
Nijverheid en handel op de Maas in de Middeleeuwen. 
De nijverheid in de Limburgse streken ten noorden van Luik was in de vroege Middeleeuwen 
van weinig betekenis in dit overwegend agrarische gebied. Het industriële centrum lag ten
zuiden van Luik in plaatsen als Dinant en Huy. Voor de handel was de streek tussen Luik 
en Nijmegen een doorgangsgebied. De streek zelf had er weinig direct aandeel in. De 
landwegen waren zo slecht dat handelaars en reizigers moesten uitwijken naar de 
waterwegen, de Maas en haar zijrivieren. Tot in de vroegmoderne tijd werden thans niet 
meer bevaren riviertjes als Roer en Niers voor de scheepvaart gebruikt. Hoofdverkeersader
was de rivier de Maas voor de zuid-noord en de oude Romeinse weg van de Atlantische kust 
naar Keulen voor de west-oostverbinding. Waarschijnlijk zijn plaatsen als Meeswijk, 
Wessem, Blerick samen met Venlo en Blitterswijk oude pleisterplaatsen langs de Maas; zij 
liggen ongeveer dertig kilometer uit elkaar, gelijk aan een dag varen stroomopwaarts. De 
vondst van een door Tongerse schippers gesticht altaar voor de godin Viradecdis in 
Vechten (Utrecht) kan een uitvloeisel van de Maashandel zijn. Maastricht vormde een 
centrum met zijn brug over de Maas, een munthuis in de zevende en een tolkantoor in de 
tiende eeuw. De invloed van Maastricht is nawijsbaar in Dorestad. Wat er over de Maas 
vervoerd werd, is niet bekend. Op het einde van de zesde eeuw bezong de dichter Venantius
Fortunatus (c. 535-na 600) de rivieren Moezel, Aisne en Maas. Van de Maas zei hij: 
aut Mosa dulce sonans, quo grus ganta anser olorque est, 
triplice merce ferax (alite pisce rate). 
(De zacht ruisende Maas, waar kraanvogel, gans, eend en zwaan leven, 
Draagt drie koopwaren: vogel, vis en vlot). 
Uit deze regels heeft men wel willen afleiden, dat de Maas met haar vlotten een van de 
grote scheepvaartroutes van het Merovingische Gallië was. Het rate (vlot) betekent hier 
echter veeleer gebundeld hout, een houtvlot, wat ook beter past bij vogel en vis, en niet
een vervoermiddel, een 'vlot' als drager van hypothetische koopwaren. In Venantius' tijd 
vond er een verschuiving van de handelsroutes plaats. Waar eerst de weg via Rhône en Rijn
de hoofdverkeersas was tussen de Middellandse Zee en het Noorden, begon de handel zich nu
via de Maas te verplaatsen. Toen en later zullen over de Maas producten vervoerd zijn van
landbouw en veeteelt en van de messingindustrie in de plaatsen ten zuiden van Luik; 
bovendien in de zevende eeuw slaven uit Engeland, die naar de slavenmarkt in Verdun 
gingen. Rond 1000 richtte de Maashandel zich op steden als Keulen, Londen en Goslar. De 
Maassteden vormden een eigen economisch gebied, geheel los van de Nederlanden. Er was 
weinig passieve handel; kooplieden van elders kwamen er zelden. De transporten over de 
Maas in deze tijd omvatten zink, tin, steen, leisteen en kleiwaren. De middeleeuwse 
betekenis van de rivier de Maas als handelsader is in het verleden overschat. De Maas zou
de as zijn geweest voor de eenheid en economische voorsprong van het Maasgebied, waar de 
steden continuïteit kenden en de Noormannen geen breuk veroorzaakt hadden. De bronnen 
geven hier geen aanwijzingen voor; zowel de geschreven als de monetaire bronnen zijn te 
summier, terwijl continuïteit van bewoning in Romeinse nederzettingen langs de Maas tot 
nu toe slechts is aangetoond voor Maastricht en Huy. Er waren maar twee plaatsen van 
belang: Verdun en Maastricht. De Maas heeft nooit die rol gespeeld die de Rijn had, want 
de Maas miste de landweg, die de Rijn over zijn gehele traject begeleidde. Overigens was 
de rivier tussen Maastricht en de Zuiderzee voor de handel van groter belang, dan het 
gedeelte van de rivier ten zuiden van de stad. Daar volgde het verkeer veeleer de oude 
Romeinse wegen. 

Zie http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00000791/images/index.html?
id=00000791&groesser=150&fip=193.174.98.30&no=&seite=163 

LIBER SEPTIMUS   Ad Gogonem   IV
Nubila quae rapido perflante Aquilone venitis,
pendula sidereo quae movet axe rota,
dicite qua vegitet carus mihi Gogo salute,
quid placidis rebus mente serenus agit:
si prope fluctivagi remoratur litora Rheni,
ut salmonis adeps rete trahatur aquis;
an super uviferi Mosellae obambulat amnem,
quo levis ardentem temperet aura diem,
pampinus et fluvius medios ubi mitigat aestus:
vitibus umbra rigens, fluctibus unda recens;
aut Mosa dulce sonans, quo grus ganta anser olorque est,
triplice merce ferax (alite pisce rate)
an tenet herbosis qua frangitur Axona ripis,
cuius aluntur aquis pascua prata seges?
Esera? Sara? Cares? Scaldis? Sate? Somena? Sura?
seu qui Mettis adit de sale nomen habens? 
aut aestiva magis nemorum saltusque pererrans
cuspide, rete feras hinc ligat, inde necat?
Ardenna an Vosagus cervi caprae helicis uri
caede sagittifera silva fragore tonat? 
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seu validi bufali ferit inter cornua campum,
nec mortem differt ursus onager aper?
an sua rura colens exusta novalia sulcat
et rude cervici taurus aratra gemit?
sive palatina residet modo laetus in aula,
cui scola congrediens plaudit amore sequax?
an cum dulce Lupo pietatis iura retractant
consilioque pari mitia mella creant,
quo pascatur inops, viduae solacia praestent,
parvus tutorem sumat, egenus opem?
quidquid agunt, pariter felicia vota secundent,
et valeant Christi regis amore frui.
vos precor, o venti, qui curritis atque reditis,
pro Fortunato nuntia ferte suo.
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17 augustus 1275  ASSELT - Gegevens inzake de vaststelling van de grensscheiding tussen 
Roermond, Asselt, Swalmen en Beesel enerzijds, en Wessem, Beegden, Haelen, Horn, Buggenum
en Neer anderzijds, met toestemming van graaf Reinoud [I] van Gelder.

“In nomine domini amen, judex et scabini de Ruremonde, totaque communitas de Assel, de 
Swalmen et de Beesel ab una parte nec non judex et scabini de Wessem, de Beegde, de 
Halen, de Horne, de Buggenem et de Nere, ex altera vero parte, universis et singulis, ad 
quos pntes litera pervenient salutem, et cognoscere veritatem: quoniam status hominis 
fragilis est, et humana men labilil, cautum est solertia, quatenus ea quae posterius sunt
pronuncianda, scripti testimonio roborentur, idesque noverint tam praesentes quam futuri,
quod nos nostri cum antiquioribus hominibus ambarum terrarum praedictarum, generaliter 
mediantibus, voluntate, justu et consensus illustris principis magnifici et potentis 
domini, domini Reijnoldi comitis Gelriae et Zutphaniae, et nobilis viri domini Wilhelmi 
de Horne nrorum, dominorum carissimorum, officiatorumque eorrundem, praecepti inducti 
eramus moti et coaiti super unam demonstrationem, arconduitionem, palationem et 
limitationem quae vulgariter dictae sunt bewijsinge, beleijdinge, selinge ende neijninge,
de limite vel via juxta Mosam de Assel, dictam den lijnpade van der Masen, quam limitem 
seu viam dictam, dominus Rutgerus de Assel miles, a nobili viro domino de Horne tenet in 
feodo, cum omnibus jus attinentijs et condependentijs, videlicet omni supremo dominio, 
cum judicio terra et Mosa in ambobus lateribus, atqua ripis Mosa infra limitem vel viam 
dictam den lijnpad, cum piscatura in Mosa, in ambobus lateribus et ripis, cis at citra 
Mosam, nec non cum agris et accrescentijs in loco dicto den Tolle prout omnia ista jam 
recitata/in simul ab antiquo jacentia sunt et sita inter locum vel terminum, dictum der 
Schalen vel der Lingen, supra Assel, et inter dimidium ampnim in Haenssem, inferius infra
palos et divisionem infrascriptos, qui limes vel via dicta die Lijnpade seu bona feodalia
superius tacta, cum omni supremo dominio et judicis in terra et Mosa, cum thelorico, nec 
non cum piscatura, antiqua consuetudine, adventione, palatione et distinctione praedictae
limitit seu feodi omnibus suis pertinentijs coannexis, sicuti superius partim sunt 
declarata, et prout inferius sufticienter specificabuntur, et ordinatum distinguentur, 
cum omni et generali concordantia servorum ambarum terrarum praedictarum, eorum, 
nostrorumque unanimi assensu et consensu fuerunt, atque sunt circondicta et 
pertestificata, nec non per eorum, qni nrorum, juramentor, tactis sacrosaratis, 
demonstratix distinata, specificata, perpalata, palem en notoriae divisa et segregata, et
dominus Rutgerus praedictus, suique parentes et antecessores ejusdem praefatum limitem, 
seu viam jam dictam bena feodalia semper de senio ad senium successive obtinuerunt et 
possederunt, in vexate ab aliquo, sed pacifice et quiete in omni modo et forma juris, 
si..ti pns litera inferius seriatim exprimit, eludicat et testator: primus palus et 
distinetis praedicta limitis seu feodi, incipit supra Assel in loco dicto der Scalero vel
des Lingen palat, specificat et distinguit limitem vel viam dictam den Lijnpat seu feodum
in ambobus lateribus et rijxs a Mosa, lateque per spacium sexaginta pedalium, super 
terramo, vel tam remote prout unus vir stando cum uno pede in littore/Mosae, et cum 
vomere a rijsa posterit super terrano proijcere, et ita condescendo in ambobus lateribus 
et ripis praedictae Mosa, usque in dimidium ampnem in Haensem in super est sciendum, 
quidquid minus juste et excessive in hac limite seu feodi palis et distinctionibus 
praedictis, super terrano et Mosam, cecederit, de homicidis, furto, aut de quibuscumque 
excessibus, causis, casibus injustis, malitiosis et fore factis a supremo dominis ad 
infinium pertinendo vel attinendo, hoc idem dominus Rutgerus iudicabit tenquam dominis in
palis et distinctionibus praedictae limitis, seu feodi, coram suuis fidelibus vel viris 
homagialbus domini de Horne, ab yoso ad hoc specialiter vocandis et rogandis, discutiet 
et aequabit: quia dudem vidimus idem dominus Rutgerus inferum Vuthoven, in limite super 
littus ipsus Mosa, patibulum erigere feut et suspendit a suftocavit ibi furem captum in 
palis et distinctionibus praedictae limitis. Ulterius sisuit intranei vel extranei, ad 
venae, venditoreo, negotiatores, vel naucleri, unde sun taut quo tendunt, vel unde 
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veniunt in hanc limitem vel in palos et distinctionis antedicti Mosa, unus ponens 
cautionem potex alterius corpus aut bona arrestare, aggravare, calumniari, jus petere et 
accesctare, alter vero ponens cautionem seu fidejuscionem illico et sine mora, si ipsi 
plauvrit, posterit et valebet cum judicio ab arrestatione se dissolvere jujustis causis 
et calumnijs subdolis sibi illatis resistere, justa debita et recta persolvere, contra 
injustas, iniquas et versutas calumnias dijurare, duobus digitis tactis sacrofanctis 
prout juris est insimilibus furi, et consuetum: quoniam/idem dominus Rutgerus in hac 
limite ex dominio habet proprios sanctos quos de jue omnibus indigentibus et 
postulantibus est porrigendus: etiam vidimus in hac limite stantem argastulum cum eculio 
in quo ponebantur, vinculabantur et conservabantur illi, qui cautelam nex fideijussores 
non habebant, cum quibus causus, querimonias, excessus et sua forefacta poterant federare
seu artiorare. Praeterea omnia bona qui per hanc limitem vel palos terminos ante dictos, 
in vel extra naves veluntur vel moventur per gurgitem Mosa ascendentia vel descendentia, 
prout jus et mos est, vel fuit ab antique thelonisantur et si preveherentur non 
thelonisando, omnia bona prederentur, et in hac limite aliquae naves merosae naviarentur,
desnerentur, aut alique bona egerentur seu si ... naves implerentur et merarentur vel 
aliqua bona ingerentur, prius a theloniaris petendum ut licentiam, dando ei qua drantem 
de onerando, dictum eijnen Lichtveerlinc, sed onerando dictum eijnen Ladeveerlinc, sin 
autem qui faceret illicit de quq... marc... cecideret in excessum. Insuper si in terminis
hujus limitis aliqua bona in vel extra naves velierentur et per ventum magnum ac 
impetuosum, aut per auram turbulentam et intemperatam in fluitibis et undis jactarentur, 
itaque nautae tunerent, seu desperarent naufragari, max clamare poterunt et valebunt 
magnis vocibus theloniariae, tene quadrantem posundo ipsam super proram navis vel 
eijsciendo super terraro, et deonerarem eiscere, na..uare et se defendere in quantum 
poterunt et valebunt sine aliquot excess, aut malae/captione, sed tacendo, non clamando 
et vacuando, aut per infortunim improvisibiliter submergendo, cadent in excessum quinque 
marcarum. Ulterius sciendum est, quod piscatura in Mosa utroque littore et ripa, us et 
citra incipit, procedit et terminat in istuis limitis sui feodi palis, distinctionibus et
circonductionibus praedictis, in quo dominus Rutgeus, suique haeredes, aut istuis limitis
seu feodi conservator, aut familae, vel alius nomine esrundem, cum omnibus instrumentis 
linguijs aut ret..., mediantibus quibus piscari poterit pisces, valebit seu valebunt 
capere, loco temporibusque requisitis, sui oportunis, in illis latere et ripa Mosa, 
versus Assel, vel versus terram de Horne, super campum, un utroque littore ejusdem Mosa, 
cum suis rethibus et sagenis, ex vel eas immitendo, ducendo et extrahendo toties quoties 
indiqurunt, et ipsis visum fuerit expedire, etiamsi infra palos, limites et distinctions 
antedictos ab illa parte, lateris Mosa supra littus ipsuis terra versus Assel vel versus 
terram de Horne lingnorum, aliquae aurescentiae creverunt, fuerunt et orirentur ultra 
modum, piscatores eorundem injicientes aut injecturisattrahentes aut attractionis sua 
rethia et sagenas, intra vel extra Mosam, pro piscibus caoiendis impediendo hac hi 
abiscero poterunt vellere et detroncare, in tanta multitudine et quantitate sicuti ipsi, 
vel ipsis ad hoc fuerit necessarium, atque opus, quorumlibet contradictione non obstante,
insuper omnes medijampnes vel accrementa qui vel quae accreverunt input, aut advenerunt 
per modum aurescentiae in futurum infra gurgitem/Mosa, hos et haec, idem dominus 
Rutgerus, suique haeredes, aut conservator praedicti feodi seu eorum familia, poterunt 
perpalare, distinqueres et specificare, perplantare cum arboribus emunire, perstipare et 
persepire ad omnia eorum commode, beneplacita, atque velle, illos aqualiter feodo 
praetacto, tanquam sua propria bona possidendo. Etiam si jam dictae aurescuntiae infra 
gurgitum praedictum orate et pullulatae integraliter et indivisum ceciderunt latere ab 
illa parte Mosa, versus Assel vel versus terram de Horne, has et quidquid his occereverit
et annexunt fuerit versus Mosam et per aurementum inclinatum, omninus Rutgeru ptus aut 
sui haeredes possidebunt sicuti feodum praedictum, et obtinebunt. Praeterea omnia 
aurementa, qui vel quae accreverunt in pnti, aut ad venerint per modum accrescentiae in 
future, terra arabili, jacenti in loco dicto den Toll ab illa parte Mosae versus terram 
de Horne, vel ab illa parte Mosa versus Assel, has et hoc idem dominus Rutgerus suique 
haeredes aut jam dicti feodi conservator seu eorum familia, poterit perpalare, 
perplantare cum arboribus, emunire et ixersepere, ad omnia eorum commode, atque velle, 
illos, quam illa aequaliter feodo praetacto tanquam sua propria bona possidendo. Insuper 
est sciendum, quod sialiqui excessus, casus vel forefactae perpetrati, seu perpetrate in 
istuis limitis seu feodi palis et distinctionibus praedictis ceciderunt, quos vel quae 
idem dominus Rutgerus non poterit judicare nee exequi, tunc dominus de/Horne, tanquam 
suis feodarius erit ejus adjutor, judex et executor illos excessus, casus et forefacta 
judicando, et so ille nequierit, ex tunc comes Lossen, tanquam suus feudarius, erit quo 
adjutor, judex et excuitor, illos excessus, casus, et forefacta judicandi, et si ille 
nequierit, ex tune comes Lossen, tanquam sumnus feodominys erit ejus adjutot, judex et 
executor, casus et forefacta exequendi, et judicandi. Hae extant demonstrationes, 
circonductiones, palationes, limitationes, discussions, distinctions, nec non probationes
ab antique huc usque comprobata, declarata, manifestata, singulatim distinctae et 
specificatae, nec non jus hujus limitis et feodi praedicti, quas et quod a nris 
antecessoribus vidimus semperm audivimus, et intelleximus nris juramentis, tattis 
sacrosanctis, istud veraciter, et pro vero protestantes, quod dominus Rutgerus 
praedictus, suique praedecessores, successive de senio ad senium hanc saepedictam limitem



