 4 november 1863, bleef ongehuwd en 

overleed op 13 oktober 1945 in Eindhoven.   Zie par. 7.4 

 
In november1862 werd nog een dochter levenloos geboren. 

 
Op 26 januari 1865 overleed Maria Theresia Pleek op 35-jarige leeftijd en bleef Cornelis 

achter met vier jonge kinderen. In januari 1866, kort voordat Cornelis zou hertrouwen, 

werd onderstaande notarisakte opgemaakt. In deze akte werd de inventaris van Cornelis 

Gijsbers vastgelegd i.v.m. rechten die zijn vier kinderen hadden in deze nalatenschap. 

Om te laten zien wat men in die tijd zoal in huis had heb ik de volledige transcriptie van 

de akte weergegeven. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB109, 1866, aktenr. 1 

 

Heden den derden januarij 1866 ten vier ure des namiddags, ten verzoeke van Cornelis 

Gijsbers molenaar te Luijksgestel, weduwnaar van Maria Theresia Pleek zoo voor zich als 

in zijne hoedanigheid van vader en voogd over zijne vier uit voormeld huwelijk geboren 

en in leven kinderen genaamd 1. Victor Wilhelmus, 2. Peter Johannes, 3. Maria 

Catharina, 4. Peter Julianus Gijsbers in bijzijn van Johannes Cornelis Theuwens, winkelier 

en landbouwer wonende te Luijksgestel als toeziende voogd over gemelde minderjarigen. 

Ben ik Pieter Carel Jan van Galen notaris in het arrondissement Eindhoven gevestigd ter 

standplaats Bergeijk ter bewaring der regten van partijen en van ieder die daarbij belang 

mogten hebben ten huize van den inventarisant overgegaan tot de beschrijving van alle 

titels en papieren van aanbelang van goud en zilver, meubelen, contante gelden en 

andere roerende goederen en waarden welke zich ten sterfhuize van Maria Theresia Pleek 

echtgenote van den inventarisant, moeder der minderjarigen, overleden te Luijksgestel 

den zesentwintigsten januarij 1865, bevinden en geacht kunnen worden tot de 

gemeenschap te behooren. 

De voormelde roerende goederen zijn geschat door Adriaan Borrenbergs veldwachter en 

landbouwer wonende te Luijksgestel als de door partijen benoemde deskundige die alhier 

tegenwoordig belooft de schatting der hem aan te wijzen voorwerpen volgens zijne beste 

kennis en wetenschap te zullen waarderen. 

De inventarisatie geschiedt op aanwijzing van Cornelis Gijsbers die sedert het overlijden 

zijner vrouw in het bezit des boedels is gebleven. De inventarisant geeft op dat hij in 

algeheele gemeenschap van goederen met zijne gemelde vrouw is gehuwd geweest 

onder werking der nu van kracht zijnde Nederlandsche wet en dat zijne echtgenoot is 

overleden zonder testamentaire beschikking met nalating van de vier bovengenoemde 

kinderen. Dat hij in gemeenschap met zijne vrouw bezeten heeft en nog bezit alles 

gelegen te Luijksgestel, 

 

Een huis, erf en tuin aan de Rijt te Luijksgestel, groot omtrent 53 roeden 90 ellen. 

Een perceel bouwland van Koekhofs, groot 33 roeden 60 ellen. 

De helft in een perceel bouwland van Damen, groot circa 27 roeden en 20 ellen. 

Een zesde gedeelte in de roerende en onroerende goederen nagelaten door wijlen Peter 

Jacobus Pleek overleden te Luijksgestel den vijfentwintigsten december 1853, alle welke 

goederen nog in het bezit en onder bewaring zijn van Maria Theresia Jacobs weduwe 

Peter Jacobus Pleek, landbouwster te Luijksgestel en waarvan het beloop of bedrag bij 

eventueele scheiding van dien boedel blijken zal.  
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Vervolgens overgaande tot de beschrijving der voorhanden roerende goederen en baten 

zijn bevonden, 

 

Op den zolder boekweit, gerst, pannen, erwten en rommel geschat op  f.33,30 

In de schuur ongedorste rog, hooi, stroo, klot, turf, mutsert, spurrie,  

snijbank, ladder en ton geschat op       f.90,70 

In den stal eene koe, een kalf, een varken, bakken en rieken, schup, 

tobben, trog, ijzeren ketel en mest geschat op     f.137,65 

In de achterkeuken eene stand, ijzeren potten, koperen ketel, tinne 

borden en schotels, theepot, koperen pan, lamp, vorken en messen, 

tafel, varkensvet, aardappelen, boter, brandijzer, haal, schup en  

tang, moor en rommel geschat op       f.63,85 

In de voorkeuken eene kist, tafels, stoelen, klok, hagchel, horlogie, 

spiegel, koffijketel, kopjes en schoteltjes, borden, zakken, tafellakens, 

vrouwe- en mans-hemden, een gouden halsketting, eene horlogieketting, 

een gouden kruisje, gouden ringen en bellen geschat op   f.203,20 

In de kamer eene kist, stoelen, lessenaar, wieg, ledikant, behangsel, 

vrouwrokken, wollen doeken, slaapjakken, kinderkleeren, koussen, laken, 

mantel, een zijden voorschoot en vrouwenmutsen geschat op   f.95,30 

In de opkamer, broeken, vesten, rokken, jassen, dassen, hoed, petten, 

twee bedden, dekens en kisten geschat op     f.106,40 

Rog te velde geschat op        f.60,- 

Op den molen diverse voorwerpen geschat op     f.79,33 

Pretentien in het molenboek bijeen gerekend f.134,64 en door eenige 

nonvalabele posten verminderd tot en geschat op    f.100,- 

In den steenen rog, boekweit en oliemolen waarin de inventarisant met 

zijne kinderen voor een twaalfde gedeelte geregtigd is, bevindt zich de  

zoogenaamde prijsatie van den graanmolen, oorspronkelijk beloopende  

in 1852 f.872,92 en daarvan verbeterd f.61 zamen f.933,92 waarvan af  

aan steenen versleten f.202,- zoodat er overschiet    f.731,92 

De prijsatie aan den oliemolen en gangwerk bedraagt oorspronkelijk 

f.1020,50 daarop verminderd f.220,50 zoodat er overschiet   f.800,- 

waarvan bewijs door Maria Theresia Jacobs weduwe Peter Jacobus Pleek 

is afgegeven. 

De door den schatter gewaardeerde voorwerpen welke hem zijn 

aangewezen beloopen tezamen de som van     f.2501,65 

 

 
De inventarisant verklaart verder dat het passief des boedels bestaat in de volgende 

schulden als, 

Aan Cornelis Das te Brussel terwijl de intressen zijn betaald tot op den  

eersten dezer maand        f.410,- 

Aan  Dimphena Pleek te Antwerpen met de intressen tot augustus 1865 f.104,- 

Aan Pieter Carel Jan van Galen te Bergeijk met de intressen verrekend tot  

een october 1865         f.200,87 

Aan Virginie Pleek te Turnhout       f.376,- 

Aan achterstallige intressen        f.23,50 

Aan diverse winkelschulden, grondlasten en pacht van den molen tezamen f.183,58 

Aan de weduwe en erfgenamen van Peter Jacobus Pleek eene som van f.522,95 

De intressen tegen vier ten honderd in het jaar zijn vereffend tot heden. 

Aan achterstallige huur van de meid Johanna Catharina Driessen  f.30,87 

Tezamen          f.1851,77 
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De begrafeniskosten der moeder van de minderjarigen Maria Theresia Pleek zijn betaald 

uit den boedel of gemeenschap en moeten door de kinderen worden ingebragt ad f.44,-. 

De gouden ketting met een kruis is door de moeder toegedacht aan hare dochter 

voornoemde minderjarige Maria Catharina Gijsbers. 

Alsnu verklaart de inventarisant Cornelis Gijsbers weduwnaar van Maria Theresia Pleek al 

de goederen der gemeenschap te hebben aangewezen waarvan de voormelde 

inventarisant in handen van mij notaris in bijwezen 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 de gemelde gemeenschap behoort. De boeken zijn op 

de eerste en laatste bladzijde benevens eenige papieren van aanbelang door mij notaris 

gewaarmerkt. 

Daarna heeft de inventarisant zich opnieuw belast met de bewaring van de 

geinventariseerde goederen, met belofte die ten alle tijde weder te zullen opleveren aan 

de daarop regthebbenden alles conform de wet. 

Eindelijk verklaarde genoemde inventarisant in zijn hoedanigheid van vader en wettigen 

voogd over bovenvermelde minderjarigen geene vorderingen te hebben. Na hiermede 

bezig geweest te zijn van des namiddags vier tot half zeven ure heb ik notaris deze 

boedelbeschrijving gesloten. De verschenen personen en getuigen zijn allen aan mij 

notaris bekend. 

 

Waarvan acte, gedaan en verleden te Luijksgestel op dato in het hoofd dezer acte 

vermeld zijnde den derden januarij 1866 in bijwezen van Francis Eijkholt landbouwer 

wonende te Luijksgestel en Francis Boon landbouwer wonende te Bergeijk beiden als 

getuigen. De inventarisant, de toeziende voogd, de schatter, de getuigen en ik notaris 

hebben deze acte onmiddelijk na de voorlezing derzelve aan allen onderteekend. 

 

 

 

 
 
In de akte kunnen we lezen dat Cornelis met zijn gezin aan de Rijt woonde waar ook de 

molen stond. Op 8 januari 1866, één jaar na het overlijden van zijn vrouw Maria Theresia 

Pleek, hertrouwde Cornelis met de dienstmeid Johanna Catharina Driessen. Zij was op 23 

november 1834 in Bergeijk geboren en in mei 1862 getrouwd met Theodorus van Gulik 

die in december 1864 in Bergeijk was overleden, zonder kinderen achter te laten. 

Johanna Catharina Driessen was op 2 februari 1865 naar Luyksgestel vertrokken, dus 

amper een week na het overlijden van Maria Theresia Pleek. 

Kort na hun huwelijk werden de onroerende goederen, die Johanna Driessen in Bergeijk 

nog in bezit had, publiek verkocht. Na de provisionele verkoop op 10 januari vond op 17 

januari de finale verkoop plaats ten huize van herbergier Stephanus Theuws op het Loo. 

Jan Cornelis Sengers, dienstknecht wonende te Riethoven, kocht het huis op de Lage 

Berkt en vier percelen grond in massa voor een bedrag van 750 gulden (NAB109, 1866, 

aktenrs. 7 + 13). 
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Uit het huwelijk van Cornelis Gijsbers en Johanna Catharina Driessen werden in 

Luyksgestel nog vier kinderen geboren. 

 

VIIeebade Jan Cornelis Gijsbers, geboren 30 november 1866, trouwde 30 juli 1890 in 

Bergeijk met Wlhelmina van Ekert die op 28 juni 1901 overleed. Jan 

Cornelis hertrouwde op 31 augustus 1907 met Anna Catharina van Kuijk. 

Jan Cornelis overleed 20 november 1946 in Bergeijk en Anna Catharina van 

Kuijk in 1954 ook in Bergeijk.     Zie par. 7.5 

 

VIIeebadf Zephyrinus Gijsbers, geboren 26 augustus 1868, trouwde 15 april 1896 in 

Bergeijk met Antonetta Hendriks die op 6 december 1897 overleed. 

Zephyrinus hertrouwde op 11 mei 1901 met Wilhelmina Johanna Michielsen 

die 18 juli 1923 in Bergeijk overleed. Zephyrinus overleed ook in Bergeijk 

op 10 september 1932.      Zie par. 7.6 

 

VIIeebadg Bernardina Gijsbers, geboren 19 februari 1870 en overleden 16 juni 1870.

  

 

VIIeebadh Petronella Gijsbers, geboren 1 augustus 1871 en overleden in Bergeijk op 2 

april 1886.  

 

  

Cornelis Gijsbers was als weduwnaar van Maria Theresia Pleek voor 1/6 deel gerechtigd 

in de nalatenschap van Peter Jacobus Pleek waartoe ook de molen behoorde. Een maand 

na het opmaken van de inventaris van Cornelis Gijsbers, overleed Maria Theresia Jacobs, 

weduwe van Peter Jacobus Pleek in februari 1866, en werd hun nalatenschap door de zes 

erfgenamen in april van dat jaar publiek verkocht. De provisionele verkoop (veiling) vond 

plaats op 18 april en een week later op 25 april de finale verkoop. Deze verkoop werd 

vastgelegd in notarisaktes NAB109, 1866, aktenrs. 67 + 69. Hieronder is een transcriptie 

van een gedeelte van beide aktes weergegeven. 

Conditie of voorwaarden waarnaar, 

 

 1) Cornelis Gijsbers, molenaar voor zich zelve als in algeheele gemeenschap van 

goederen gehuwd geweest zijnde met wijlen Maria Theresia Pleek, overleden te 

Luijksgestel en in hoedanigheid van vader en wettige voogd over zijne vier met gemelde 

zijne vrouw in huwelijk verwekt nog minderjarige kinderen genaamd Victor, Jan, 

Catharina en Julianus Gijsbers in bijwezen van Jan Cornelis Teeuwens, landbouwer als 

toeziende voogd over die minderjarigen. 

2)  Maria Christina Pleek, zonder beroep meerderjarig ongehuwd. 

3) Peter Cornelis Rombouts, burgemeester in hoedanigheid van voogd over den 

minderjarigen Johannes Pleek in bijwezen van Joseph Damen, landbouwer als toeziende 

voogd over laatstgenoemde minderjarige, alle voorschreven personen wonen te 

Luijksgestel. 

4) Dezelfde Heer Peter Cornelis Rombouts voornoemd voor heden nog als mondeling 

lasthebbende van Mejufvrouw Virginie Elisabeth Pleek zonder beroep en haren 

echtgenoot Francis Beersmans boekbinder. 

5) van Maria Catharina Pleek zonder beroep, de drie laatstgenoemde wonende te 

Turnhout. 

6) en van Maria Cornelia Pleek zonder beroep wonende te Antwerpen. 

 

Allen tezamen tot dezen openbaren verkoop gemagtigd door de Arrondissements 

Regtbank zitting houdende te Eindhoven, bij Hare beschikking van den vijfden dezer 

maand April. 
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Door mij Pieter Carel Jan van Galen, notaris in het Arrondissement Eindhoven gevestigd 

ter standplaats Bergeijk, in bijzijn van de na te noemen getuigen, in het openbaar aan de 

meestbiedende zullen veilen en verkoopen, de na te melden onroerende goederen, den 

verkoopers aangekomen bij erfenis van beide wijlen Peter Jacobus Pleek, overleden den 

vijfentwintigsten December 1853 en zijne echtgenoot Maria Theresia Jacobs overleden 

den dertienden Februarij jongstleden, beiden te Luijksgestel, ouders van de vrouw onder 

nummer een en van de verkoopers onder nummer twee tot zes en grootouders van de 

minderjarigen onder nummer een genoemd. 

 

Hierna volgen een aantal voorwaarden die aan deze publieke verkoop verbonden waren 

en die met name handelden over het verloop van de veiling en de financiële 

verplichtingen van kopers. Vervolgens een opsomming van de aangeboden onroerende 

goederen.  

 

Eerste koop, de wind-, koren-, en boekweit-molen met onderliggende oliemolen en erf, 

staande op de Rijt, kadastraal bekend in sectie A no.1105 windgraanmolen en erf groot 

drie roeden en A no.1106 rondgelegen bouwland groot zeventien roeden zestig ellen 

tezamen groot twintig roeden zestig ellen. Het gaande werk of prijsatie is in den koop 

begrepen en wordt voor den nieuwen kooper berekend tegen de prijsatie zooals die in 

deze maand is opgenomen, beloopende voor den oliemolen een duizend drie en vijftig 

gulden en vijftig cents en voor den bovenmolen negenhonderd en negenentwintig gulden,  

Tezamen een duizend negenhonderd twee en tachtig gulden en dertig cents. 

Van welke prijsatie aan den medeverkooper Gijsbers en zijne minderjarige kinderen als 

eigenaar van het gaande werk toekomt veertien honderd twintig gulden en dertig cents. 

De meting der steenen zooals die nu liggen is zesendertig en een halve nederlandsche  

duim. 

De molen met het omliggend weiland is uit de hand verpacht tot één April 1867 voor 

twee honderd en veertig gulden sjaars, te betalen in septemder de eene helft en den 

dertigsten Maart 1867 de andere helft alles aan den nieuwen eigenaar die daarentegen 

het staande werk te zijnen risico heeft van nu af. De huurder Gijsbers blijft tegenover 

den kooper aansprakelijk wat het gaande werk aanbelangt.  

Ingezet door Adriaan Mulders, molenaar wonende te Bladel op twee en dertig honderd 

gulden en gehoogd met vijf en zeventig slagen. 

Tweede koop, een woonhuis, stal, schuur, erf en tuin in sectie C no.38, huis groot eene 

roede zeventien ellen, no. 523 erf groot zes en twintig ellen en no. 37 tuin groot vijf 

roeden en veertig ellen, tezamen groot zes roeden en drie en tachtig ellen. Ingezet door 

den Heer Peter Cornelis Rombouts voornoemd op vijfhonderd gulden en gehoogd met vijf 

slagen, Francis van Eijndhoven Jacobuszoon, timmerman te Luijksgestel hoogt nog vijf 

slagen. 

