Stamboom dossier
Henrica (Riek) Theodora Elisabeth Cuijpers (1903 - 1984)
Gehuwd en gescheiden Peter Johan Weijers.
Update 1.10 220716 door Ir. René A.M. Martens RI Msc.
Geboren

Gehuwd
Gescheiden
Gestorven
Begraven

Boxmeer - 24 april 1903.
Vader: Martinus Wilhelmus Cuijpers (1870-1952).
Moeder: Petronella Hendrica Hoenselaars (1879-1950).
Nuth 17 februari 1931 met Peter Johan Weijers.
Nuth 24 september 1936 Rechtbank Arnhem.
Nijmegen – 1984.
Nijmegen, R.K. Jonkerbos waar het gemeente graf na enkele
jaren is opgeruimd.
1918 Riek Beugenseweg 53

Toelichting
Henrica, tante Riek, oudste zus van mijn moeder, was in alle opzichten een bijzonder maar wat
zwak begaafde vrouw. Zij was evenals haar broer Willy roodharig en werd kennelijk als jong meisje
er mee gepest. Zij werkte als jong meisje bij een boer in St.Anthonis waar zij zwanger raakte van
de boer. Het kindje Hemmie is kennelijk opgevangen in het gezin van
haar ouders in Boxmeer. Op 27 jarige leeftijd trouwde zij in Nuth met
de 19 jarige mijnwerker Peter Johan Weijers,
waarbij zij twee kinderen kreeg. Zij zijn gescheiden
op 24 september 1936 waarna zij naar Nijmegen
verhuisde naar de Tweede Walstraat 12.
De twee kinderen (Peter & Mary) zijn vermoedelijk
bij hun vader Peter blijven wonen.
Peter was kennelijk agressief in zijn huwelijk met
Riek. Peter is de 2e keer gehuwd met Helena Maria
Versteegen. Hij is in Nijmegen overleden op 24 september 1986.
1937 Riek Cuijpers
De 2e wereldoorlog heeft haar leven echter ingrijpend veranderd. Samen met o.a. haar broer Albert
zaten zij in het verzet en hebben zij Engelse soldaten vanuit bezet gebied getransporteerd richting
Moerdiijk - Engeland. Het transportbedrijf van
vader kwam daarbij goed van pas. Helaas is
Henrica bij de bevrijding eerst aangezien als
collabotrice met de Duitsers, kaalgeschoren en
gevangen gezet geweest.
Van 3 maart 1944 tot 27 april 1944 heeft zij
gevangen gezeten in het Duitse
concentratiekamp Vught. Daarna is zij mogelijk
afgevoerd naar gevangeniskamp Ravensbruck
Duitsland. De reden van haar gevangenschap is
ons (NIOD) helaas niet bekend. Vught herbergde
vele en velerlei gevangenen: vrouwen en
kinderen, gijzelaars en veroordeelden, mensen
die actief waren in het verzet en Joden, homofielen en politieke gevangenen. Vanaf het begin,
januari 1943, tot de bevrijding, najaar 1944, zaten er 31.000 mensen voor kortere of langere tijd
gevangen. Een concentratiekamp was het, geen vernietigingskamp. Gevangenen hadden er
overlevingskansen. Bron: Archief van de Stichting Landelijke Organisatie voor Hulp aan
Onderduikers en Landelijke Knokploegen (LO/LKP) (collectienummer 251a).
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Riek circa 1946
Te laat kwam men er achter dat zij verzetstrijdster was, maar het leed
was reeds geschied. Tegen zoveel onrecht was zij niet opgewassen en
raakte aan lager wal, trouwde de verkeerde mannen, werd geslagen en
geschopt en raakte zelfs haar zeven kinderen kwijt.

De bevrijding van kamp Vught
In nog geen anderhalf jaar passeren ruim 32.000 mensen de poort van
Konzentrationslager Herzogenbusch. Op 5 en 6 september 1944
worden alle nog resterende politieke gevangenen gedeporteerd naar
kampen in Duitsland. De Engelse bevrijders treffen op 27 oktober een
leeg kamp aan. Het terrein wordt al snel voor andere groepen bestemd.

