Stamboom dossier
Martinus (Helm) Wilhelmus Cuijpers (1870 - 1852)
Gehuwd (Nel) Petronella Hendrica Hoenselaars (1879-1950)
Update 1.6 220522 door: Ir. René A.M. Martens RI Msc.
Geboren

Gehuwd
Overleden
Begraven

Haps - 01 augustus 1870.
Vader: Willem Cuijpers (1838-1919).
Moeder: Elizabeth Arts (1829-1908).
Getuigen: Martinus van de Croes (Landbouwer).
& Willem Huijgen (Kleermaker).
Beers – 15 april 1901.
16 februari 1952 te Eindhoven.
Boxmeer, R.K. begraafplaats – 19 februari 1952.

Kinderen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Henrica (Riek) Theodora Elisabeth (1903-199x)
Elisabeth (Elisa) Catharina Maria Cuijpers (1905-1926)
Catharina (Toos) Johanna Maria Cuijpers (1907-1992)
Albert - Albertus Wilhelmus Maria Cuijpers (1910-1947)
Lamberta (Betsie/Bep) Wilhemina Maria Cuijpers (1913-1978)
Wilhelmus Martinus Cuijpers (1916-1918)
Willie Cuijpers (1921-1938)

Toelichting

Familiewapens Cuijpers

Voor zover mij bekend zijn beide partners uitgehuwelijk om beider familiekapitaal bij elkaar te
brengen. Volgens mijn nichtje was alleen sprake van kapitaal aan vaders zijde. Vader heeft zijn
hele leven gebruikt om dit kapitaal zakelijk in zijn bedrijf te stoppen. Aanvankelijk gestart als
landbouwer kocht hij het pand Keistraat 100 vlak bij de kerk in de toenmalige (nu Steenstraat 49)
terwijl het gezin in het achterhuis woonde. Zijn hoofdactiviteit was het houden van paarden,
voertuigen zoals koetsen, vrachtwagens en expeditiebedrijf. Vader was actief met de draf en
rensport en heeft hieraan ook veel geld verloren. Zoon Albert heeft in het bedrijf gewerkt en reed
later zelf op de vrachtwagens.
Vader behoorde tot de Boxmeerse notabelen, de
zogenaamde gegoede burgers. Het voorhuis was
een café en vader had veel vaste gasten en dronk
dus ook regelmatig mee tot groot verdriet van
moeder en kinderen. Volgens nicht Ria Lelieveld
was opa een gezellige en vrolijke man die altijd in
was voor grapjes als zij samen met haar zus Elly
bij opa en oma kwamen logeren.
Zij vond hem ook een inventief en slim
zakenman. Mijn moeder Bep heeft dit nooit zo
aan mij verteld, jammer eigenlijk. Zoon Willy was
geestelijk zwakker begaafd. Vier kinderen zijn vroegtijdig overleden: Wilhelmus (1 jaar), Elisa (21
jaar), Willie (16 jaar) verdronken, Albert (37 jaar) verdronken met de vrachtwagen. Moeder
Hoenselaars is aan borstkanker overleden. Vader Cuijpers heeft zijn laatste jaren gesleten in
Eindhoven kennelijk onder toezicht van zijn dochter mijn tante Toos Lelieveld en is daar ook
overleden.
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Mijn nicht Ria van Keulen-Lelieveld heeft opa en oma Cuijpers nog goed gekend en schreef het
volgende.
Ik kan mij goed herinneren, dat onze oma heel overdreven godsdienstig en ernstig was. Als kind
werd er goed voor je gezorgd, maar lachen ho maar. Met opa was daarin eenvoudiger. Had veel
humor. Oma heeft het financieel heel goed gehad, alles was in huis aanwezig. Zij kocht royaal
goede kleding, veel kristal in de voorkamer. Ook veel planten en bloemen in
huis en tuin. Zij had zelfs een elektrische wasmachine met houten tobbe. Ook
hing er een telefoon en kon je via een telefoniste gesprekken aanvragen.
1955 Ria Lelieveld
Beneden 3 kelders, achter de garage nog 2 vertrekken, o.a. wasruimte. Met
de Paasdagen waren wij altijd daar en werden er veel eieren verstopt. Wij
mochten ook overal spelen. In november 1944 kwamen opa en oma bij ons
in huis tot eind maart 1945. De Engelsen en Amerikanen zaten in het huis
Beugenseweg. Toen zij daar weer terugkwamen waren de deuren behoorlijk
bekrast. Ik denk dat mijn ouders ook een moeilijke periode hadden met zoveel mensen in huis
en ma zwanger van broer Jacques die in mei 1945 geboren werd. Pa kreeg destijds een
maagzweer. Maar Elly en ik hebben er gelukkig weinig van gemerkt. Wij plaagden oma vaak en
kregen dan straf.
Plattegrond Beugenseweg: Je kan op de plattegrond zien waar de woonkeuken is en op
zondagmorgen stonden oma, Toos en Bep voor het raam naar de overburen te kijken. Dat was
een boerderij met veel dochters. Zij gluurden dan wat voor kleding de dames aan hadden
voordat zij naar de kerk gingen.
Op de vensterbank stonden ieder jaar planten zoals ster van bethlehem en roze fuchsia’s.
‘s Middags ging oma een dutje doen en moesten Elly en ik heel stil zijn als wij vanwege
weersomstandigheden niet buiten konden spelen. In de keuken voor de slaapkamer van opa en
oma was de aanrecht van graniet, zwart- wit en een hele mooie koperen waterpomp. Die werd
iedere week gepoetst. In de muurkast naast de schoorsteen tegen de mooie voorkamer stond
de koekjestrommel en de snoepjes. Zo kan ik je dit huis nog beter beschrijven. Oom Albert sliep
boven in de middenkamer.
Vele groeten, Ria.
Zakelijk inzicht
Zijn manier van zakelijk denken heeft hij ook
overgedragen aan zijn kinderen. Zowel tante
Toos als mijn moeder Bep konden goed
omgaan met geld. Mijn moeder maakt van een
dubbeltje een kwartje en runde de huishoudportemonai, mijn vader voor het inkomen.
Een leuk voorbeeld is dat toen tante Toos in
Eindhoven in 1922 (15 jaar) ging werken en
wonen, en daar ook later haar man Herman
leerde kennen, zij op advies van haar vader
een boekje moest bijhouden van alle uitgaven
per week. Bijgaand voorbeeld heb ik
ontvangen van haar dochter Ria.