dictam den Lijnpat, seu feodum obtinuerunt et possederunt, omnibus modis, et forma 
praeordinatis en caplicatis. In testimonium veritatis omnum praemissorum, ex jussi, 
assensu, et consensus duorum nrorum varissimorum praedictorum, es rumdemque officiatorum,
nos judices et scabini de Roremondae et de Wessem, nne siggila pro nonis, et nris 
praesentibus literis duximus appendenda, et nos Wilhelmus dominus de Horne et de ALtena 
ob majorem certitudinem atque cautelam pramissorum omnium et singulorum, rogavimus et 
rogamus illustrum prini..m domini Arnoldum comitem de Los et de Ceijneij summum nostrum 
feodominum de limite et feodo praedicto et magnificum ac potentem nobilem virum dominum 
Reijnoldum comitem Geldriae, dominos nostros dilectos, ut ipsi omnibus 
circonductionibus/palationibus, limitationibus, conditionibus ac demonstrationibus 
superius lucide expression, consensum adhibeant, et nihilominus testimonium perhibeant 
veritati, in omnibus et singulis praemissis, nec non per sua transfixa pntes literas 
roborent et conferment ut autun praemissa vata premaneant et inconvulsa, et ad habendum 
memoriam rei gestae presens scriptum sigilli nostril appensione una cum sigillis 
praedictorum scabinorum communivimus, datum et actum anno dominica incarnationis 
millesimo ducentesimo septuagesimo quinto, sexton decimo kalendr septembris.
          Hinc instrument adjunct sunt duo transfixa pendentibus sigillis, quorum prius 
sic habet.
          Univensis presentis literas inspecturis, Arnoldus comes Lossensis et Cynalensis
salute in domini noveritis, quod nos omnes demonstrationes, circonductiones, palationes, 
specificationis et conditionis in literis praesentinus, quibus nostra presents literae 
sunt affixae, contentas, factas, et ordinatas, ratas habemus et firmas, ac eis nostrum 
impertimus assensum, et eas tanquam rite factas, per nostrum transfixum pro nobis et 
nostris, in perpetuum confirmamus in quorum omnium praemissorum evidens robur, et 
testimonium nostrum sigillum, datum anno incarnationis dominica millisimo ducentesimo 
septuagesimo quinto, sexto decimo kalendr septembris.
          Alterum autem transfixum in haec verba protenditour.
          Nos Reijnoldus comes Gerlrensis salutem et omne conuni/noveritis quod nobis 
placet et de nostro procedit consensus, voluntate et assensu, ut omnes demonstrationes, 
circonductiones, distinctiones, specificationes et conditiones presenti literae, cui 
praesens nostra litera est appenda infringatae perpetuae maneant in omni suo robore 
illaesae consistant, et vigore, prout inibi particularitur, susticenterque declarantur, 
et ipsas tanquam ritefactas, qtum in nobis est, per nostrum transfixum pro nobis et 
nostris, confirmamus, in cujus rei testimonium presents literas fecimus sigilli nostril 
munimine roborari, datum anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo quinto, 
sextodecimo kalend septembris.
          Praesent copia demonstrationum, circonductionum, distinctionum, specificaionum 
et conditionum exscripta ex suo originali et cum eodem collationata, concordat de verbo 
ad verbum idque tam ipsus instrumenti principalis, quam transfixorum inibi mentionatorum,
quibus in unoversum quinque apponsa sunt siggila, duo viridis coloris, duo mixti, et 
alterum rubric, quod ego infrasignatus manu propria attestor, hac quinta mensis januarij 
xvjc vigesimo secundo.
          Infra habebatur
          Ita testor
          signatum Jo. Oliverius in Richello et pastor immeritus, notarius aplicus per 
copiam
          Inferius erat
          Franciscus Sirout notarius per consilium Brabantiae admissus, praescriptam cop.
iterato colla. testor ut praefertur cum originali concordare sigillis que munitam esse, 
eodem die, mense et anno.”



Algemene informatie
De naam Theelen (Thielen, Tielen, Teelen, Telen) is patroniem van de naam Tilmanus (Tiel,
Teel). De naam komt al in het begin van de 18e eeuw voor het Midden-Limburgse Neer waar 
zij als pachters de hoeve Wijnaardenhof (Wienertehof) bewonen. Vanuit Neer verspreidt de 
familie zich over andere Midden-Limburgse plaatsen zoals Swalmen, Beegden en Horn. 
Bij de volkstelling van 1947 kwam de naam 484 keer voor, waarvan 410 keer in de provincie
Limburg. 

ook: Wijnarden Hof, Wijngaardenhof, Wijnaerdenhoef, dus in verschillende schrijfwijzen, 
Bouxweerd, Boxweerd, Wienerte, Maaswijnaarden
Andere toponiemen in de buurt: Hanssumerweerd of Hansemmer Weerd, De Aanwas, Bies Weerd
Zie ook https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?
identifier=MMUBMA01%3A000242030%3A00002&query=wijngaardenhof&coll=dts&sortfield=date 

26 december 1885  Op Maandag den 11. Januari 1886 's middags ten 2 uur, te Neer ter 
herberge van den heer burgemeester Theelen: A. Gemeente Neer. Eerste koop: 
Eene vruchtbare en in zeer goeden staat van onderhoud verkeerende bouwhoeve genaamd 
"Wijnardenhof", bestaande in huis, stalling, schuur, erf, tuin, bouwland, weiland en 
hooiland, kadaster sectie C nos. 1417, 579, 467, 558, 600, 613, 633, 641, 643, 665, 680, 
698, 703, 713, 717, 639, 696, 697, 1132, 1287, 1403,1418, 1426, 1427, 1435, 1672, 1673, 
1674, 1747, 1748, 1754, 1755, groot 23.30.00 hect. 
Benevens de onverdeelde helft van weiland en wishout "de Maaskop" sectie C nos. 1757 en 
1758, groot 2.32 hect. Verhuurd aan den heer P. Beurskens: de gebouwen, tuin, hooi- en 
weiland tot Paschen en het bouwland tot oogst stoppelbloot 1888. 
[op 12 december 1885 wordt nog geschreven ..., in het Zwaarveld, Hanssummerveld, Sleepad 
en Boxweerd]

11 oktober 1903  De Notaris Vogels te Reuver zal publiek verkoopen: Dinsdag 20 October, 
's namiddags om 3 uur, ten verzoeke van Catharina Theelen, ter herberge van Snijders te 
Buggenum. Gemeente BUGGENUM: 
A. Bouwland aan den Wijnaardenweg, B 155, groot 41 aren 95 cent. In 2 perceelen en in 
Massa. 
B. Bouwland, Dierbeer, B 48, groot 19 aren 50 cent. De betaling der koopsom kan 
geschieden in 2 termijnen. 

6 november 1943  Landbouw. VERMIST uit de weide Bouxweerd, rund V.G.Z. 0114, tevens 
aangeloopen op de Bouxweerd, rund zelfde kleur, doch zwaarder, oormerk ontbreekt. Zich te
melden bij E. Theelen, Neer, tel 313 (Haelen). 10027 
30 november 1943  Landbouw. AL DIEGENEN, die runderen geweid hebben op de Bouxweerd 
Hansummergriend aanwas Polak Haelerbroek of onder Buggenum, gelieven zich eens allen te 
overtuigen of zij met rund oormerk VG Z 0114 hebben opgestald daar zwaarder aangeloopen 
rund nog steeds aanwezig is. Deze gelieven zich ten spoedigste te melden bij E. Theelen, 
Neer, tel. 313. 10826

29 oktober 2018  Theelenbroekje en Theelenkamp te Swalmen
Zie http://www.loegiesen.nl/toponiemen/SWALMEN-T.htm  
Theelenbroekje
In 1717 vond de openbare verkoop plaats van twee broeken zijnde turfgrond, genaamd 
Teelenbroecxken achter Melickerholt gelegen. Twee weken later gaf de weduwe d'Everard aan
dat zij een pacht had van jaarlijks 1 malder rogge ten laste van de landerijen en broeken
van Teelken en Lijsken op Meelickerholt. De helft van Theelen Broecxkens werd in 1728 
opnieuw verkocht.
Theelenkamp
In 1697 verpandden Theel Thelen en zijn kinderen 5 vierdel morgen te Asselt gelegen, 
Theelencamp genaamd, tussen land van de hof te Asselt en eerste comparant, met de korte 
zijden grenzend aan de openbare straat en land van de Asselerhoff.
In 1706 verpandden de erfgenamen Teelen land onder Asselt, Teelencamp genaamd.
Ignatiusgriend, Sint
Door de steeds veranderende loop van de Maas ontstonden telkens nieuwe aanwassen, terwijl
op andere plaatsen juist land werd meegenomen door het water. In weidse lussen slingerde 
de Maas zich door het landschap; bochten werden ruimer, totdat ze zich uiteindelijk een 
nieuwe weg baanden door de grind-, zand- en kleilagen. Een door water omgeven stuk land 
werd ook wel 'weerd' genoemd, maar de meeste aanwassen werden aangeduid als 'griend' (ook
wel 'steen' of 'grind'). De Sint Ignatiusgrindt werd op 4 november 1763 ingetekend door 
landmeter J.J. Smabers, op verzoek van Leonardus Cox, ontvanger van de Domeinen, en op 
aanwijzing van Joannes Theelen, de pachter van de aanwas. Omdat op de kaart ook de 
'dooden weerth' staat ingetekend die Smabers in zijn kaartenserie van Swalmen uit 1774 
opnam, weten we dat de Ignatiusgriend iets stroomafwaarts van het kerkdorp Asselt lag, 
iets ten zuiden van de Boxweerd en de hoeve Maaswienerte aan de overzijde van de Maas.

Zie ook Tractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot 

https://wetten.overheid.nl/BWBV0006468/1874-02-14
http://www.loegiesen.nl/toponiemen/SWALMEN-T.htm
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMUBMA01%3A000242030%3A00002&query=wijngaardenhof&coll=dts&sortfield=date
https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMUBMA01%3A000242030%3A00002&query=wijngaardenhof&coll=dts&sortfield=date


regeling der wateraftappingen uit de Maas, 's-Gravenhage, 12-05-1863
en Archeologisch onderzoek Plangebied Hanssum, Neer

Kartering en algemene resultaten  
Deelgebied West is in het voorjaar van 2010 belopen waarbij de zichtbaarheid goed tot 
zeer goed was. Alleen op het perceel met wintertarwe was de zichtbaarheid dusdanig matig,
dat er niet met succes gekarteerd kon worden. Het perceel grasland waarin de overloopgeul
ligt is niet gekarteerd wegens de slechte zichtbaarheid, maar vooral omdat het bij de 
aanleg van deze geul volledig vergraven is. Het hoger gelegen akkerperceel van Deelgebied
Zuid is in het najaar van 2010 belopen. De vondstzichtbaarheid was goed. In totaal zijn 
2.143 objecten geraapt, waarvan 40 bij nadere bestudering natuurlijk – niet antropogeen 
beïnvloed - bleken te zijn. Van de 2.103 objecten die als archeologische artefacten 
kunnen worden aangeduid zijn slechts 83 exemplaren aangetroffen in Deelgebied Zuid, 
veruit het grootste deel is derhalve afkomstig van Deelgebied West (zie Afb. 11). De 
artefacten zijn in Deelgebied West meer of minder gelijkmatig verspreid over het terrein 
aangetroffen. In Deelgebied Zuid alleen op het hogere deel van de onderzochte graanakker 
artefacten aangetroffen. In Deelgebied West loopt in de noordwestelijke deel een 
grindbaan vrijwel noord – zuid vanaf de noordwest hoek van het plangebied. De gedachte 
dat dit mogelijk een Romeinse weg zou zijn is al vrij snel ter zijde geschoven. Trekt men
de lijn van het zichtbare tracé door vanaf het kruispunt van de Hagendoorn met het Eiland
en het Zwaarveld (dit globaal het punt waar deze grindbaan voor het eerst zichtbaar is) 
door, dan komt men uit bij de Wijnardenhof. Op de eerste kadastrale minuutplan en op de 
topografische kaarten (Afbeeldingen 6 en 7) is een landweg waarneembaar die precies dit 
tracé volgt.    
 

https://archisarchief.cultureelerfgoed.nl/Archis2/Archeorapporten/37/AR32653/GAR%201044%20Neer%20-%20Hanssum%20%20%2040815.pdf
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14 maart 1521  "Gegeven op onsen huyse to Eelssen in den jaer onss lieffe heren duysent 
vijffhondert ind eynentwintich op donredach nae halffasten "
ELSLOO/NEER/ASSELT - Johan van Vlodrop en Adriana van Merode verpachten de Boxweerd bij 
Maaswijnaarden (‘Wienerte’) gelegen met ingang van 1 april voor een periode van twee jaar
aan Jan van den Bergh, wonend te Neer, voor jaarlijks 20 Hornse gulden. Tevens is 
afgesproken dat oorkonders gedurende deze pachttermijn geen rente zullen geven wegens de 
lening van 210 Hornse guldens die zij van Van den Bergh hebben opgenomen wegens een 
vordering door de kinderen van wijlen Seger Tessers. Na afloop van de termijn zal deze 
schuld alsnog worden afgelost.