Derde koop, weiland de Dries achter den tuin sectie C no. 28 groot tien roeden zestig 

ellen, op dit stuk wordt gereserveerd een lindeboom om geruimd te zijn den eersten 

Februarij 1867. Ingezet door Martinus Das, metselaar te Luijksgestel op honderd gulden 

en gehoogd met vijf slagen, Francis van Eijndhoven Jz. Voornoemd hoogt nog vijf slagen. 

Vierde koop, bouwland het Akkertje achter den dries neven den weg sectie C no.13 groot 

tien roeden vijftig ellen, belast met vijf en tachtig cents sjaars in kapitaal begroot op 

zeventien gulden aan den algemeenen armen van Luijksgestel eerstmaal door den 

kooper te betalen den tweeden Februarij 1867. Ingezet door Martinus Das, metselaar 

wonende te Luijksgestel voornoemd op vijf en zeventig gulden en gehoogd met drie 

slagen. Francis van Eijndhoven Jacobuszoon timmerman te Luijksgestel voornoemd hoogt 

nog vijf slagen. 

Vijfde koop, de kopen nummer 2, 3 en 4 in massa tezamen groot zeven en twintig 

roeden drie en negentig ellen. Ingezet door Francis van Eijndhoven Jacobuszoon 

voornoemd op zevenhonderd en zes gulden en gehoogd met dertig slagen. 

Zesde koop, bouwland het Bierakkertje sectie A no.468 groot vijftien roeden twintig 

ellen. Ingezet door Johannes Hendrikus Bouwdewijns, landbouwer te Luijksgestel op vijf 

en zeventig gulden en gehoogd met drie slagen. Willem Das, landbouwer te Luijksgestel 

hoogt nog vijf slagen.  
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Zevende koop, bouwland Heinpleizier heiveld sectie A no.726, groot dertien roeden vijftig 

ellen. Ingezet door Jan Kuijpers, landbouwer te Luijksgestel op vijf en twintig gulden en 

gehoogd met twee slagen. 

Achtste koop, bouwland bij de weduwe Peter Donkers sectie A no.739 groot zes en 

twintig roedenvijftig ellen. Ingezet door Jan Cornelis Donkers, landbouwer te Luijksgestel 

op veertig gulden en gehoogd met vijf slagen. 

Negende koop, weiland het veld aan den Molen, sectie Ano.767 groot een en dertig 

roeden tien ellen. Ingezet door Willem Das voornoemd op twee honderd en zestig gulden 

en gehoogd met vijf slagen. 

Tiende koop, bouwland achter Buijtels aangelag sectie A no.790 groot zeven en dertig 

roeden veertig ellen, geweegd neven Jan Buijtels regt naar de straat. Ingezet door 

Willem Das voornoemd op twee honderd en twintig gulden gulden en gehoogd met vijf 

slagen. 

Elfde koop, de massa van de koopen twee tot en met tien zijnde huis, tuin, bouw- en 

wei-land, zonder den Molen, tezamen groot een bunder een en vijftig roeden drie en 

zestig ellen. Ingezet door Martinus Das vornoemd op een duizend gulden en gehoogd 

met tien slagen. 

Daarna is deze veiling gesloten. De verschenen personen en de getuigen zijn aan mij 

notaris bekend. 

Waarvan acte aldus publiek geveild te Luijksgestel ten huize van Jan Cornelis Teuwens 

herbergier aldaar heden den achttienden April 1866 in bijwezen van Jan Borrenbergs, 

landbouwer wonende te Luijksgestel en Peter Smets veldwachter wonende te Bergeijk 

beiden als getuigen, die deze acte met de verschenen personen en mij notaris 

onmiddellijk na gedane voorlezing derzelve aan allen hebben onderteekend. 

 

 

Eén week later op 25 april vond de finale verkoop plaats tenhuize van Jan Cornelis 

Teeuwens, herbergier. Alvorens over te gaan tot verkoop, werd nog tot opheldering van 

de gestelde voorwaarden, door de notaris het volgende voorgelezen: 

Dat de tegenwoordige pachter molenaar de mede verkooper Cornelis Gijsbers gedurende 

het laatste half jaar van zijn molenpacht geen nieuwe steen of steenen zal mogen leggen 

en ook gedurende den pacht in geen geval als met goedkeuring van den eigenaar en als 

dan te keuren of te taxeeren door twee deskundige molenaars door ieder der partijen, de 

pachter en de eigenaar, een te benoemen wordende verder in het geval van reparatie 

verwezen naar het Burgerlijk Wetboek alsmede dat de waarde der liggende steenen 

wordt berekend tegen twee gulden vijftig cents per duim, terwijl de kooper van den 

molen de in de veiling aangehaalde prijsatie geacht wordt goed te keuren.  
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Na het sluiten van het “hoogen” werden de verschillende kopen als volgt toegewezen: 

Koop één, de molen aan Adriaan Mulders, molenaar te Bladel voor 3400 gulden. 

Koop vijf, aan Francis van Eijndhoven voor 760 gulden en 17 gulden belasting. 

Koop zes en tien, aan Willem Das voor 330 gulden. 

Koop zeven, aan Jan Kuijpers voor 29 gulden die verklaarde deze koop gedaan te hebben 

voor Arnoldus Thiels, landbouwer te Luijksgestel. 

Koop acht, aan Jan Cornelis Donkers voor 50 gulden. 

Koop negen, aan Hendrik Claes voor 274 gulden. 

 

Notarisaktes als deze leveren vaak interessante informatie op. Zo weten we nu waar 

Peter Jacobus Pleek met zijn gezin woonde. In bovenstaande akte onder koop nummer 

twee staat kadasternummer C 38 vermeld als zijnde het perceel waarop het huis stond. 

Met dit gegeven kunnen we op de website “watwaswaar”19  terugvinden waar dit perceel 

lag. Vertaald naar de situatie van nu (2013) is dat iets voorbij de kruising van de 

Dorpstraat met de Kerkstraat, ongeveer tegenover de toegang  tot de Vlieterdijk. 

Eerder zagen we al in een andere notarisakte dat Cornelis Gijsbers aan de Rijt woonde.  

 

De molen was dus verkocht aan Adriaan Mulders, maar Cornelis Gijsbers had nog een  

pachtovereenkomst tot één april 1867. Maar dat zou niet het einde betekenen van de 

carrière van Cornelis als molenaar. Hij was tenslotte nog maar net veertig jaar en had op 

dat moment vier jonge kinderen. Nadat de molen verkocht was, vroeg Cornelis bij de 

gemeente Bergeijk vergunning aan voor het bouwen van een molen op een perceel grond 

met kadasternummer D no.1112. De vergunning werd verleend getuige de brief van 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 3 augustus 1866 op de 

volgende pagina. Eigenlijk was het vreemd dat het verzoek werd goedgekeurd want het 

genoemde perceel lag in het gebied Molenakkers, hemelsbreed slechts ca. 800 meter van 

de molen zoals we die nu nog kennen. Op onderstaande kaart is linksboven de locatie 

van de bestaande windmolen gemarkeerd en onderaan de kaart het perceel D1112. 

 

 
 

Gedeelte van de kadasterkaart van Bergeijk sectie D 3 van 183219. 
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De molen werd echter nooit gebouwd want eind juni 1866 had Adriaan Mulders, die twee 

maanden daarvoor de molen in Luyksgestel op de Rijt gekocht had, veldwachter Peter 

Smets gemachtigd, de molen weer te verkopen. 

 

Bron: Notarieel archief van Bergeijk, NAB109, 1866, aktenr. 173. 

 

Ik ondergeteekende Adriaan Mulders, vroeger van beroep molenaar en gewoond 

hebbende te Bladel thans van beroep molenaarsknegt wonende te Moergestel verklare bij 

deze volmagt of last te geven aan Peter Smets veldwachter wonende te Bergeijk speciaal 

om in mijnen naam en van mijnentwege in het openbaar aan den meestbiedende te 

verkoopen  de wind-, koren- en boekweit- en olie-molen met al zijn gaande en staande 

werk niets uitgezonderd, gelegen en staande te Luijksgestel op de Rijt in sectie A no. 

1105 windgraanmolen en erf groot drie roeden en A no. 1106 rondgelegen bouwland 

groot zeventien roeden zestig ellen, tezamen groot twintig roeden zestig ellen, zooals die 

door mij lastgever is aangekocht geworden bij acten van veiling van den achttienden 

April 1866 en van finalen verkoop van den vijfentwintigsten April deszelfs jaars beiden 

verleden voor den notaris Pieter Carel Jan van Galen, gevestigd te Bergeijk, om voorts 

den molen en aanhoorigheden te leveren, de kooppenningen en kosten te ontvangen die 

te betalen waar het noodig kan zijn, zoowel aan de vroegere verkoopers of 

hypotheekhouders als aan andere personen die ter zake voorschreven nog op mij mogten 

te pretendeeren hebben, daarvoor alle noodige acten te teekenen, kwitantien te geven, 

inschrijvingen te nemen, bij betaling roijement te verlijden, vrijwaring te verzekeren, in 

een woord ten deze alles te doen, te handelen en te verrigten wat hij lastgever zelf 

tegenwoordig zoude kunnen of moeten doen met belofte van goedkeuring als naar 

regten. Gedaan en geteekend te Moergestel den 29 juni 1866. 

 

Op 22 oktober vond de finale verkoop plaats waarbij de molen werd verkocht aan Francis 

Verdonk, molenaar te Lommel, die verklaarde de koop te hebben gedaan op mondelinge 

last en ten behoeve van Cornelis Gijsbers die op dat moment de molen nog in pacht had. 

De molen werd verkocht voor een bedrag van 3256 gulden, maar Cornelis had als 

pachter nog recht op een bedrag van 1420 gulden i.v.m. “gaande werk of prijsatie”  in de 

molen, zodat hij uiteindelijk voor een bedrag van 1836 gulden eigenaar werd. 
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Na jarenlang de molen te hebben gepacht, was Cornelis vanaf nu dus eigenaar van de 

molen. Helaas heeft dat niet heel lang mogen duren want zeven jaar later op 28 april 

1873 overleed Cornelis nog maar net 47 jaar oud (zie bidprentje op pag. 57, opvallend is 

dat zijn eerste echtgenote niet op dit prentje genoemd wordt). In die periode van zeven 

jaar werden nog vier kinderen geboren uit zijn tweede huwelijk. Dochter Bernardina die 

in 1870 was geboren was in datzelfde jaar overleden, zodat moeder Johanna Catharina 

Driessen achter bleef met zeven kinderen, waarvan de oudste 16 jaar en de jongste nog 

maar goed 1 ½ jaar oud was. 

In december 1873 verkocht Johanna Catharina Driessen alle onroerende goederen die zij 

in bezit had. Op 1 december werd de veiling gehouden en 15 december vond de finale 

verkoop plaats ten huize van Francis van Eijndhoven in het Pannenhuis (NAB116, 1873, 

akte nrs. 169 en 178). 

De windmolen werd voor 2610 gulden verkocht aan Peter Johannes Lommelaars, 

koopman te Bergeijk, die verklaarde de koop te hebben gedaan voor Peter Johannes 

Teeuwens, molenaar te Luijksgestel. 

Het woonhuis met tuin en aangelag ging voor een bedrag van 700 gulden naar Hendrik 

Claes, van beroep kleermaker wonende te Luijksgestel en vier percelen bouw- en wei-

land werden voor een totaal bedrag van 577 gulden verkocht aan diverse personen. 

 
Johanna Driessen vertrok daarna met haar drie jongste kinderen naar Bergeijk. De vier 

oudste kinderen uit het huwelijk van Cornelis Gijsbers en Maria Theresia Pleek gingen 

niet mee naar Bergeijk maar vestigden zich elders. Drie kinderen vertrokken naar 

Turnhout, waarschijnlijk naar een zus van hun overleden moeder, terwijl Peter Johannes 

naar Strijp vertrok waar hij als molenaarsknecht ging werken bij de familie van Tuijn (zie 

par. 7.2) 

Op 30 april 1880 trouwde Johanna Driessen in Bergeijk met de 65-jarige Bernardus 

Giebels, weduwnaar van Maria Lucia van den Dungen die al in 1859 was overleden. Voor 

de 45-jarige Johanna was het haar derde huwelijk, maar ook haar derde echtgenoot 

overleefde ze want Bernardus overleed op 22 augustus 1887. 
Het jaar daarvoor in april 1886 was Petronella, haar jongste kind, ook al overleden en 

bleef Johanna achter met haar zoons Jan Cornelis en Zephyrinus. 

 

Na het overlijden van Bernardus Giebels was Johanna voor ¼ deel gerechtigd in zijn 

nalatenschap. De drie kinderen van Bernardus uit zijn eerste huwelijk ook ieder voor ¼ 

deel. In juli 1888 verkochten de drie kinderen Giebels hun erfdeel aan Johanna Driessen. 

Het betrof een huis met erf en tuin met kadasternummer A635 en A636 en een perceel 

bouwland A194. De totale koopsom bedroeg 240 gulden (NAB133, 1888, aktenr.111). 

Het huis lag vooraan in de Bucht op een stuk grond dat tegenwoordig deel uitmaakt van 

het Ploegpark (zie par. 7.5). In het volgende hoofdstuk “De zesde generatie” komen we 

daar nog op terug. 

 
Op 2 augustus 1906 deed Zephyrinus Gijsbers, oud 37 jaar, van beroep sigarenmaker, 

aangifte bij de Burgerlijke Stand van de gemeente Bergeijk dat zijn moeder Johanna 

Catharina Driessen de dag daarvoor op 71-jarige leeftijd was overleden. 
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Hieronder het gezin van Cornelis Gijsbers met Maria Theresia Pleek en later met Johanna 

Catharina Driessen met daarbij de ouders van Cornelis en met zijn broers en zus. 
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Wat opvalt is dat zowel bij Cornelis als bij zijn broer Willem de oudste zoon Victor als 

voornaam kreeg, terwijl die naam nergens bij de voorouders voorkwam. Ook de oudste 

zoon van Peter Johannes Gijsbers (VIIeebadb), die evenals zijn vader molenaar was 

(zie par. 7.2), kreeg als voornaam Victor. Zeer waarschijnlijk werden zij vernoemd naar 

Sint Victor, de patroon van de molenaars. 
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7. De zevende generatie 

7.1 Victor Wilhelmus Gijsbers ( VIIeebada ) en Elisabeth Gertruda Lemmens 

Victor Wilhelmus Gijsbers werd op 13 maart 1857 te Luyksgestel geboren als eerste kind 

van Cornelis Gijsbers en Maria Theresia Pleek. Nadat zijn ouders overleden waren (zie 

par. 6.2), vertrok Victor in juni 1876 naar Turnhout waar hij waarschijnlijk bij een zus 

van zijn moeder verbleef. Heel lang is hij daar niet gebleven want in het 

bevolkingsregister (BVR) van Luyksgestel uit de periode 1876-1893 wordt hij weer 

vermeld. Hij woonde korte tijd in bij het gezin van Joseph Damen, een halfbroer van zijn 

opa Peter Jacobus Pleek, en was toen muldersleerling zoals het register vermeld. 

Waarschijnlijk werkte hij toen op de molen aan de Rijt. Deze molen werd na het 

overlijden van zijn vader in 1873  verkocht aan Peter Johannes Teeuwens. 

In december 1879 vertrok hij naar Lage Mierde waar hij inwoonde  bij het gezin van 

molenaar Jan van Himbergen (BVR Hoge en Lage Mierde 1870-1890). Hij was daar in 

dienst zoals het BVR vermeld, waarschijnlijk als molenaarsknecht. Op welke molen Victor 

heeft gewerkt is niet met zekerheid te zeggen, maar wel is bekend dat Jan van 

Himbergen in 1881 de inmiddels verdwenen molen Teurlings in Bladel kocht van Jan 

Baptist Wouters. Hoe lang Victor als molenaarsknecht bij van Himbergen werkte weten 

we niet. In het BVR wordt niet  vermeld wanneer hij vertrokken is uit Lage Mierde, maar 

in 1895 vinden we hem terug in het BVR van Mook en Middelaar. Op 5 maart van dat 

jaar werd hij in die gemeente ingeschreven waarbij vermeld staat dat hij afkomstig is uit 

Brasschaat in Belgie  (zie onderstaande afb., onderste regel)23. 
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Hij werd bijgeschreven op blad 81 onder nr. 14 zoals we in het overzicht hiervoor kunnen 

lezen. Op dit blad 81 (hier niet weergegeven) vinden we het molenaarsgezin van Mathijs 

van der Grinten op het adres Plasmolen nr. B 80. Mathijs van der Grinten had al sinds 

1885 de Onderste Plasmolen in pacht24. Victor staat daarbij vermeld als 

molenaar(knecht). De Plasmolen was een watermolen die werd gevoed door de 

Molenbeek. Naast de watermolen was er nog een logement dat in het begin van de 20ste 

eeuw werd uitgebreid tot hotel. 

 

 

 
 

Op bovenstaande foto van omstreeks 1900 zien we het logement met rechts daaraan 

vastgebouwd de watermolen42. 

 

 

Op deze foto van omstreeks 1910 is het logement uitgebouwd tot hotel en is de 

watermolen verdwenen42. 

  



61 
 

Anderhalf jaar later op 5 september 1896 trouwde hij in die gemeente op 39-jarige 

leeftijd met Elisabeth Gertruda Lemmens . Ook in de huwelijksakte (Burgerlijke Stand BS 

Mook en Middelaar) wordt als zijn beroep molenaar vermeld. Na zijn huwelijk ging Victor 

in Middelaar wonen op nr. B59. 

 

 

Gedeelte uit de huwelijksakte van Victor Wilhelmus Gijsbers. 
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Uit dit huwelijk werden in de gemeente Middelaar de volgende kinderen geboren: 

 

VIIIeebadaa Maria Johanna Catharina 

Geboren 21 november 1896 en aldaar overleden 9 december 1896. 