(c) 2011-2022 Genealogie Martens

Martinus Wilhelmus Cuijpers 1870 Blad 2

Ria Lelieveld van Keulen
2022 Ria schreef een leuk verhaal over onze opa en oma Cuijpers.
Oma Petronella (Nel een mooie slanke vrouw trouwde met Wilhelmus (Helm Cupers) Cuijpers. Trotse
bruidskieding (corselet gezien). Opa bracht geld mee. Zijn broer
Peter heeft nooit echt gewerkt en huwde op latere leeftijd met zijn
huishoudster Antontte Linders en kregen een dochter Betsie
Cuijpers. Mijn zus Carin heeft haar ontmoet. Zij kwam naar Carin
toe omdat ze de gelijkenis zag met onze moeder Toos Lelieveld.
Eindhoven: René Martens – Ria & Jacques Lelieveld
Opa begon een zaak in het centrum van Boxmeer, naast Riche.
Daar logeerden reizigers, die met paard en kar kwamen. Onze
moeder bracht vaak de paarden naar de achtergelegen wei. De
knecht & koetsier Piet Poele sliep op de zolder.
In 1981 zijn mijn dochters Kitty en Corinne naar een summerschool in Engeland geweest en
vriendschap gesloten met een Spaans meisje met een Italiaanse vader en Nederlandse moeder. Terug
in Nederland belde opa naar Corinne en vertelde, dat hij in Boxmeer woonde en vroeger verliefd was
op haar oma, wat een knappe deerne was. Die familie hadden een grote herenmode zaak ook in
het centrum van Boxmeer.
Opa verkocht toen dit pand en zaak en liet in Boxmeer een groot huis aan de Beugenseweg 5
(nu 7) bouwen. Tijdelijk hebben ze toen in St.Anthonis in een boerderij gewoond.
Tevens werd bij het huis een grote garage voor de toen aangeschafte vrachtwagen gebouwd.
Opa met zoon Albert begon een varkenshandel. Helaas in een strenge winter met gladde weg is
oom Albert verongelukt. Hij was de lievelingsbroer van Toos (voorheen Cato) en Bep (Betsie). Zijn
medepassagier heeft het ongeval overleeft.
Ma Lelieveld ging met mij en daarna ook samen met Elly vaak naar
Boxmeer, waar wij fijne vakantie's hadden en met de buurtkinderen
speelden.
Grote tuin met veel bloemen en groenten. Achterin een groot
kippenhok. Ook binnen mochten wij volop spelen in de grote
bijkeuken, washok en berging. Met Pasen verstopte oma
eieren voor ons.
Toos (Cato) Cuijpers.
Ria Yvonne Elly Lelieveld.
Oma had destijds al een elektrische wasmachine (mijn moeder niet).
In de grote woonkeuken hing een telefoon en kon je de telefoniste bellen om
te worden doorverbonden. Aanrecht met een koperen waterpomp, die
natuurlijk mooi gepoetst werd. Daar naast aan de zljkant een groot raam met buitenrolluiken van
hout. Op zondagmorgen stonden Bep en Toos voor het raam naar de overburen te kijken, welke
kleding zij droegen om naar de kerk te gaan.
Oma had een huisnaaister Marie en werkte met een handnaaimachine, die staat bij ons nog in de
kelder. Haar brilletje heb ik ook nog. Ma had een pop met porseleinen
hoofd, waar Elly en ik mee speelden. Helaas niet
lang meer. Te breekbaar. Marie had poppenkleren
gemaakt, die ik hier nog heb liggen en geef dit
binnenkort aan het Poppen museum in Lieshout,
evenals het oude brilletje.
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Kleding was belangrijk in huize Cuijpers en geld speelde geen rol. Ma kon een maandsalaris aan een hoed uitgeven. Elisa (Lies) ging naar pensionaat in Moerdijk en kwam
in het 2e jaar te vallen op de speelplaats en ziek naar huis maar overleed later door
de infectie. Daarna ging ma Toos met gemerkte kleding naar Moerdijk en kwam na 2
maanden terug naar huis. Wilde absoluut niet langer bij die rot nonnen wonen. Daarna
is er niemand meer naar Moerdijk gegaan. Willie (1) overleed op 2 jarige leeftijd aan
stuipjes.
De volgende zoon Willie was een heel eenvoudig en vriendelijke man, die goed kon
zwemmen maar helaas verdronk in de Maas in een draaikolk.
Dus Toos en Bep konden aanvankelijk niet zo goed met geld omgaan, vandaar
dat pa haar een kasboekje gaf om echt alles te noteren, ook de babykleren. Zie
hierboven het leuke boekje.
Ma Toos liet zich vaak fotograferen. Op de oude foto's zie je dan ook vaak de dure
kleding. Riek de oudste dochter kon niet zo goed leren. Zij had het ook moeilijk
door haar rode haar en werd vaak geplaagd.
Bep trouwde met Joop Martens. Joop en zijn schoonouders hadden geen geweldig contact met
elkaar. In de oorlog werd oom Albert door Duitsers aangehouden en naar de gevangenis in Vught
gebracht, wegens het illegaal vervoer van vlees. Twee brieven van oom Albert schreef naar zijn
moeder om aan een vriend eten mee te geven. Ik ben met mijn moeder ook toen naar Vught
geweest om eten te brengen. Ik moest toen geruime tijd buiten bij de bushalte blijven wachten.
1 November 1944 kwamen opa en oma bij ons in huis wonen tot eind maart.
Wij waren in september reeds bevrijd en in Boxmeer werd hard gevochten. Amerikanen en
Engelsen zaten in het mooie huis in Boxmeer. Diverse deuren werden beschadigd en moest er
naar terugkeer heel wat worden hersteld. Mijn moeder was destijds zwanger van Jacques, die in
mei 1945 werd geboren werd. Toen kreeg ook mijn vader een maagzweer.
Elly en ik plaagden oma, die wel goed was, maar niet echt vrolijk was.
De meisjes zaten op de (betaalde) voorschool bij het Kasteel Boxmeer met Franse nonnen, leerden
dus ook Frans en maakten e.e.a. voor de arme kinderen van de achterschool.
Riek raakte ongehuwd zwanger en haar zoon Remy is de eerste jaren
opgevoed bij opa en oma. Oma kreeg borstkanker en ma Toos ging
dus regelmatig naar Boxmeer en samen naar het Antonie van
Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam en bleven de 5 kinderen
thuis, waar vriendin van ma kwam oppassen.
Oma vroeg op haar ziekbed aan pa Herman om Riek ook te
ondersteunen. Pa stuurde regelmatig van zijn salaris een bedrag naar haar.
Voordat oma stierf verkocht opa het huis aan iemand (sjacheraar) en verhuisde naar een kleiner
huis. Toevallig een oom van een goede vriend, die de schoolvakantie's
daar ook doorbracht. Oma overleden en opa ging naar het Theresia
pension in Eindhoven, wat hij goed kon betalen. Ik moest destijds van
ma iedere week de vuile was ophalen en kersenpannenkoeken brengen.
2 jaar later is hij daar in 1952 overleden, 82 jaar oud.
Ria Yvonne Elly Carin Herma Lelieveld
Toen pa en ma 2 maanden naar Zuid Spanje gingen (ook een keer met
Bep) belde Riek mij iedere zondag avond. Toen Riek na een ziekbed
gestorven is, moest het huis opgeruimd worden. Jules en ik met pa en
ma daar naar toe en Carin heeft ook geholpen met opruimen.
Dit is dus het geschiedenisverleden van Nel en Helm CuijpersHoenselaar.
(c) 2011-2022 Genealogie Martens
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De zeven kinderen
1913 Familie Cuijpers
Elisabeth (Lisa/Lies)
Vader Martinus
Henrica (Riek)
Albertus (Albert)
Moeder Petronella
Catharina (Cato/Toos)
Later
Lamberta (Bep)
Wilhelmus (Willy)
Wilhelmus (Willem).
Opa had kennelijke een goede smaak als ik kijk naar oma,
een knappe vrouw.