“Ich Johan van Vlodorp ind Ariaen van Meroide, eluyde, bekennen oevermytz desen apenen 
brieff dat wye uitgegeven hebben te pacht onsen weyrt off grient gelegen tot Wynerden aen
den breyen vleyck geheyten Bocksweyrt twee jaer lanck ind ten halven tij aeff te staen 
weem des niet en genuechden ende malckanderen dat ther gueder tijt eyn halff jaer te 
vorrens op te seggen Jan van den Bergh wonende tot Neer ind Jan sall onss alle jair geven
ind waell betailen tot Pinxten twintich besceiden Haersch gulden off twelff bescheyden 
Burgonisse Brabantze stuver vur den gulden off bennen veerteen daighen dair nae 
onbevanghen bennen der stat van Ruremunde dair onss dat believen sall, ind Jan van den 
Bergh vurss. heefft onss geleent twe hondert bescheiden Haersche postulaetz gulden ind
theen dy in onsen groten noeden ende merer schaiden te verhueden gekeert sijn aen Segher 
Tessers zeleghen kinderen nae vermoegen syegell ind brieve van onsen alderen sij op onss 
sprakende hebben ind zo ysset vurwert ind bededinght dat wye Jannen van den Bergh vursch.
van den tween hondert Haerschen gulden egeyn lopend rent van geven en sullen ther tijt 
toe ind all zo lange sijnen tijt de pechtingen omme is, het were dan then halven off den 
ganssen tij als vursch. steyt. Ouch zo ysset mit vurwert ende bededinght als Jans van den
Bergh vursch. tijt uit is under pechtinghe, dat ich dan Johan van Vlodorp ind Ariaen van 
Meroede eluide vursch. off onse even dan gehalden sullen sijn Johan van den Bergh of 
sijnen erven van stonden aen haem sijn twe hondert Haersch gulden ind theen dy hee onss 
zo in onsen noeden geleent hefft haem wederomme leggen ind betailen sullen tot haeren 
benoigen tue. Ind in gevall dat off Got wyll nyt geschien en sall dair inne 
gebreecklicken gevonden worden ende Jannen van den Bergh vursch. off sijnen erven haer 
penninghen niet en betailden in maeten als vursch. steyt, soe sall ind maich dan Jan 
offte sijne erven dennen Bocksweert vursch. in sijnen handen halden, dennen nutten ind 
gebruycken ende van der jairlick pechtinghen der twintich Haersch gulden inhalden in 
aeffslaeghen der geleender penninghen der twe hondert Haersch gulden ind theen vursch. 
ind onss niet dair van te geven bis dy geleende penninghen geheellick betailt ind gegeven
sijn. Ind der tijt van der pechtinghen sall aengaen den yersten daegh van den apryll. All
argelist, loese vunde hyr inne genslicken uitgescheiden, in orkonde dis ind der waerheyt 
soe hebben weyr Johan van Vlodorp ind Ariaen van Meroede eluyde vursch. vur onss ind vur 
onsen erven elck onsen siegell hyr aen gehanghen, ind hyr synt ouch oever ind aen geweyst
dair dese mytscap ind pechtinge geschiet is dy eerbaren Tyll Porttens, Jan Ruytzen ind 
Katheryn op den Vrythoff. Gegeven op onsen huyse to Eelssen in den jaer onss lieffe heren
duysent vijffhondert ind eynentwintich op donredach nae halffasten.

Origineel op perkament met zegels van de oorkonders.
Tilman Portgens en Jan Ruitzen komen in andere akten voor als schepenen van Swalmen en 
Asselt en treden hier mogelijk op als laten van de laatbank van Asselt, waarvan Johan van
Vlodrop eigenaar was.

vóór 13 oktober 1561  Z.P. - Gehuwd: Reinerus Melis [burger te Roermond, vermeld 5-6-
1563] en Margaretha Wolfs [wed. van Tilmannus Wolfs alias Moesbergs, waarvan minstens 7 
kinderen].

zaterdag 5 juni 1563  ROERMOND/BEESEL-BUSSEREIND - Reyner Meliss, burger te Roermond en 
zijn echtgenote Grietgen Wolfs als momber van haar kinderen uit haar eerste huwelijk met 
wijlen Tielman Wolfs, voeren voor de schepenbank Beesel een proces.
Voor deze bank zijn eerder twee processen gevoerd, één tussen Grietgen Wolfs en Wilhem 
van Elmpt, en één tussen Wilhem van Elmpt en Berb in den Haen als momber van haar 
weeskinderen.
Beide zaken zijn overgedragen aan het Hoofdgerecht, waarna het omstreden goed aan de 
weeskinderen van Grietgen is toegewezen. Het Hof heeft hierop echter bepaald dat zij niet
het goed zelf, maar een vergoeding hiervoor zullen ontvangen, welk bevel door de drost 
van het ambt Montfort is uitgevoerd.
Berb in den Haen had als momber van haar weeskinderen een pandneming op het omstreden 
goed geëist in verband met een pacht te Beesel. Grietgen heeft hiervoor in de plaats een 
bedrag ("golt ind silber") aangeboden.
De schepenen van Beesel oordelen zich niet wijs genoeg en dragen de zaak over aan het 
Hoofdgerecht te Roermond.

28 maart 1588  BEESEL - Overdracht onroerend goed.
Ten overstaan van Fronhoven, richter, Johan van den Cruitzbergh en Leonart Ingels, 



schepenen, dragen Dries van Hoeve [Horne?] en Heilken, echtelieden, en Johan van Camerick
en Maria, echtelieden,
-  een stukje land achter de boomgaard gelegen tussen Holthuissen en Tilman Wolffs, met 
een korte zijde grenzend aan Holthuissen;
-  en een stuk land op het Wildenfelde gelegen tussen Tilman Wolffs en het goed van de 
kinderen van Jan Keupers, met een korte zijde grenzend aan de Haesselt,
over aan Goerdgen Rutten aan het bos en Trincken, ook echtelieden.
'Hait Driess van Hoeven et Heilken uxor und Johan van Camerick et Maria uxor, kraft eines
erfkoups op und oevergedragen Goerdgen Rutten an gen Bosch und Trincken uxori, ein 
stucksken lantz gelegen achter den bongart neven erven Holthuissen ...  ter einer und 
Tilman Wolffs lant ter ander side, scheitende mit einen furheuft op Holthuissen lant; 
noch ein stuck lantz gelegen op den Wilden felde neven erve Tilman Wolffs ter einer und 
Jan Keupers kinder gout ter ander side, scheitende mit einen furheuft an die Haesselt, 
seint des kouppenninck friddicht und iss in gericht, actum den 28 martij a° 1588.'

24 maart 1597  BEESEL - Arrest.
Tilman Wolffs laat een obligatie zien betreffende een 2 erfmalder rogge en eist de 
achterstallige rogge van de afgelopen 25 jaar van de erfgenamen van Jan Claessen waarvan 
Leiss an gen Bousch de goederen in vruchtgebruik heeft, en anders de sester rogge die in 
deze obligatie wordt genoemd.
Zie mei 1600, z.d.
'Thuent Thilman Wolffs einen brief und siegell van 2 erfmalder roggen, maeckende heischs 
van 25 jaer ter guider rechnungh oever Jan Claesen erfgenhamen so Leiss an gen Bousch in 
touchten besitt, und sunst den sester rogken mit in den brief und siegel ernant.
Ist to penden ferweesen.'

vóór 5 oktober 1597  Z.P. - Gehuwd: Joannes van Swalmen en Johanna NN.
Uit dit huwelijk 
1. Joannes van Swalmen, ged. Roermond 5-10-1597 (get. Joannes Tielen en Catharina 
Philips; zn. van Joannes x Joanna NN).

december 1598, z.d.  SWALMEN - Contributielijst.
“Diese cedell ist uytgesatz anno 98 in den decembre zu behoiff der schantzen auff 
monatliche contribution, so wir van den jar 98 bisz auff den monat augustus und ferner 
schuldich sein.”
Jann Tielen  ii ½ gl

1 juli 1603  ROERMOND - Betreffende Johan Thielen en diens dochter Elsken Tielen gehuwd 
met Corst Becx.

vóór 6 september 1611  Z.P. - Gehuwd: Petrus Claessen en Francisca NN.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Claessen, ged. Roermond 6-9-1611 (get. Wilhelm Thielen van Swalmen en Lutgera 
Claessen).

15 januari 1618  BEESEL-BUSSEREIND - Erfruil en verpanding land.
Ten overstaan van Gijs van gen Raedt, dagelijks richter, Peter up den Crutzbergh en 
Heinrich Engels, schepenen, vindt een erfruil plaats tussen Thiel van Asselt met 
toestemming van zijn vrouw Peterken enerzijds en Peter up den Bungert en diens vrouw 
Thrincken anderzijds, als volgt.
Thiel draagt ongeveer ½ morgen erf aan de Busserstraet gelegen met beide lange zijden 
tussen Thiel voornoemd en met een korte zijde grenzend aan het nabuurpad, over aan Peter.
Hiertegen draagt Peter met toestemming van zijn vrouw Thrincken ½ morgen land tussen 
voornoemd perceel en de boomgaard van Thiel en andere eigenaren gelegen, met de korte 
zijden grenzend aan voornoemd voetpad en de kinderen van jonker Holthausen, over aan 
Thiel van Asselt en Peterken.
- Daarnaast bekennen Thiel van Asselt en Peterken, echtelieden, dat zij een bedrag van 
100 daalders Roermonds hebben opgenomen van Peter up den Bungartt en Thrincken, 
echtelieden, met als onderpand ongeveer 1 morgen akkerland met beide lange zijden tussen 
Thiel voornoemd gelegen en met de korte zijden grenzend aan jonker Holthausen en 
voornoemd nabuurpad, welk onderpand de pandhouders in onberekend gebruik zullen behouden 
gedurende een periode van zes jaar, te verlengen met telkens zes jaar tot de aflossing 
toe.

2 oktober 1612  RIJKEL - Hendrick van Cruchten oorkondt dat de superintendant van de 
Rekenkamer en anderen op 30 augustus 1612 aan hem een aanwas ('grindt') hebben verpacht, 
gelegen tegenover zijn hof te Rickel onder Bezel, zoals deze daar gelegen is of in de 
toekomst nog aanwassen mag. Hiervoor zal hij aan de Rekenkamer (namens de hertog van 
Gelre) jaarlijks 45 stuiver Brabants betalen van elk bunder 'holtgewas, groen off weybaer
wesende'.
Van Cruchten heeft zich op 26 oktober 1611 bij de Rekenkamer gemeld met de mededeling dat



hij van Andries Driessen, pastoor te Neer, de pacht heeft overgenomen van 'twee grinden 
ofte middelsanden gelegen in de Maese bij Bezel, die eene tegen die Kesselsche Haege 
onder die Handtsommerbeeck, het andere wat hooger gelegen sijnde, tegens over Deursdaels 
bossen oft sijnen hoff van Rickel'. Deze aanwassen waren ca. 4 jaar geleden aan 
voornoemde pastoor verpacht voor 30 stuiver Brabants voor een periode van 6 jaar. De 
aanwas tegenover de Kesselse haege [waarschijnlijk de Mussenberg] is inmiddels geheel 
weggespoeld; de andere is 2 jaar geleden eveneens door 'de hooge wateren zeer affgespuelt
ende innegeschuert, oock mette leste hooge wateren daer naer zeer beschaedigt', vooral 
aan de Hornse zijde. Ook deze aanwas dreigt door hoog water en ijsgang geheel weggespoeld
te worden, hetgeen echter kan worden voorkomen door de oevers te batten (beschoeien). 
Omdat de boerderij van Van Cruchten tegenover deze aanwas ligt, is deze genegen om de 
aanwas op zijn kosten te laten 'batten ende verscheren', mits hij deze tegen een redelijk
bedrag kan pachten. De Rekenkamer heeft de aanwas hierop, na advies van de rentmeester 
van Montfort, Engel van Offenbeeck, bezichtigd en heeft vastgesteld dat de aanwas met de 
stenen en zand nog geen bunder groot is, en dat het 300 pond Arthois of meer zal kosten 
om deze te batten en de 'putten ende riolen' die bij het laatste hoog water zijn 
ontstaan, weer op te vullen.
Met ingang van 30 augustus 1612 zal Van Cruchten de aanwas voor een periode van 10 jaar 
zonder kosten mogen gebruiken, in ruil voor de onkosten van het batten. Na het aflopen 
van deze termijn, te weten op 30 augustus 1622, zal de aanwas op gezamenlijke kosten door
een beëdigd landmeter met de 'maete off roede van Bezel' gemeten worden. Per bunder die 
bruikbaar is als 'holtgewas, groenselyck off gersingen uytgesteken steen ende zandt' zal 
hij de eerder genoemde 45 stuiver Brabants betalen, 'teynde maete, teynde gelde', zolang 
de aanwas zal bestaan. Elke 5 jaar zal een nieuwe meting worden gedaan op gezamenlijke 
kosten en zal de pacht worden verhoogd of verlaagd. Van Cruchten zal van de hertog geen 
kosten, schade of arbeidsloon kunnen verhalen die hij maakt om de aanwas in stand te 
houden. Tenslotte is op 30 augustus 1612 bepaald dat Van Cruchten een reversaalbrief moet
afgeven ten behoeve van de Rekenkamer, hetgeen bij deze gebeurt.
Andreas Driesen was pastoor te Neer 1598-1621 (mededeling Jan Hanssen, 31-12-2000). De 
plaatsnaam "Ne..er" is in de akte niet goed leesbaar.

9 april 1624  OFFENBEEK - Overdracht onroerend goed.
Ten overstaan van Heinrich Eingels en Gerardt Crutzberch, schepenen, en Goerdt Quiten, 
gerechtsbode, dragen
- Leonardt Woltters en Thrincken Saxs, echtelieden;
- Goerdt Saxs en Thrincken, echtelieden;
- Peter Saxs en Beel, echtelieden;
- en Thiel in der Hutten en Stincken, echtelieden,
het 1/3 deel van het erfgoed te Offenbeck aan de Vehestraeten en in den Offenbeckervelde 
gelegen, zoals dit eerder toebehoord heeft aan Goerdt van Borren, voor een bedrag van 50 
daalder over aan Goerdt van Borren en Aeletgen, echtelieden. De verkopers beloven de 
vereiste volmachten alsnog te zullen overleggen.

vóór 7 juli 1624  Z.P. - Gehuwd: Joannes Truijtwijn en Margaretha Tielen [mogelijk dr. 
van Tilmanus]

15 oktober 1624  4. Christina NN, ged. Asselt 1-1-1630; get. Joannes Gielen en Cornelia 
Tilmans; dr. van Joannes NN x Gebela Dullen).

vermoedelijk 23 november 1629  SWALMEN - Overdracht van 1/8 deel van Coen Segers hof, met
naasting.
Ten overstaan van scholtis, Goetzen Krompfoetz en Jheliss Krompfoetz, schepenen van 
Swalmen en Asselt, draagt Floris van Maseick met toestemming van zijn vrouw, na openbare 
verkoop met uitbrandende kaars, het 1/8 deel van Coen Segers hof naast Behringens hof 
gelegen 'in behousungen, haeffreisungen, landereijen, benden und broeck' in diverse 
percelen, voor een bedrag van 1.500 gulden over aan Thielken up Melickerholtt als laatste
hoger.
- Beschud door Thrijn Segers als bloedverwant.