 

VIIIeebadab Johannes Cornelis Wilhelmus 

   Geboren 21 november 1896 en aldaar overleden 15 december 1896. 

 

VIIIeebadac  Johannes Cornelis Franciscus 

   Geboren 18 november 1897. 

 

 

Op 5 juli 1914 overleed vader Victor Wilhelmus op 57-jarige leeftijd en Johannes bleef 

alleen achter met zijn moeder. In oktober 1926 trouwde hij met Elisabeth Janssen die in 

1899 in Mook en Middelaar was geboren. In november 1926 vestigden zij zich in 

Eindhoven in de Kastanjelaan op nummer 81 (BVR Eindhoven 1921 – 1938). Johannes 

was jarenlang privéchauffeur bij Philips. Hij overleed in 1979 te Eindhoven, zijn vrouw 

Elisabeth in 1980 ook in Eindhoven. Zijn moeder die in Middelaar bleef wonen, 

hertrouwde met Gerardus Verheijen. Moeder overleed  10 december 1940 op 74-jarige 

leeftijd te Middelaar. 
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Hieronder een overzicht van het gezin van Victor Wilhelmus Gijsbers en Elisabeth 

Lemmens met daarbij de ouders, broers en zus en halfbroers en halfzussen van Victor. 
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7.2  Peter Johannes Gijsbers (VIIeebadb) en Petronella Strijbosch 

 

 

Peter Johannes Gijsbers werd op 12 februari 1859 te Luyksgestel geboren als tweede 

kind van Cornelis Gijsbers en Maria Theresia Pleek. Net als zijn oudere broer verliet hij 

het ouderlijk huis nadat zijn beide ouders overleden waren. Nog net geen 15 jaar oud, 

vertrok hij 11 februari 1874 naar Strijp waar hij als molenaarsknecht ging werken bij 

molenaar Jan Francis van Tuijn. De windmolen van de familie van Tuijn stond in de 

omgeving van de tegenwoordige Bredalaan-Zeelsterstraat. Deze molen zou eerder in 

Eersel op Schadewijk gestaan hebben en omstreeks 1850 naar Strijp zijn verplaatst. 

Verder beschikte de familie van Tuijn nog over een maalinrichting die door een 

stoommachine werd aangedreven. De windmolen werd in 1887 verkocht aan Jan Coolen 

uit Hoogeloon en overgeplaatst naar Wintelre21. 

Peter Johannes bleef jarenlang als knecht werken bij de molenaarsfamilie van Tuijn. Op 

28 augustus 1891 trouwde hij in Strijp met de 24-jarige Petronella Strijbosch uit 

Stratum. Uit dit huwelijk werden de volgende 12 kinderen geboren26 : 

 

 

VIIIeebadba Victor Cornelis (Victor) 

Geboren 4 juli 1892 in Strijp. Hij trouwde 24 november 1920 te Stiphout met Gerarda 

Vermulst en overleed 9 februari 1933 in Strijp. Gerarda Vermulst hertrouwde 3 augustus 

1934 in Eindhoven met Albertus Mulder die evenals haar overleden echtgenoot molenaar 

van beroep was. Gerarda overleed 5 oktober 1980 in Eindhoven. 

 

 

VIIIeebadbb Johanna Maria Theresia (Miet) 

Geboren 22 januari 1894 in Strijp. Zij trouwde 11 augustus 1927 in Eindhoven met Leon 

Walbers uit Neerpelt en overleed op 16 september 1970 in Neerpelt, haar echtgenoot 

Leon op 5 juli 1971 ook in Neerpelt. Leon Walbers was een zoon van Maria Johanna 

Gijsbers (VIIeebabg) en Willem Walbers (zie par. 6.1). 

 

 

VIIIeebadbc Theresia Maria (Trees) 

Geboren 4 februari 1895 in Strijp. Zij trouwde 6 februari 1918 in Strijp met Hendrikus de 

Mol uit Stratum en overleed 2 januari 1980 in Eindhoven terwijl haar man Hendrikus al 

op 11 september 1968 was overleden. 

 

 

VIIIeebadbd Petrus Cornelis (Cor) 

Geboren 13 maart 1896 in Strijp. Hij trouwde in 1924 met Melanie Alaerts uit Kessel-Lo 

in Belgie en overleed 29 oktober 1981 in Eindhoven. Zijn vrouw was al op 1 februari 

1974 te Eindhoven overleden. 

 

 

VIIIeebadbe Petrus Franciscus (Piet) 

Geboren 28 januari 1898 in Strijp. Hij trouwde 21 oktober 1925 in Neerpelt met 

Mathilde Walbers uit Neerpelt. Mathilde Walbers  was een dochter van Maria Johanna 

Gijsbers (VIIeebabg) en Willem Walbers (zie par. 6.1). Piet woonde omstreeks 1935 

met zijn gezin in de Strijpsestraat 124 in café ’t Molentje.  
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Tegenwoordig is dit St. Trudoplein 1 waar nog steeds café het Pleintje is. Piet overleed 7 

oktober 1965 in Eindhoven en zijn vrouw Mathilda 10 september 1979 ook in Eindhoven. 

Hun jongste zoon Jan Willem die 18 juni 1940 geboren werd trouwde in 1967 in Bergeijk 

met Betty Driedonkx. Hij overleed 6 juli 1987 te Bergeijk. 

 

VIIIeebadbf  Franciscus Joseph (Frans) 

Geboren 19 maart 1899 in Strijp. Hij trouwde met Elly Bongers uit Kelen in Duitsland en 

overleed 29 september 1974. Zijn vrouw was al op 10 januari 1960 overleden. 

 

 

VIIIeebadbg Wilhelmus Antonius (Wim) 

Geboren 22 januari 1901 in Strijp. Hij trouwde met Johanna de Wit uit Valkenswaard en 

overleed 15 december 1972 te Eindhoven. Zijn vrouw overleed in 1989 ook in Eindhoven. 

 

 

VIIIeebadbh Petrus Julianus (Jules) 

Geboren 16 juni 1902 in Strijp. Hij trouwde 1 juli 1926 in Utrecht met Wilhelmina Oudens 

uit Amsterdam. Zij overleed 24 oktober 1953 te Eindhoven en 18 augustus 1954 

hertrouwde Jules in Heerlen met Phil Geurts uit Venlo. Jules overleed in 1988 te 

Eindhoven. 

 

 

VIIIeebadbi  Maria Catharina (To) 

Geboren 29 september 1904 in Strijp. Zij trouwde 4 juli 1931 in Eindhoven met Peter 

Jozef Kürten uit Ankum in Duitsland. Peter Jozef overleed 3 maart 1941 in Den Haag. 

 

 

VIIIeebadbj  Johannes Theodorus 

Geboren 10 november 1906 in Strijp en aldaar overleden 5 december 1906. 

 

 

VIIIeebadbk Maria Norberta (Berta) 

Geboren 1 december 1907 in Strijp. Zij trouwde 20 juni 1930 in Eindhoven met de 33-

jarige Wilhelmus Vossen uit Tongelre. Wilhelmus overleed 20 maart 1970 in Eindhoven. 

 

 

VIIIeebadbl  Elisabeth Maria (Lies) 

Geboren 3 juli 1909 in Strijp. Zij trouwde met Willem van Grootel. Lies overleed in 

december 1980 in Eindhoven. Willem overleed op 86-jarige leeftijd ook in Eindhoven. 

 

Molenaar Jan, zoals hij in het dagelijks leven genoemd werd, woonde met zijn gezin in 

die tijd aan het Kerkeind in Strijp zoals blijkt uit het bevolkingsregister van Strijp 1890-

1899. Het Kerkeind lag in de omgeving van de St.Trudo kerk (zie afbeelding op de 

volgende pagina). 

In 1885 liet Jac Roovers uit Zandoerle in Strijp een windmolen bouwen, ongeveer op het 

tegenwoordige adres Zeelsterstraat 105. Deze molen, genaamd “ d’Oranjeboom”, was 

afkomstig uit Dordrecht. In 1891 huurde Willem van Grootel deze molen voor een jaar, 

maar de zaken liepen niet goed en Willem vertrok in juli 1892 naar Luyksgestel waar hij 

molenaar werd op de Grenswachter die in 1891 was gebouwd.  
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Het gezin van Jan Gijsbers en Petronella Strijbosch in 1910. Van links naar rechts staan 

afgebeeld: Jules, moeder Petronella met op schoot Lies en daarvoor Berta, achter 

moeder staan Wim, Miet, Cor, Piet, Trees en Victor. Zittend vader Jan met daarnaast 

Frans en daarvoor To. 

 

 

Rechtsboven op deze kaart Strijp, situatie 189820. 

Rechtsboven is met een pijl aangegeven waar de molen (KM) met daarbij de meelfabriek 

stond. De molen lag aan de Heuvelsche weg, de doorlopende weg van Strijp naar Zeelst.    
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Roovers zocht een nieuwe huurder voor de molen en Jan Gijsbers stapte op bij van Tuijn 

en huurde de molen van de gebroeders Roovers.  

Omdat de zaken goed liepen, kocht hij na verloop van tijd de molen, waarvan hieronder 

een afbeelding is te zien21. Vóór de molen staat Jules, een broer van Jan. Hij werkte als 

molenaarsknecht bij zijn oudere broer en woonde ook een aantal jaren bij hem in. 

Behalve de molen had men ook een café/herberg (BVR Strijp 1900 – 1920). Dit café 

genaamd het Molentje lag op de hoek van de Doelenstraat en de Strijpsestraat. Later 

kwam hun zoon Piet hier met zijn gezin wonen. 

 

 

 
 

In diverse historische kranten vond ik een aantal berichten betreffende deze molen o.a. 

in de Meijerse Courant van 15 juli 1893: 

 

Strijp, woensdagmorgen half elf sloeg de bliksem langs de molenwiek in den molen van 

J. Gijsbers, waarbij hij eene aanzienlijke schade aanrichtte. De wiek werd gedeeltelijk in 

stukken geslagen en de twee steenen in den molen werden vermorzeld. Er ontstond 

gelukkig geen brand. 

 

In de nieuwjaarseditie van de Meijerse Courant van 1911 de volgende advertentie: 
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Op 22 juli 1928 was er een poging tot brandstichting in de molen zo lezen we in een 

krantenbericht uit het Limburgs dagblad27: 

 

In den nacht van Zondag op Maandag ontdekte te Eindhoven de molenaar Gijsbers en 

zijn knecht brand in verschillende hoopen rogge naast de woning en vlak bij den houten 

molen. Met groote krachtsinspanning gelukte het hun het vuur te bedwingen. Zij zagen 

eenige personen vluchten. De politie is op zoek naar de vermoedelijke daders. 

 

Of de daders ooit gevonden zijn is mij niet bekend, maar jaren later in juni 1932 was het 

definitief gedaan met de windmolen. Hij brandde volledig af zoals we hieronder kunnen 

lezen in een krantenbericht uit de Nieuwe Tilburgsche Courant27. 

 

 

 
 

Ten tijde van deze brand was Victor, de oudste zoon van Jan, molenaar op de molen in 

Strijp.  Zijn beide ouders waren toen al overleden, vader op 26 januari 1920 en moeder 

op 1 oktober 1921. 

In juni 1922 werd voor notaris Dericks de nalatenschap van hun overleden ouders 

verdeeld (Notarieel Archief van Eindhoven, NAEhv955, 1922, aktenr. 386)43. Op de 

volgende pagina is het gedeelte van deze akte weergegeven. Hierin kunnen we lezen dat 

Victor de molen, die werd getaxeerd op 3300 gulden, kreeg toebedeeld. Wel rustte 

daarop nog een schuld van 2230 gulden aan Jacobus Roovers uit Oerle. 

 

Enkele maanden na de fatale brand werd op de plaats waar de molen had gestaan een 

nieuwe maalinrichting gebouwd die door een dieselmotor werd aangedreven. In juli 1932 

werd hiervoor door molenaar Victor een bouwvergunning aangevraagd 

(Bouwvergunningen Eindhoven 1932, nr. 169). Helaas overleed Victor niet lang daarna 

op 9 februari 1933. 
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Nog jarenlang was op die plek graanhandel Gijsbers gevestigd. Het adressenboek van 

Eindhoven van het jaar 193433 vermeld op het adres Zeelsterstraat 105 “graanhandel de 

weduwe Gijsbers-Vermulst” en in het “Dagblad van het Zuiden voor Eindhoven, Meierij, 

Peel en Kempenland” van december 1941 vond ik onderstaande advertentie27. 
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Peter Johannes Gijsbers 1859 – 1920 en Petronella Strijbosch 1867 – 1921 

 

Familiebericht uit het Eindhovens Dagblad van 3 oktober 1921  
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Hieronder een overzicht van het gezin van Peter Johannes Gijsbers en Petronella 

Strijbosch met daarbij de ouders, broers en zus en halfbroers en halfzussen van 

Peter Johannes. 
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VIIIeebadba Victor Cornelis 1892 - 1933 x 1920 Gerda Vermulst 1896 - 1980 

 
 

VIIIeebadbb Johanna Maria Theresia 1894 - 1970 x 1927 Leon Walbers 1894 - 1971 

 
 

VIIIeebadbc Theresia Maria 1895 - 1980 x 1918 Hendrik de Mol 1890 - 1968 

 
 

VIIIeebadbd Petrus Cornelis 1896 - 1981 x 1924  Melanie  Alaerts 1902 - 1974 

 
 

VIIIeebadbe Petrus Franciscus 1898 - 1965 x 1925 Mathilda Walbers 1897 - 1979 

 
 

VIIIeebadbf Franciscus Joseph 1899 - 1974      x ? Elly Bongers 1908 - 1960 

 
 

VIIIeebadbg Wilhelmus Antonius 1901 - 1972      x ? Johanna de Wit 1904  - ? 

 
 

VIIIeebadbh Peter Julianus 1902  - ? x 1926 Wilhelmina Oudens 1903 - 1953 

 
 

VIIIeebadbi Maria Catharina 1904  - ? x 1931 Jozef Kurten 1890 - 1941 

 
 

VIIIeebadbj Johannes Theodorus 1906 - 1906 
     

 
VIIIeebadbk Maria Norberta 1907  - ?      x ? W.G.J. Vossen 1897 - 1970 

 
 

VIIIeebadbl Elisabeth Maria 1909 - 1980      x ? W. van Grootel ?        - ? 
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7.3 Maria Catharina Gijsbers (VIIeebadc) en Guillaume Vreys 

 

 

Maria Catharina Gijsbers werd op 9 oktober 1860 in Luyksgestel geboren als derde kind 

van Cornelis Gijsbers en Maria Theresia Pleek. Net als haar twee oudere broers verliet zij 

het ouderlijk huis nadat haar beide ouders overleden waren. In augustus 1874 vertrok zij 

naar Turnhout waar zij net als haar oudste broer waarschijnlijk bij een zus van haar 

overleden moeder ging wonen. 

Op 26 augustus 1890 trouwde zij in Turnhout met Guillaume Vreys die 28 november 

1850 in Eksel was geboren als tweede kind uit het huwelijk van Petrus Johannes Vreys, 

koopman in hoornvee en herbergier en Joanna Konings. Na hun huwelijk gingen ze in 

Leuven wonen waar ze op het Stationsplein een textielwinkel (zie afbeelding) hadden. 

Uit dit huwelijk werd een dochter Maria geboren. In 1901 kwam Albert, die 26 januari 

1900 in Bergeijk was geboren als jongste zoon van Jan Cornelis Gijsbers (VIIeebade) 

en Wilhelmina van Ekert, bij hen wonen. Hij groeide daar op en zou zijn verdere leven in 

België blijven wonen (zie par. 8.5). 
Maria Catharina overleed 28 december 1950 in een tehuis voor ouden van dagen te 

Kessel-lo, haar echtgenoot Guillaume was al jaren daarvoor op 24 januari 1924 in Leuven 

overleden. 

 

 

 
 
 
De textielwinkel van Guillaume Vreys was gevestigd in het middelste pand op boven-

staande afbeelding. Links daarvan woonde de familie Alaerts die een winkel hadden in 

koloniale goederen. Op het verkeersbord vóór de winkel is nog net te lezen, linksaf naar 

Mechelen en Aarschot, rechtsaf naar Diest.  

Peter Cornelis Gijsbers (Cor), zoon van Peter Johannes Gijsbers en Petronella Strijbosch 

(zie par. 7.2) leerde hier zijn vrouw Melanie Alaerts kennen. Melanie was het buurmeisje 

van zijn tante Maria Catharina (To) Vreys-Gijsbers.  
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Op de foto hierboven zien we Maria Catharina Vreys-Gijsbers zittend rechts, met links 

naast haar haar dochter Maria. De man helemaal links is Victor Wastiau, de echtgenoot 

van Maria Vreys. Victor was tandarts van beroep. Zittend links is de moeder van Victor. 

De andere vijf personen zijn kinderen van Victor en Maria. Van links naar rechts zijn dat 

dochter Coco?, dochter Madeleine, zoon Paul die bakker was, dochter Marie Therese en 

zoon Valentin die tandtechnicus van beroep werd.  
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7.4  Peter Julianus Gijsbers ( VIIeebadd ) 

 
Petrus Julianus Gijsbers werd op 4 november 1863 in Luyksgestel geboren als vierde kind 

van Cornelis Gijsbers en Maria Theresia Pleek. Ook hij verliet het ouderlijk huis op jonge 

leeftijd. In juni 1876 ging hij naar Turnhout. 