Henrica Wijers-Cuijpers
Van het NIOD ontving ik de volgende informatie, waarbij het mij vreemd overkomt dat zij op de
kampregistratie staat vermeld onder de naam Weijers, terwijl zij reeds in 1936 van Peter Weijers
was gescheiden.
Uw informatieverzoek is door mijn collega’s van de Beeldbank WO2 doorgestuurd naar mij en in de
eerste plaats moet ik u helaas mededelen dat ik in de op naam ontsloten collecties van het NIOD
geen informatie heb gevonden over de heer Albertus Wilhelmus Maria Cuijpers. Ik heb onder meer
gekeken in de Duitse administratie van kamp Vught, maar daar komt zijn naam niet in voor.
Aangaande mevrouw Henrica Theodora Elisabeth Cuijpers heb ik in de naoorlogse Vughtcartotheek
een registratiekaart aangetroffen op haar naam. Dit kampregistratiesysteem is na de oorlog
aangelegd door het Rode Kruis, op basis van de (registratie)stukken uit het archief van kamp
Vught en deze kaarten zijn digitaal te raadplegen via de website van de externe organisatie Arolsen
Archives.

Op deze kaart valt te lezen dat zij op 3 maart 1944 is binnengebracht en vervolgens op 27 april
1944 op transport is gezet, echter kan ik u niet met zekerheid zeggen waarheen zij is
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overgebracht. Achter het woord transport staat heel dun, naar ik meen, de afkorting “R.B.”
neergeschreven en dit kan mogelijk duiden op dat zij naar het concentratiekamp Ravensbrück in
Duitsland is overgebracht. Nu beschikken wij over enkele gegevens over dit kamp, waaronder een
aantal namenlijsten van Nederlandse gevangenen in Ravensbrück, maar daar heb ik haar naam
niet in aangetroffen. Derhalve raad ik u aan om het Oorlogsarchief Rode Kruis te benaderen met de
vraag of zij nog over informatie beschikken over mevrouw Cuijpers (en wellicht ook nog over de
heer Cuijpers).
Zorg voor tante Riek
Ik – René Martens - heb haar pas op latere leeftijd leren kennen. Zij kwam ‘s maandags altijd op
bezoek bij haar jongere zus Bep in Nijmegen - Wezenlaan 239 en bracht voor mij en mijn zus
Marion (†2014) altijd een rolletje drop mee van de Gruijter. Toen zij aan de Waldeck Pyrmontsingel
13 een huisje van Volksbelang kwam te wonen hebben wij jarenlang contact met haar gehouden
en haar administratie verzorgd. Het huis bestond uit een gang, links een voorkamer, de keuken en
een slaapkamer die eigenlijk als kast was bedoeld. De voorkamer stond vol met een jarenoude
voorraad blikken voedsel en het voormalig groene meubilair van mijn
ouders. Zij was zeer proper, altijd gelakte nagels en verzorgd gekleed.
Al haar spaarcenten en boedel zijn op de vuilnisbelt beland op initiatief van
haar zus tante Toos Lelieveld. Leuk tienduizenden pensioen guldens
weggegooid met het als kluis fungerend matras.
Op het sterfbed van haar moeder beloofde tante Toos haar te blijven
steunen en heeft zij samen met haar man Herman lelieveld ook jarenlang
financieel ondersteund. (Bron dochter Ria van Keulen-Lelieveld).
Foto Riek sep 1958

Volgens mijn nicht Ria lelieveld is zij aan een darminfectie in het ziekenhuis overleden, zij was al
enige tijd depressief. Zij heeft nog kennelijk negen dagen geleefd alvorens zij in het ziekenhuis
werd opgenomen, waar zij uiteindelijk aan haar ontstekingen is overleden. Daarna is zij op kosten
van de gemeente begaven in begraafplaats Jonkerbos.
Kinderen
1
2
3
4-7

1921? Hemmie? Cuijpers - kind van een boer uit St.
Anthonis.
1932 Peter Johan Wilhemus Weijers, kind van Peter
Johan Weijers.
1934 Mary Weijers, kind van Peter Johan Weijers.
Ja, alle kinderen ontnomen circa 19xx.
Hemmie Cuijpers met Elly, Jacques en Yvonne Lelieveld