12 november 1631  BEESEL - Overdracht akkerland.
Ten overstaan van Creutzbergh en Claess up den Kamp, schepenen, draagt Catharina Thielen,
ongehuwd, ongeveer 1½ vierdel akkerland gelegen tussen Heincken Heijnen en Catharina 
Thielen, met de korte zijden grenzend aan de straat en aan de Raijer Hoeff, voor een 
bedrag van 100 daalder over aan Johan up den Bongaert en Jacob Schlausen, echtelieden.
- Aansluitend op deze akte een aantekening wegens naasting door Nelis Jennisskens van het
land dat op 6 augustus 1631 was verkocht door Johan Keupers.
Verkoopster Catharina Thielen huwde verm. met Peter van Wessem, in 1645 burgemeester van 
Roermond.

vóór 23 december 1634  Z.P. - Gehuwd: Wilhelmus Tijlen en Joanna NN.
Uit dit huwelijk:



1. Tilmannus Tilmanni, ged. Asselt ..-..-1634 (get. Joannes Quijten en Neul Tilmans; zn. 
van Wilhelmus x Joanna NN; fol. 8), begr. ald. 15-5-1713. Tr. 1) Asselt 30-5-1663 met 
Mechtildis Geerlings; 2) Asselt 20-2-1669 met Catharina Cuijven.
2. Jacobus Tijlen, ged. Asselt 23-12-1634 (get. Joannes Keuties en Catharina Steijns; zn.
van Wilhelmus x Joanna NN; fol. 9, jaartal onder voorbehoud, vermoedelijk nà 1634).

30 april 1636  ROERMOND - Gehuwd: Petrus van Wessem [Wissem, verm. ged. Roermond 29-2-
1604 als zn. van Franciscus van Wessem en Isabella NN; borgemeester van Roermond 1645] en
Catharina Telen [Teelen, Teijlen, Telen, Thielen, Tielen alias Van Asselt, verm. dr. van 
Tilmanus]. Getuigen: Joannes Puytelinck en Franciscus van Wessem.

juli 163(6?)  ASSELT - Overdracht Brouwhuis.
Wernerus Horst, scholtis, Jacob Gubbels en Johan Heuskens, schepenen van het gerecht van 
Asselt en Swalmen, oorkonden dat Johannes Quiten het brouwhuis, schuur, boomgaard en 
moeshof met ½ morgen land daarachter gelegen te Asselt, in ruil heeft overgedragen aan 
zijn schoonzus Catharina Steinen als vruchtgebruikster ('teuchtenersche') en ten behoeve 
van haar kinderen uit haar huwelijk met wijlen Goerdt Quiten, broer van de comparant.
Johannes Quiten bepaalt dat hij, uitsluitend voor zichzelf en voor eigen behoefte, het 
voorhuis van het brouwhuis en het kamertje dat daarop staat plus de moeshof achter de 
schuur gelegen zoals deze nu met een kruisbessenheg ("steeckbehren hegke") is afgebakend,
levenslang zal mogen bewonen en gebruiken. Voorts zal hij jaarlijks een appel- en een 
pereboom in de boomgaard mogen aanwijzen voor eigen gebruik en bovendien de voornoemde ½ 
morgen land mogen gebruiken, met als voorbehoud dat gemelde Catharine als 
vruchtgebruikster en haar voornoemde kinderen als eigenaren de "elste" gedurende Quitens 
leven naar eigen behoefte en inzicht zullen mogen gebruiken.
In ruil hiervoor draagt Catharine, met uitdrukkelijke toestemming en goedvinden van Johan
en Nelis ahn die Beeck, ooms van de voornoemde kinderen, enkele bezegelde brieven over, 
te weten:
- een obligatie van 100 gulden ten laste van Vaes thoe Wijler;
- een obligatie van 200 gulden ten laste van Wilhelm Thielen;
- een obligatie van 81 gulden ten laste van Thilman aen gen Endt;
- een obligatie van 50 gulden ten laste van de kinderen van Jan Franssen;
- en twee obligaties van 125 gulden ten laste van Zijll in die Heurdervael, waarbij wordt
bepaald dat de "overrentzige penningen" van deze twee brieven ten goede zullen komen aan 
de kinderen van wijlen Goerdt Quiten.
Daarnaast draagt Catharina Steinen de helft van een stuk land op de Oebergh gelegen over,
groot 2 morgen 59 roede 14¼ voet, waarvan Johan Quiten reeds de andere helft bezit.
Mocht het gebeuren dat de voornoemde kinderen zouden overlijden zonder wettige erfgenamen
na te laten, dan zal de helft van 900 gulden worden vergoed aan de erfgenamen van 
Catharine Steinen.

2 oktober 1641  ASSELT - Erfruil van landerijen.
Gerardt Merttens en Johan Krompvoets, schepenen van Assell en Swalmen, oorkonden dat een 
erfruil van een perceel land en 'woensteede' heeft plaatsgevonden tussen de scholtis en 
licentiaat Johan Stijns, als gevolmachtigde van de hooggeboren vrijvrouwe de baron de 
Grevecuer enerzijds, en Johan Beck te Assell anderzijds, 'door seckere goede redenen hun 
daertue moverende'.
Johan Stijns qq. draagt 117 roede 5 voet akkerland te Assell gelegen tussen Kleuvers 
Kempken en voornoemde vrijvrouwe gelegen, met de korte zijden grenzend aan de Muelenwegh 
de kinderen van wijlen Gordt Quiten op de openbare Essellstraet, over aan Jan aen de 
Beeck en Windell Quiten, echtelieden.
Jan aen de Beeck draagt met toestemming van zijn vrouw 117 roede 5 voet akkerland in het 
Asselderveld gelegen tussen Wullem Tielen en voornoemde vrijvrouwe, met beide korte 
zijden grenzend aan voornoemde vrijvrouwe, over aan Stijns voornoemd.
De vrijvrouwe behoudt zich het recht van goedkeuring van haar man voor ('mit deser 
expressen voorbehaldt dat mij vrouwe voorss. consent ende deliberatie van haren heere 
ende man over te senden sall gehouden wesen').
- Met aantekening d.d. 19 augustus 1642 dat een bewijs van de vereiste volmacht en 
goedkeuring, gesteld in het Frans, is overlegd van Philips Lanuecx, baron de Grevecuer, 
bekrachtigd met diens zegel ('spitzier') in rode lak.

vóór 18 januari 1643  4. Elizabetha Solemaker, ged. Roermond 20-1-1647 (get. Petrus van 
Reij en Margarita Tielen; dr. van Joannes x Catharina Meijers).

29 september 1648  SWALMEN-ASSELT - Gehuwd te Asselt: Balthasar van Schin [Baltus, verm. 
wedn. van Maria van Rijt, waarvan kinderen te Roermond 1615-1630] 'cum professione fidei 
catholicus' en Catharina Alphonsi. Getuigen: Guilielmus Tielen en Henricus Rochus.

vóór 3 november 1649  Z.P. - Gehuwd: Henricus Crebber [Krebbers, landschrijver van het 
ambt Montfort, ontvanger van de Stevensweerts tol] en Anna Telen [Tielen]
5. Joannes Matthias Crebbers, ged. Roermond 4-3-1655 (get. Petrus van Boshuijsen, 



ontvanger, en Sophia Tielen).

24 mei 1650  SWALMEN - Erfruil.
Ten overstaan van Hendrick zu Dam en Wullem Ruitzen, schepenen, en Albertt Meuter in 
plaats van de scholtis, dragen Gordt Slabberts en Wolter Beeck, als gevolmachtigden van 
hun mede consorten, ongeveer 1 bunder land in de Oe gelegen tussen Jan Tielen en Coen 
Segers of de erfgenamen van Wijlerhoff, met de korte zijden grenzend aan Trincken 
Steijnen en Jan Krompvoets, in erfruil over aan Paulus Jansen en Neull, echtelieden, 
wegens een rentebrief d.d. 23 november 1555 groot 4 gouden Gelderse rijders 'goet van 
gold ende swaer van gewichte', gevestigd op het voornoemd bunder en te betalen op St.-
Andriesavond of binnen veertien dagen daarna.
Hiertegen zal Paulus Jansen 9 rijksdaalder geven.

vóór 18 juli 1655  3. Matthias Melis, ged. Roermond 16-1-1659 (get. Joannes Verwers, door
Guilelmus van den Broeck, en Catharina Claessens, door Anna Tielen).

19 september 1658  ROERMOND - Gedoopt: Lambertus Toubert (Tobben?), zoon van Petrus 
Toubert en Juditha Mols. Getuigen: Helgerus Tielen, door Joannes van Ben.

30 mei 1663  ASSELT - Gehuwd: Tylmannus Tijelen [alias Willems, ged. Asselt ...-1634, 
begr. ald. 15-5-1713, zn. van Wilhelmus Tijlen en Joanna NN; hij hertr. Asselt 20-2-1669 
met Catharina Cuijven en Meghtildis Gerlings [alias Joosten, overl. nà 28-8-1668, 
mogelijk dr. van Jodocus Geerlings]. Getuigen: Jodocus Gerlings en Jodocus Gerlings, 
neven (sic; 'duo nepotes')
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Tijlen, ged. Asselt 15-4-1665 (get. Joannes Henssen voor Christianus Pex en 
Maria S[imons?]; dr. van Tilmannus x Mechtildis Josten), begr. ald. 19-3-1727. Tr. ... 
vóór 28-12-1693 met Henricus Heijnen.
2. Guilielmus Willems, ged. Asselt 18-10-1666 (get. Leonardus Stockmans namens Petrus 
Engels en Gertrudis Franssen; zn. van ...ijl Willems x Mechtildis Gerlinghs), overl. ..-
6-1710 (niet in DTB!). Tr. ... vóór 5-3-1705 met Gertrudis Crompvoets.
3. Agneta Tillens, ged. Asselt 28-8-1668 (get. Leonardus Stock[mans] en Weindelina 
Quitten; dr. van Tilmannus x Mechtildis Girlenist).
Theel Thelen en zijn kinderen Neulken en Willem kochten op 22-4-1697 een huis te Asselt 
welk zij op 22-4-1697 verpandden. Thiel verpandde op 14-1-1702 een half huis op de 
Hoogstraat.

vóór 7 februari 1664  Z.P. - Gehuwd: Henricus Henricx en Cornelia Everts [mogelijk dr. 
van Everardus Peters en Margaretha Gubbels].
Uit (en vóór) dit huwelijk:
1. Henricus Henricx, ged. Swalmen 1-3-1659 (get. Leonardus Stockmans namens Jacobus 
Everts en Agnes Kuijven namens Anna Coenen; buitenecht. zn. van Henricus x Cornelia 
Everts). Tr. mogelijk ... vóór 28-12-1693 met Cornelia Theelen.
2. Jacoba Henricx, ged. Swalmen 7-2-1664 (get. Matthias Wijnandts en Catharina Croenen 
namens Ida Kaelers; dr. van Henricus x Cornelia Everts).

14 oktober 1664  BELFELD - Gehuwd: Gerardus Leguser [overl. Belfeld 18-4-1684] en Jacoba 
Trijnesen [mogelijk ged. Tegelen 13-1-1647]. Getuigen: Henrick Geijssen en Conraedt 
Leguser.
Uit dit huwelijk (mede op basis van unieke voornamen ouders):
1. Elias am Brouck, ged. Belfeld 2-12-1668 (get. Godefridus Verfort en Petronella van 
Daehl; zn. van Gerhardus x Jacoba NN). Tr. Belfeld 31-7-1703 met Joanna Tilmans.
2. Catharina Legheuser, ged. Belfeld 31-7-1672 (get. Petrus Wolfferts en Agnes 
Creutzberg; dr. van Gerhardus x Jacoba NN).
Voor aliasnaam Leeghuiser bijgenaamd Aen gen Broeck vgl. akte d.d. 11-7-1617.

30 november 1664  ASSELT - Begraven: Cornelia Tielen, echtgenote van Christianus Pecks 
[alias Driessen, geh. Asselt 7-10-1635, begr. ald. febr. 1681; hij hertr. Asselt 15-2-
1665 met Maria Simons].

15 februari 1665  ASSELT - Gehuwd: Christianus Pecks [Corst Pecx alias Driessen, begr. 
Asselt febr. 1681; wedn. van Cornelia Tielen, geh. Asselt 7-10-1635, begr. ald. 30-11-
1664] en Maria Simons [Simens]. Getuigen: Tilmannus ... en Theodorus Maessen.

19 mei 1665  6. Christophorus Sillen, ged. Swalmen 30-10-1677 (get. Tilmannus Tielen en 
Ida Mevens; zn. van Martinus x Petronella Croenen), op 19-2-1700 ter dood veroordeeld.

19 mei (of augustus?) 1667  ASSELT - Gehuwd: Jacobus Alerts [Oelers, begr. Asselt 21-12-
1678] en Gertrudis Willems [Truijtien alias Theelen, Tielen, verm. dr. van Wilhelmus 
Theelen; zij hertr. Asselt 13-8-1679 met Petrus Bullers]. Getuigen: Matthias Alerts en 
Guilielmus Heijnen.



1. Albertus Alerts, ged. Asselt 24-4-1668 (get. Joannes Goessens vervangen door koster 
Leonardus Stockmans en Gertrudis Jois Franssens; zn. van Jacobus x Gertrudis Tielis), 
verm. jong overl.
2. Elisabetha Alerts, ged. Asselt 7-8-1670 (get. Leonardus Stockmans, koster, namens 
Matthias Alerts en Catharina Couijven; dr. van Jacobus x Gertrudis Tielen), begr. ald. 
14-7-1722. Tr. Asselt 4-2-1695 met Jacobus Janssen.
3. Maria Alerts, ged. Asselt 7-10-1672 (get. Goswinus Peeks en Maria Simons, peter 
vervangen door koster Leonardus Stockmans; dr. van Jacobus x Gertrudis Thielen), begr. 
ald. 14-8-1693.
4. Guilielmus Oelers, ged. Asselt 15-9-1675 (get. Joannes Herpers en Lucia Quijten; zn. 
van Jacobus x Gertrudis Tile..), leeft 22-4-1697, verm. begr. Swalmen 4-7-1714. Tr. verm.
Asselt 26-5-1707 met Catharina Janssen alias Slabbers.
5. Albertus Alarts, ged. Asselt 17-7-1678 (get. Joannes Slabbers vervangen door Leonardus
Stockmans en Maria Quijten vervangen door Matthia Dorsers; zn. van Jacobus x Gertrudis 
NN), verm. jong overl.

vóór 29 mei 1667  2. Aldegundis Joanna Boschuijsen, ged. Roermond 3-12-1668 (get. Joannes
Bress, priester, en Anna Tielen).

9 februari 1668  2. Guilielmus Stoffers, ged. Swalmen 28-9-1670 (get. Guilielmus Stoffers
en Matthia Stoffers; zn. van Petrus x Catharina Drissen), mogelijk begr. ald. 1-2-1724. 
Tr. mogelijk Asselt 7-9-1699 met Joanna Tielen.