Jaren later vinden we hem terug in het bevolkingsregister (BVR) van Hilvarenbeek uit de 

periode 1890-1900. Hij woonde toen in bij molenaar Josephus van Riel in de Doelenstraat 

nr. A 157 waar hij als knecht in dienst was28. 

 

 
 

Van Riel was molenaar op de molen “De Doornboom” zoals blijkt uit onderstaande 

advertentie. Volgens het BVR vertrok de familie van Riel in 1899 naar Horst in Limburg 

en drie jaar later stond de molen in Hilvarenbeek te koop. Tegenwoordig staat er nog 

steeds een windmolen “De Doornboom” in de Doelenstraat waarvan op de volgende 

pagina een afbeelding is te zien. De molen die in onderstaande advertentie wordt 

genoemd is in 1905 afgebrand, maar werd in de jaren daarna weer opgebouwd41. 

 

 
 

Advertentie uit de Tilburgsche Courant van 4 september 190227. 
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Windmolen “De Doornboom” in Hilvarenbeek 

 

In mei 1892 vertrok Peter Julianus vanuit Hilvarenbeek naar Strijp. In het BVR van Strijp 

uit de periode 1890-1900 staat hij ingeschreven als molenaarsknecht en woonde op 

huisnummer A178, hetzelfde huisnummer als van zijn broer Peter Johannes. Hij was niet 

getrouwd en werkte samen met zijn oudere broer op de molen aldaar. In januari 1904 

vertrok hij naar Tongelre waar hij stond ingeschreven als graanmolenaar, maar in mei 

1905 keerde hij weer terug naar Strijp op het adres van zijn oudere broer, ook nu als 

graanmolenaar. 

Verder zijn er weinig gegevens over hem bekend. In 1945 overleed hij in Eindhoven op 

81-jarige leeftijd. Hij overleed vrij anoniem want de aangever verklaarde dat hem 

verdere gegevens niet bekend waren zoals in de aangifte hieronder is te lezen. 
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7.5  Jan Cornelis Gijsbers (VIIeebade) en Wilhelmina van Ekert/Anna Catharina 

van Kuijk 
 
 

Jan Cornelis Gijsbers werd op 30 november 1866 in Luijksgestel geboren als eerste kind 

uit het huwelijk van Cornelis Gijsbers en Johanna Catharina Driessen. Zijn vader Cornelis 

had op dat moment al vier kinderen uit een eerder huwelijk met Maria Theresia Pleek die 

in 1865 was overleden. Nadat in 1873 zijn vader was overleden, vertrok Jan Cornelis met 

zijn moeder en nog twee kinderen die na hem werden geboren, naar Bergeijk, waar zijn 

moeder in 1880 hertrouwde met Bernardus Giebels, weduwnaar van Maria Lucia van den 

Dungen. In 1887 overleed Bernardus en een jaar later kocht moeder Johanna van de drie 

kinderen van Bernardus uit een eerder huwelijk hun erfdeel in zijn nalatenschap. Het 

betrof een woonhuis in de Bucht en een perceel bouwland. 

Op 30 juli 1890 trouwde Jan Cornelis, van beroep dienstknecht, in Bergeijk met de 29-

jarige Wilhelmina van Ekert, van beroep dienstmeid, dochter van Johannes Cornelis van 

Ekert en Elisabeth van der Heijden. Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen 

geboren. 

 

 

 VIIIeebadea  Jan Cornelis 

Geboren 29 maart 1891 en overleden 7 april 1891. 

 

 VIIIeebadeb Johannes Cornelis (Kees) 

Geboren 19 februari 1892 in Bergeijk. Kees trouwde 1 februari 1913 in Bergeijk met de 

22-jarige Maria Theresia Willems, geboren in Bergeijk, dochter van Adrianus Willems, 

schoenmaker van beroep en Maria Louisa Schippers. Kees was toen van beroep 

sigarenmaker. Eén van de getuigen bij dit huwelijk was zijn oom Zephyrinus Gijsbers die 

winkelier was. Kees overleed 19 november 1968 in Valkenswaard, zijn vrouw Maria 

Theresia Willems 21 mei 1976 in Bladel.      Zie par. 8.1 

 

VIIIeebadec  Johannes Hubertus (Jan) 

Geboren 6 maart 1894 in Bergeijk. Jan trouwde 22 juli 1916 in Bergeijk met de 17-jarige 

Anna Catharina (Trieneke) van Hoof, geboren in Bergeijk, dochter van Jan Cornelis van 

Hoof, van beroep landbouwer en Arnoldina Kuijpers. Jan was toen sigarenmaker van 

beroep. Ook bij dit huwelijk was Zephyrinus Gijsbers, nu sigarenmaker van beroep, één 

van de getuigen. Jan overleed 15 april 1967 in Eindhoven, Trieneke 28 juli 1986 ook in 

Eindhoven.          Zie par. 8.2 

 

VIIIeebaded Wilhelmus Cornelis (Willem) 

Geboren 7 april 1896 in Bergeijk. Willem trouwde 15 mei 1922 in Veldhoven met de 24-

jarige Hendrica Antonia Bijnen, geboren in Zeelst, dochter van Johannes Bijnen, van 

beroep timmerman, en van Johanna van Cronenburg. Willem was toen 26 jaar en 

sigarenfabrikant van beroep. Hij overleed 8 juni 1955 in Eindhoven, zijn vrouw Henrica 

Antonia 14 december 1993 ook in Eindhoven.     Zie par. 8.3 

 

VIIIeebadee Franciscus Cornelis (Frans) 

Geboren 29 september 1898 in Bergeijk. Frans trouwde 15 oktober 1919 in Bergeijk met 

de 24-jarige Neeltje van den Berg, geboren te Fijnaart, dochter van Leendert van den 

Berg, van beroep landbouwer, en van Neeltje Heijstek. Frans was sigarenmaker van 

beroep evenals zijn broers Kees en Jan die als getuigen bij het huwelijk aanwezig waren. 

Frans  overleed 19 januari 1969 in Bergeijk, zijn vrouw Neeltje 7 augustus 1971 in 

Eindhoven.          Zie par. 8.4 

 

VIIIeebadef Albertus Cornelis (Albert) 

Geboren 26 januari 1900 in Bergeijk. Na het overlijden van zijn moeder op 28 juni 1901 

werd hij naar een tante in Leuven gebracht waar hij verder opgroeide. Zie par. 8.5 

 



77 
 

Direct na zijn huwelijk in 1890 ging Jan Cornelis waarschijnlijk bij zijn moeder in de 

Bucht inwonen. In september 1900 kocht hij het ouderlijk huis met erf, tuin, bouw- en 

weiland voor 450 gulden. Om het huis te kunnen kopen had hij diezelfde maand 400 

gulden geleend van Godefridus Petrus Cornelis Aarts, sigarenfabrikant in Bergeijk, tegen 

een rente van 4 %. Aan deze lening waren natuurlijk enkele voorwaarden verbonden. Zo 

mocht Jan Cornelis het huis niet verhuren, moest hij zorgen voor een goede 

brandverzekering en in geval hij niet aan zijn financiële verplichtingen zou kunnen 

voldoen, was Godefridus Aarts gerechtigd het huis met  bijbehorende percelen grond 

publiek te verkopen. 

Op de volgende pagina is een kopie weergegeven van de notarisakte (NAV90, 1900, 

aktenrs. 233 en 242) waarin de verkoop van het huis met erf, tuin en enkele percelen 

land werd vastgelegd. Het huis met erf en tuin was gelegen op de percelen sectie A 

no.635 en A no.636. Deze percelen lagen vooraan in de Bucht zoals is te zien op 

onderstaande afbeelding waar ze met rood zijn omlijnd. Op pag. 81 staat een foto van 

het huis afgebeeld. 

 

 
 

Gedeelte van de kadasterkaart van Bergeijk sectie A, ca.193030. 

 

Op bovenstaande kaart zien we helemaal links de weg naar Eersel. Helemaal linksonder 

op het perceel A no.868 stond in die tijd het klooster. 

 

Op 28 juni 1901 overleed Wilhelmina van Ekert in het kraambed (zie pag.78). Jan 

Cornelis bleef achter met vijf kleine kinderen waarvan Albert, de jongste, naar een tante 

in Leuven werd gebracht. Zes jaar later op 31 augustus 1907 hertrouwde hij op 40-jarige 

leeftijd met de 29-jarige Anna Catharina van Kuijk die in Bergeijk was geboren als 

dochter van Johannes van Kuijk en Anna Schippers. Getuigen bij dit huwelijk waren 

Zephyrinus Gijsbers, sigarenmaker van beroep en broer van de bruidegom, Johannes 

Hendrikus Wouters, landbouwer en schoonbroer van de bruid, Hendrikus van Kuijk, 

sigarenmaker en broer van de bruid en tenslotte de veldwachter Gerardus Smets. 
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Aangifte van een levenloos geboren zoon van Jan Cornelis Gijsbers en Wilhelmina van 

Ekert op 28 juni 1901 waarbij Wilhelmina kwam te overlijden. 

 

Aangifte van het overlijden van Wilhelmina van Ekert op 28 juni 1901 nadat zij een 

levenloos kind ter wereld had gebracht.  
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Jan Cornelis Gijsbers met zijn tweede vrouw Anna Catharina van Kuijk. 
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Uit het huwelijk van Jan Cornelis Gijsbers en Anna Catharina van Kuijk werden nog zes 

kinderen geboren. 

 

 

VIIIeebadeg Julianus (Jules) 

Geboren 2 april 1908 in Bergeijk. Jules trouwde 28 augustus 1945 in Bergeijk met de 35-

jarige Maria Theresia (Trees) Theuws, geboren in Bergeijk 29 maart 1910, dochter van 

Peter Johannes Theuws, van beroep chauffeur bij het Stoom in Bergeijk en Elisabeth 

Daris. Jules was toen sigarenmaker van beroep evenals zijn zwager Adrianus Theuws die 

als getuige bij het huwelijk aanwezig was. Als tweede getuige was Antonius  de Wit, 

kapper van beroep en ook een zwager van Jules bij het huwelijk aanwezig. Jules overleed 

12 december 1948, Trees 20 juli 2005. Dit waren mijn ouders. 

 

 

VIIIeebadeh Johanna Cornelia (Jo) 

Geboren 16 januari 1910 in Bergeijk. Jo trouwde 18 september 1943 met Jacobus 

Franciscus Peels, geboren in Valkenswaard 26 augustus 1906, zoon van Johannes 

Franciscus Peels van beroep sigarenmaker en van Arnoldina van Lieshout. Jo overleed 30 

augustus 1969 in Eindhoven en werd in Valkenswaard begraven, Jacobus overleed 9 

december 1990 in Valkenswaard. 

 

 

VIIIeebadei  Anna Catharina (Anna) 

Geboren 3 augustus 1911 in Bergeijk. Anna trouwde 8 juli 1933 in Bergeijk met Antonius 

Henricus (Toon) Verhoeven, geboren in Woensel 27 juli 1904, zoon van Adrianus 

Verhoeven, van beroep schoenmaker en van Maria Elisabeth Willems. Toon was toen 

sigarenmaker van beroep. Anna overleed 8 oktober 1969 in het Sint Joseph ziekenhuis te 

Eindhoven en werd 11 oktober begraven op het Hof in Bergeijk, Toon was datzelfde jaar 

op 24 februari overleden. 

 

 

VIIIeebadej  Johannes Cornelis (Johan) 

Geboren 24 mei 1913 in Bergeijk. Johan trouwde 29 november 1941 in Bergeijk met 

Maria Theresia Willems die 10 december 1918 was geboren. Johan was toen 

sigarenmaker van beroep. Johan overleed 16 maart 1985 in Valkenswaard en zijn vrouw 

Marieke op 4 januari 2005 in Bergeijk. 

 

 

VIIIeebadek Wilhelmina (Mina) 

Geboren 4 september 1915 in Bergeijk. Mina trouwde 26 mei 1942 in Bergeijk met 

Hubertus Nicolaas Johannes (Huub) van Aken, van beroep sigarenmaker en sinds 1937 

weduwnaar van Maria Wilhelmina Gijsbers, (VIIIeebadfh) dochter van Zephyrinus 

Gijsbers en Wilhelmina Michielsen. Hubertus was 5 juli 1904 in Valkenswaard geboren als  

zoon van Antonius van Aken, van beroep wisselwachter en van Goverdina van Nunen. 

Huub was in 1937, toen zijn eerste vrouw overleed, sigarenmaker van beroep. Mina 

overleed 25 maart 1997 in Bergeijk, haar man was op 30 maart 1989 in Valkenswaard 

overleden. 

 

 

VIIIeebadel  Petronella Antonia (Nel) 

Geboren 10 mei 1918 in Bergeijk. Nel trouwde 12 mei 1938 in Bergeijk met Antonius 

(Toon) de Wit, geboren 14 februari 1911 in Bergeijk als zoon van Adrianus de Wit, van 

beroep sigarenmaker en van Antonetta Dillen. Toon was eerst sigarenmaker en later 

werd hij kapper. Nel overleed 25 december 2003, haar man was al op 3 november 1963 

in het Sint Elisabeth ziekenhuis in Tilburg overleden. 
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Hierboven een foto van het gezin van Jan Cornelis Gijsbers en Anna Catharina van Kuijk. 

 

Op de bovenste rij van links naar rechts: Jan, Kees, Willem en Frans. Albert ontbreekt op 

deze foto. Na het overlijden van zijn moeder werd hij naar Leuven gebracht waar hij bij 

een tante Maria Catharina (VIIeebadc), is opgegroeid (zie par. 8.5). 

Daaronder van links naar rechts: Mina, Anna, Johan, Jules, Jo en Nel. 

En op de voorste rij opa en oma. 

 

 

 
 

Mijn opa, bezig met aardappelen schillen, zittend tussen de burries op de kruiwagen. 
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Hierboven een foto van het huis van opa Jan Cornelis Gijsbers in de Bucht op het eerder 

genoemde perceel sectie A nrs. 635 en 636. Het huis moest in 1958 wijken voor de bouw 

van weverij De Ploeg en de aanleg van het Ploegpark. 

 

Jan Cornelis Gijsbers overleed op 20 november 1946 in Bergeijk. Eén jaar daarvoor was 

mijn vader Jules als laatste van de kinderen getrouwd. Hij ging bij zijn ouders inwonen 

en in mei 1946 werd ik daar geboren. Erg lang woonden wij daar niet want omstreeks 

1948 verhuisden wij naar een nieuwbouw woning in de Prinses Marijkestraat. Ook oma 

Trieneke Gijsbers–van Kuijk vertrok uit de Bucht en ging naar het “ouden van dagen 

huis” in de Dr. Rauppstraat. Op de foto hieronder zien we haar met wandelstok helemaal 

rechts op de foto. De foto werd in september 1948 gemaakt bij een uitstapje van de 

ouden van dagen37. 

Trieneke overleed 11 augustus 1954 in het St. Jozefziekenhuis te Eindhoven. 
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Voordat het huis omstreeks 1958 werd afgebroken i.v.m. de komst van weverij de Ploeg 

met daarbij het Ploegpark, woonden er nog andere familieleden. Uit gegevens van het 

kadaster39 blijkt dat het huis in 1948 publiek werd verkocht en dat Willy Tummers de 

nieuwe eigenaar werd. Willy was in 1940 getrouwd met Miet Gijsbers, een dochter van 

Kees Gijsbers (VIIIeebadeb) en Maria Theresia Willems. Willy is niet lang eigenaar van 

het huis geweest en heeft er waarschijnlijk ook niet gewoond. Kort daarna kwam het huis 

in handen van Adrianus Gijsbers die er nog een aantal jaren met zijn gezin heeft 

gewoond. Adrianus was een zoon van de hiervoor genoemde Kees Gijsbers en Maria 

Theresia Willems en was in 1944 getrouwd met Maria Petronella de Winter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende pagina een overzicht van het gezin van Jan Cornelis met daarbij zijn 

ouders, en de kinderen uit zijn eerste huwelijk. Op de daarop volgende pagina hetzelfde 

overzicht maar dan met de kinderen uit zijn tweede huwelijk. 
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Hieronder een overzicht van het gezin van Jan Cornelis met daarbij zijn ouders, en de 

kinderen uit zijn tweede huwelijk. Op de vorige pagina hetzelfde overzicht maar dan met 

de kinderen uit zijn eerste huwelijk. 
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7.6 Zephyrinus Gijsbers (VIIeebadf) en Antonetta Hendriks/Wilhelmina 

Michielsen 

 

Zephyrinus Gijsbers werd op 26 augustus 1868 in Luijksgestel geboren als tweede kind 

uit het huwelijk van Cornelis Gijsbers en Johanna Catharina Driessen. Zijn vader Cornelis 

had op dat moment al vier kinderen uit een eerder huwelijk met Maria Theresia Pleek die 

in 1865 was overleden. Nadat zijn vader in 1873 was overleden, vertrok Zephyrinus met 

zijn moeder, zijn broer Jan Cornelis en zijn zus Petronella, naar Bergeijk, waar zijn 

moeder in 1880 hertrouwde met Bernardus Giebels, weduwnaar van Maria Lucia van den 

Dungen. In 1887 overleed Bernardus en een jaar later kocht moeder Johanna van de drie 

kinderen van Bernardus uit een eerder huwelijk hun erfdeel in zijn nalatenschap. Het 

betrof een woonhuis in de Bucht en een perceel bouwland. 