De oudste dochter Henrica (1903 Riek) was minder begaafd en werd als roodharige
vaak gepest hetgeen van invloed is geweest op haar latere leven. Haar eerste
kindje kwam van een boerenzoon uit St.Anthonis. Later is zij getrouwd geweest met
lijnwerker Peter Johan Weijers (die haar sloeg en mishandelde) waarbij zij twee
kinderen kreeg en later nog vier kinderen heeft gekregen. Door kennelijk moeilijke
omstandigheden zijn haar kinderen afgenomen en kwam zij terecht op het
woonwagenkamp St.Theunismolenweg in Nijmegen. Haar laatste jaren woonde zijn
in een klein volkshuisje aan de Waldeck Pyrmontsingel.

Dochter Elisa (1905 Lisa of Lies) evenals Betsie (Bep) zaten op het meisjes
internaat Sacre Coeur nabij Moerdijk voor de opleiding tot onderwijzeres. Daar is
Elisa van een ijzeren trap gevallen en thuis verzorgd maar aan haar verwonding
enkele weken later overleden.
Dochter Catharina (1907 Toos) was de steun en toeverlaat in het
gezin en de zussen hebben altijd contact met elkaar gehouden. Toos
trouwde met Herman Lelieveld uit Den Haag en werkte als radiotechnicus op het
Natlab van Philips in Eindhoven. Zij kregen 6 kinderen: Ria, Ellie, Yvonne, Jack,
Carin en Herma.
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Zoon Albertus (1910 Albert) is nooit getrouwd en werkte later in het expeditiebedrijf
van zijn vader. In de 2e wereldoorlog vervoerde hij vanuit het verzet gestrande
Engelse soldaten met zijn vrachtwagen vanuit Duitsland richting Moerdijk. Mogelijk
dat hij daardoor in 1942 in de gevangenis van Vught terecht is gekomen. In 1947 is
hij met zijn vrachtwagen in het water beland en verdronken.
Dochter Betsie (1913 Beppie / Bep) heeft na haar kostschool
opleiding voor onderwijzeres gewerkt als kokin bij welgestelde families in Nijmegen.
Daar heeft zij ook haar boezem vriendin Rie van Dreumel (uit Hatert) leren kennen
bij de familie Van Rijckevorsel waar Ria als kindermeisje werkte. Na een korte liefde
in Boxmeer trouwde zij in Nijmegen met Joop Martens en kregen na 8 jaar dokteren
twee kinderen: Marion en René.

Wilhelmus is maar één jaar geworden.
Zoon Wilhelmus (1921 Willy) was de benjamin van het gezin, geestelijk beperkt,
maar oersterk en stond bekend om zijn vrolijke karakter en was de dorpsnieuwsbrenger in Boxmeer. Willy raakte bij het zwemmen in een kolk in de Maas en
verdronk terwijl zijn broer Albert hem probeerde te redden.
Moeder Petronella heeft enerzijds een financieel goed maar anderzijds geen
eenvoudig leven gehad, was zeer gelovig en is in het ziekenhuis van Boxmeer aan
borstkanker overleden.
>> Lees meer over de betreffende persoonsdossiers op deze website.