1 augustus 1668  SWALMEN - Verklaring inzake de heffing van tienden en betreffende de 
(verdwenen) ronde toren van Hillenraad.
Johan de Verwer, contrerolleur van Z.K.M. Licenten op de Maas, als laatscholtis van de 
hof en heerlijkheid Asselt, bijgestaan door de licentiaat Thomas Bordels namens de 
markiezin de Wargniers, Peter Spee en Johan Obers, beide laatschepenen, en de secretaris 
Suiverich alsmede de laatbode Tiel van Assel oorkonden dat zij zich aanwezigheid van 
Geurt Quijten, pachter van voornoemde hof, hebben vervoegd omtrent het huis Hillenraet, 
alwaar Gootsen Gerardts, oud 70 jaar en halfman op de Graetshoff, en Corst Stockmans, oud
50 jaar, hebben verklaard dat ze de tiende van de Asselterhof zo'n 40 jaar geleden in 
pacht hadden '... ende voorts aengewesen dese naervolgende limiten derselbe thiende, als 
te weten, den ronden thoorn des huis Hillenraet, den welcken alsnu affgebroken ende den 
nieuwen sael op de plaetse getimmert is, wiesende op eenen dicken alden eycken boom 
ontrent t'eynde van Cleutiens straetgen staende, wijsende van daer op den thoorn des 
Graeffelijcken huys Hoorn tot aen den Grip stuckens gelegen' in twee percelen groot samen
3 vierdel plaats, tegenwoordig toebehorend aan Johan Henskens en Ruth Silkens 'als 
nichten ende neben kinderen'.
'Ende van daer langs de landerijen totten huise Hillenraet ende Beeckerhoff landerijen 
den Carthuiseren tot Ruermondt toecomende, daer aff de thient int velt ter slincker hant 
gelegen toebehoort aen den hoff t'Asselt ende soe voorts gaende tussen d'erff der 
voorschreven heeren Cartuiseren ter eenre, langs den Meulenwegh vuytschietende mit een 
spits punct bij den Hillenraeder wegh uyt, ende ter andere sijden Gasthuys ende der 
eerwaerden heeren Capittulaeren landerijen, alwaer de eerwaerde paters Cartuisers de 
thiende op hunne landerijen sijn hebbende, ter rechter sijden, ende op Gasthuis ende der 
eerwaerden heeren Capittulaeren landerijen ter slincker hant den voorschreven hoff 
t'Asselt.
Item over d'ander sijden van den Hillenraeder wegh ter slincker hant hebben d'eerwaerden 
paters Carthuysers eenen geer lant van hunnen anderen landerijen door den wegh 
affgescheiden, samen groot omtrent seven morgen, op welck erff van den paters Carthuisers
den thienden toebehoort aen den heer pastoor tot Swalmen, des Schoollasters Thiende 
genoemt, ende die meerreste der landerijen op de slinckerhant liggende, thient den 
meergemelten hoff Assel van der paters Carthuyser lant ter rechterhant soe voorts ter 
eenren ende ter anderen sijden des voorschreven Gasthuys landt gehoordt den thient vant 
Gasthuis lant aen den hoff t'Assel, ende van daer voorts gaende tot op Goetsen Graets 
lant d'welck getient wordt bij den z[alige]r pastoor tot Swalmen ende den heeren 
Carthuyseren, ende t'ander lant der heeren Capittularen toebehoorende thient den hoff 
t'Asselt tot op den Leijtgraeff toe, van den Leijtgraeff opgaende langs de Tigelerije tot
op de Spurck Hegge op den anderen hoeck van den Laethwegh staende op den paters 
Cartuisers grondt, ende van daer ter slincker hant langs het busken d'erffgenamen van 
Bijl tot Venlo toebehoorende tot op Cartuisers kempken, welck kempken oick den 
voorschreven heft thient tot aen joffer Dursdal Spickter, van daer op den eickenstock aen
Wittengraeff tot op den eyckenboom op den graeff van den eerwaerden heeren Cappittularen 
hoeffs bomgardt bij Graeterstraet staende ende soe voorts tot aent hort gatt van den 
moeshoff tot op den doornen struyck aen Graterwegh tegens den voorschreven eycken staeck 
op den Wittengraeff tient t'Cappittel ende d'ander landerijen den voorschreven hoff'.

20 februari 1669  ASSELT - Gehuwd: Tilmannus Thielen [Theel Theelen, ged. Asselt voorjaar
1634, begr. ald. 15-5-1713, zn. van Wilhelmus Tilmanni en Joanna NN; wedn. van Mechtildis
Geerlings, geh. Asselt 30-5-1663] en Catharina Cuijven [alias Sloncxen, begr. Swalmen 21-



2-1705]. Getuigen: Christianus Pecxs en Jacobus Alerts.
Uit dit huwelijk:
1. Mechtildis Thielen, ged. Asselt 23-6-1670 (get. Leonardus Stockmans namens Joannes 
Janessen en Cornelia Ceuven; dr. van Tillmannus x Catharina Cuijven), verm. jong overl.
2. Theodora Tielen, ged. Asselt 5-11-1673 (get. Jacobus Alardts en Meussen? ...; dr. van 
Tilmannus x Catharina ...ssen), begr. Swalmen 8-7-1725. Tr. Swalmen 26-10-1700 met Petrus
op den Camp.
3. Joanna Tielen, ged. Asselt 1-9-1677 (get. Jacobus Pecx en Maria Joosten; dr. van 
Tilmannus x Catarina Gerarts), begr. Swalmen 3-10-1747. Tr. Asselt 7-9-1699 met Wilhelmus
Stoffers.
4. Mechtildis Theelen, ged. Asselt 25-juni of juli-1681 (get. Paulus Arets en 
Catharina ..rens). Tr. verm. Swalmen 10-2-1714 met Martinus Jansen.
Theel Theelen verkocht op 29-11-1685 de Theelenkamp onder Asselt, die op 11-1-1686 werd 
genaast. Op 7-7-1693 verpandde Theel de helft van een huis op de Hoogstraat. Op 22-4-1697
kocht hij voor zijn voorkinderen de helft van een huis te Asselt. De aliasnaam Sloncxen 
wordt enkel vermeld in een akte van 14-1-1702. Theel Theelen en Trijncken Keuven 
verkochten op 2-4-1704 een half huis op de Hoogstraat aan hun schoonzoon Peter op den 
Camp.

24 september 1669  SWALMEN EN ASSELT - Verklaring door enkele laten verbonden aan de 
heerlijkheid Asselt over het belopen en in bezit nemen van een aanwas in de Maas bij de 
Biesweerd.
“Wij Johan de Verver, scholtis, Johan Obers, Nelis Janssen, Corst Peckx, Corst Stockmans 
ende Peter Raemaekers, laeten des hoffs ende heerlicheyt Assel, doen condt en attesteren 
hiermit en cracht deses dat wij neffens den gerichtsschrijver en booden ter instantie van
de weledele en eerentrijcke jouff. Irmgardt van Holthuysen, weduwe Dursdal, en haeren 
soon joncker Franciscus Arnoldus van Dursdal, Marie Quyten, weduwe Van Holt, de weduwe 
Pueyn, Matthijs Stoffers, soo voor hem selfs als mede voor Leonard Tessers, en Hendrick 
Heijnen in naeme van sijne moedere Dirixken Bastiani weduwe Heijnen saliger, ons alle 
saemen op den 24 septembris 1669 wederom hebben getransporteert ende vervoegt onder Assel
voorbij den Biesserweert op sekeren aengeloopenen steen, alwaer wij oick op den 2 deses 
loopenden maent sijn geweest, inhalts acte daervan sijnde, tegens den welcken aengeloopen
steen in den Biessen Baendt joncker Baexen op de Baeckxhooff toebehoerende hebben 
gevonden Aretz halffman op de eerw. patres Jesuiten Speck, Herman Spoerens, Jan Beeck, 
Jan Ruytzen, Sill Paulssen, Herman Heeskens, joncker Baexens voorss. knecht en Johan 
Haewinckel des gemelten joncker Baexens halfman, de welcke siende dat men naer den 
voorss. aengelopen steen toegingh, van daer stilswijgens vertrocken, ende op den steen 
gecommen sijnde, hebben aldaer bevonden dat de rijser aldaer gesteken op den 2 7bris 
tegens over joncker Baexens Biesenbaendt waren uutgetrocken, en eenen stock van daer en 
ende so voorts leger vuyt mit andere risers besteken, die welcke door last des heere 
scholtissen en gerichtsluyden ter instantie van requiranten uutgetrocken ende int waeter 
geworpen, sijnde door Tiel Tielen gerichtsbode de selve plaetse wederom met andere 
rijseren besteken, ende voorts door Corst Stockmans hebben laeten aftreden ende bevonden 
dat de Maese van den selven steen noch vifftich treden afgeweeken was, so dat den selven 
aengeloopen steen van de plaetse af van de welcke den steen ierstmael afgetreden was, 
in’t geheel bevonden is woorden langh te sijn hondert en 29 treden, en gemerckt 
die/voorss. requiranten versochten van allen het gene voorss. hun gelijckfals acte met 
gedeilt te worden, voor gebeurlich gerechticheyt, d’welck men niet en heeft moegen 
verweygeren, soo ist dat wij dem ter warer oirkondt de menute deses met eygene handen 
onderteekent hebben, den heer jeder mallick sijn recht voorbehalden, alles sonder 
argelist, actum Assel den 24 septembris 1669 ende was onderteekent J. de Verver, dit 
tekenden [handmerk] Jan Obers, dit tekenden [afwijkend handmerk] Nelis Janssen, dit 
teekenden [handmerk] Corst Specx, dit tekenden [handmerk] Corst Stockmans, Peter 
Ramekers, ...drich secretaris.”

21 juli 1674  RIJKEL - Overdracht akkerland, met beschut.
Ten overstaan van Hubert Quijten en Peeter Bongarts, schepenen, en Jan Quijten, 
onderbode, dragen de broers Jan en Hendrick Leenen met toestemming van hun echtgenoten ½ 
morgen akkerland te Rijckel gelegen, waarvan het ene tussen Tilman Peeters en de 
erfgenamen Dierck Sluijsen en het ander naast Sluijsen voornoemd en met beide korte 
zijden grenzend aan de openbare straat, voor een bedrag van 75 gulden, 2 malder rogge, 
godsheller 1 dubbelken, over aan Peeter Hendrickx in gen Rijt en Grietgen Tilmans, 
echtelieden.

15 augustus 1676  SWALMEN - Gehuwd: Joannes Daemen [alias Crompvoets; hij hertr. 1) 
Swalmen 11-7-1679 met Margaretha Jacobs, begr. ald. 10-2-1684; 2) Swalmen 25-2-1685 met 
Maria Pauwelsen] en Beatrix Wiltschuts [Butsken, ged. Swalmen 17-1-1648, begr. ald. ..-2-
1679, dr. van Joannes Wildtschuts en Joanna Cuijpers]. Getuigen: Joannes Wiltschuts en 
Henricus Heuskens.
Uit dit huwelijk:
1. Gertrudis Crompvoets, ged. Swalmen 14-7-1677 (get. Laurentius van Oell en Ida Meve...;



dr. van Joannes x Beatrix Wiltschuts). Tr. verm. ... vóór 5-3-1705 met Wilhelmus Theelen.
2. Agnes Crompvoets, ged. Swalmen 26-8-1678 (get. Leonardus Stockmans en Elisabeta 
Janssen; dr. van Joannes x Beatrix Wiltschuts).
Dochter Gertrudis wordt vermoedelijk vermeld als voorkind in de huwelijksvoorwaarden van 
februari 1685 (z.d.) die Jan Daemen opmaakte bij zijn derde huwelijk. Zie ook de akte 
d.d. 7-4-1687.

24 augustus 1677  SWALMEN - Obligatie.
Jacobus Alerts en Truijtien Theelen, echtelieden, bekennen dat zij een bedrag van 100 
gulden hebben opgenomen van Daem Rauckus met als onderpand al hun roerende en onroerende 
goederen.

21 december 1678  ASSELT - Begraven: Jacobus Alarts [echtg. van Gertrudis Willems alias 
Tielen, geh. Asselt 19-5-1667, mogelijk echter 19-8-1667; zij hertr. Asselt 13-8-1679 met
Petrus Bullers].

13 augustus 1679  ASSELT - Gehuwd: Petrus Bullers [verm. ged. Swalmen 2-5-1649, begr. 
Asselt 27-2-1693, zn. van Joannes Bulders en Catharina Coenen alias Van Cruchten; wedn. 
van Catharina Gerkens, geh. Asselt 19-4-1668, begr. ald. 9-10-1678] en Gertrudis Thelen 
[verm. begr. Asselt 26-12-1696; wed. van Jacobus Alarts, geh. Asselt 19-5-1667, begr. 
ald. 21-12-1678]. Getuigen: Henricus Bullers en Theel Theelen.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Bullers, ged. Asselt 26-3-1682 (get. Leonardus Stockmans voor Henricus Deneer en
Catharina Co..nen; zn. van Petrus x Catharina Theelen).
2. Catharina Bullers, ged. Asselt 4-8-1685 (get. Henricus Leenen en Matia Pipers).
Peter Bulders kocht op 2-3-1686 land te Swalmen. Peter Bullers en Truijtten Teelen deden 
z.d. (zie juni 1689) afstand van hun vruchtgebruiksrechten.
 
19 mei 1680  ASSELT - Begraven: Anna [Joanna Theelen, ged. Asselt 20-2-1669], dochter van
Theel Theelen [en Catharina Cuijven, geh. Asselt 20-2-1669].

20 augustus 1680  ASSELT - Begraven: Henricus NN, knecht bij Theel Theelen.
vóór 9 februari 1681  ASSELT - Begraven: Christianus Pex [alias Driessen, wedn. van 
Cornelia Tielen, geh. Asselt 7-10-1635, begr. ald. 30-11-1664; echtg. van Maria Simons, 
geh. Asselt 15-12-1665].

25 juni 1682  SWALMEN - Gehuwd: Gulielmus Corsten en Agatha Smeets [zij is mogelijk 
doopgetuige te Swalmen 18-5-1684, zie hiervoor huwelijk Ramekers-Janssen, Swalmen 24-7-
1682]. Getuigen: Tilmannus Theelen en Joannes Wiltschuts.

vóór 1 oktober 1684  Z.P. - Gehuwd: Hermanus Peters [hij hertr. mogelijk Belfeld 30-11-
1702 met Joanna Seijben] en Anna Pennens.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Sophia Peters, ged. Asselt 1-10-1684 (get. Theodorus Geurts en Gertrudis 
Theelen).

10 februari 1685  ASSELT - Begraven: dochter ['sepulta est proles'] van Petrus Bullers 
[en van wijlen Catharina Geerkens of Gertrudis Theelen, zie huwelijken Asselt 19-4-1668 
en 13-8-1679].

11 januari 1686  ASSELT - Aanvaarding naasting.
Ten overstaan van Johan Swaeck, scholtis, Jan Janssen en Thijs Coelen, schepenen van de 
vrijheerlijkheden Asselt en Swalmen, verklaart Johan Smits junior dat hij het beschut 
heeft aanvaard van Thelen Camp onder Asselt gelegen, groot ongeveer 90 roede gelegen 
tussen de erfgenamen van Willem Thelen en de erfgenamen van Derick Maessen, door 
comparant op 29 november 1685 aangekocht van Theel Teelen, alles volgens akkoord van 
diezelfde 29 november 1685 opgesteld tussen meester Jan Herpers? en Peter Engels 
enerzijds en Jan Smits voornoemd anderzijds.