Op 15 april 1896 trouwde Zephyrinus, die sigarenmaker was bij Godefridus Aarts, met de 

33-jarige Antonetta Hendriks, geboren in Bergeijk, dochter van Adriaan Hendriks, 

landbouwer en van Johanna Maria van Well. Als getuigen waren bij dit huwelijk aanwezig 

Jan Cornelis Gijsbers, landbouwer en broer van Zephyrinus, Peter Johannes Hendriks, 

landbouwer en broer van de bruid, zijn baas Godefridus Aarts, sigarenfabrikant en 

Johannes Daniels, die meesterknecht was in de sigarenfabriek van Aarts . 

 

Uit dit huwelijk werd één kind geboren. 

 

VIIIeebadfa  Cornelis 

Geboren 17 november 1897. Hij trouwde 22 januari 1924 met de 28-jarige Petronella 

Helena van Berkel, geboren in Besoijen, dochter van Nicolaas van Berkel, timmerman en 

van Maria Antonetta van Diepenbeek allen wonende in Bergeijk. Cornelis was toen 

sigarenfabrikant van beroep. Als getuigen waren bij dit huwelijk aanwezig zijn neef 

Wilhelmus Cornelis Gijsbers ook sigarenfabrikant en Gerardus Kok, schoonbroer van de 

bruid, klerk bij de Gemeente Gasfabriek te Tilburg.    Zie par. 8.6 

 

Op 6 december, drie weken na de geboorte van Cornelis, overleed Antonetta Hendriks op 

35-jarige leeftijd. 

Zephyrinus woonde in wat toen nog “De Straat” werd genoemd (tegenwoordig het 

Eijkereind), in een huis dat hij in januari 1897 op een veiling had gekocht. De koop van 

dat huis met nog een stuk bouwland, werd vastgelegd in een notarisakte waarvan 

hieronder een gedeelte in transcriptie is weergegeven. 

 

Bron: Notarieel archief van Valkenswaard, NAV87, 1897, aktenr. 29 

 

Heden den tweeentwintigsten Januari 1897 wordt door de heer Dominicus Lambertus 

Tonnaer bierbrouwer, wonende te Thorn als in algeheele gemeenschap van goederen 

gehuwd met Angelie Schippers, door Antonie van Galen, notaris ter standplaats 

Valkenswaard, in bijzijn der na te noemen mij notaris bekende getuigen geveild en 

verkocht te Bergeijk ten herberge van Arnoldus Le Coq ten vijf ure, de hierna te noemen 

onroerende goederen te Bergeijk gelegen. De vrouw van den comparant verkooper 

aangekomen bij akte van scheiding verleden voor den ondergeteekenden notaris 

eenentwintig mei 1892 en overgeschreven ten kantore van hijpotheken te Eindhoven den 

twaalfden Juni 1892, deel 455 numero 35. 

 

Hierna volgen een aantal voorwaarden waaraan de koper moet voldoen. 

 

Na voorlezing van vorenstaande voorwaarden is geveild en ingezet als volgt: 

Koop één, Huis met stal, schuur en erf, bewoond door Theodorus van den Heuvel B951 

en 952, groot acht aren achtenzestig centiaren en bouwland B251 groot veertien aren 

tachtig centiaren. De kooper komt aen het genot van de huur waarvoor het verhuurd is 

ad achtendertig gulden vanaf zestien Maart aanstaande. Ingezet door Godefridus 

Hendriks op vijfhonderdvijfenveertig gulden. 

Daarna niet meer gehoogd zijnde verklaart de verkooper  na telling en gehouden beraad 
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koop één toe te wijzen en over te dragen aan Godefridus Hendriks voor vijfhonderd-

vijfenveertig gulden, die deze koop gedaan heeft voor en op mondelinge last van 

Zijphrinus Gijsbers, sigarenmaker hier tegenwoordig en aannemende. 

Waarvan akte gedaan en verleden te Bergeijk op dato aan het hoofd deze akte vermeld 

in bijzijn van Jacob  Maurits van Weele, klerk, wonende te Valkenswaard en van Adrianus 

Bruijns, landbouwer wonende te Bergeijk als getuigen die deze akte met den comparant, 

de koopers en de notaris na voorlezing hebben onderteekend. 

 

Genoemde Angelie Schippers had het huis in 1892 verkregen uit een erfenis van haar 

ouders Cornelis Schippers, winkelier, overleden in 1891 en Elisabeth Willems. 

De koop werd gedaan door Godefridus Hendriks, een zwager van Zephyrinus. Het perceel 

bouwland B251 is terug te vinden linksboven op onderstaande kaart, maar de percelen 

B951 en 952 komen hier niet meer voor. Deze afbeelding is namelijk een gedeelte van 

een kadasterkaart van sectie B van omstreeks 1925. Sedert genoemde koop in 1897 

kunnen kadasternummers gewijzigd en/of toegevoegd zijn door herindeling of door 

uitbreiding. Het huis dat Zephyrinus kocht is te vinden op perceel B1521. Vertaald naar 

de tegenwoordige situatie stond het huis vanaf het Hof gezien links van de weg, iets 

voorbij de Buchtdwarsstraat. Dat het dit perceel was, zal verderop blijken wanneer het 

huis in 1915 weer wordt verkocht. 

 

Opmerking Linksonder op onderstaande kaart op perceel B1460 stond de 

sigarenfabriek van Godefridus Aarts, ter hoogte van de Bucht. 

 

 
 

Gedeelte van de kadasterkaart van Bergeijk sectie B van omstreeks 193030. 
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Zephyrinus hertrouwde op 11 mei 1901 met de 26-jarige Wilhelmina Johanna Michielsen. 

Zij was in 27 maart 1875 in Asten geboren als dochter van Josephus Christianus 

Michielsen en Johanna Maria Smits. Wilhelmina woonde in Bergeijk waar zij als 

dienstbode werkte bij Theodorus Mutsaers, winkelier en Johanna Maria Aarts. Bij het 

huwelijk waren als getuigen aanwezig, Godefridus en Peter Hendriks, schoonbroers van 

Zephyrinus, Joseph Reinier Sassen Clingh en Johannes Daniels meesterknecht bij 

sigarenfabriek Aarts. 

Uit dit tweede huwelijk werden nog twaalf kinderen geboren. 

 

VIIIeebadfb  Maria Antonetta 

Geboren 16 april 1902 en overleden in Bergeijk 11 mei 1903. 

 

VIIIeebadfc  Johanna Catharina (Hanneke) 

Geboren 29 april 1903. Zij trouwde in Bergeijk met Christ van Engeland die 17 

september 1901 in Bergeijk was geboren als zoon van Peter Johannes van Engeland, van 

beroep hoefsmid en van Maria Bergmans. Hanneke overleed 14 november 1984 in 

Eindhoven, haar man Christ was 31 december 1983 al overleden. 

 

VIIIeebadfd  Maria Louisa 

Geboren 18 oktober 1904 en overleden 1 februari 1905. 

 

VIIIeebadfe  Petronella Maria (Nel) 

Geboren 1 november 1905. Zij trouwde 28 oktober 1930 in Bergeijk met de 27-jarige 

Hendrikus Verhoeven, van beroep sigarenmaker, geboren op 5 augustus 1903 te 

Woensel als zoon van Adrianus Verhoeven en van Maria Willems. Adrianus Verhoeven 

woonde ten tijde van het huwelijk van zijn zoon in Bergeijk en was cafehouder. Getuigen 

bij het huwelijk waren Antonius Verhoeven, van beroep sigarenmaker, broer van de 

bruidegom en Cornelis Gijsbers, sigarenfabrikant en halfbroer van de bruid. Nel overleed 

op 26 februari 1984 in Bergeijk, haar man Hendrikus was al op 28 september 1964 in 

Eindhoven overleden. 

 

VIIIeebadff  Maria Louisa (Louise) 

Geboren 4 februari 1907. Zij trouwde met Woutherus van Veldhoven, geboren 20 maart 

1905 in Valkenswaard, zoon van Hubertus van Veldhoven, sigarenmaker van beroep en 

van Johanna Catharina de Wit. Woutherus overleed 18 september 1967 in Eindhoven, 

zijn vrouw Louise op 30 juni 1993 in Reusel. 

 

VIIIeebadfg  Maria Wilhelmia (Maria) 

Geboren 4 januari 1908. Zij trouwde 9 augustus 1934 in Bergeijk met Hubertus van 

Aken, van beroep sigarenmaker, geboren 5 juli 1904 in Valkenswaard als  zoon van 

Antonius van Aken, van beroep wisselwachter en van Goverdina van Nunen. Maria 

overleed op 28 oktober 1937 en Huub hertrouwde 26 mei 1942 met Mina Gijsbers 

(VIIIeebadej), dochter van Jan Cornelis Gijsbers en Anna Catharina van Kuijk. Mina 

overleed 25 maart 1997 in Bergeijk, haar man Huub was op 30 maart 1989 in 

Valkenswaard overleden. 

 

VIIIeebadfh  Josephus Wilhelmus 

Geboren 15 december 1908 en overleden 19 februari 1909. 

 

VIIIeebadfi  Josephus Cornelis (Sjef) 

Geboren 20 april 1910. Sjef vertrok 5 juni 1940 naar Valkenswaard waar hij trouwde met 

Dina van Aken, geboren 4 oktober 1913 te Valkenswaard, dochter van Antonius van 

Aken, van beroep wisselwachter en van Goverdina van Nunen. Sjef overleed 6 maart 

1986 in Valkenswaard, zijn vrouw Dina 10 mei 2006. 
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VIIIeebadfj  Catharina Hendrika (Cato) 

Geboren 22 maart 1911. Zij trouwde 21 juli 1937 in Bergeijk met Franciscus Cornelis 

Franken, van beroep aannemer, geboren 25 november 1907 in Bergeijk als zoon van 

Hendrikus Cornelis Franken, van beroep timmerman en van Hendrika Daris. Franciscus 

overleed 24 mei 1966 in Bergeijk. 

 

VIIIeebadfk  Wilhelmus Gerardus (Willem) 

Geboren 30 juli 1912. Hij trouwde 23 januari 1951 in Maastricht met Theresia Sprenger 

die 18 augustus 1909 in Maastricht was geboren. Willem was archivaris bij het ministerie 

van Volkshuisvesting en Wederopbouw in Maastricht. Hij overleed 6 mei 1987, zijn vrouw 

Theresia 18 april 1997. 

 

VIIIeebadfl  Antonia Gerarda (Tony) 

Geboren 28 januari 1915. Zij trouwde met Cornelis Plompen, geboren in Valkenswaard 

27 maart 1907, zoon van Peter Jacobus Plompen, van beroep sigarenmaker en van 

Martina van Gerven. Cornelis overleed 31 mei 1978 in Valkenswaard, zijn vrouw Tony op 

14 oktober 1988 in Eindhoven. 

 

VIIIeebadfm Henri (Harrie) 

Geboren 27 maart 1918. Hij trouwde 10 juli 1943 met Annie Rijkers. Harrie overleed 22 

oktober 2004 in Valkenswaard. 

 

 

In oktober 1915 verkocht Zephyrinus het huis dat hij in 1897 had gekocht. Misschien was 

het huis iets te klein geworden, gezien de vele kinderen die hij op dat moment had. De 

verkoop staat beschreven in een notarisakte waarvan hieronder een gedeelte in 

transcriptie is weergegeven. 

 

Bron: Notarieel archief van Valkenswaard, NAV122, 1915, aktenr. 289 

 

Voor mij Henricus Bartholomeus Cornelis Franciscus de Wit, notaris ter standplaats 

Valkenswaard, in tegenwoordigheid der twee hierna te noemen en aan mij notaris 

bekende getuigen, verschenen, 

1. Zyphrinus (ook genoemd Zephyrinus) Gijsbers, sigarenmaker te Bergeijk, 

weduwnaar van Antonetta Hendriks. 

2. Peter Johannes Hendriks, landbouwer te Bergeijk, in zijne hoedanigheid van 

voogd over Cornelis Gijsbers, minderjarige zoon van den comparant sub 1, 

geboren uit zijn eerste huwelijk met zijne genoemde echtgenoote Antonetta 

Hendriks, ab intestato overleden te Bergeijk den zesden December 1897. 

3. Petrus Smets Theodoruszoon, sigarenmaker te Bergeijk welke comparanten 

verklaarden, 

 

De comparanten sub 1 en 2, die sub nummer 1 voor zich en die sub nummer 2 in zijne 

gemelde hoedanigheid verklaarden te hebben verkocht en in vollen en vrijen eigendom af 

te staan en over te dragen aan den comparant sub 3, die verklaarde te hebben gekocht 

en voor zich in koop te accepteren, 

 

Huis, erf en tuin te Bergeijk, kadaster sectie B nummer 1521, groot zeven aren 

achtenveertig centiaren, welke vaste goederen behooren tot de huwelijksgemeenschap 

bestaan hebbende tusschen de comparant sub 1 en wijlen zijne eerste echtgenoote 

Antonetta Hendriks, ab intestato overleden als voorgemeld te Bergeijk tot hare eenigen 

en algeheelen erfgenaam nalatende haar eenig kind, bovengemelde minderjarige en zijne 

tot dezen onderhandschen verkoop voor wat betreft het aandeel van genoemden 

minderjarige in voorschreven vaste goederen machtiging verleend bij beschikking van 

den Edelachtbaren Heer Kantonrechter te Eindhoven den vijftienden Juli jongstleden. 

Deze verkoop en koop is geschied voor de som van zestienhonderd gulden, welke som de 
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verkoopers zoo voor zich als in gemelde hoedanigheid verklaarden van den kooper te 

hebben ontvangen, waarvoor mitsdien kwitantie bij deze zonder eenig voorbehoud en 

wijders onder de navolgende bedingen en bepalingen. 

 

Dan volgen een aantal voorwaarden waaraan de transactie moest voldoen. Eén van de 

voorwaarden is hieronder vermeld. Hieruit blijkt dat het huis gedeeltelijk als winkel was 

ingericht. Bovendien kon de koper al binnen vier weken over het huis beschikken. 

 

De goederen zullen door den kooper in bezit en genot worden aanvaard uiterlijk op één 

November aanstaande onder reserveren van den winkelopstand en onder gehoudenheid 

alle belastingen te betalen vanaf één Januarij aanstaande. 

 

Gedaan en verleden te Valkenswaard op heden den vierden october 1915 in 

tegenwoordigheid van den heer Mathijs Arnoldus Gerardus van der Grinten, 

sigarenfabrikant te Bergeijk en Johannes Franciscus van Herk, arbeider te Valkenswaard, 

beiden als getuigen. De comparanten zijn aan mij notaris bekend en hebben deze acte 

met de getuigen en mij notaris onderteekend onmiddelijk na gedane voorlezing. 

 

 
 

 

 

Diezelfde dag kocht Zephyrinus een ander huis en wel het huis van zijn buurman. Een 

kopie van een gedeelte van deze transactie is hieronder weergegeven. 

 

Bron: Notarieel archief van Valkenswaard, NAV122, 1915, aktenr. 291 
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Dan volgen weer een aantal voorwaarden waaraan de koper moest voldoen. Het betrof 

voornamelijk zaken van financiële aard. De akte wordt tenslotte afgesloten met het 

noemen van de getuigen en het plaatsen van de handtekeningen. 

 

 
 

Het huis dat Zephyrinus kocht lag op perceel B1522, dus naast B1521, het huis dat hij 

diezelfde dag had verkocht (zie afbeelding op pag. 87). 
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Op 18 juli 1923 verscheen Cornelis Gijsbers, zoon van Zephyrinus Gijsbers en Antonetta 

Hendriks, voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Bergeijk, om aangifte te doen 

van het overlijden van zijn stiefmoeder Wilhelmina Johanna Michielsen. Zij was slechts 

50 jaar oud geworden. 

Zephyrinus bleef achter met tien kinderen. Cornelis uit zijn eerste huwelijk was toen 26 

jaar, de negen kinderen uit zijn tweede huwelijk waren tussen de twintig en vijf jaar oud. 

Negen jaar later, op 10 september 1932, overleed Zephyrinus op 64-jarige leeftijd. Ook 

nu werd daarvan aangifte gedaan door zijn zoon Cornelis die inmiddels getrouwd  en van 

beroep sigarenfabrikant was. 

 

 

 
 

 

 

 

In augustus 1934 werd de nalatenschap van Zephyrinus Gijsbers verdeeld onder zijn 

kinderen. Alvorens daartoe over te gaan werd door Franciscus Cornelis Franken, 

aannemer, Jan Franken, schoenmaker beiden te Bergeijk en Adrianus Henricus Hertroys, 

tabaksbewerker te Valkenswaard, een taxatie gemaakt van de nagelaten onroerende en 

roerende goederen. Zij waren door partijen benoemd en door de kantonrechter te 

Eindhoven, op vijf juli 1934 beëdigd als deskundigen. Uit de inventarisatie van de 

inboedel blijkt dat in het woonhuis een winkel gevestigd was. 

Johanna Catharina (Hanneke), de oudste dochter uit het tweede huwelijk van Zephyrinus 

Gijsbers en Wilhelmina Johanna Michielsen, kocht alle roerende en onroerende goederen 

terwijl de andere kinderen uit de opbrengst een geldbedrag kregen uitgekeerd (NAV192, 

1934, aktenr. 187). 
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Op deze foto het gezin van Zephyrinus Gijsbers en Wilhelmina Johanna Michielsen. De 

foto is waarschijnlijk midden 1915 genomen. Er staan namelijk geen tien maar negen 

kinderen op. Harrie, de jongste van het gezin, moest nog geboren (1918) worden. Het 

kind bij moeder op schoot zou dus Tony zijn die in januari 1915 ter wereld kwam. 