Woningen
1870
06 juni 1889
17 februari 1910
16 april 1911
1913

Haps, Steenakker 102 -> 114 (Nu Steenakkerstraat)
Beers, De Bungelaar 114
Boxmeer, Keistraat 99A & 100 (Nu steenstraat 49)
Zie scan Bevolkingsregister akte 148.
Boxmeer, Zeelsterstraat 93K
Boxmeer, Beugenscheweg 5
Zie scan Bevolkingsregister BHIC akte 134,
Op adres samen met echtgenote, zoon Albertus (Albert en zus Lamberta
(Betsie).

Anno 2014

Werk / Beroep
1910
1918
1926
1929

Herbergier Boxmeer
Rijtuigverhuurder
Landbouwer
Expediteur
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Gemeente Beers in 1865
De naam Beers is misschien afgeleid van bere of baren, wat modder of zooi
kan betekenen (cf. beerput). Dat zou wijzen op zijn ligging aan de modderige
Beerse Overlaat en Beerse Maas.
Beers (Brabants: Bèèrs) is een dorp in de Nederlandse gemeente Cuijk, in het
noordoosten van de provincie Noord-Brabant dicht bij linkeroever van de
Maas.
Tevens is Beers de naam van een voormalige gemeente in Noord-Brabant die
bestaan heeft van 1814-1994.

Geschiedenis
Beers, kerk en beeld met kind verkleed als oma.

Beers wordt voor de eerste keer vermeld in een
document dat tussen 1050 en 1200 is geschreven.
Hierin wordt gesproken van Berse. De familie Van
Beerse was leenman van de Heer van Kuijk,
aangezien Beers tot het Land van Cuijk behoorde.
Deze leenman beschikte weliswaar over een
omgracht kasteeltje, De Broekhof genaamd, doch dit
was niet veel meer dan een grote hoeve. Beers was
geen aparte heerlijkheid. Het dorp Beers had reeds in
1308 een eigen schepenbank
Rond 1814, aan het eind van de Franse tijd en bij de
oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden, werd
Beers een onafhankelijke gemeente. In 1942 werden
Groot-Linden en Gassel bij de gemeente Beers
ingelijfd. In 1994 werd de gemeente Beers
opgeheven. Gassel werd bij de gemeente Grave
gevoegd, terwijl Beers en Groot-Linden
(tegenwoordig Linden) werden ingelijfd bij de
gemeente Cuijk en Sint Agatha, die bij deze
gelegenheid de naam gemeente Cuijk aannam.
Tegenwoordig is dit nog steeds zo.
Het dorp heeft altijd geleefd van landbouw en
veeteelt, en in 1949 werd er hier voor het eerst in
Nederland kunstmatige inseminatie toegepast en een KI-station opgericht. Een museum herinnert
hieraan.
De parochie
Beers was een onafhankelijke parochie onder het dekenaat Cuijk met een middeleeuwse kerk uit
de 15e eeuw, gewijd aan de Heilige Lambertus. De parochie kende een broederschap, Sint-Jan de
Doper en Sint-Antonius, die uitsluitend religieus van aard was. Hieruit is het Sint-Antoniusgilde
voortgekomen, een schuttersgilde dat bestaat sinds ongeveer 1700, maar dat van de Franse tijd
tot 1895 slapende was, waarna het weer heropgericht is.
Nadat de kerk in 1648 genaast was door de hervormden, kregen de katholieken in 1801 hun kerk
weer terug. Deze kerk was echter in verwaarloosde staat en vereiste tal van reparaties. Er werd
een nieuwe, neogotische kruisbasiliek gebouwd, waarvan Caspar Franssen de architect was. Deze
werd in 1891 ingewijd. Het interieur toont muurschilderingen, gebrandschilderde ramen, een
kruisweg en een Smits-orgel.
De 15e-eeuwse toren is bij de sloop van de middeleeuwse kerk bewaard gebleven. Ze heeft geen
steunberen en telt drie geledingen die met spitsboognissen zijn versierd. De toren werd verhoogd
en kreeg een nieuwe spits.
Op het kerkhof zijn een aantal historische graven, een piëta en een calvariegroep te vinden die,
evenals de kerk, als Rijksmonument zijn geklasseerd.
Beerse Overlaat
In 1922 werd tussen Linden en Gassel een verlaagd dijkvak geïnstalleerd, de Beerse Overlaat. Dit
was een veiligheidsmaatregel om de frequente overstromingen van de Maas te regulariseren.
(c) 2011-2022 Genealogie Martens
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Voordien liep de Beerse Maas door de bedding van de Overlaat. De overlaat moest bij hoog water
het teveel van de Maas aan de kant van de linkeroever omleiden door de inundatiezone van het
gebied de Maaskant naar de Maas ten noorden van 's-Hertogenbosch. Deze inundatiezone werd
vroeger Beerse Maas en nu veelal Traverse van de Beerse Overlaat genoemd. De Beerse Overlaat
is in 1942 gesloten. Er is thans een studie gaande of de Beerse Overlaat mogelijk weer geopend
kan worden.
Natuur en landschap
Beers wordt omringd door landbouwgebied. Naar het noorden toe wordt de invloed van de Beerse
Maas merkbaar. Hier zijn nog enkele stukjes broekbos te vinden. Een groot deel van het gebied ten
noorden van Beers is sinds de jaren '60 van de 20e eeuw vergraven tot de Kraaijenbergse Plassen.
Vooral ten zuiden van de Graafse Dijk treft men een complex van landgoederen aan waarvan
Ossenbroek het grootste is. Ook het landgoed Hiersenhof, waar Jan de Quay heeft gewoond, ligt
daar.
Toerisme
In grote delen van eerste stuk van de Traverse van de Beerse Overlaat, tussen Linden en Beers,
wordt zand gewonnen. Deze zandafgravingen laten grote plassen achter, negen in totaal, die het
dorp Linden bijna geheel omsluiten. Het watertoerisme op deze Kraaijenbergse Plassen is voor
Beers en Linden een belangrijke economische troef. Er zijn tientallen strandjes en ook een aantal
jachthavens te vinden. De Kraaijenbergse plassen worden vaak kortweg 'de Kraaij' genoemd. Tien
jaar geleden was dit water slechts een kleine uitloper van de Maas. Men geloofde toen niet dat de
Kraaij ooit Beers zou bereiken, maar inmiddels ligt het dorp aan het water. De Kraaij wordt steeds
verder uitgebreid en er bestaan plannen om het in de toekomst te verbinden met de Heeswijkse
Plas.
Beers is een boerendorp. Veel mensen brengen hun vakantie in Beers door op een boerderij met
camping. Wat de toeristen aantrekt zijn de plassen, de uitgestrekte velden en de enkele bossen die
hier in de omgeving te vinden zijn.