22 februari 1686  SWALMEN - Hoofdschat.
"Den hooftschadt vuytgeset den 22 february 1686 in de heerlickheyden Assel ende Swalmen.
Tielman van Elmpt ende vrouw 1-0-

25 november 1686  SWALMEN - Gehuwd: Theodorus Willems [Godefridus, leeft 19-1-1733, 
mogelijk zn. van Wilhelmus Teelen; hij hertr. NIET ... vóór 19-3-1706 met Catharina 
Dirix] en Cornelia Kuven [mogelijk ged. Swalmen 14-2-1647 als dr. van Gerardus Keuffen en
Theodora Sijben, verm. begr. Swalmen 20-4-1715]. Getuigen: Theel Telen en Willelmus 
Thelen.
Uit (en vóór) dit huwelijk:
1. dochter NN [Cornelia], ged. Swalmen 27-10-1686 (get. Thel Thelen en Maria Josten; dr. 
van Godefridus x Cornelia Kuven). Tr. mogelijk Swalmen 11-9-1708 als Cornelia Willems met



Ludovicus Heuijts.

30 april 1687  ASSELT - Gehuwd: Joannes Pex [Peecx, verm. begr. Asselt 3-8-1733 of ..-2-
1735] en Johanna Bosch [Bosscher, Bosse, Bosser, Boschmans, begr. Asselt 16-3-1727]. 
Getuigen: Henricus Pex en Jan Evers.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelma Pex, ged. Asselt 5-3-1688 (get. Leonardus Stockmans en Gertrudis Tielen).

1 juni 1687  SWALMEN - Gehuwd: Andreas Bongaerts [Bongarts, Bongers, ged. Swalmen 24-7-
1654, begr. ald. 11-5-1715, zn. van Joannes Bongaerts en wijlen Petronella van Haelen; 
mogelijk wedn. van Maria NN, begr. Swalmen 3-1-1684] en Henrica Louwijs [Hendrina Loeijs,
Loijs, Louwis alias Peters, ged. Swalmen 2-3-1666, begr. ald. 27-11-1733, dr. van Petrus 
Lowij en Mechtildis Reuten; zij hertr. Swalmen 4-6-1716 met Henricus Wuts]. Getuigen: 
Stephanus Peters en Arnoldus Meuters.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Bongarts, ged. Swalmen 26-7-1688 (get. Tylmannus Theelen en Anna Dreesen).

15 maart 1693  SWALMEN - Gedoopt: Margreta, buitenechtelijke dochter van Joannes Silckens
en Agnetis Houx. Getuigen: Tilmanus Thelen namens Gerardus Silkens en Leonarda Houx.

3 mei 1693  SWALMEN - Gehuwd: Johannes Sille [Silckens, mogelijk begr. Asselt 27-5-1707] 
en Agnes Houx [ged. Swalmen 6-2-1654, begr. ald. 4-7-1711, dr. van Martinus Hoecx en 
Antonia NN]. Getuigen: Petrus Debuijs en Johannes Hoekmans?
achternaam bruidegom zeer slecht leesbaar en onder voorbehoud.
Uit (en vóór) dit huwelijk:
1.  Margreta Silckens, ged. Swalmen 15-3-1693 (buitenechtelijke dr. van Joannes Silckens 
en Agnetis Houx; get. Tilmanus Thelen namens Gerardus Silkens en Leonarda Houx).

7 juli 1693  SWALMEN - Verpanding van de helft van een huis.
Johan Swaken, scholtis, en de gezamenlijke schepenen van Asselt en Swalmen [geen namen] 
oorkonden dat Theel Theelen, met toestemming van zijn echtgenote, heeft verklaard 
schuldig te zijn aan Jan Peters, 'jaeger van den heere baron van Hillenraedt', een bedrag
van 35 rijksdaalders tegen een jaarlijkse rente van 5% en met een opzegtermijn van een 
half jaar, met als onderpand een half huis met het derde deel van 1 morgen land daar 
achter gelegen tussen Geurt Cuijpers, mededeelhebber van genoemd huis enerzijds, en Peter
Quijten anderzijds, korte zijden grenzend aan de erven van Henderick Schrievers en op de 
openbare straat.

14 augustus 1693  ASSELT - Begraven: Maria Allerts [ged. Asselt 7-10-1672; dr. van 
Jacobus Alerts en Gertrudis Willems alias Theelen].

vóór 28 december 1693  ... Voor begraven van kinderen uit dit huwelijk zie Asselt 7-7-
1695. Heijncken Heijnen en Neulken Theelen c.s. verpandden op 22-4-1697 een huis te 
Asselt. Hencken Heijnen en Neulken Teelen c.s. verkochten op 2-10-1706 land te Asselt en 
verpandden diezelfde dag de Theelenkamp.
vóór 28 december 1693  Z.P. - Gehuwd: Henricus Heijnen [Heinen, Hijnen] en Cornelia 
Teelen [Nuelken, Petronella Telen, Thelen, ged. Asselt 15-4-1665, begr. ald. 19-3-1728, 
dr. van Tilmannus Tijlen en Mechtildis Geerlings].
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Heijnen, ged. Asselt 28-12-1693 (get. Joes Everts en Cornelia Everts), begr. 
ald. 1-1-1694.
2. Henricus Heijnen, ged. Asselt 20-6-1695 (get. Petrus Everts en Anna Coenen).
3. Gulielmus Heijnen, ged. Asselt 5-8-1696 (get. Gulielmus Thelen en Agnes Creef), verm. 
overl. vóór 2-7-1707.
4. Joannes Heijnen, ged. Asselt 4-11-1699 (get. Arnoldus Coonen en Gertrudis Idolcks?; 
dr. van Henricus x Neulken Teelen).
5. Anna Heinen, ged. Asselt 27-10-1702 (get. Tilmannus Telen en Isabella Hecq; dr. van 
Henricus x Cornelia Telen).
6. Mechtildis Hijnen, ged. Asselt 9-3-1706 (get. Gerardus Wijnans en Elisabetha Alers; 
dr. van Henricus Hijnen en Petronella Thelen; gedoopt door kapelaan Van Aick?).
7. Wilhelmus Heijnen, ged. Asselt 2-7-1707 (get. Godefridus Peex en Anna Coenen namens 
Petronella Stoffers; zn. van Henricus x Cornelia Telen).

4 februari 1695  ASSELT - Gehuwd: Jacobus Jansen [Janssens, begr. Asselt 5-2-1746; hij 
hertr. Asselt ..-1723 met Hendrina Peggen] en Lisbeth Jacobs [Elisabeth Jacobs alias 
Alers, Oelers, ged. Asselt 7-8-1670, begr. ald. 14-7-1722, dr. van wijlen Jacobus Alerts 
en Gertrudis Theelen alias Willems]. Getuigen: Wilhelmus Thelen en Hindericus Spee.

6 juni 1695  BELFELD - Gehuwd: Joannes Tilmanni [Tilmans, begr. Belfeld 25-9-1702] en 
Catharina Waegens [verm. begr. Belfeld 30-9-1702]. Getuigen: Joannes Waegens en Arnoldus 
Tilmanni [Tilmans].



Drie van de vier kinderen begr. op 10-2-1698, 26-9-1702 en 2-1-1703. Enig overlevende 
kind mogelijk als wees opgegroeid bij pleegouders.
Uit dit huwelijk:
1. Helena Tijlmans, ged. Belfeld 9-8-1696 (get. Godefridus Wolfferts en Anna Hacken; dr. 
van Joannes x Catharina Wages).
2. Tilmanus Tilmans, ged. Belfeld 3-2-1698 (get. Wilhelmus Tilmans en Catharina Wage..; 
zn. van Johannes x Catharina Wagens).
3. Cornelius Tilmans, ged. Belfeld 31-7-1699 (get. Jacobus Nijssen en Helena Joesten; zn.
van Johannes x Catharina Wagees).
4. Joanna Tilmans, ged. Belfeld 24-8-1702 (get. Henricus Seijben en Joanna Raetmeckers; 
dr. van Joannes x Catharina Wagens).

20 september 1695  SWALMEN-ASSELT - Verpanding land.
Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Jan Janssen en Frans Gerardts, schepenen van de
heerlijkheden Swalmen en Asselt, bekennen Thel Theelen en Jan Janssen, als voogden van de
kinderen van wijlen Jacob Alerts en Truijtien Theelen, en Jacob Janssen als man en voogd 
van Lisbet Alerts, dat Truijtien Theelen voornoemd samen met wijlen haar man Jacob Alerts
op 24 augustus 1677 op de dag van de apostel Bartholomaeus een bedrag van 100 gulden 
tegen een jaarlijkse rente van 6 gulden heeft opgenomen van ook wijlen Daem Rauckus met 
al onderpand al hun roerende en onroerende goederen.
Omdat deze obligatie na het overlijden van Daem Rauchus is toegevallen aan diens 
erfgenamen, wordt op hun verzoek en met toestemming van het gerecht d.d. 19 oktober 1694 
nu afgesproken dat deze lening voortaan zal uitstaan tegen een rente van 5% te betalen op
24 augustus met een opzegtermijn van een half jaar, met als onderpand ongeveer 1 morgen 
land te Asselt gelegen op de Ubergh tussen de erfgenamen Ruth Silkens en de erfgenamen 
Jan Silkens, met de korte zijden grenzend aan de erfgenamen Heijncken Heijnen en het 
voetpad.

10 januari 1696  BELFELD - Gehuwd: Petrus Tilmans [niet begr. te Belfeld] en Anna 
Curstiens [Kurstgens, begr. Belfeld 3-11-1702]. Getuigen: Erken Tilmans en Henrica 
Raedtmeekers.
Uit dit huwelijk:
1. Girdruda Tilmans, ged. Belfeld 4-7-1698 (get. Hein Wolfferts en Anna Bongarts; dr. van
Petrus x Anna Kurstgens), begr. ald. 24-2-1703.

8 mei 1696  SWALMEN - Illegaal veerpont tussen Asselt en hoeve Maaswijngaarden te Neer.
De gerechtsbode van Swalmen en Asselt krijgt van de schepenbank aldaar opdracht om Gerard
Lenssen te dagvaarden. Geercken Lenssen is halfman van Wijnerttenhof [Maaswijngaarden] 
onder Neer en het stoort Arnold Schenck van Nijdeggen als heer van Swalmen dat de pachter
"in prejuditie van het recht van den heer der heerlijckheyt Swalmen ende Asselt op de 
reviere de Maese eene ponte houdt." Het veerrecht was een zogenaamd heerlijk recht: 
zonder toestemming of machtiging van de heer van de heerlijkheid was het niet "georloft 
eene publycke ponte of vaertuygh op de reviere te houden". Lenssen had nu zonder 
vergunning een bootje aangeschaft om "daermede op de reviere de Maese het volck ende de 
passanten van de eene naer de andere sijde over te haelen". Zonder dat hier enig toezicht
op was, werden zo "allerhande militaire ende andere onbekende personen in ende uyt de 
jurisdictie Swalmen en Asselt gebracht". Bovendien exporteerde hij daarmee "allerhande 
soorte van vruchten sonder paspoort en sonder licent daervoor betaelt te hebben".
Volgens Schenck was een en ander in strijd met het algemeen belang en deed het afbreuk 
aan zijn rechten. Als heer van Swalmen en Asselt kon hij deze inbreuk niet tolereren en 
daarom had hij de veerpont in beslag laten nemen toen deze aan de Swalmer zijde van de 
Maas aanmeerde. De klager eiste verbeurdverklaring en een boete van 25 goudguldens.
Gerard Lenssen werd door opplakking van "biljetten van citatie" opgeroepenn om op 22 mei 
om 10.00 voor de schepenbank te verschijnen, maar liet verstek gaan. Daarmee werd de zaak
als afgedaan beschouwd.
Volgens een verklaring van 28-2-1716 was het pontje toen alweer jaren in de vaart. Zie 
hiervoor ook Henri Smeets: Kleine veren op de Maas - Maaspassage in Asselt en Wieler. In:
Jaarboek Maas- en Swalmdal 25 (2005), blz. 78-91.

22 april 1697  ASSELT - Verpanding huis en hof.
Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Frans Gerardts en Corst Crijnen, schepenen van 
de heerlijkheden Swalmen en Asselt, bekennen Theel Thelen en zijn kinderen, te weten:
-   Willem Theelen en
-   Heijncken Heijnen gehuwd met Neulken Theelen,
dat zij een bedrag van 150 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 5%, te 
volstaan met 4½% bij betaling binnen drie à vier weken na de vervaldag, eerstmaals te 
betalen op 1 mei 1698 met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van de 
armen te Buggenum, met als onderpand 5 vierdel morgen te Asselt gelegen, Theelencamp 
genaamd, tussen land van de hof te Asselt en eerste comparant, met de korte zijden 
grenzend aan de openbare straat en land van voornoemde Asselerhoff, met huis en hof in 
het dorp Asselt. Louijs Kouwenbergh wordt namens de armen geërfd en gegoed.



22 april 1697  ASSELT - Overdracht huis en hof.
Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Frans Gerardts en Corst Crijnen, schepenen van 
de heerlijkheden Swalmen en Asselt, dragen Jacob Janssen als man en voogd van Lijsbet 
Alerts en Jan Janssen als voogd van Willem Alerts, een half huis te Asselt in het dorp 
gelegen naast Aquarius en Theel Theelen, met de moesgaard groot 1 vierdel en een kwart 
roede, alsmede 16 roede in Theelen Camp gelegen, voor de helft van 250 gulden ten behoeve
van de armen van Buggenum en Gerard Pelsers, over aan Theel Theelen voornoemd. Deze 
verklaart dat deze overdracht plaatsvindt ten behoeve van zijn voorkinderen, inclusief de
last daarop staand.