Helemaal links staat Cornelis (1897), het enige kind uit het eerste huwelijk van 

Zephyrinus. Hij zou later sigarenfabrikant worden (zie par. 8.6). Helemaal rechts 

Hanneke (1903), het oudste kind uit het tweede huwelijk. 

 

 

 

Zephyrinus links en naast hem zijn broer Jan Cornelis (mijn opa). Op de voorgrond links 

Cornelis, zoon van Zephyrinus, daarnaast Willem? en Frans? , zoons van Jan Cornelis.  
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Op de volgende pagina een overzicht van het gezin van Zephyrinus met daarbij zijn 

ouders, zijn (half)broers en (half)zussen. 
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VIeebad 

     

    
Cornelis  

     

    
Gijsbers 

     

    
1826 - 1873   

    

   
  X 1856 X1866   

   

    
Maria Ther. Johanna  

    

    
Pleek Driessen 

    

    
1829 - 1865 1834 - 1906 

    

 
      I I       

   I I I I I I 
 

I   

 
VIIeebada VIIeebadb VIIeebadc VIIeebadd VIIeebade VIIeebadf 

 
VIIeebadg   

 
Viktor Peter Maria Petrus Jan Zephyrinus 

 
Bernardina   

 
Wilhelmus Johannes Catharina Julianus Cornelis 

   
  

 
Gijsbers Gijsbers Gijsbers Gijsbers Gijsbers Gijsbers 

 
Gijsbers   

 
1857 - 1914 1859 - 1920 1860 - 1950 1863 - 1945 1866 - 1946 1868 - 1932   1870 - 1870   

 
x 1896 x 1891 x 1890 

 
x 1890 X 1896 X 1901   

 

 
Elisabeth Petronella Guillaume 

 
Wilhelmina Antonetta Wilhelmina I 

 

 
Lemmens Strijbosch Vreys 

 
van Ekert Hendriks Johanna VIIeebadh 

 

 
1866 - 1940 1867 - 1921 1850 - 1924 

 
1861 - 1901 

 
Michielsen Petronella 

 

     
x 1907 1861 - 1897 1875 - 1923 Gijsbers 

 

     
Anna I I 1871 - 1886 

 

     
 Catharina  I I 

  

     
van Kuijk VIIIeebadfa I 

  

     
1877 - 1954 Cornelis I 

  

      
Gijsbers I 

  

      
1897 - 1942 I 

  

      
x 1924 I 

  

      
Petronella I 

  

      
van Berkel I 

  

      
1895 - 1981 I 

  

  
          I   

 

 
  I I I I I I I   

  
VIIIeebadfb VIIIeebadfc VIIIeebadfd VIIIeebadfe VIIIeebadff VIIIeebadfg VIIIeebadfh   

  
Maria Johanna Maria Petronella Maria Maria Josephus   

  
Antonetta Catharina Louisa Maria Louisa Wilhelmina Wilhelmus   

  
Gijsbers Gijsbers Gijsbers Gijsbers Gijsbers Gijsbers Gijsbers   

  
1902 -1903 1903 - 1984 1904 - 1905 1905 - 1984 1907 - 1993 1908 - 1937 1908 - 1909   

   
x ? 

 
x  1930 x ? x 1934 

 

  

   
Christ 

 
Hendrikus Waltherus Hubertus 

 

  

   
van 

 
Verhoeven van van Aken 

 

  

   
Engeland 

  
Veldhoven 

  

  

   
1901 - 1983 

 
1903 - ? 1905 - 1967 1904 - 1989 

 

  

    
            

   
  I I I I I 

 

    
VIIIeebadfi VIIIeebadfj VIIIeebadfk VIIIeebadfl VIIIeebadfm 

 

    
Josephus Catharina Wilhelmus Antonia Henri 

 
    

Cornelis Hendrika Gerardus Gerarda 
  

    
Gijsbers Gijsbers Gijsbers Gijsbers Gijsbers 

 
    

1910 - 1986 1911 - ? 1912 - 1987 1915 - 1988 1918 - 2004 

 
    

x ? x 1937 x 1951 x ? x1943 

 
    

Huberdina Franciscus Theresia Neel Annie 

 
    

van Aken Cornelis  Hermina Plompen Rijkers 

 
     

Franken Sprengen 
   

    
1913 - 2006 1907 - 1966 1909 - 1997 1907 - 1979 1922 - ? 
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8. De achtste generatie 

Omdat de openbaarheid van archieven aan wettelijke regels is gebonden, is het niet 

mogelijk deze generatie hier volledig te beschrijven. Alleen van die familieleden die vóór 

1900 geboren zijn heb ik nog enkele gegevens kunnen vinden. Deze gegevens heb ik 

aangevuld met informatie die ik heb verkregen door gesprekken met diverse 

familieleden. 

8.1 Johannes Cornelis Gijsbers (VIIIeebadeb) en Maria Theresia Willems 
 
 
Johannes Cornelis Gijsbers (Kees) werd 19 februari 1892 in Bergeijk geboren als eerste 

kind van Jan Cornelis Gijsbers en Wilhelmina van Ekert. Toen hij 9 jaar oud was overleed 

zijn moeder. Zijn vader hertrouwde 6 jaar later met Anna Catharina van Kuijk. Omdat de 

relatie tussen de kinderen uit het eerste huwelijk en hun stiefmoeder niet erg goed zou 

zijn, trouwden zij al op jonge leeftijd. Zo ook Kees die, nog net geen 21 jaar oud, op 1 

februari 1913 in Bergeijk trouwde met de 22-jarige Maria Theresia (Trees) Willems. Zij 

was 15 december 1890 in Bergeijk geboren als dochter van Adrianus Willems, 

schoenmaker van beroep en Maria Louisa Schippers. Kees was toen sigarenmaker van 

beroep. Eén van de getuigen bij dit huwelijk was zijn oom Zephyrinus Gijsbers die op dat 

moment winkelier was.  

In mei 1914 leende Kees een bedrag van 2000 gulden van Hendrica Derijk. Een en ander 

werd vastgelegd door notaris de Wit in Valkenswaard. Hieronder twee fragnmenten uit 

deze akte. 

Bron: Notarieel archief van Valkenswaard, NAV121,1914, aktenr. 173 

 
 

Hierna volgen een aantal voorwaarden die aan de lening verbonden waren zoals de rente 

die betaald moest worden etc. . Als onderpand voor zo’n lening werd meestal een huis 

opgegeven. In dit geval echter was het een stuk bouwland “met de daarop te stichten 

gebouwen”, zoals we in onderstaande fragment uit de akte kunnen lezen. 

 

 
 

Kees was dus in het bezit van een stuk grond waarop hij nog een woning moest laten 

bouwen. Op de kaart op de volgende pagina kunnen we zien waar dit perceel lag. 
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Gedeelte van de kadasterkaart van Bergeijk, sectie B ca.193030. 

 

Op het midden van de kaart iets naar boven zien we het perceel B1604 dat hier al 

bebouwd is. Vertaald naar de situatie van nu (voorjaar 2013), is dat vlakbij het kapelletje 

tegenover de winkel van Wouters. 

 

Kees heeft zich zijn hele leven ingezet voor de Bergeijkse gemeenschap. Hij was 

jarenlang nauw betrokken bij de tabaksbewerkersbond en in 1927 was hij medeoprichter 

van het Bergeijkse Wit-Gele Kruis. In dat jaar nam hij samen met J. van Moll en F. Aarts 

zitting in het bestuur als afgevaardigde van de parochie het Hof. 
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Op de foto hiervoor, die genomen is in 1961 ter gelegenheid van het zilveren jubileum 

van kinderarts J.Damen, zien we Kees helemaal rechts staan. Zittend tweede van rechts 

is J. van Moll. Verder zien we o.a. Dr. Spoorenberg, Dr. Smulders, Dr. van Hal en zittend 

derde van links de jubilaris Dr. J. Damen37. 

 

Ook was Kees jarenlang lid van de gemeenteraad van Bergeijk waarvan enkele jaren nog 

als wethouder. Op onderstaande foto zien we hem linksachter samen met de andere 

gemeenteraadsleden en de heer Klardie, middenvoor met ambtsketting, die van 1930 tot 

1941 burgemeester van Bergeijk was. 

 

 

 

 
 

 

 

Uit het huwelijk van Kees en Trees Willems werden de volgende kinderen geboren. 

 

1. Cornelis Adrianus, 23 juli 1913 

2. Maria Wilhelmina, 22 juli 1915 

3. Wilhelmina Maria, 26 juni 1917 

4. Adrianus Cornelis Ludovicus, 13 oktober 1918 

5. Johannes Hubertus, 25 oktober 1919 

6. Elisabeth Francisca, 28 december 1920 

7. Petrus Franciscus, 27 juli 1922 

8. Wilhelmus Adrianus, 7 september 1923 

9. Louisa Petronella Maria, 8 septembet 1926 

10. Petrus Franciscus, 8 september 1926 

11. Franciscus Cornelis, 4 september 1929 

12. Levenloos geboren kind, 21 augustus 1930 

13. Theresia Maria Antonia, 16 juni 1932 

14. Hubertus Antonius Adrianus, 10 juni 1933 
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In februari 1963 waren Kees en Trees 50 jaar getrouwd en uit het onderstaande 

krantenartikel uit het Eindhovens Dagblad40 van 23 januari van dat jaar blijkt wel hoeveel 

Cees voor de gemeenschap heeft betekend. De foto die bij dit artikel was geplaatst 

ontbreekt hier omdat die niet duidelijk genoeg te kopiëren was. Op de volgende pagina 

een andere foto van Kees en Trees. 
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Kees Gijsbers en Trees Willems 

Kees overleed 19 november 1968 in Valkenswaard, zijn vrouw Maria Theresia Willems 21 

mei 1976 in Bladel. Op het bidprentje van moeder worden 12 kinderen genoemd. Er 

werden 13 kinderen geboren maar nr.7 uit het rijtje hiervoor, Peter Franciscus, overleed 

in 1924 toen hij ruim 2 jaar oud was. 
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8.2 Johannes Hubertus Gijsbers (VIIIeebadec) en Anna Catharina van Hoof 

 

Johannes Hubertus Gijsbers (Jan) werd 6 maart 1894 in Bergeijk geboren als tweede 

kind van Jan Cornelis Gijsbers en Wilhelmina van Ekert. Toen hij 7 jaar oud was overleed 

zijn moeder. Zijn vader hertrouwde 6 jaar later met Anna Catharina van Kuijk. Omdat de 

relatie tussen de kinderen uit het eerste huwelijk van Jan Cornelis en hun stiefmoeder 

niet erg goed zou zijn, trouwden die kinderen al op jonge leeftijd. Zo ook Jan die 22 juli 

1916 op 22-jarige leeftijd in Bergeijk trouwde met de 17-jarige Anna Catharina van Hoof. 

Zij was in 1899 in Bergeijk geboren als dochter van Jan Cornelis van Hoof, van beroep 

landbouwer en Arnoldina Kuijpers. Jan was toen sigarenmaker van beroep. Zijn oudere 

broer Kees en zijn oom Zephyrinus Gijsbers, beiden sigarenmaker van beroep, waren 

getuigen bij dit huwelijk. 

In dit geval was er nog een andere reden om zo jong al te trouwen. Hun eerste kind werd 

6 maanden na hun huwelijk in januari 1917 geboren. 

Op 21 februari 1917 werd in de herberg van de weduwe Godefridus Verhoeven een 

veiling gehouden op vezoek van Peter Andreas Box die daarbij optrad als gemachtigde 

van Johanna Maria Jonkers, weduwe van Arnoldus le Coq. Op de veiling werd een huis 

met erf en tuin, groot vier aren en vijftig centiaren, te koop aangeboden. Het huis was 

gelegen in sectie B op perceel nr. 1503. Op de kaart op pagina 97 zien we dat dit perceel 

schuin tegenover het perceel van zijn oudere broer Kees  (nr.1604) lag. Vertaald naar de 

situatie van nu was dit op de hoek van de Meester Pankenstraat en de Buchtdwarsstraat. 

Op de volgende pagina is een afbeelding van dit huisje te zien. 

Bij de veiling werden een aantal voorwaarden gesteld waaraan de koper diende te 

voldoen. Naast voorwaarden betreffende de financiële afwikkeling, werd ook 

onderstaande voorwaarde in de notarisakte vermeld. 

 

Bron: Notarieel archief van Valkenswaard, NAV134, 1917, aktenr. 75. 

 

 
 

De koop werd ingezet voor een bedrag van 1100 gulden door Franciscus van Veldhoven, 

sigarenfabrikant van beroep. Een week later op 28 februari werd de finale verkoop 

gehouden. Omdat er ondertussen geen hoger bod was gedaan werd de koop toegewezen 

aan Franciscus van Veldhoven die verklaarde deze koop te hebben gedaan “op 

mondelinge volmacht voor rekening en ten behoeve van Johannes Hubertus Gijsbers, 

sigarenmaker te Bergeijk”. 
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Op 29 mei 1917 verscheen Jan Gijsbers opnieuw voor notaris de Wit in Valkenswaard 

waar hij verklaarde een bedrag van 1115 gulden schuldig te zijn aan Franciscus van 

Veldhoven sigarenfabrikant in Bergeijk (NAV134, 1917, aktenr.210). 

De verkoopster van het huis, Johanna Maria Jonkers,die gedurende haar leven het recht 

van bewoning had in één van de kamers, zou nog 3 jaar bij Jan inwonen. In juni 1920 

overleed zij op 81-jarige leeftijd. 

 

 

 
 

Het huis dat Jan in 1917 voor 1100 gulden had gekocht. 

 

Jan bleef met zijn gezin maar een jaar of vijf in “De Straat” wonen, want in juni  1922 

verkocht hij het huis aan Johannes Hubertus Lucia Schreuder, koopman uit                   

Den Bosch. De notarisakte waarin deze verkoop werd vastgelegd heb ik niet kunnen 

terugvinden, maar uit gegevens van het kadaster39 blijkt dat genoemde Johannes 

Schreuder in dat jaar eigenaar werd. In februari 1923 verkocht Johannes Schreuder het 

huis voor een bedrag van 1500 gulden aan zijn oom Hendrikus Theodorus Schreuder, 

sigarenmaker te Bergeijk (NAE216, 1923, aktenr. 29). De akte vermeld verder dat 

Johannes Schreuder het huis in juni 1922 had gekocht, zeer waarschijnlijk dus van Jan 

Gijsbers. Hendrik Schreuder was evenals Johannes in Den Bosch geboren en was in 1902 

in Bergeijk getrouwd met Cornelia Houtappels. 

 

In februari 1923 kocht Jan voor een bedrag van 1250 gulden een huis in de Kept van 

“Johannes ook genaamd Adrianus van den Dungen”, zoals in de notarisakte betreffende 

deze koop staat vermeld (NAE216, 1923, aktenr. 14). 

De afbeelding op de volgende pagina geeft een indruk hoe het huis er ongeveer uitgezien 

moet hebben. Het is een foto die is genomen van een schilderij dat in 1945 van het huis 

werd gemaakt. Linksonder op het schilderij staat “L. v. Deursen v. Kalken, sept. 1945”. 

Het schilderij is in bezit van een kleindochter van Jan Gijsbers. Binnen deze familie wordt 

het huis ook wel het “Bonnehuisje” genoemd, vermoedelijk verwijzend naar de vorige 

eigenaar van den Dungen. Niet lang nadat dit schilderij gemaakt werd zal het huis 

gesloopt zijn i.v.m. nieuwbouw en aanleg van de Prinses Marijkestraat. 
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Het zogenoemde “Bonnehuisje” in de Kept, situatie 1945. 

 

 

 
 

Gedeelte van de kadasterkaart van Bergeijk, sectie B ca.193030. 
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De afbeelding op de vorige pagina is een gedeelte van de kadasterkaart sectie B van 

Bergeijk van omstreeks 1930. De Kept was in die tijd geen straat maar een buurtschap. 

Het huis dat Jan had gekocht stond op de groen omlijnde percelen. De stippellijn geeft 

aan dat daar een zandweg liep. Tegenwoordig is dit de Prinses Marijkestraat. 

In dezelfde notarisakte kocht Jan voor 50 gulden ook nog een “perceel hakhout en 

gerooid dennebosch” van Lambert van de Ven. Dit perceel A 756 lag achter het huis van 

zijn vader in de Bucht (zie kaart op pagina 76). Voor beide aankopen leende Jan een 

bedrag van 1000 gulden tegen 5% van Franciscus Wilhelmus Aloysius Knapen, bakker te 

Eersel (NAE216, 1923, aktenr.15). 

 

In februari 1930 kocht Jan van Peter Johannes Hendriks voor 500 gulden een perceel 

grond genaamd “de Kerkakkers”. Het betrof een perceel in sectie B nr. 56, groot 31 aren 

en 10 centiaren. Dit perceel is op de kaart op de vorige pagina met rood omlijnd en lag in 

de tegenwoordige Dokter Rauppstraat. De verkoop werd gehouden “ten koffiehuize van 

Willem Moeskops te Bergeijk”. De koop werd ingezet door Johannes Cornelis Sengers, 

slager te Bergeijk, voor een bedrag van 440 gulden. Bij de finale verkoop, die een week 

later plaatsvond, werd dit bod overtroffen door Jan Franken, assuradeur te Bergeijk. Met 

een bod van 500 gulden kreeg hij de koop toegewezen waarna hij verklaarde de koop te 

hebben gedaan voor Johannes Hubertus Gijsbers, sigarenmaker te Bergeijk (NAE240, 

1930, akte nrs.79+88). 