Bron

Kind
Geslacht
Vader
Moeder
Soort registratie
Aktenummer
Plaats
Datum geboorte
Periode
Deel
Toegangsnr.
Inv.nr.

Brabants Historisch Informatie Centrum
Martinus Wilhelmus Cuijpers
m
Willem Cuijpers
Elizabeth Arts
geboorteakte
15 (Zie scan akte)
Haps
01-08-1870
1870
Geboorteregister Haps 1870
50
3350
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Bron

Brabants Historisch Informatie Centrum

Bruidegom
Geboorteplaats
Vader bruidegom
Moeder bruidegom
Bruid
Geboorteplaats
Vader bruid
Moeder bruid
Soort registratie
Aktenummer
Plaats
Datum huwelijk
Periode
Deel
Toegangsnr.
Inv.nr.

Martinus Wilhelmus Cuijpers
Haps
Willem Cuijpers
Elizabeth Arts
Petronella Hendrica Hoenselaars
Linden [?]
Albertus Hoenselaars
Theodora Hendrica Derks
huwelijksakte
3
Beers
15-04-1901
1901
Huwelijksregister Beers 1901
50
447
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Familie
Vader W.M. Cuijpers
voor huis Beugenscheweg 5

(Links) Oma CuijpersHoenselaars
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Beppie & Albert Cuijpers

Willy & Albert Cuijpers

Henrica Cuijpers (1950)

Toos Cuijpers & Herman
lelieveld
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Familie Hoenselaars – Josten – Schoenmakers – Van der Steeg
1928 Huwelijk Gerard vd Steeg & Cato Sch oenmakers – Groot Linden
Rij 1-3 Dora, 1-4 Broeder Coentje
Rij 2-3 Bep Cuijpers, 2-8 Thijs Schoenmakers

Woningen

Boxmeer –Keistraat 100
Woonhuis wordt nr 99a

Dossier
Datering
Gemeente
Adres
Kadastraal
Naam
Omschrijving

1858 .074
Keistraat Boxmeer v/h A
17-2-1910
Boxmeer
Boxmeer, Wijk A, Keistraat 100
(nu Steenstraat 49)
D 979
Cuijpers, Martinus W.
verbouwen van een noordwestelijkdeel van zijn woonhuis tot
winkelhuis.

1910 Bouwvergunning
2010
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2015 Steenstraat 49
1885 Keistraat

Boxmeer – Beugenscheweg 5
Dossier

1858 .282

Datering
Gemeente
Adres
Kadastraal
Naam
Omschrijving
Bouwsom

15 maart 1929
Boxmeer
Beugenscheweg 5
D 3004
Cuijpers, M.W.
woonhuis met garage
Hfl 4.300,=

Pand is gewijzigd en anno 1988 uitgebreid
door nieuwbouw met winkel.
1929 Bouwvergunning

Koetsier & knecht
Piet Poele.
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Dossier

1858 .315 Cuijpers, W.M.

Datering
Gemeente
Adres
Kadastraal
Naam
Omschrijving
Bouwsom

10-7-1931
Boxmeer
Beugenscheweg 5
D 3232 (voorheen D.3004)
Cuijpers, W.M.
waschhuis (aan achterzijde garage)
Hfl 200,=
1931 Bouwvergunning

NBIC Bevolkingsregister nr. 148
Beugenseweg 5
Huwelijk regels 1+2
Kinderen regels 3 t/m 12 verhuizingen
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NBIC Akte 182
Huwelijk regels 1+2
Kinderen regels 3 t/m 12 verhuizingen

Overlijden

1961 Graf RK Kerkhof Boxmeer
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Stamboom Cuijpers
Versie 1.26 150419

Geocom upload:
Auteur René Martens

IV

V

VI

Willem Cuijpers (81)

Martinus Wilhelmus Cuijpers
(82)

Henrica (Riek) Theodora
Elisabeth Cuijpers

Wanroij - 23 februari 1838

4

Haps - 01 augustus 1870

7

Boxmeer - 24 april 1903

Beers - 23 augustus 1919

Eindhoven - 10 februari 1952

Haps - 21 april 1863 gehuwd

Beers - 14 april 1901 gehuwd

gehuwd

Elizabeth Arts (79)