Woningen
24 april 1903

Boxmeer, Keistraat 99A & 100 (Nu steenstraat)
Zie scan Bevolkingsregister BHIC akte 148.
10 maart 1927
Bemmel Het Bosch, Julianaplein 9.
Zie scan Bevolkingsregister BHIC akte 182.
11 januari 1928 Terug in Boxmeer.
13 januari 1928 Nijmegen, St.Annastraat 42.
20 juni 1928
Terug in Boxmeer.
24 augustus 1929 Samen met gezin Heinrich Weijers naar Brun ssum met toekomstig
echtgenoot Peter Johan Weijers tot 25 september 1929 vandaar naar
Beugen.
5 maart 1931
Brunssum > Beugen-Nuth na huwelijk Peter Johan Weijers.
1936
2 e Walstraat 12 – Nijmegen, na scheiding.
1960
Nijmegen, Woonwagenkamp St.Teunismolenweg
1968-1970
Nijmegen, Postweg 61
1984
Nijmegen, Waldeck Pyrmontsingel 13
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Opleiding
Oefen borduurlap. Hangt al jaren in de keuken
van Ria van Keulen-Lelieveld, nu bij mij.
1916 Riek ging na de lagere school naar de
zogenaamde Voorschool in het Kasteel Boxmeer
van de nonnen aldaar. Naast het ziekenhuis was
er tevens een privaatschool voor de rijkeren uit het dorp. Van andere scholing
van Riek is niets bekend.
Bron
BHIC
Brabants Historisch Informatie Centrum
Geregistreerde
Henrica T.E. Cuijpers
Woonplaats
Boxmeer
Geboortedatum
24-04-1903
Soort registratie bevolkingsregister
Plaats
Boxmeer
Periode
1921-1930
Deel
Bevolkingsregister deel 1
Pagina
182 / 148
Toegangsnr.
7025
1913 Cuijpers Lisa, Albert, Riek & Toos.

Inv.nr.
Aktenummer
Regel 3
Aktenummer

2010
148
geboorte kind H.T.E. Cuijpers
182
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Kind

regel 3 Verhuizing 10-03-1927 naar t Bosch Julianaplein 27

Bron

Brabants Historisch Informatie Centrum
Henrica T.E. Cuijpers
Geboortedatum
vrijdag 24 april 1903
Woonplaats
Boxmeer
Gebeurtenis
Registratie
Documenttype
Bevolkingsregister
Erfgoedinstelling
Plaats instelling
's-Hertogenbosch
Collectiegebied
Noord-Brabant
Archief
7025
Registratienr
2010
Pagina
182
Registratiedatum 1921
Akteplaats
Boxmeer
Collectie
Bron: boek, Deel: 2010, Periode: 1921-1930
Boek
Bevolkingsregister deel 1
Bron
Regionaal Historisch Centrum Limburg
Archief
12.078
Registratienummer 23
Aktenummer
1
Registratiedatum 17 februari 1931
Akteplaats
Nuth
Bruidegom
Peter Johan Weijers
Geboorteplaats
Gennep
Geboortedatum
woensdag 6 december 1911
Leeftijd
19
Beroep
mijnwerker
Vader bruidegom Heinrich Weijers
Beroep
grondwerker
Moeder bruidegomMaria Robben
Beroep
Zonder
Bruid
Henrica Theodora Elisabeth Cuijpers
Geboorteplaats
Boxmeer
Geboortedatum
vrijdag 24 april 1903
Leeftijd
27
Beroep
zonder
Vader bruid
Martinus Wilhelmus Cuijpers
Beroep
expediteur
Moeder bruid
Petronella Hendrica Hoenselaars
Beroep
Zonder
Gebeurtenis
Huwelijk
Datum
dinsdag 17 februari 1931
Gebeurtenisplaats Nuth
Documenttype
BS Huwelijk
Erfgoedinstelling
Opmerking
Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 24-09-1936 rechtbank Arnhem.
In 1916 stond P.J. Weijers geregistreerd in Beugen en Rijkevoort (nabij Boxmeer).
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Hemmie Cuijpers?, 1921 zoon van Henrica en ??.
Piet was 4 jaar toen de ouders scheiden, Mary was toen pas 2 jaar, hun vader was toen nog pas
24 jaar. De twee kinderen zijn of ter adoptie of in een kinderhuis terecht gekomen. Hun oudere
broer Hemmie woonde bij opa en oma Cuijpers in Boxmeer. Dit alles moet nog worden
uitgezocht. Ook op latere leeftijd in Tilburg zwegen zij beide over het verleden, kennelijk uiterst
pijnlijke herinneringen.
Peter Johan Wilhelmus (Piet) Weijers (54), zoon van Peter en Henrica.
geboren op 28 november 1932 in Nijmegen en overleden op 30 oktober 1987 in Tilburg, 54 jaar
oud.
Gehuwd te Tilburg 14 april 1959 met Christina (Tiny) Adriana Maria van Pelt (76), geboren
27 november 1933 in Tilburg en overleden 21 april 2010 te Tilburg. Zij kregen vier kinderen.
Mary Weijers, dochter van Peter en Henrica.
geboren op 1 december 1934 in Nijmegen en overleden op 24 juni 2009 in Tilburg, zij was toen
74 jaar oud. Zij is gehuwd met Franciscus (Frans) Gerardus Wilhelmus Maria van Gorp. Zij
hadden geen kinderen. Latere partner Frans Smulders. Lees hierna alles over de familie Weijers.
Verder nog 4 kinderen gehuwd met een Belg, vader(s) onbekend.