 

In december 1930 verscheen Jan Gijsbers voor notaris Koten in Eersel waar hij 

verklaarde 3000 gulden schuldig te zijn aan de Heer Antonius Paulus Aloysius Hoynck 

van Papendrecht, arts te Bergeijk. Als onderpand voor deze lening wordt in de akte 

vermeld (NAE243, 1930, aktenr. 329): 

 

“Een perceel bouwland gelegen onder de gemeente Bergeijk in sectie B nummer 56 groot 

eenendertig aren tien centiaren, met alle daarop reeds gestichte en nog te stichten 

gebouwen”. 

 

Jan had dus een stuk grond waar op dat moment gebouwd werd zoals blijkt uit het stuk 

tekst uit de notarisakte. In februari 1931 verscheen Jan opnieuw voor notaris Koten in 

Eersel waar hij verklaarde nog eens een bedrag van 1500 gulden schuldig te zijn aan 

eerder genoemde arts Hoynck van Papendrecht. Als onderpand werd nu in de akte 

vermeld (NAE246, 1931, aktenr. 19): 

 

“Een huis met tuin en bouwland gelegen onder de gemeente Bergeijk in sectie B nummer 

56, groot eenendertig aren tien centiaren”. 

 

Op dat moment zat Jan dus met twee huizen want het huisje in de Kept was nog niet 

verkocht. Dit duurde echter niet lang. Op 21 maart 1931 verkocht hij het huis met stal, 

erf, tuin en bouwland (sectie B nrs. 1028 en 1706, zie kaart op vorige pagina) voor 1200 

gulden aan Franciscus Erpels, werkman te Bergeijk (NAE244, 1931, aktenr. 37). 

Op de volgende pagina is een gedeelte van de notarisakte van deze verkoop 

weergegeven. 

Hierna zou Jan niet meer verhuizen en bleef hij zijn verdere leven met zijn gezin in de 

Dokter Rauppstraat wonen. Volgens het bevolkingsregister van Bergeijk van de periode 

1934-1940 woonde hij op nr. A175. Op dit moment (najaar 2013) staat het huis er nog 

steeds. 
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Jan Gijsbers en Trieneke van Hoof in 1966 bij hun 50-jarig huwelijksfeest. 
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Uit het huwelijk van Jan Gijsbers en Trieneke van Hoof werden de volgende kinderen 

geboren: 

 

1. Wilhelmina Arnoldina, 17 januari 1917. 

2. Arnoldina Wilhelmina, 16 maart 1918. 

3. Johanna Cornelia, 10 mei 1919. 

4. Johanna, 10 september 1920. 

5. Catharina, 11 september 1921. 

6. Hubertus Hendrikus, 22 november 1922. 

7. Francisca, 29 april 1924. 

8. Francisca Cornelia, 10 juni 1925. 

9. Levenloos geboren kind,  6 oktober 1926 

10. Cornelis Johannes Gerardus, 2 februari 1928. 

11. Maria Allegonda Gerarda, 20 maart 1929. 

12. Wilhelmus Gerardus, 12 mei 1930. 

13. Arnoldina Wilhelmina, 29 december 1931. 

14. Levenloos geboren kind, 3 april 1933. 

15. Levenloos geboren kind, 19 juli 1934. 

16. Johannes Gerardus, 10 september 1936. 

17. Levenloos geboren kind, 21 oktober 1938. 

18. Gerarda Maria Cornelia Adriana Gemma, 19 december 1939. 

19. Theresia Anna Cornelia Hendrika, 20 oktober 1941. 

 

Jan overleed in 1967 in Eindhoven, Trieneke bijna 20 jaar later ook in Eindhoven. 
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8.3  Wilhelmus Cornelis Gijsbers (VIIIeebaded) en Henrica Antonia Bijnen 

 

Wilhelmus Cornelis Gijsbers (Willem) werd 7 april 1896 in Bergeijk geboren als derde 

kind van Jan Cornelis Gijsbers en Wilhelmina van Ekert. Toen hij 5 jaar oud was overleed 

zijn moeder. Zijn vader hertrouwde 6 jaar later met Anna Catharina van Kuijk. In 

tegenstelling tot zijn broers trouwde hij “pas” toen hij 26 jaar was en wel op 15 mei 1922 

in Veldhoven met de 24-jarige Henrica Antonia Bijnen. Zij was 7 september 1897 in 

Zeelst geboren als dochter van Johannes Bijnen, van beroep timmerman, en van Johanna 

van Cronenburg. Wilhelmus Cornelis was, zoals in zijn trouwakte wordt vermeld, 

sigarenfabrikant van beroep. 

In het voorjaar van 2013 sprak ik Mien, de 87-jarige dochter van Willem, en Frans de 80-

jarige zoon, diverse keren. Zij vertelden dat hun ouders na hun huwelijk eerst enkele 

jaren in het Eijkereind en in de tegenwoordige Meester Pankenstraat gewoond hebben. 

Willem was, zoals uit de trouwakte blijkt, in 1922 al sigarenfabrikant. Volgens Mien 

werkte haar vader vanaf ca. 1920 samen met zijn neef Cornelis Gijsbers, die zoals we 

verderop zullen zien, ook sigarenfabrikant was. Op een lijst van tabaksvergunning-

houders van 1924 wordt een Fa. Gijsbers & Co. vermeld in de Kerkstraat35. Hiermee 

worden de twee neven Willem en Cornelis  bedoeld die vanaf 1925 ieder voor zichzelf zijn 

begonnen (zie par.8.6). In dat jaar kocht Willem op een veiling een huis in de 

Molenakkers zoals we kunnen lezen in een stuk uit een notarisakte op de volgende twee 

pagina’s. Het huis was van Adrianus Cornelis Versmissen, koperslager van beroep. De 

provisionele verkoop vond plaats op 15 april in het koffiehuis van Petrus Verhees op het 

Hof. Johannes Hendrikus Tliburghs, brievenbesteller te Bergeijk, had bij de provisionele 

verkoop een bod van 2800 gulden uitgebracht. 

Het huis was gelegen op perceel D2444 zoals de akte vermeld. Op onderstaande kaart 

van omstreeks 1930 zien we het perceel middenonder liggen. Vertaald naar de situatie 

van nu is dat op de hoek van de Molenakkers en het pad naar het kerkhof. 

 

 

 
 

Gedeelte van een kadasterkaart van Bergeijk sectie D van ca. 193030. 
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Bron: Notarieel archief van Eersel, NAE128, 1925, aktenr. 31 en 33. 
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Hierna volgen een aantal voorwaarden waaraan de koper moest voldoen. Deze zijn hier 

niet vermeld maar waren voornamelijk van financiële aard.  

 

Een week later werd de finale verkoop gehouden in het koffiehuis van Frans Tilburghs op 

het Hof waarbij de koop werd toegewezen aan Wilhelmus Cornelis Gijsbers die met een 

bedrag van 3900 gulden het hoogste bod had uitgebracht. 
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Achter dit huis was een ruimte (zie bouwtekening onderaan deze pagina) waar Willem 

zijn beroep als sigarenfabrikant uitoefende. In september 1931 vroeg hij vergunning aan 

voor het uitbreiden van zijn sigarenfabriek (GAB nr.1176). De vergunning werd in 

november van dat jaar verleend. 

 

 

 
Van de geplande uitbreiding is een bouwtekening bewaard gebleven (GAB nr.1201) 

waarvan hieronder een gedeelte is weergegeven. Rechts op de tekening de begane grond 

van het woonhuis met daarachter de “bestaande fabriek”. Links de geplande uitbreiding 

met daarin geschreven de tekst “zitplaats sigarenmakers”. In de nieuwbouw is nog een 

kantoor, een trap naar een kelder en een trap naar een bovenverdieping getekend. Op de 

bovenverdieping zou de drogerij moeten komen. 
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Tijdens het gesprek met Mien en Frans, vertelden ze dat in de ruimte die in 1931 werd 

aangebouwd, acht of tien sigarenmakertafels stonden, twee aan twee tegenover elkaar. 

In die periode werkten, afhankelijk van het aantal orders, tussen de vijf en tien 

sigarenmakers in de fabriek van haar vader. Ook Mien en de andere kinderen hielpen 

regelmatig met het plakken van sigarenbandjes en het monteren van kistjes. 

Vóór de uitbreiding werkten meestal minder dan vijf mensen in de fabriek. Zo lezen we in 

een gemeenteverslag van 1927 (GAB nr.542) dat in de sigarenmakerij van Willem 

Gijsbers één man, één vrouw en één meisje werkten. In de gemeenteverslagen uit die 

periode werd onderscheid gemaakt tussen sigarenfabrieken en sigarenmakerijen. In 1930 

waren volgens het gemeenteverslag in Bergeijk twee sigarenfabrieken namelijk die van 

de Gebr. van der Grinten en de Hofnar (GAB nr.545). Zij beschikten over meer ruimte en 

hadden veel personeel in dienst. Zo had van der Grinten in dat jaar vijfentwintig mannen, 

vier vrouwen, negen jongens en zes meisjes in dienst. Bij de Hofnar waren dat 

zesenvijftig mannen, negen vrouwen, zestien jongens en veertien meisjes. Daarnaast 

waren er in 1930 acht sigarenmakerijen in het dorp, waarbij o.a. die van Willem Gijsbers 

en Cornelis Gijsbers (zie par. 8.6). In die acht sigarenmakerijen werkten in dat jaar in 

totaal tweeendertig mannen, zes vrouwen, zes jongens en vier meisjes, dus gemiddeld 

maar zes personeelsleden per sigarenmakerij. 

 

 
 

 
 

Het merk dat Willem voerde was “Het wapen van Havanna”. 

 

 
 

 
 

Twee afbeeldingen van sigarenbandjes uit zijn assortiment35. 
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Deze foto, met daarop enkele personeelsleden, is genomen vóór het zogenoemde 

“fabrieksgangske”. Dit gangske lag tussen het woonhuis waarvan rechts nog een deel te 

zien is en de sigarenfabriek. Het personeel ging via dit gangske naar de fabriek. Op de 

foto staan van links naar rechts: Willem Gijsbers de sigarenfabrikant, Frans Gijsbers 

broer van Willem, Toon van der Ceelen, Piet van der Ceelen, Toon Verhoeven en Mina 

Gijsbers, dochter van Jan Gijsbers en Trieneke van Hoof . 

 

Tijdens de tweede wereldoorlog kwam de aanvoer van tabak stil te liggen en werden er 

geen sigaren meer gemaakt. Volgens Frans hebben tijdens de oorlogsjaren diverse 

gezinnen uit Eindhoven in de sigarenfabriek gewoond. Zij ontvluchtten de bom-

bardementen die Eindhoven in die tijd regelmatig troffen.  

In december 1951 trouwde Bert Gijsbers, een zoon van Jan Gijsbers en Trieneke van 

Hoof, met Miet Verbeek. Zij gingen in de sigarenfabriek wonen tot zij in 1956 een nieuwe 

woning in de Nieuwstraat betrokken. 

In 1955 overleed Willem Gijsbers nadat hij enkele jaren met zijn gezondheid had 

gesukkeld. Twee jaar later werden het woonhuis en de sigarenfabriek verkocht en ging 

Henrica,  met haar gezin in Eindhoven wonen. Hun oudste zoon Kees had op een stuk 

grond van zijn ouders een huis laten bouwen en bleef in Bergeijk wonen. 

Op de foto op de volgende pagina zijn twee huizen te zien op de adressen Molenakkers 

14 en 16 (situatie mei 2013). Het huis rechts met nr. 14 was het voormalige woonhuis 

van Willem Gijsbers. In het huis links op nr. 16 was toendertijd de sigarenfabriek (de 

uitbreiding in 1931) gevestigd. Diverse verbouwingen aan beide panden hebben in de 

jaren daarna plaatsgehad. 
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Willem Gijsbers en Henrica Bijnen hadden zeven kinderen: 

1. Johannes Cornelis Hendrikus Wilhelmus, 25 februari 1923. 

2. Johannes Petrus Canisius, 27 april 1924. 

3. Wilhelmina Theresia, 8 maart 1926. 

4. Johanna Maria, 27 november 1927. 

5. Wilhelmus Cornelis Zephyrinus, 8 augustus 1931. 

6. Franciscus Cornelis Josephus, 12 maart 1933. 

7. Thomas Gerardus, 3 juli 1935. 

 

Willem overleed op 8 juni 1955 in Eindhoven. Hij was enkele jaren daarvoor ziek 

geworden. Zijn vrouw Henrica overleed op 14 december 1993 in Eindhoven. 
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Bovenstaande foto werd omstreeks 1930 gemaakt vóór het doktershuis in de 

Burgemeester Magneestraat, het huis waar dokter Christiaans op dit moment nog woont. 

Bij welke officiële gelegenheid de foto werd genomen is mij niet bekend. Op de foto zien 

we van links naar rechts: Willem Gijsbers de sigarenfabrikant, Tinus Boerboom, Leopold 

van der Cruijsen (den brouwer), Hein Tilborghs, Dokter Hoynck van Papendrecht, Driek 

van Hoof, meester Frans Aarts, Piet Verhees, Woutje Franken, ? en Jan Alewijns. 

 

Willem Gijsbers met zijn vrouw en drie kinderen. Links zoon Tommie, rechts dochter Jo 

en daarachter zoon Jan. 
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 8.4  Franciscus Cornelis Gijsbers (VIIIeebadee) en Neeltje van den Berg  

 
Franciscus Cornelis Gijsbers (Frans) werd 29 september 1898 in Bergeijk geboren als 

vierde kind van Jan Cornelis Gijsbers en Wilhelmina van Ekert. Toen hij 3 jaar oud was 

overleed zijn moeder. Zijn vader hertrouwde 6 jaar later met Anna Catharina van Kuijk. 

Frans verliet, net als zijn twee oudste broers, al op jonge leeftijd het ouderlijk huis. Hij  

trouwde 15 oktober 1919 in Bergeijk met de 24-jarige Neeltje van den Berg. Zij was 19 

september 1895 in Fijnaart geboren als dochter van Leendert van den Berg, van beroep 

landbouwer, en van Neeltje Heijstek. Frans was sigarenmaker van beroep evenals zijn 

broers Kees en Jan die als getuigen bij het huwelijk aanwezig waren. 

 

In januari 1920 kocht Frans een huis met stal (zie afbeelding op de volgende pagina), 

erf, bouwland en dennebos, totaal bijna 1,2 hectare groot. Hij kocht dit onroerend goed 

van Antoon van Hoof voor een bedrag van 1650 gulden. Hieronder een gedeelte uit de 

notarisakte waarin de koop werd vastgelegd. 

 

Bron: Notarieel archief van Eersel, NAE213, 1920, aktenr. 21 
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Gedeelte van de kadasterkaart van Bergeijk sectie A van omstreeks 193030. 

 

Bovenstaande kaart is een gedeelte van een kadasterkaart sectie A van ca. 1930. 

Helemaal links zien we de weg naar Eersel met linksonder het klooster. De weg die van 

middenonder naar middenrechts loopt is de Bucht. 

Alle percelen die in de notarisakte genoemd worden, zijn met rood omlijnd. Zij lagen  

allemaal in het tegenwoordige Ploegpark. De vader en stiefmoeder van Frans woonden, 

zoals we eerder al zagen, op de groen omlijnde percelen nrs. 635 en 636. 

Om de koop te kunnen financieren, leende Frans 1650 gulden van Franciscus van 

Veldhoven, sigarenfabrikant van beroep (NAE213, 1920, aktenr. 117). Hij was de lening 

aangegaan tegen een rente van 5%.  

 

 
Het huis dat Frans in 1920 kocht. 
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De afbeelding van het huis op de vorige pagina is een foto die is gemaakt van een 

schilderij dat in bezit is van de familie Heesterbeek38. De ouders van deze familie 

Heesterbeek hadden in 1929 het huis van Frans Gijsbers gekocht. Het schilderij is ooit 

gemaakt vanaf een pentekening die Frans Smolders in het verleden heeft gemaakt. Dus 

zo moet het huis er ongeveer uitgezien hebben. 

 

In december1928 kocht Frans op een veiling “een huis met stal, schuur, bergplaats, erf, 

tuin, bouw- en weiland, sectie B nr.281 geheel, gedeelte west van nr. 1506, en gedeelte 

noord van nr. 1579, een en ander afgepaald en door een tuinhaag afgescheiden, groot 

achtenzeventig aren en vijfentachtig centiaren”. Bovendien kocht hij “een bouwterrein 

sectie B gedeelte oost van nr. 1506 en gedeelte zuid van nr. 1579, een en ander 

afgepaald en door een tuinhaag afgescheiden, groot circa zeven aren”. 

 

De veiling werd gehouden door notaris de Wit uit Valkenswaard in de herberg van 

Hendrikus Wils, tegenwoordig cafe de Vier Linden. Frans kocht het onroerend goed van 

Maria Anna Meulenbroeks, weduwe van Hendrikus Wils, voor een bedrag van 5150 

gulden (NAV175, 1928, aktenrs. 338 en 347). 

In april 1929 verscheen Frans opnieuw voor notaris de Wit in Valkenswaard waar hij 

verklaarde 4700 gulden schuldig te zijn aan Joseph Tils, landbouwer te Veldhoven 

(NAV176, 1929, aktenr. 105). De bovengenoemde onroerende goederen dienden als 

onderpand voor deze lening. 