Petronella Hendrica
Hoenselaars

o.a. met een belg

Haps - 09 januari 1829

Groot Linden - 10 juli 1879

Beers - 11 november 1908

Boxmeer - 06 juni 1950

VII

7

Nijmegen - 19xx

Elisabeth (Elisa) Catharina
Maria Cuijpers (21)
Boxmeer - 05 mei 1905

S to p

Boxmeer - 31 oktober 1926

Catharina (Toos) Johanna Maria
Cuijpers (85)
Boxmeer - 16 januari 1907

Ria Lelieveld

Eindhoven - 30 december 1992

Elly lelieveld

2

gehuwd met

Yvonne Lelieveld

S to p

Hermanus Cornelis Antonius
Lelieveld

2

Jack Lelieveld

2

Carin Lelieveld

2

Helma Lelieveld

2

Joop Martinus Theodorus
Martens (76)

Marion Martens

3

Nijmegen - 23 mei 1900

René Albertus Maria Martens

3

Leiden - 17 april 1904

6

Eindhoven - 04 mei 1989

Albertus Wilhelminus Maria
Cuijpers (37)
Boxmeer - 24 augustus 1910

S to p

Boxmeer - 10 februari 1947

Lamberta (Betsie/Bep)
Wilhemina Maria Cuijpers (63)
Boxmeer - 08 november 1913
Nijmegen - 06 februari 1977

gehuwd

Nijmegen - 1976

Wilhelmus Martinus Cuijpers (1)
Boxmeer - 19 november 1916

S to p

Boxmeer - 02 januari 1918

Wilhelmus (Willy) Martinus
Cuijpers (16)
Boxmeer - 27 oktober 1921

S to p

Boxmeer - 31 juli 1938

Heerlijkheid Boxmeer
De heerlijkheid Boxmeer was van 1269 tot 1797 een vrije en allodiale hoge heerlijkheid onder één
heer. Het maakte geen deel uit van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. De heerlijkheid
Boxmeer is gelegen aan een oude Maasarm.
Over het ontstaan van de heerlijkheid Boxmeer/Meer vóór het midden van de dertiende eeuw zijn
geen geschreven bronnen bekend. Diverse theorieën zijn in omloop. Vanaf het midden van de
dertiende eeuw is een duidelijke invloed op Meer vanuit het Gelderse aantoonbaar.

De heren en vrouwen van Boxmeer
De heerlijkheid Meer/Boxmeer wisselde door erfopvolging vaak van eigenaar en zes verschillende
geslachten beheersten in de periode 1269-1797 de heerlijkheid (Boc)Meer.
Boxmeer werd achtereenvolgens bestuurd door de heren en vrouwen uit de geslachten van:
•
Buch/Buc/Boc Van Mere (1269-1361)
•
Van Culemborg (1361-1472),
•
Van Vertaing (1472-1479),
•
Van Egmont (1479-1505),
(c) 2011-2022 Genealogie Martens
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•
•

Van den Bergh (1505-1712),
Van Hohenzollern-Sigmaringen (1712-1797).

Oorspronkelijk was Boxmeer, onder de naam Meer, bezit van
de heren van Cuijk. Tussen 1294 en 1308 verkocht Jan I van
Cuijk de heerlijkheid vermoedelijk aan Jan Boc van Mere.
De eerste heren van Meer stonden te boek als leenheer en
raadsman voor overkwartier Gelre. Het Boxmeerse kasteel
was een allodiaal goed. De schrijfwijze van Meer, Mere,
Bocmeer, Boxmeer was in die periode nog verschillend. Op
oude landkaarten van onder meer cartograaf Jacob van
Deventer ca. 1550 staat de plaatsnaam Meer.
Aan het einde van de dertiende eeuw werd de soevereine
heerlijkheid Meer genaamd en gevormd uit het huidige dorp Boxmeer, St. Anthonis (toentertijd
Oelbroek geheten), Half-Sambeek en weidegebieden onder Afferden en Heijen over de Maas. Het
gebied strekte tot in de Peel. De heerlijkheid besloeg toen ongeveer 25 vierkante kilometer.
Vanaf 1380 werd de naam Bocmeer/Boxmeer gebruikt om Mere en Meer van andere plaatsen te
onderscheiden. Aan een oorkonde uit 1377 van de schepenen van Mere hangt een zegel met een
bok.
Het wapen van geslacht Boc Van Mere voert daarentegen een staande leeuw
(wapen van de heren van Kuyc) omzoomd met verticale balkjes, blijkens een
oorkonde uit 1302. De leeuw komt uit het wapen van hertogdom van Gelre.
Het oude wapen van Sambeek voert in het linker veld de leeuw van het geslacht
Boc van Mere. Half-Sambeek behoorde destijds voor de helft tot de vrije
heerlijkheid Bocmeer en voor de andere helft bij de heren van Kuyc. De
gepresenteerde kleuren zijn de originele uit de 14e eeuw en werd aanwijsbaar in
1369 door de schepenen van Sambeek gebruikt.
Vanaf 1361 kende het geslacht Boc van Mere enkel vrouwelijke nazaten; dit blokkeerde de
overgang in de rechte lijn. De opvolgende heren van Bocmeer uit het geslacht Culemborg
gebruikten evenzo het oude familiewapen met leeuw van Jan Boc van Mere en zij namen de
heerschappij vanaf 1361 van de heren Boc van Mere over.
Kasteel Boxmeer
In 1367 kwam het kasteel van Boxmeer en het omliggende
land, na een verloren oorlog, in handen van het hertogdom
Brabant. Er was sprake van een beperkte Brabantse
leenverheffing van het huis of de burcht Boxmeer. Er ontstond
daardoor een persoonlijk servituut van de burcht ten gunste
van Brabant. Een tweede belening volgde in 1517. Het kasteel
Boxmeer werd bij de heren van Boxmeer van de hertog van
Brabant in leen gehouden, een beperking van het allodium.
Kasteel Boxmeer rond 1741
Rond 1545 kwam de heerlijkheid Boxmeer, Haps en Halfsambeek met alle rechten te ressorteren
aan graaf Oswald II van den Bergh onder het voorbehoud dat de hertog van Brabant wel
"guarnisoen op het casteel self" mocht houden. Oswald II betaalde daarvoor een hoge
schadevergoeding. Maria van Hongarije berustte in 1545 erin dat Boxmeer het "ius supremum
Dominum" heeft.
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Graven Van den Bergh
Na de dood van graaf Oswald II in 1546 ontstond een strijd om Boxmeer tussen graaf Frederik van
den Bergh en graaf Willem IV van den Bergh. Boxmeer stond wisselend aan Staatse en Spaanse
zijde. De rechten op de heerlijkheid Boxmeer werden in 1598 aan graaf Frederik van den Bergh
(1559-1618) toegewezen en door deze in 1600 in leen verkregen.
Volgens gerichtschrijver Christiaan Crouwers was Boxmeer in 1615 onafhankelijk en had de
vrijheer van Boxmeer altijd "hoege en leghe jurisdictien, soe in civile als criminele saecken". In de
periode 1627-1689 verdedigden graaf Albert van den Bergh en gravin Madeleine de Cusance de
soevereine rechten van de vrije heerlijkheid Boxmeer tegen Brussel en Den Haag. Bij de Vrede van
Münster (1648) werden de soevereine rechten herbevestigd.
Graaf Oswald III van den Bergh was de laatste heer uit het geslacht Van den
Bergh in Boxmeer. In 1674 nam hij het graafschap Bergh zonder toestemming
van zijn moeder in bezit. Zijn moeder Madeleine de Cusance genoot tot aan haar
dood in 1689 het vruchtgebruik over Boxmeer.