13 mei 1697  SWALMEN - Voogdgeding.
"Voogdgedingh gehouden binnen Swalmen onder den hagendoren den 13 may 1697.
Den schepen Jan Janssen becroont dat de naebuyren van Asselt eenen voethpatt maecken over
sijn erve aen het Meelenbroeck, aen den Slack tot aen de Maese, alwaer noeyt eenen 
voethpatt is geweest, versoeck versieninghe.
          Sr. Johannes Rutsen in naeme van den eerwaerden PP Carthuijsers claeght dat de 
naebuyren maecken eenen voethpatt aen hun erve, te weten van Beeckerhoff wijer recht door
het Broecxken, ende door het kempken naer de Asselsche straete, daer noeyt voor desen 
eenen voetpaet is geweest, versoeckt redemie.
          Wordt d'eerwaerde PP Carthuijsers belast alvooren gerichtelick te doen 
verhooren eenighe oude persoonen, over de kennisse die sij over den voetpatt in questie 
mochten hebben, om sulcx geschiedt voordert gedisponeert te worden naer behooren, actum 
Swalmen den 14 may 1697.
          De geswoorens alhier in naeme van de naebuyren, claegen dat sij te seer 
overlast worden met diensten, versoecken dat iedereen mitte peerden, daer hij mit ackert,
oock dienst sal doen.
          De supplianten sullen alvooren hierover requeste aen desen gerichte presenteren
ende daerinne te decuceren naerdere ende substantiële redenen, om alsdan daerinne 
voorders te disponeren naer behooren, actum Swalmen den 14 may 1697.
          De geswoorens in naeme van de gemeynte becroonen datter niet en wordt gehalden 
vahr, bair, springhaingst, isere eeght, gelijck de besitters van de groote thiende 
gehouden sijn te doen, welck niet en wordt geobserveert, versoecken dar daerinne magh 
worden versien.
          Wordt die groote thienthebbers belast ten dienste van dese gemeynte te houden 
den vahere, bair, springhainghts, isere eeght, ten waere sij hadden eenige redenen ter 
contrarien waervan sij den gerichte sullen hebben te verstendighen binnen 14 daegen, 
actum Swalmen den 14 may 1697.
          De naebuyren van de Bouckoul claegen datt neffens 't goet van Ruth in den 
Bonten Os, gaet eenen gemeynen voetpat recht op den Leijgraef aen de Horstbrugge, welcke 
brugge tegenwoordigh niet en is gemaeckt, nochte geenen en is, dat door den heere 
capiteyn Everard wordt beleth, waerdoor de passagie van de thientkarren wordt verhindert,
versoecken daerinne remedie.
          Wordt de naebuyren van de Bouckoul belast de Horstbrugge hierboven vermelt te 
leggen ende deselve in't toecommende t'onderhalden, ende den heere capiteyn Everard den 
voetpaett hierinne geroert te gedoogen volgens oudt gebruyck, ten waere hij hadde redenen
ter contrarien waervan hij den gerichte sal verstendighen binnen 14 daegen, actum Swalmen
den 14 may 1697.
          Fr. Johannes Rutsen in naeme van de eerwaerde Carthuijsers versoeck dat hun 
behoorlicke thientwegen moegen worden aengewesen, soo op den Leucker als tot Asselt aen 
den Boeckesstap, gelick oock aen den Heijcamp aen't Luierken.
          Wordt d'eerw. PP Carthuijsers belast hierover t'exhiberen behoorlick bescheydt 
om daerover te doen verhooren eenige oude persoonen daervan kennisse hebbende, om alsdan 
daerin te versien, actum Swalmen den 14 may 1697.
          De geswoorens claegen datter geenen geswooren thiendenaer en is gestelt, 
waerdoor de gemeynte grooten schaede compt te lijden, versoecken dat daerinne magh worden
versien.
          Deselve becroonen dat de schaepen van de Tichelereije door het Bouckoulder 
veldt huyden, sonder daertoe gerechticht te sijn, als gevende geenen beestenschatt, 
versoecken versieninghe.
          Wordt d'erffgenaemen van wijlen den heere gouverneur Bitot belast hunne 
schaepen van de Tichelereije niet verders te doen drijven of weyden als op hunne erven 
onder dese heerlickheydt gelegen, op pene dar sij ieder reyse sullen wesen schutbaer, 
actum Swalmen den 14 may 1697.
          Jacob Spee claeght, datter door de naebuyren achter sijn huys eenen voetpatt 
gemaeckt wordt, waertoe sij niet berechticht en sijn, versoecken remedie.
          De naeburen seggen datter voor desen aen den Asselerhoff heeft gehangen een 
falderen, vuttwijsens het vooghtgedingh van den jaere 1588, alwaer tegenwoordigh geen en 
is, waerinne sij versoecken versieninghe.
          Wordt den halffman van den hoff tot Asselt belast de falderen boven aen het 
velt ende aen de Linghe straete t'herstellen volgens oudt gebruyck binnen den tijt van 14



daegen, actum Swalmen den 14 may 1697.
          Den eerw. heere pastoor claeght datter geenen voethpatt can gebruiyckt worden 
mits geen fonderen over de beeck en is waer door hem de rechte passagie wordt belet naer 
Asselt om te binneren, versoeckende daerinne versieninghe.
          Wordt … [blanco]
          Den selven heere pastoor becroont dat de kerckebruggen niet behoorlick en sijn 
gerepareert, versoeckt remedie.
          Den selven pastoor claeght dat de kerckhoffsmoeyr begint te vervallen, 
versoeckende dat deselve magh worden gerepareert.
          Denselven versoeckt dat in't beleyt houden reflexie magh worden genoemen in't 
kerckebroeck, overmits daerlanghs op veel plaetse wordt affgedronghen.
          De geswoorens claegen dat in de beeck achter Beeckerhoff eenigh holtgewas op de
gemeynte gestaen hebbende, welck holtgewasch bij publycke kerckrogen is bevrijdt 
geworden, is het selve dyenniettegenstaende door eenige naebuyren sonder consent 
weghgehaelt, versoecken daerinne versieninghe.
          De geswoorens versoecken dat de vischen op gemeyne waeteren alhier gevanghen 
moegen worden aengegeven, voor ende aleer die te coop sullen worden gebrocht, ende 
daertoe gestelt eene plaetse, op dat een ieder daervan sijn gerief magh hebben.
          De naebuyren van de Boutenstraet claegen dat den voetpatt langhs de Swalm naer 
den Noenhoff hun belet wordt, versoecken remedie.
          De naebuyren van de Bouckoul claegen dat Theel Theelen nu in sijne pachtjaeren 
niet en soeckt te continueren in't betaelen van den loon van den koygardt, gelick hij van
te vooren in sijne halffwininge heeft gedaen, versoecken daerinne versieninghe.
          Wordt Theel Theelen belast hem te reguleren naer het oudt gebruyck, actum 
Swalmen den 14 may 1697."

7 september 1699  ASSELT - Gehuwd: Wilhelmus Stoffers [begr. Swalmen 1-2-1724] en Joanna 
Tielen [Telen, Theelen, Thelen, ged. Asselt 1-7-1677, begr. Swalmen 3-10-1747, dr. van 
Tilmannus Teelen en Catharina Cuijven]. Getuigen: Wilhelmus Tielen en Joannes Bulders.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Stoffers, ged. Swalmen 17-12-1699 (get. Henricus Sillen en Catharina Kuijven).
2. Joanna Stoffers, ged. Swalmen 25-10-1702 (get. Gerardus Stoffers en Mechtildis Telen),
mogelijk begr. ald. 20-6-1744.
3. Gerardus Stoffers, ged. Swalmen 21-12-1705 (get. Chrijstophorus Gerits en Theodora 
Thelen), mogelijk begr. ald. 1-4-1728, vgl. echter ook akte d.d. 13-2-1769.
4. Wilhelmus Stoffers, ged. Swalmen 7-10-1708 (get. Tilmannus 'vulgo Teel' Telen en 
Catharina Janssen), begr. ald. 10-6-1759. Tr. Asselt 16-10-1737 met Maria Vissers.
5. Andreas Stoffers, ged. Swalmen 27-5-1712 (get. Gerardus Bongaerts en Cornelia 
Cuijven).
6. Catharina Stoffers, ged. Swalmen 15-12-1715 (get. Petrus op den Kamp en Maria 
Joesten), verm. ongeh. begr. ald. 2-4-1761.
7. Anna Stoffers, ged. Asselt 11-12-1719 (get. Hendricus Buijs namens Ludovicus Hoefs en 
Barbara Emets namens Antonia Cuijpers). Tr. verm. Swalmen 18-5-1752 met Joachim Meerts.

16 februari 1701  SWALMEN - Lijst van geleden oorlogsschade.
“Lijste vant’ghene die van Swalmen hebben moeten geven boven cost ende dranck aen de twee
compagnien ende den staff vant’regiment van den heere Lutsbourg Beijersche gelogeert 
volgens ordre van den heere grave van Horn gedateert den 7 februari 1701 ende gelogeert 
den 14 dito.
Ten eersten opt’furieus aenhalden van den regiments quartiermeester voor goede ordre te 
houden ende dreijghen van s’anderen daeghs voor den middagh niet te willen optrecken 
moeten geven dry pistoelen ad elf reixd. twee schellinghen  11-2-0
Item heeft den halfman op den aermenhoff boven cost ende dranck moeten geven twelf 
schellinghen  1-4-0
Item Henderich in de Carthuijsers bosch moeten geven eenen schellingh  0 -1-0
Item Jan ende Paulus Slabbers als vooren gegeven  0-2-0
Peter Obers als vooren  0-1-4
Hend. Hocx  0-3-0
Jacob Gerardts  0-1-4
Jan van Haelen aen en fendrich gegeven  1-2-0
Theel Theelen  0-4-0
Sibert Naus aen eenen sergeant moeten geven eenen halven verckenscop
Nelis Clumpkens ende Corst Beeren  0-7-0
Geutts Pecx een halven verckenscop  0-5-0
Lambert Fredericx  0-6-0
Krijn Krijnnen  0-6-0
Jan Pecx  0-1-4
Henderick Pecx  0-3-0
Janis Janissen  0-3-0
Geret Severs  0-2-0
Willem Kermans  0-3-0



Willem Beeck aen eenen fenderick een schinck ende  2-0-0
Areth Neermans  0-2-0
Henderick Coenen  0-1-0
Heijn Krijnen een schinck ende  0-2-0
Jacob Louwij  0-1-0
Lendert Theunissen een schinck  0-4-0
Willem Crompvoets  0-1-0
Willem Janssen op gen Heij  0-1-0  
Jan Lemmen  0-3-0  
Gerard Bongarts  0-3-0  
Thijs Theunissen  0-3-0
Dries Janssen aen eenen capiteij moeten geven een schinck
Areth Smeets aen den oversten lieuenant een schinck
Nelis Wijnen  0-3-0
Lijsbet Janssen  0-5-0
Peter Everts  0-1-0
Geurt Willems  0-2-0
Areth Heijnen  0-3-0
Henderick Bullers aen eenen fourier gegeven een schinck  0-2-0
Jacobus Crijnen  0-2-0
Hans Henderick  0-1-4
Geurt Coenen  0-6-0
Lucia Schrijvers  1-0-0
Peter van Ool  0-4-0
Henderick Slabbers den jongen  0-4-0
Derick Zillen  0-1-0
Niclaes Gerardts  0-1-4
Bij Jan Fredericx gestoelen een paer niuwe schoonen ende een niuw hempt, een schinck ende
een half veerdel speck als wanneer sij hem mit slaeghen ten huijse hebben vuytgeiaeght, 
te samen gereeckent op  2-0-0
Geret Emets aen de regiments quartiermeester een schinck
Willem Hendrick aen eenen sergeant moeten geven twee schincken
Geurt Timmermans  0-6-0
Jan Vermeulen  1-0-0
Bij Willem Coenen, alswanneer sij hem mit sijne huijsvrouwe ten huijse hebben 
vuytgedreven, mit gewalt sijne kiste hebben opgebroecken ende daer vuyt genomen alle sijn
kleyn lijnwaet, een beddelaecken mit een niuwe broeck
Jacob Meuwissen aen den capiteijn moeten geven  5-0-0
Henderick Slabbers aen eenen lieutenant moeten geven een schinck ende eenen halven 
verckenscop ende  2-2-0
Henderick Spee aen eenen lieutenant moeten geven 6 reixdaelder ende twee schincken
6-0-0  doende te saemen  47-2-4
Item daerenboven moeten geven door verscheyde persoonen 13 ongekockte schincken ende 4 
halve verckenshoefden mit ettelicke groote stucken rindtvleesch
Dat dese bovenstaende specificatie door de schepens ende geswoorens van de bovengenoemde 
persoonen op manne waerheydt in plaetse van eede is worden afgevraeght, wordt hiermede 
betuyght, actum Swalmen den 16 februari 1701.
Ter ordonnantie [w.g.] G. Lubbers, secretaris”

14 januari 1702  SWALMEN - Verpanding half huis Hoogstraat.
Ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Areth Meuter en Andries Mooren, schepenen van 
de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekent Thiel Theelen met toestemming van zijn vrouw 
Catharina Sloncxen dat zij een bedrag van 40 rijksdaalder (met inbegrip van 17 en 8 
rijksdaalder zoals afgelegd aan Houbert Peters en Geurt Willems) tegen een jaarlijkse 
rente van 2 gelijke rijksdaalders eerstmaals te betalen op 14 januari 1703 en met een 
opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van hun schoonzoon Peter op den Camp en 
Dircxken Theelen, met als onderpand een half huis met het 1/3 deel van 1 morgen land op 
de Hoogstraete gelegen tussen de erfgenamen Cil Pauwelssen en Geurt Willems.
Gecancelleerd, in de marge: 'desen brief compt te cesseren mitte overdraght van den 2 
april 1704 ende oversulcx alhier getraceert'.
Voor huwelijk Theelen-Cuijven zie Asselt 20-2-1669 en de verpanding van bovengenoemd huis
d.d. 7-7-1693.

16 februari 1703  SWALMEN - Hoofdschat over het jaar 1702.
"Hoofdtschat tot Swalmen ende Asselt den 16 febrij 1703 vuytgesath
Theel Theelen mit vrouw, een maeght  4-4-0

11 mei 1703  SWALMEN - Beestenschat over het jaar 1702.
Beestenschat van Swalmen ende Asselt den 11 may 1703 getelt dienende voor den jaere 1702
Theel Theelen 4 koyen 3 rinder 16 kar bijen 46 schaepen  19-4-



30 september 1703  SWALMEN - Gehuwd: Abraham ...em [alias van Horne, mogelijk zn. van 
Andreas van Horne] en Mechtildis Thelen [Tielen, Metten Tiel, ged. Asselt ..., dr. van 
Tilmanus Theelen en Catharina Ceuven]. Getuigen: Casparus Moren en Albertus Meuters.

2 april 1704  SWALMEN - Overdracht half  huis Hoogstraat.
Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Geret Emets en Andries Janssen, schepenen 
van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Theel Theelen met toestemming van zijn 
vrouw Trijncken Keuven
- een half huis met het 1/3 deel van 1 morgen land op de Hoogstraet gelegen tussen de 
erfgenamen Cil Pauwelssen en Geurt Willems, belast met 1/3 deel van een greve en 1/3 deel
van 1 kan olie aan de kerk aldaar;
- ½ morgen land in het Voorvelt gelegen tussen Geurt Willems voornoemd en Nuelken Geurts;
- ongeveer ½ morgen land op de Mortel gelegen tussen de erfgenamen van Andries Mooren en 
Geurt Willems;
- 1/3 deel van 1 morgen land op de Cruijtscamp gelegen tussen Geurt Willems en Peter 
Arets en consorten, belast met 1/3 deel van 4 'schobben' vruchten van dit land aan de 
kosterie aldaar,
voor een bedrag van 89½ gulden over aan Peter op den Camp en Dericxken Theelen, lijcop, 
armengeld en kosten van overdracht naar landsgebruik.
- Hiermee komen de eerdere obligaties van 20 maart 1700 en 14 januari 1702 [zie aldaar] 
te vervallen.

30 augustus 1704  SWALMEN - Overdracht land.
Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Jan Janssen en Geret Emets, schepenen van 
de heerlijkheid Swalmen en Asselt, draagt Christoffer Faessen met toestemming van zijn 
vrouw Catharina Metsers d.d. 27 augustus 1704 en als gevolmachtigde van zijn schoonmoeder
Elisabeth Engels d.d. 31 juli 1704 gepasseerd voor notaris J.B. de Ball te Weert, zich 
mede sterk makend voor zijn minderjarige schoonzus Wilhelmina Metsers [trouwt later met 
Joannes Beckers] en mede krachtens volmacht van Evert Gieskens en Maria Metsers d.d. 17 
augustus 1704 binnen Leyden ondertekend,
- de helft van 1 morgen 17 roede land te Asselt gelegen tussen de aankopers en de 
ontvanger Poel;
- en ongeveer 30 roede land tussen de ontvanger Poel en Theel Theelen gelegen,
voor een bedrag van 36 rijksdaalder 3 schelling en 1 'dobbelken', godsheller 1 blamuyser,
over aan Michel Dispa, borger en koopman te Ruremunde, en Elisabeth van Kessel, 
echtelieden, armengeld, lijcop en overdracht ten laste van de aankopers.

vóór 5 maart 1705  Willem Teelen en Geertruijd Crompvoets verpandden op 17-7-1708 land te
Swalmen, dat op 15-7-1710 door de weduwe Geertruijd Crompvoets werd verkocht voor het 
onderhoud van haar drie kinderen. Zie ook de dispensatie voor het huwelijk Crompvoets-
Theelen 1759.

vóór 22 november 1705  5. Petrus Stregels, ged. Roermond 1-12-1715 (get. Joannes Wielmus 
van Eent en Catharina Theelen).