Woningen
Waar tante Riek exact heeft gewoond is onduidelijk. Tijdens haar huwelijk met Peter Johan
Weijers woonde zij kennelijk tot 1932 in Nuth. Bij Peter had zij twee kinderen.

Vanaf 1932 tot anno 1951 woonde zij Tweede Walstraat 12 in Nijmegen.
Anno 1960 woonde tante Riek op het woonwagenkamp De Draaiom aan de St. Teunismolenweg
nabij het Maas-Waalkanaal en Graafseweg. Tante Riek heeft een aantal jaren circa 1968-1970
daar gewoond en in een schuurtje naast het woonhuis aan de Postweg 61. Op deze plaats is nu
anno 2010 een kantoortje gebouwd. Daarnaast verbleef zij vaak in haar zelfbouwcaravan op de
kwakkenberg camping. De inmiddels zwaar verwaarloosde caravan heb ik anno 1977 ter plaatse
gesloopt. Het wielbasisframe was van een Volkswagenbusje. Dit frame heb ik met laswerk van
zwager Hans Koop omgebouwd tot aanhangwagen
die tot op de dag van vandaag (2014) nog steeds
door mij in gebruik is.
1961 Riek Cuijpers.
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Een leuk stukje over het voormalige woonwagenkamp.
Bron: www.Noviomagus.nl
Toon Snippert 15-02-10: Zoon van Veldwachter Snippert (in de volksmond genoemd “de
Snippert), die hier en daar werd genoemd in de gelezen stukken. Ik was erg ingenomen met
deze vertellingen over mijn buurt. Zelf geboren in 1927, ging ons gezin: Vader, Moeder en twee
zonen Jan en Antoon in 1928 naar de politiepost aan de Graafseweg 475. Later zijn er nog een
zoon Martin en dochter Jo hier geboren.
Vader was daar Veldwachter (Onbezoldigd Rijksveldwachter, d.w.z opsporingsbevoegdheid
buiten de gemeentegrens) van 1928 tot 1949. Zijn bewakingsgebied betrof: Hees-Neerbosch,
waaronder de Dukenburg. Tevens had hij het toezicht op het woonwagenkamp, gelegen aan de
Sint Teunismolenweg. De gemeentelijke vuilnisbelt, de school voor de kinderen van het
woonwagen-kamp en de gashouder lagen aan dezelfde weg. Mej. Kalweij zwaaide daar de
scepter op die school.
Veldwachter Snippert was op het kamp: dokter, geestelijke (pastoor/dominee) vrederechter en
als het nodig was ook politieman. Hij zorgde, dat het op het kamp netjes was, geen rommel
rond de woonwagens. De meeste mannen waren handelaren in oud-ijzer en lompen. Van ruzie
op het kamp hoorde ik weinig. Af en toe vertelde vader wel dat een paar families ruzie hadden,
daar bleef het bij. Een keer had men het Hoofdbureau gebeld. Het Hoofdbureau stuurde een
soort overvalwagen met een stel dienders erin. Vader kwam op zijn fiets en had zijn diensthond
bij zich. Hij ging het kamp op, regelde de zaak, de dienders hoefden niet uit de wagen te
komen. Een onderzoek instellen op het kamp, door wie ook, had geen zin. Men wist niets, zei
niets en had niets gezien. Het was daar een gesloten gemeenschap, zeker naar de buitenwereld.
Men werd niets wijzer. Alles liep, wat dat betreft, via de Snippert. Rond de Nijmeegse Kermis,
stonden er soms 200 woonwagens op het kamp. Velen van hen bleven vaak de komende winter
op het kamp. Rondtrekkende zigeuners kregen een aparte hoek. Dat was beter, zei vader. Die
mensen kennen geen rust.
De oorlog kwam en dat ging ook niet aan het kamp voorbij. De bezetter wist ook, dat je op het
kamp niets wijzer werd en niemand thuis was. Wanneer er een inval werd gedaan, wist mijn
vader daar altijd van. Wij hadden een feilloos waarschuwingssysteem, dat goed werkte. Ik heb
niet gehoord, dat er ooit op het kamp iemand werd betrapt of afgevoerd. Ik vroeg vader daar
wel naar. Hij zei dan: Och jongen, wat heb je er aan, als je het weet en daar bleef het bij. Ons
vader is in 1949 met pensioen gegaan en in 1979 gestorven. Hij is 91 jaar geworden. Het vak
van mijn vader was een mooi vak. Zelf ben ik 40 jaar bij de politie geweest.
Nijmegen - Postweg 49