Het Land van den Bergh of Landdrostambt Bergh was een bannerheerlijkheid in het
Graafschap Zutphen waartoe 's-Heerenberg en de heerlijkheden Didam, Etten,
Zeddam, Gendringen, Netterden en Westervoort behoorden.
Na het overlijden in 1712 van graaf Oswald III van den Bergh liet de weduwe gravin
Maria Leopoldina Catharina van den Bergh van Oostfriesland-Rietberg zich
inhuldigen als vrouwe van de vrijheerlijheid Boxmeer, St. Anthonis en HalfSambeek. Tot 1712 hebben de graven Van den Bergh de heerlijkheid Boxmeer van
het hertogdom Brabant in leen gehouden. In 1713 werd Meinrad II van
Hohenzollern-Sigmaringen en graaf zu Sigmaringen en Haigerloch door het Leenhof
van Brussel beleend met Boxmeer namens zijn zoon Frans Willem van HohenzollernSigmaringen. Tevens werd van het Cuijkse leenhof Haps en Half-Sambeek
ontvangen. Graaf Frans Willem noemde zich "Vrijheer tot Boxmeer".
In 1748 werd door de drost Leopoldus Franciscus de Raet
(1716-1797) van Boxmeer inmenging door de StatenGeneraal resoluut afgewezen: "Boxmeer was van
onverdenkelijke tijden eene vrije en independente
heerlijkheit geweest".
Kasteel Boxmeer na verbouwing in 1786

Franse tijd
Met de inval van de Franse revolutionaire troepen in 1794 werd bij proclamatie van 21 oktober
1794 Boxmeer ingelijfd bij Frankrijk en onder voorlopig Frans militair bestuur geplaatst. Op 18
december 1797 werd Boxmeer geplaatst onder het Provisioneel bestuur van de overheerde landen
tussen Maas en Rijn en tussen Rijn en Moezel. De domeingoederen werden verbeurd verklaard en
de heer van Boxmeer werd door Frankrijk van zijn soeverein gezag over Boxmeer vervallen
verklaard. Op 23 januari 1798 werd Boxmeer toegevoegd aan het Roerdepartement als deel van
het arrondissement Kleef; in eerste instantie als kanton Gemert en Boxmeer en vanaf 15 juni 1798
als deel van het kanton Goch.
Op 5 januari 1800 werd Boxmeer - tegelijk met andere gebieden in het Brabantse - bij verdrag
door Frankrijk verkocht aan de Bataafse Republiek. De betreffende gebieden werden door de
Bataafse Republiek bestuurd onder de naam Gecedeerde Landen. In paragraaf 10 van de
Reichsdeputationshauptschluss van 25 februari 1803 werd Boxmeer als eerste vermeld bij de
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gebieden die de vorst van Hohenzollern-Sigmaringen heeft afgestaan. Als schadeloosstelling
ontving de vorst de heerlijkheid Glatt en drie kloosters.
De Gecedeerde Landen werden op 26 september 1805 toegevoegd aan het departement BataafsBrabant van het Bataafs Gemenebest. Na de oprichting van het koninkrijk Holland in 1806 werd bij
wet van 13 april 1807 het departement Brabant ingesteld als opvolger van Bataafs-Brabant.
In het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815) kwam Boxmeer bij de provincie Noord-Brabant.

Bestuur
Tot 1797 was Boxmeer een hoge halsheerlijkheid met eigen heren en met een eigen bestuur, met
schout, drost tevens scholtis, schepenen, schatbeurder, naburen en een eigen hoge, middelbare en
lage rechtspraak. De schepenbank van Boxmeer bestond uit zeven schepenen. Door de heer van
Boxmeer werden diverse belastingen, schatting genaamd, geheven. De bok in het wapen van
Boxmeer is afgeleid van het sinds 1377 in gebruik zijnde schepenbankzegel met bok.
De heer van Boxmeer bezat bijzondere uiteenlopende rechten in zijn vrije heerlijkheid zoals het
tiendrecht, jacht- en visrecht, maalrecht (dwangmolen), collatierecht, recht om bomen langs de
wegen te planten, het recht om bastaardgoederen en gevonden voorwerpen in beslag te nemen,
het recht op verbeurdverklaarde goederen van een veroordeelde, het marktrecht, het veerrecht
aan de Maas, het recht van bede (belasting) en het tolrecht. De heer van Boxmeer was
tegelijkertijd soeverein en grondheer over zijn gebied. Hij was op zijn burcht niet leenplichtig.