 

Op onderstaande kaart is te zien waar genoemde percelen lagen. De percelen 1506, 

1579 en 281 die in de akte genoemd worden, zijn rood omlijnd. Vertaald naar de situatie 

van nu stond het huis komend vanaf het dorp, aan de linkerkant van het Eijkereind, net 

vóór het cafe de Vier Linden. 

 

 
 

Gedeelte van de kadasterkaart van Bergeijk, sectie B ca. 193030. 
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Vooraan rechts op onderstaande foto, het huis dat Frans had gekocht en dat inmiddels is 

afgebroken.Volgens het bevolkingsregister van de gemeente Bergeijk uit de periode 

1934-1940, had het huis nummer A 45. 

 

 

 
 

 

Nu Frans het huis in het Eijkereind had gekocht, zat hij even met twee huizen. Het huis 

in de Bucht had hij namelijk op dat moment nog niet verkocht, maar dat duurde niet heel 

lang. Op 25 januari 1929 verscheen hij voor notaris de Wit in Valkenswaard samen met 

Adrianus Heesterbeek, arbeider te Lommel. Hij verkocht het huis met stal, schuur, erf, 

tuin, bouw- en wei-land tesamen ruim één hectare groot voor een bedrag van 1650 

gulden aan genoemde Adrianus Heesterbeek (NAV176, 1929, aktenr.25). Voor hetzelfde 

bedrag had Frans dit onroerend goed in 1920 gekocht. 

 

Uit het huwelijk van Frans Gijsbers en Neeltje van den Berg werden negen kinderen 

geboren: 

1. Wilhelmina Cornelia, 27 juli 1920 

2. Nelia Apollonia, 17 december 1921 

3. Maria Francisca, 1 september 1923 

4. Adriana Maria, 12 december 1924 

5. Helena Maria, 27 januari 1926 

6. Francisca Theresia, 12 juli 1927 

7. Cornelis Bernardus, 22 augustus 1930 

8. Cornelia Maria, 4 mei 1933 

9. Leendert Wilhelmus Franciscus, 15 juni 1935 

 

Frans overleed op 19 januari 1969 in Bergeijk, zijn vrouw Neeltje 2½ jaar later in 

Eindhoven. 
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 8.5  Albert Cornelis Gijsbers (VIIIeebadef) en Marie Lemaire/Palmyre   

Minaert/Hubertine Vandemeulebroucke  

 

Albertus Cornelis Gijsbers (Albert) werd op 26 januari 1900 in Bergeijk geboren als vijfde 

kind uit het huwelijk van Jan Cornelis Gijsbers en Wilhelmina van Ekert. Anderhalf jaar 

na zijn geboorte, op 28 juni 1901, overleed zijn moeder en vader bleef achter met vijf 

kinderen waarvan de oudste nog maar net 9 jaar oud was. Om de zorgen voor zijn gezin 

enigszins te verlichten werd Albert naar een tante in België gebracht. Deze tante was 

Maria Catharina Gijsbers (VIIeebadc) , een halfzus van de vader van Albert (zie par. 

6.2). Zij was getrouwd met Guillaume Vreys uit Eksel. Het gezin woonde in Leuven waar 

ze op het Stationsplein een textielwinkel hadden. Zelf hadden ze een dochter Maria en 

Albert groeide in dit gezin op. Toen hij op leeftijd was gekomen ging hij aan de 

universiteit van Luik studeren voor tandarts. Tijdens zijn studie leerde hij Marie Lemaire 

kennen en in 1923 trouwden ze in Antoing (België), de woonplaats van Marie Lemaire. 

Na hun huwelijk gingen ze in Kessel-lo wonen. Ze kregen twee kinderen, Valentine in 

1924 en Charles in 1928. Op 15 november 1928, twee weken na de geboorte van 

Charles, overleed Marie Lemaire op 25-jarige leeftijd. In 1930 hertrouwde Albert met 

Palmyre Minaert maar lang heeft dit huwelijk niet geduurd. Na ongeveer een jaar zijn 

Albert en Palmyre gescheiden van tafel en bed. 

Toen Albert zijn studie in Luik had afgerond wilde hij in Kessel-lo een tandartspraktijk 

beginnen maar daarvoor moest hij Belg worden. In 1931 verkregen hij en zijn kinderen 

de Belgische nationaliteit en begon hij een praktijk in de Kerkstraat in Kessel-lo. Aan het 

einde van de oorlog werd de praktijk door een bombardement  zodanig beschadigd dat 

hij zijn beroep daar niet meer kon uitoefenen en ging hij in Antwerpen in een particuliere 

kliniek voor tandheelkunde werken. 

 

 

 
 

Albert Gijsbers en Marie Lemaire. 
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Albert Gijsbers 1900 - 1977 

 

 

 
 

Marie Lemaire 1903 - 1928 
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In de loop der jaren leerde hij Hubertine Vandemeulebroucke kennen. Zij was patiënte in 

de praktijk van Albert. Na 25 jaar met haar te hebben samengewoond trouwden zij in 

september 1968. Omdat hij van zijn vorige vrouw was gescheiden van tafel en bed 

mocht hij niet eerder trouwen. 

 

 
 

Huwelijk van Albert met Hubertine in 1968. 

 

Albert overleed op 16 oktober 1977 in Antwerpen. Zijn vrouw Hubertine stierf omstreeks 

1992. 

 

 
 

Opmerking: Bovenstaande informatie kreeg ik in juli 2013 van Charles, de zoon van 

Albert, die toen in Grimbergen woonde. 
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7.6  Cornelis Gijsbers ( VIIIeebadfa) en Petronella Helena van Berkel 

 

 

Cornelis Gijsbers werd 17 november 1897 in Bergeijk geboren als enig kind uit het 

huwelijk van Zephyrinus Gijsbers en Antonetta Hendriks. Drie weken na zijn geboorte 

overleed zijn moeder op 6 december 1897. Toen Cornelis drie jaar oud was hertrouwde 

zijn vader op 11 mei 1901 met de 26-jarige Wilhelmina Johanna Michielsen. Samen 

kregen zij nog elf kinderen.  

 

Op 22 januari 1924 trouwde Cornelis met de 28-jarige Petronella Helena van Berkel. Zij 

was 10 april 1895 in Besoijen geboren als dochter van Nicolaas van Berkel, timmerman 

en van Maria Antonetta van Diepenbeek en woonde sinds 1915 samen met haar ouders 

in Bergeijk. Cornelis was sigarenfabrikant van beroep, zoals in zijn trouwakte staat 

vermeld. Als getuigen waren bij dit huwelijk aanwezig zijn neef Wilhelmus Cornelis 

Gijsbers ook sigarenfabrikant en Gerardus Kok, schoonbroer van de bruid, klerk bij de 

Gemeente Gasfabriek te Tilburg. 

 

 
 

Cornelis Gijsbers en Petronella van Berkel. 

 

 

Cornelis was al enkele jaren vóór zijn huwelijk sigarenfabrikant van beroep evenals zijn 

neef Willem Gijsbers. In par.8.3 hebben we al kunnen lezen dat Cornelis omstreeks 1920 

samenwerkte met zijn neef Willem Gijsbers. Zij hadden een sigarenmakerij onder de 

naam Gijsbers & Co. Op de volgende pagina staat een brief die Cornelis in november 

1919 aan zijn oudste (half)zus Hanneke schreef36. Zij was in april 1919 op 16-jarige 

leeftijd naar Velsen vertrokken, waar zij als dienstmeid werkte bij dokter Barentsen44 die 

van 1903 tot 1916 huisarts was in Bergeijk. Uit deze brief wordt duidelijk dat Cornelis en 

Willem al in 1919 samenwerkten. Cornelis die toen nog thuis bij zijn vader in het 

Eikereind woonde, schrijft onderaan in deze brief “Ik moet U de groeten doen van Willem 

uit de Bucht” . Willem was op dat moment ook nog niet getrouwd en woonde ook nog bij 

zijn ouders. In juni van dat jaar schreef Cornelis ook al een brief naar zijn half(zus) 

Hanneke. Ook uit de volgende zin uit deze brief blijkt de samenwerking tussen Cornelis 

en Willem: “Aanstaande maandag kom ik naar Utrecht, dat zal je wel weten en Willem 

ook, naar Bondsvergadering en die duurt van maandag tot dinsdagavond half vijf en dan 

hoopen we u in Velsen op te komen zoeken”. 
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Na zijn huwelijk ging Cornelis in het huis van zijn schoonouders op de hoek van het Hof 

en de weg naar Eersel wonen. Op de volgende pagina is een foto te zien van dit huis. In 

het pand zijn in de eerste wereldoorlog grenswachters ingekwartierd geweest, vandaar 

de tekst die op de kaart staat geschreven. 
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Woonhuis met cafe van Nicolaas v. Berkel, schoonvader van Cornelis Gijsbers. 

Nicolaas van Berkel, die in 1914 in Tilburg woonde,  had dit huis in juli van dat jaar 

gekocht van Petronella Brouwers. In de notarisakte waarin deze koop werd 

vastgelegd (NAV121, 1914, aktenr. 224) worden de volgende onroerende goederen 

vermeld: huizen, met stal, erf en tuin te Bergeijk, kadasternrs. 2343 en 2344 groot 

samen achttien aren en zesennegentig centiaren. De koopsom bedroeg 3700 gulden. 

De koop geschiede o.a. onder de volgende bepalingen: “dat ten behoeve van de 

verkoopster wordt voorbehouden het recht van gebruik en bewoning gedurende haar 

leven van het kadastrale perceel der gemeente Bergeijk sectie D nummer 2344 

alsmede van een gedeelte zuidwest afgepaald van het kadastrale perceel der 

gemeente Bergeijk sectie D nummer 2343 voormeld groot samen ongeveer elf aren. 

Dat het overige gedeelte van de voorschreven onroerende goederen door den kooper 

in bezit, genot kan worden aanvaard met half Maart aanstaande”. 

Uit het bevolkingsregister (BVR) van Bergeijk uit de periode 1911-1925 weten we dat 

Nicolaas van Berkel zich op 31 maart 1915 in Bergeijk vestigde. Lang heeft 

Petronella Brouwers niet meer in het genoemde gedeelte van het pand gewoond. Op 

7 oktober 1915 overleed zij op 62-jarige leeftijd. 

Dat in de akte sprake is van huizen, zou kunnen want in 1919 verkocht Nicolaas van 

Berkel een huis aan Johannes Cornelis Rijnders die bakker van beroep was (NAV140, 

1919, aktenr. 404). Uit het BVR van Bergeijk uit de periode 1911-1925 weten we dat 

bakker Johannes Cornelis Rijnders vanaf die tijd naast Nicolaas van Berkel woonde.  

Zoals we op de gevel van het huis op de volgende pagina kunnen lezen was in dit 

pand een cafe gevestigd. Ook Petronella Brouwers die het huis had verkocht, was 

volgens het BVR van Bergeijk uit de periode 1890- 1900 herbergierster. Zij was 

ongehuwd en woonde toen samen met haar broer Jan die rijtuigenverhuurder was. 

Petronella was in 1852 geboren als dochter van Jan Brouwers en Cornelia Hurkmans. 

Uit het BVR van Bergeijk uit de periode 1860-1875 blijkt dat Jan Brouwers en zijn 

vrouw Cornelia met hun gezin samen woonden met drie broers van Cornelia. Haar 

oudste broer Peter Johannes Hurkmans was toen ook herbergier.  

In het pand was dus al tientallen jaren lang een herberg/cafe gevestigd. 
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Eén week na het huwelijk van Cornelis Gijsbers vertrokken zijn schoonouders weer naar 

Tilburg. Het cafe bleef bestaan want uit het BVR van de gemeente Bergeijk uit de periode 

1926-1934 blijkt dat Petronella, de vrouw van Cornelis, herbergierster was. Cornelis 

wordt daarin vermeld als sigarenfabrikant. In mei 1925 diende Cornelis bij de gemeente 

Bergeijk een verzoek in voor het oprichten van een sigarenfabriek met drogerij op het 

perceel sectie D nr. 2411. Dit perceel lag op de hoek van het Hof en de weg naar Eersel 

zoals we kunnen zien op de kaart op pagina 98. Op 1 oktober 1925 werd de vergunning 

onvoorwaardelijk verleend. De fabriek werd gebouwd achter het woonhuis langs de weg 

naar Eersel. A no. 100 was het nummer van het woonhuis. 

 

 

 

In bovenstaand gebouw was van 1925 tot 1948 het sigarenfabriekje van Cornelis 

Gijsbers gevestigd. Na het overlijden van Cornelis in 1942 is men nog enkele jaren 

doorgegaan met de productie van sigaren onder de naam de Wed. P. H. Gijsbers van 

Berkel & Zoon (zie pag. 132).  De dame met bezem is dochter Netty, die in 1933 werd 

geboren. Het gebouw was toen al jaren niet meer in gebruik als sigarenfabriek. 
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In dezelfde maand dat de bouwvergunning werd verleend, kocht Cornelis het huis van 

zijn schoonouders. De akte passeerde 17 oktober 1925 voor notaris van Keulen te Eersel 

(NAE218,1925, aktenr. 132). Nicolaas van Berkel was daarbij zelf niet aanwezig. Hij had 

notarisklerk Folmer gemachtigd namens hem te handelen zoals blijkt uit onderstaande 

verklaring op  
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Uit de gemeenteverslagen uit deze periode weten we hoeveel personeel in de 

“sigarenmakerij” van Cornelis Gijsbers werkte. In 1925 waren dat vier mannen en één 

meisje, in 1926 zes mannen en twee meisjes en in 1927 acht mannen, één jongen en 

twee meisjes. Uiteindelijk zou het aantal personeelsleden groeien naar ca. vijftien36. 

Het merk dat Cornelis Gijsbers voerde was “Mazarini” 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om zich te onderscheiden van de sigarenmakerij van zijn neef Willem Gijsbers die zijn 

bedrijf in de Molenakkers had, stond dit bedrijf geregistreerd als C.Gijsbers-van Berkel. 

 

 

 

Bij de Gemeente Bergeijk werd menig sigaar gerookt zoals blijkt uit bovenstaande 

rekening uit 1938. 
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Ook met het cafe liep het kennelijk goed. In 1930 diende Cornelis Gijsbers een verzoek 

in tot overschrijving van de vergunning voor de verkoop van sterke drank die op dat 

moment nog op naam stond van zijn schoonvader. Gezien de inhoud van onderstaande 

brief van B&W stond de Gemeente Bergeijk daar zeer welwillend tegenover. 

 

Bron: Gemeentearchief van Bergeijk, GAB1160, 1930. 
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Ook uit onderstaande brief van B&W van de Gemeente Bergeijk, gericht aan de instantie 

die de vergunning moest verlenen, blijkt dat de Gemeente Bergeijk erg positief stond 

tegenover goedkeuring van de gevraagde overschrijving. Dit ondanks het feit dat naar 

oordeel van den Heer Inspecteur van de Volksgezondheid “niet de als regel gestelde 

kentekenen voor een inrichting van maatschappelijk verkeer aanwezig waren”. 
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Met de komst van de tweede wereldoorlog kwam de aanvoer van tabak zo goed als stil te 

liggen en kon men nog slechts sigaren maken tot de voorraad tabak op was. Daarbij 

kwam nog dat Cornelis Gijsbers tijdens die oorlogsjaren op 30 oktober 1942 overleed. 

Toen na de oorlog de aanvoer van tabak weer op gang kwam, is men in de 

sigarenmakerij van Cornelis nog enkele jaren doorgegaan onder de naam Wed. P.H. 

Gijsbers van Berkel & Zoon. Genoemde zoon was Willy het eerste kind uit het huwelijk 

van Cornelis Gijsbers en Petronella van Berkel, geboren 1 mei 1926. Afgelopen tijd 

bezocht ik hem regelmatig en hij stelde materiaal beschikbaar om in mijn verhaal te 

verwerken. Ook vertelde hij verhalen over vroeger, o.a. de volgende anekdote: 

Onlangs maakte Willy nog een sigaar in het sigarenmuseum in het Teutenhuis. Diegene 

die dit eerder gezien hebben weten dat de tabak, het binnengoed, enigszins vochtig 

gemaakt moet worden om het te kunnen verwerken. In het museum gebeurt dit met een 

bloemenspuit. Vroeger ging dat anders vertelde Willy. De sigarenmaker had een fles 

water op zijn tafel staan en om de tabak vochtig te maken nam hij een slok water in zijn 

mond en sproeide die vervolgens over de tabak. Na verloop van tijd kwam er wat groene 

aanslag binnenin de fles en werd deze gereinigd door er wat zand met water in te doen 

en te schudden tot de aanslag verdwenen was. 

Uiteindelijk is men in 1948 gestopt met de productie van sigaren en met het uitbaten van 

het café. Het pand werd later verbouwd tot schoenwinkel “De Kroon”. 

 

Uit het huwelijk van Cornelis Gijsbers en Petronella van Berkel werden vijf kinderen 

geboren: 

1. Wilhelmus Nicolaas Cornelis, 1 mei 1926 

2. Nicolaas Johannes Franciscus, 14 augustus 1927 

3. Antonetta Helena Maria, 11 maart 1932 

4. Maria Antonetta Petronella, 5 oktober 1933 

5. Josephus Cornelis Wilhelmus Franciscus, 16 juli 1938 

Cornelis overleed tijdens de oorlog in 1942 op 44-jarige leeftijd, zijn vrouw Petronella 

overleed in 1981 op 85-jarige leeftijd. Op de volgende pagina bidprentjes van Cornelis en 

zijn vrouw. Daarbij nog een familiebericht uit het “Dagblad van het Zuiden voor 

Eindhoven, Meijerij, Peel en Kempenland” van 2 november 194227. 
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