SECTIE
H
PERCEEL
02204
Plaats Nijmegen
Straat POSTWEG 61
Postcode
6523 KS
Bouwjaar
1926
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Nijmegen – Waldeck Pyrmontsingel 13

KADGEM HTT02
Sectie
A
Perceel 07727
Plaats
Nijmegen
Straat Waldeck Pyrmontsingel 13
Postcode 6521 BA
Bouwjaar 1898

De woningen zijn in
2008 volledig nieuw
herbouwd. De
straat heet nu:
Stenenkruisstraat.

220629 Van Ria Lelieveld, hallo René.
Wat veel werk weer verricht. Heel bijzonder dat familie verhaal mbt Weijers Tilburg.
Ma (Toos) was bij Riek nog in het ziekenhuis geweest en zij heeft niet over geld gesproken. Kan
nooit veel geweest zijn. René: ik deed al haar administratie en zij stopte circa 100,- tot 200,- per
maand in het matras dat zij of ik contant ophaalde bij het Postkantoor.
Jules en ik zijn met pa en ma naar afscheid geweest en om daarna haar huis leeg maken, Jules
reed natuurlijk. Enkele kleine schilderijtjes die zij van ons had gekregen en nog 2 vazen van oma,
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die destijds op de Beugenseweg op de schoorsteenmantel hebben gestaan hebben wij aan Yvonne
gegeven. Nu staan deze 2 vazen bij Carin. Wij zijn natuurlijk niet naar de vuilstort geweest en
hebben ik dacht de Kringloop of een ander bedrijf het huis laten ontruimen.
De letterdoek is nu in jouw bezit. Deze hebben een waarde. In Noord-Holland is een museum met
deze oude doeken.
Heel veel groeten Ria
Stamboom Cuijpers
Versie 1.28 170119

Geocom upload:
Auteur René Martens

IV

V

VI

VII

Willem Cuijpers (81)

Martinus Wilhelmus Cuijpers
(82)

Henrica (Riek) Theodora
Elisabeth Cuijpers

Hemmie? Cuijpers

Wanroij - 23 februari 1838

4

Haps - 01 augustus 1870

7

Boxmeer - 24 april 1903

Beers - 23 augustus 1919

Eindhoven - 10 februari 1952

Nijmegen - 19xx

Haps - 21 april 1863 gehuwd

Beers - 15 april 1901 gehuwd

Nuth - 17 februari 1931 gehuwd - gescheiden

Elizabeth Arts (79)

Petronella Hendrica
Hoenselaars

Peter Johan Weijers

Haps - 09 januari 1829

Groot Linden - 10 juli 1879

Gennep - 06 december 1911

Beers - 11 november 1908

Boxmeer - 06 juni 1950

7

Boxmeer - 1936?

Peter Johan Wilhelmus Weijers
(54)
2

Nijmegen - 28 november 1932

4

Tilburg - 30 oktober 1987

Tilburg - 14 april 1959 gehuwd
Christina Adriana Maria van
Pelt
Tilburg - 27 november 1933

Mary Weijers (74)
Nijmegen - 1 december 1934

?