Kasteel
2008 Kasteel Boxmeer
Het kasteel Boxmeer staat aan een oude
Maasarm. Baserend op de bekende bronnen was
er rond 1250 een woonburcht op de plek waar het
huidige kasteel staat. Een veronderstelde
burchtruïne uit circa 1011 kan niet worden
aangetoond. De omvang van de waterburcht van
Boxmeer was in het midden van de dertiende
eeuw vooral gericht op een optimale verdediging.
De kasteeltoren lag aan de Maaszijde en de
hoofdingang was gericht op het Noorden. Deze
burcht was een vooruitgeschoven militaire post van de graaf van Gelre.
Tolgeschillen leidden ertoe dat de burcht van Boxmeer in 1284/85 werd verwoest, vervolgens weer
opgebouwd door de heren Boc van Meer en andermaal verwoest in 1366 en na 1367 door ridder
Hubert van Culemborg opgebouwd, bewoond en onderhouden. Tussen 1399 en 1427 werd gewerkt
aan de uitbouw van het kasteel ook door Sambekenaren, die daarvoor gunsten ontvingen van
Hubert van Culemborg.
Vanaf 1533-1538 werd onder leiding van Floris van Egmont het Kasteel Boxmeer versterkt met een
nieuwe wal met bijbehorende rondelen, hoekbastions en borstweringen. Een nieuwe ronde toren
werd gezet op de plaats waar de vierkante
oude toren stond. Het Kasteel omvatte een
vierkant gebouw met een binnenplaats en het
kende in die periode een permanente militaire
bezetting.
In 1572 werd het kasteel op last van Alva
grotendeels afgebroken. Graaf Willem IV van
den Bergh zette vanaf 1579 het herstel van het
kasteel in. Willem IV van den Bergh ('s(c) 2011-2022 Genealogie Martens
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Heerenberg, 24 december 1537 – Ulft, 6 november 1586) was stadhouder van Gelre en Zutphen
van 1581 tot 1585, eerst in Staatse, later in Spaanse dienst. Willem was een zoon van graaf
Oswald II van den Bergh (1508-1546) en Elisabeth van Dorth (1505-1545). Hij erfde in 1546 het
Land van den Bergh en de heerlijkheid Boxmeer en werd daarmee graaf. Willem IV trouwde op 11
november 1556 te Meurs met Maria van Nassau (1539-1599), de oudste zuster van prins Willem
van Oranje. Er werden 17 kinderen geboren.
In 1590 werd het kasteel ontmanteld. Gravin Anna van den Bergh voerde vanaf 1599 tot 1609 het
bewind namens haar broer Frederik en zorgde ervoor dat bij het kasteel een toren werd gebouwd.
Graaf Frederik van den Bergh (1559-1618) bemoeide zich daarna intensief met de
uitbouw van het kasteel van 1615 tot 1617. Een grote storm van 1629 richtte
zware schade aan het kasteel.
In 1631/32 werd een bestek ontwikkeld voor het graven van een
kanaal van uit de Meer naar de Maas. De plannen waren in 1637
gereed. In 1695 werd gewerkt aan een grote bloementuin die tot
1778 in functie was. Het kasteel geraakte in verval. In 1762 werd
een reparatiebestek door het hoog grafelijke huis Bergh opgesteld en een aantal
bouwvallen werden verkocht. Dit bestek werd niet uitgevoerd.
Een nieuw plan uit 1778 was de basis dat er vanaf 1782-1784 ingrijpende verbouwingen zijn
geweest. Gravin Joanna van den Bergh liet twee vleugels links en rechts aan het middenstuk van
het oude 17e-eeuwse restant van het kasteel bouwen. In het ontwerp van de architecten Lijdel en
Grimbach was sprake van een paleis-kasteel. Het geheel was symmetrisch van opzet en werd in
Lodewijk XVI-stijl opgetrokken. In 1797 werd het Kasteel ingelijfd door de Franse Republiek.
In 1806 kocht jonkheer Leopold van Sasse van IJsselt het kasteel te Boxmeer, dat op 28
september 1853 werd verkocht aan Pieter Keer. Catharina Sprengler verwierf in 1870 het kasteel
met aanhorigheden. De middenbouw en de vleugel richting de Meer gelegen werden wegens
ernstige verzakkingen afgebroken.
De erfgenamen van Keer verkochten in 1877 het kasteel aan Alphonse Maria Sassen. De
noordelijke toegangsweg werd gesloten, de noordelijke hofdijk werd geslecht en langs de kapel van
Nepomucenus en via de naar het westen opgerichte brug kon het kasteelterrein betreden worden.
Vanaf 1881 tot 1896 stond het kasteel leeg.
In 1897 werden de zusters van Julie Postel eigenaar van het kasteel.
Het huidige kasteel bestaat uit een 18e-eeuwse vleugel met de 17e-eeuwse ridderzaal en 20eeeuwse uitbreidingen. De oudste zaal dateert uit 1615-1617 en het plafondwerk uit de ridderzaal
van 1686 is in het kasteel behouden.

De familietak van Elizabeth Arts
Voorjaar 2022 kom ik in contact met Ward (Adrianus) Arts in Haps, een levenslange vrijgezel.
In deze lijn kom ik dan weer uit bij Bertus (Bert) Arts die later trouwde met Marietje Schoenmakers
uit Groot Linden. Samen met Ward heb ik nu ook deze familie in beeld gebracht.
Zie het dossier over Elizabeth Arst gehuwd met mijn overgrootvader Willem Arts.
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