Tilburg - 24 juni 2009

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

S to p

Boxmeer - 31 oktober 1926

Ria Lelieveld

2

Einhoven - 07 januari 1936

Catharina (Toos) Johanna Maria
Cuijpers (85)

Elly lelieveld

Boxmeer - 16 januari 1907

Eindhoven -

Eindhoven - 30 december 1992

Yvonne Lelieveld

gehuwd met

Eindhoven - 12 april 1948

Hermanus Cornelis Antonius
Lelieveld
Leiden - 17 april 1904

Jack Lelieveld
6

Eindhoven - 04 mei 1989

2

S to p

2

Eindhoven -

Carin Lelieveld

2

Eindhoven - 12 april 1948

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

Herma Lelieveld
S to p

2

Eindhoven - 10 augustus 1951

Boxmeer - 10 februari 1947

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

Marion Martens

gehuwd

Nijmegen - 08 november 1946

Joop Martinus Theodorus
Martens (76)
Nijmegen - 23 mei 1900

3

Voorschoten - 04 november 2014
2

Nijmegen - 1976

René Albertus Maria Martens

3

Nijmegen - 30 juli 1949

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
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Dossier Peter Johan Weijers Sr.
Geboren

06 december 1911 in Beugen (Gennep).

Overleden

24 september 1986 in Nijmegen.

Op 6 april 1939 2e huwelijk met:
Helena Maria Versteegen
Geboren
Groesbeek 29 september 1897.
Overleden Nijmegen 1 mei 1969.
Kinderen uit dit huwelijk: Niet bekend.
1e Huwelijk
Bruidegom
Peter Johan Weijers
Geboortedatum
06-12-1911
Geboorteplaats
Gennep (Beugen)
Leeftijd
19
Bruid
Henrica Theodora Elisabeth Cuijpers
Geboortedatum
24-04-1903
Geboorteplaats
Boxmeer
Leeftijd
27
Vader van de bruidegom Heinrich Weijers
Moeder van de bruidegom Maria Robben
Vader van de bruid
Martinus Wilhelmus Cuijpers
Moeder van de bruid
Petronella Hendrica Hoenselaars
Gebeurtenis
Huwelijk
Datum
17-02-1931
Gebeurtenisplaats
Nuth
Documenttype
BS Huwelijk
Erfgoedinstelling
Regionaal Historisch Centrum Limburg
Plaats instelling
Maastricht
Collectiegebied
Limburg
Archief
12.078
Registratienummer
23
Aktenummer
1
Registratiedatum
17-02-1931
Akteplaats
Nuth
Collectie
Burgerlijke Stand in Limburg: Nuth, 1796-1942
Boek
Burgerlijke Stand in Limburg: Nuth
Opmerking
Huwelijk ontbonden door echtscheiding op 24-09-1936.
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Peter heeft na zijn scheiding van Riek geen contact meer onderhouden met zijn beide kinderen
Peter & Mary. Beide zijn in moeizame adoptiesituaties terecht gekomen.
Geboorte Helena Maria Versteegen, 29-09-1897
Aktenummer
145
Aktedatum
29-09-1897
Akteplaats
Groesbeek
Geboortedatum
29-09-1897
Geboorteplaats
Groesbeek
Kind
Helena Maria Versteegen
Moeder
Willemina Janssen
Vader
Peter Versteegen
Aktesoort
Normaal
Toegangsnummer 0207 Burgerlijke stand Gelderland, dubbelen
Inventarisnummer 4532
Woningen
30 augustus 1916 Berg en Dalseweg 446.
7 september 1919 Houtstraat 23a.
8 juni 1920 Fransestraat 34.
Begraafplaats Jonkerbos Nijmegen
Helena Maria Versteegen
29-09-1897
71 Graf: v12 ry 06 2634.

01-05-1969

2e Huwelijk
Bruidegom
Peter Johan Weijers
Beroep
Koopman
Leeftijd
27
Bruid
Helena Maria Versteegen
Beroep
zonder beroep
Leeftijd
41
Vader van de bruidegom Heinrich Weijers
Beroep
betonarbeider
Moeder van de bruidegom Maria Robben
Beroep
zonder beroep
Vader van de bruid Peter Versteegen
Beroep
schoenmaker
Moeder van de bruid Willemina Janssen
Beroep
zonder beroep
Gebeurtenis
Huwelijk
Datum
06-04-1939
Gebeurtenisplaats
Nijmegen
Documenttype
BS Huwelijk
Erfgoedinstelling
Gelders Archief
Plaats instelling
Arnhem
Collectiegebied
Gelderland
Archief
0207A
Registratienummer 13390-20
Aktenummer
125
Registratiedatum
06-04-1939
Akteplaats
Nijmegen
Collectie
Nijmegen, Huwelijken
Boek
Nijmegen, Huwelijken
Piet & Mary Weijers
Beide kinderen van tante Riek Piet & Mary zijn kennelijk na de scheiding van hun ouders door
adoptieouders opgevangen. Volgens de kleinkinderen hadden broer en zus daar geen fijne
herinneringen aan en wilde daar ook niet over praten.
Fijn was het om te horen dat Piet, zijn vrouw Tiny & Mary altijd een warme band met elkaar
hadden. Wel hebben zij later een goed leven gehad in Tilburg samen met de vier (klein)kinderen
van Piet.
Delia en René hebben nu deze familie ontmoet en het was dan ook een bijzonder en gastvrij
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gebeuren, waarvoor wij zeer dankbaar zijn met deze voor ons nieuwe hartelijke Brabantse familie.
Vader Piet is altijd slager geweest evenals zijn zoon Ron jarenlang is geweest.

220715 Tilburg: Marja, Silvia, achterneef René, Rosemarie & Ron Weijers.
Dossier Mary Weijers
Geboren
Overleden

Nijmegen, 1 december 1934.
Tilburg, 24 juni 2009.

Gehuwd met:

Franciscus (Frans) Gerardus Wilhelmus Maria van Gorp. Zij hadden geen kinderen.
Latere partner: Frans Smulders.
Mary Weijers lijkt wel heel sterk op haar moeder Riek, evenals haar kleindochters. Mary, een knap
meisje toch…
Riek Cuijpers 1918 (15).
Mary Weijers 1959 (25).

2004 Mary Weijers (70).
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Dossier Peter (Piet) Johan Wilhelmus Weijers jr

2000 Tineke Weijers.
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Kleinzoon Ron Weijers
Kleinzoon Ron wist aanvankelijk niet beter dan dat zijn vader Peter in
Wijchen was geboren in plaats van Beugen bij Boxmeer en wisten ook niet
beter dan dat vader Peter & zus Mary weeskinderen waren. Vader Piet en
Ron hebben jarenlang samen gewerkt als slagers in een supermarkt.
Alle nu door René aangeleverde informatie heeft wel de nodige impact
gehad op deze (gezellige) Weijers familie.
Ron schreef daarover het volgende:
Hier een berichtje uit Tilburg. Ik ben Ron Weijers. De zoon van Piet Weijers (uw achterneef).
Ik had al eerder een berichtje willen sturen maar ik heb echt wel even tijd nodig gehad om alles te
laten bezinken. Ik heb de berichtjes en mailtjes die u naar mijn zwager Robert heeft gestuurd echt
wel meerdere keren moeten lezen en ik ben net zoveel blij als geschrokken van alle verhalen uit
het verleden van ons pap en zijn zus Mary. Echt heel heftig allemaal. Het is ook een compleet
ander verhaal als dat ik altijd van ons pap heb gehoord. Als hij er al iets over vertelde want hij
hield alles het liefst voor zichzelf. En zo ook zijn zus Mary. Ik vind het nog steeds heel moeilijk te
bevatten dat we zonder dat we het wisten een opa en oma hadden die zelfs nog niet zolang voor
ons pap zijn gestorven. Talloze vragen zijn al door mijn hoofd gegaan die ik nog graag aan ze had
willen stellen met deze wetenschap, maar dat gaat helaas niet meer. Ik ben blij dat u de tijd en
moeite wilt nemen om vrijdag naar mij (ons) toe te komen om er samen met ons over te
praten. Misschien dat we zo elkaar wat dingen kunnen vertellen waar we allemaal weer wat mee
verder kunnen. Alles heeft me best flink aangegrepen dus ik kijk er echt naar uit. Daarom tot
vrijdag en u bent van harte welkom.
Groeten Ron Weijers.
De andere kinderen van Riek.
Zoon Hemmie en de andere vier kinderen wordt nog verder onderzocht.

Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück - 1939-1945.
In het Pruisische dorp Ravensbrück, gelegen bij het
toenmalige Mecklenburgse kuuroord Fürstenberg, gelegen
aan de Schwedtsee, liet de SS in 1939 het grootste
vrouwenconcentratiekamp op Duitse bodem bouwen.
In Ravensbrück hebben rond de 1000 Nederlandse
vrouwen gevangen gezeten. De meeste van hen hadden
verzet gepleegd tegen de Duitse bezetting. Ze hadden
Joden geholpen met het vinden van schuilplaatsen, wapens
getransporteerd voor het verzet, Amerikaanse en Engelse
piloten die waren neergeschoten helpen te ontkomen, verzetskranten rondgebracht,
persoonsbewijzen vervalst enz.
De grootste groep Nederlandse vrouwen arriveerde uit het Nederlandse concentratiekamp Vught in
september 1944 in Ravensbrück. In Vught waren de Duitsers reeds begonnen het kamp te
ontmantelen.
De vrouwen waren onder de meest afschuwelijke omstandigheden naar Ravensbrück
getransporteerd, omdat de nazi’s bang waren voor de druk van de geallieerde troepen. De Duitsers
hadden kans gezien om in twee dagen tijd alle gevangenen naar Duitsland af te voeren.
In het voorjaar van 1939 werden de eerste vrouwelijke gevangenen uit het concentratiekamp
Lichtenburg naar Ravensbrück overgebracht. In april 1941 werd een mannenkamp toegevoegd,
wat onder het bewind van de commandant van het vrouwenconcentratiekamp viel. In juni 1942
werd in de directe omgeving het zogenaamde ‘Jugendschutz-lager Uckermark’ voor jonge vrouwen
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en meisjes opgericht. Tot 1945 werd het vrouwenconcentratiekamp gestaag uitgebreid. Als
onderkomen voor de gevangenen liet de SS steeds meer barakken
bouwen, in de herfst van 1944 werd bovendien een tent geplaatst.
Binnen de kampmuur ontstond een industrieafdeling met bedrijven
voor traditioneel vrouwenwerk als kleermaker, weven en vlechten.
Naast het kamp bouwde de Firma Siemens & Halske 20 werkplaatsen,
waar de gevangenen vanaf de nazomer van 1942 dwangarbeid
moesten verrichten. In de loop van de oorlog ontstonden in het hele
Duitse Rijk meer dan 40 buitencommando’s waar de gevangenen uit
Ravensbrück onder dwang te werk werden gesteld.
In de jaren 1939-1945 zijn in Ravensbrück ongeveer 132.000 vrouwen en kinderen en 20.000
mannen als gevangene geregistreerd, waaronder ca. 1000 Nederlandse vrouwen.
Op 6 september 1944 werd bij nadering van de geallieerde legers het kamp Vught ontruimd en
dit had tot gevolg dat er ca. 750 vrouwen naar Ravensbrück werden getransporteerd. Een groot
aantal van deze vrouwen ging vanuit Ravensbrück op transport naar zogenaamde arbeidscommando’s, zoals Telefunken in Reichenbach en IG-Farben in Dachau. De achtergeblevenen
werden bij Siemens en andere commando’s in Ravensbrück te werk gesteld.
In Ravensbrück zijn 215 Nederlandse vrouwen overleden.
Ongeveer 1.000 jonge vrouwen kwamen terecht in het ‘Jugendschutzlager Uckermark’. De
gevangenen van Ravensbrück waren afkomstig uit meer dan 40 landen. Onder hen waren joden,
alsook Sinti en Roma. Tienduizenden werden vermoord, stierven door honger, ziekte of door
medische experimenten. In het kader van de actie ’14f13′ werden gehandicapte gevangenen en zij
die als arbeidsongeschikt werden beschouwd, vermoord. In de gaskamer van het ‘herstellingsoord’
Bernburg werden met hen ook joodse gevangenen vermoord.
Aan het eind van 1944 werd naast het crematorium een provisorische gaskamer ingericht. Hier liet
de SS tussen eind januari en april 1945 circa 5.000 tot 6.000 gevangenen vergassen.
Vlak voor het einde van de oorlog evacueerden het Internationale-, het Zweedse- en het Deense
Rode Kruis ongeveer 7.500 gevangenen naar Zweden, Zwitserland
en Frankrijk. Ongeveer 280 Nederlandse vrouwen zijn naar
Zweden geëvacueerd. Op grond van een ontruimingsbevel van
Himmler liet kampcommandant Fritz Suhren de 20.000
overgebleven gevangenen in meerdere marscolonnes te voet naar
het noordwesten voeren. Op 30 april 1945 bevrijdde het
Rode Leger het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück, waar op
dat moment nog zo’n 2.000 zieke gevangenen verbleven.
Met de bevrijding was het leed voor de meeste vrouwen, mannen en kinderen nog niet geleden.
Velen van hen stierven in de daarop volgende weken, maanden en jaren. Ook de overlevenden
leden nog tientallen jaren na hun bevrijding aan de gevolgen van hun gevangenschap in het
concentratiekamp.
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