15 mei 1713  ASSELT - Begraven: Tilmannus Teelen [verm. wedn. van 1) Mechtildis 
Geerlings, geh. Asselt 30-5-1663, begr. ...; 2) Catharina Cuijven, geh. Asselt 20-2-1669,
begr. Swalmen 21-2-1705].

10 februari 1714  SWALMEN - Gehuwd met dispensatie in de kerkgeboden: Martinus Jansen en 
Mechtildis Thelen [verm. ged. Swalmen 25-..-1681, dr. van wijlen Tilmanus Theelen en 
Catharina Cuijven]. Getuigen: Sijbertus Kuijven en Arnoldus Meuters.

16 december 1714  actum Neer
NEER/SWALMEN - Volmacht tot verkoop gedeelte Biesweerd.
Willem Beeck machtigt zijn vrouw IJda van Dijck tot de verkoop en overdracht van zijn 1/6
deel in de Biessert onder Swalmen gelegen.

30 juli 1715  1. verm. Maria Catharina van Borren, ged. Roermond 9-11-1724 (get. Josephus
Ignatius van der Heght en Catharina Theelen; dr. van Gerardus x Anna Catharina Geelen).

5 augustus 1715  3. Joannes Daemen, ged. Swalmen 16-3-1723 (get. Joannes Crijns en 
Petronella Bongaerts). Tr. Swalmen 15-6-1759 met Gertrudis Theelen.

15 juli 1722  SWALMEN - Gehuwd met bisschoppelijke dispensatie voor de roepen: Petrus 
Teelen [Thielen, begr. Swalmen 7-3-1747] en Cornelia Spee [mogelijk ged. Swalmen 10-4-
1701 als dr. van Henricus Spee en Elisabeth Spee]. Getuigen: Arnoldus en Franciscus 
Meuter.
Uit dit huwelijk:
1. Henricus Teelen, ged. Swalmen 13-9-1723 (get. Dionisius Teelen en Anna Spee, 
echtgenote van Sibertus Naus), begr. ald. 15-3-1759. Tr. Swalmen 4-6-1750 met Catharina 



Houx.
2. Elisabeth Teelen, ged. Swalmen 20-8-1725 (get. Henricus Teelen vervangen door 
Godefridus Crijnen, koster, en Jacomina Spee). Tr. Swalmen 28-4-1752 met Henricus 
Schroedts.
3. Catharina Teelen, ged. Swalmen 19-9-1727 (get. Godefridus Spee en Mechtildis Teelen 
vervangen door Margaretha Nijckmans).
4. Jacobus Leonardus Teelen, ged. Swalmen 6-11-1729 (get. Joannes Janssen en Ida Teelen).
5. Chrystophorus Teelen, ged. Swalmen 29-3-1732 (get. Mathias Pijpers en Johanna 
Slabbers), overl. ald. 17-4-1783. Tr. ... vóór 24-4-1758 met Elisabetha Delissen.
6. Joannes Thielen, ged. Swalmen 12-3-1743 (get. Joannes Thielen vervangen door 
Godefridus Crienen, koster, en Cornelia Emets, echtgenote van Godefridus Spee).
Voor begraven kinderen zie Swalmen 7-4-1730 en 24-7-1742. Peter Theelen en Cornelia Spee 
verpandden op 6-7-1728 land te Asselt.

13 januari 1723  ASSELT - Scheiding en deling tussen erfgenamen Spee.
Scheiding en deling van nagelaten erfgoederen tussen
- Jacob Michels gehuwd geweest met wijlen Metgen Spee, tevens als voogd van zijn meerder-
en minderjarige kinderen uit dit huwelijk;
- Robert Abers als vader en voogd van de minderjarige kinderen verwekt bij wijlen Anna 
Spee, dochter van ook wijlen Hendrick Spee en Elisabeth Spee;
- Peter Naus als man en voogd van Stincken Spee, ook nagelaten dochter van voornoemde 
Hendrick en Elisabeth Spee;
- Peter Theelen als man en voogd van zijn vrouw Cornelia Spee;
- Tulmen Meuwissen als vriend en gekozen voogd van de minderjarige dochter Jacomina Spee,
ook nagelaten dochter van voornoemde Hendrick en Elisabeth Spee;
- Sijbert Naus, als man en voogd van Anna Spee;
- de eerwaarde pastoor Tilmanus Spee;
- Geurt Spee;
- Jacop Smeets als man en voogd van Elisabeth Spee,
als erfgenamen van wijlen Jacob Spee en Thisken Dorssers, gewezen echtelieden.
Eerste lot:
- 223 roede 50 voet in het Asselder Velt gelegen met beide zijden tussen heer Heijster, 
beginnend vanaf het huis;
- 133 roede 50 voet aldaar tussen voornoemde heer Heijsters;
- 132 op de Vlascamp gelegen, 'beginnende van den cant van Asselt naer de huysen'.
Tweede lot:
- 223 roede 50 voet int het Asselder Velt gelegen naast de 223 roede 50 voet in het 
eerste lot vermeld, in het midden;
- 62 roede in de Swaer Ohe gelegen tussen de heer Heijster en het Weij Clooster te Venlo,
de Cromvoor genoemd;
- 135 roede 50 voet in de Swaer Ohe gelegen tussen de heer markies en de erfgenamen 
Elsholdt;
- 132 roede op de Vlascamp gelegen in het midden met een lange zijde naast het eerste 
lot.
Derde lot:
- 223 roede 50 voet in het Asselder Veldt gelegen tussen de 223 roede 50 voet genoemd in 
het tweede lot en de erven van de heer Heijster;
- 133 roede 50 voet, de Batte genoemd, gelegen naast Crijn Crijnen;
- 132 roede op de Vlascamp gelegen tussen de 132 roede vermeld in het eerste lot en de 
heer Heijster.
Vierde lot:
- 253 roede 25 voet in het Asselder Velt gelegen met beide lange zijden tussen heer 
Heijster, met de korte zijden grenzend aan scholtis Randache en de weg;
- 150 roede achter het huis gelegen tussen de heer Heijster en eigen erf;
- een bemd te Leuwen gelegen, groot ongeveer 2 morgen.
Vijfde lot:
- 215 roede 10 voet in het Asselder Veldt gelegen tussen heer Heijster en Randache;
-  en bemd genaamd den Biestert [Biesweerd] tussen heer Heijster en de Maese, groot 277 
roede 79 voet;
- 163 roede 18 voet in de Ohe gelegen tusen Jan Pax en de erfgenamen Elsholdt.
Zesde lot:
- 225 roede 5 voet in het Asselder Veldt gelegen tussen heer Heijster en Curlis, met een 
korte zijde grenzend aan de straat;
- 114 roede 3 voet aan de Oijenbergh gelegen tussen Areth Conen en heer Heijster, met een
korte zijde grenzend aan straat;
- 104 roede 13 voet zonder de berg met hout begroeid, gelegen tussen heer Heijster en 
Jacob Janssen;
- de Schaepsdries op het Meelerbroeck gelegen, groot ongeveer 1 morgen.
Na trekking ('welcken volgens de lothen getrocken sijnde door een cleyn kindt') is het 
eerste lot vervallen aan de kinderen van wijlen Hendrick Spee en Elisabeth Spee; het 
tweede lot aan Jacob Michels; het derde lot aan Geurt Spee; het vierde lot aan Jacop 



Smeets; het vijfde lot aan de eerwaarde heer pastoor Tilmanus Spee; en het zesde lot aan 
Sijbert Naus.
Mochten zich binnen twaalf jaren enige lasten openbaren, dan zullen de partijen elkaar in
alles garanderen.
Ondertekend door Jacop Michels, Peter Michels, Robert Obers, Jacop Michels [sic], Peter 
Naus, Peter Theelen, Tilman Meuwissen, Sibert Naus, Tilmanus Spee pastoor te Meijel, 
Geurt Spee, Jacob Smeets en G. Schrijvers als getuige.

3 maart 1723  ASSELT - Verkoop van 1/6 deel van het Gebrouwhuis.
- Robert Obers, als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Jacob verwekt in huwelijk 
met wijlen Anna Spee, dochter van wijlen Hendrick Spee en Elisabeth, gewezen echtelieden,
alsmede
- Peter Naus en Stincken Spee
- Peter Theelen en zijn vrouw Cornelia Spee
- en Jacomijna Spee bijgestaan door haar oom Geurt Spee als aangeboren voogd, allen 
erfgenamen van wijlen Jacob Spee en Trineken Dorssers, verkopen hun 1/6 deel van het 
huis, stallingen, schuur en schaapstal te Asselt gelegen, afkomstig van hun voornoemde 
grootouders, voor een bedrag van 50 pattacons, te betalen binnen acht dagen, over aan hun
oom en tante Sijbert Naus en Anna Spee, uitgezonderd die bij scheiding en deling van 13 
januari 1723 zijn uitgesloten.
Met kwitantie d.d. Roermond 6 maart 1723: Robert Obers, Peter Naus, Cornelia Spee, 
Jacomijna Spee, Christina Spee, Geurt Spee en Peter Theelen, erfgenamen van wijlen 
Hendrick Spee, bekennen dat zij een bedrag van 50 pattacons hebben ontvangen uit handen 
van Sijbert Naus en Anna Spee, echtelieden, en dat ze een bedrag van 50 pattacons hebben 
betaald aan schatheffer Hendrick Coelmont, waarmee de koopsom volledig is voldaan.

21 juni 1723  SWALMEN - Arrest wegens geweldpleging.
De bode Sibert Kuijven verklaart dat hij ... Theelen van Wijnarden heeft gearresteerd 
wegens 'begaene straeten rumoer ende andere insolentien tot Swalmen begaen'.

28 september 1723  BAARLO/SWALMEN - Overdracht obligatie.
Jacob Michiels en Mettien Spee, echtelieden, hebben conform volmacht d.d. 28 april 1711 
ten overstaan van justitie van Swalmen en Asselt een bedrag van 100 pattacons opgenomen 
van nu wijlen Johan Baptist van der Keelen en juffrouw Catharina Roub. Van deze lening 
waren enkele jaren rente verschuldigd gebleven, waarop de weduwe een rechtzaak heeft 
aangespannen en Jacob Michels op 4 mei 1723 is veroordeeld tot betaling van de rente tot 
8 oktober 1722, zijnde 16 pattacons, plus betaling van de gerechtskosten ad 12 gulden 15 
stuiver Brabants. Op 26 mei 1723 hebben de Jacob Michels, de voogden van zijn 
minderjarige kinderen alsmede Peter Michels en Mettien Theelen, echtelieden, ter 
voorkoming van verdere executoire kosten, hun kindsdeel van de nalatenschap van wijlen 
Tisken Dorssers, weduwe van Jacob Spee, onder Swalmen en Asselt gelegen, verkocht aan 
Sijbert Naus en Anna Spee, echtelieden. Deze goederen zijn blijkens zegel en brief als 
onderpand verbonden voor de eerdergenoemde lening, waarvan inmiddels door Sijbert Naus en
Anna Spee een bedrag van 60 pattacons is afgelost. Michels c.s. weigeren echter om de 
koopakte te ondertekenen en de goederen gerechtelijk over te dragen.
Daarom draagt de weduwe Van der Keelen, daartoe bijgestaan door haar zoon Carel Joseph 
van der Keelen, ontvanger te Baerlo en scholtis van Helden, als haar daartoe gekozen 
voogd, al haar rechten die zij bezit krachtens deze obligatie van 28 april 1711 en 
krachtens vonnis van 4 mei 1723 ten laste van Jacob Michels en zijn kinderen, nu over aan
Sijbert Naus c.s., om 'om daer over executie te dingenen ende voorts daer ontrent te doen
wat sijnen raedt sal gedraegen'.

6 december 1723  BEESEL - Verpanding huis en hof.
Ten overstaan van Willem Gerarts, stadhouder bij afwezigheid van de landscholtis, 
Linnardt Janssen en Jan Trines, schepenen van Besel en Belfelt, bekennen Peter Trines en 
Anna van Gratum, echtelieden, dat zij een bedrag van 50 pattacons tegen een jaarlijkse 
rente van 5% eerstmaals te betalen op 12 januari 1724 met een opzegtermijn van een half 
jaar, hebben opgenomen van Lambert Canters en Elysabeth Theelen, echtelieden, met als 
onderpand het ¼ deel van het huis, hof, schuur en stallingen met toebehoren van wijlen 
Houbert Quijten dat hen toekomt, binnen het Dorp gelegen naast Eva Cruijsbergh en van 
voren grenzend aan de openbare straat, welke hof in zijn geheel is belast met een 
erfpacht van 3½ vat rogge aan de kerk van Besel en welk ¼ deel volgens verklaring van de 
voornoemde schepenen een voldoende onderpand is. Gerechtsbode Jost Janssen wordt namens 
het echtpaar Trines van het onderpand onterfd en ontgoed, Lambert Conrardts [sic!] erin 
geërfd en gegoed.

8 mei 1725  SWALMEN - Overdracht huis en hof aan de Kerkbrug.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Goossen Gerarts en Johan Baptista 
Fabritius, schepenen van Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden Peter Naus en 
Christina Spee dat zij een bedrag van 200 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van
10 gelijke guldens eerstmaal te betalen op 8 mei 1726 en met een opzegtermijn van een 



half jaar, hebben opgenomen van Hendrick van Dam en Johanna Gelissen, ook echtelieden, 
met als onderpand:
- hun huis en hof te Swalmen aan de Kerckbrugge gelegen tussen de erfgenamen van wijlen 
Peter van Ooll en de Swalm, met een korte zijde grenzend aan de openbare straat, belast 
met 1 vat grevenhaver en 1 hoen aan de Gereserveerde Domeinen en ½ kan olie aan de kerk 
aldaar;
- 1 vierdel plaats te Asselt in de Meulendumpel gelegen tussen Peter Teelen en de voogd 
Heijster, met een korte zijde grenzend aan de schepen Baenen;
- 1 vierdel morgen in de Vlascamp te Asselt gelegen tussen voogd Heijster voornoemd en 
Peter Theelen;
- ¼ morgen grasgewas aan de Batte gelegen tussen beide voornoemde partijen;
- en 1 vierdel en 3 vierdel plaats naast voornoemde percelen gelegen, zoals in 
vruchtgebruik bezeten door Robert Obers.

8 juli 1725  SWALMEN - Begraven: Theodora Teelen [ged. Asselt 5-11-1673, dr. van Tilmanus
Tielen en Catharina Cuijven], echtgenote van Petrus op den Camp [geh. Swalmen 26-10-1700,
begr. ald. 12-11-1739].

6 november 1725  SWALMEN - Overdracht hooibemd.
Ten overstaan van Johan Mattijs Daermans, scholtis, Hendrick Bulders en Johan Baptista 
Fabritius, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Anna Beeck, weduwe van Jacob Nijssen, 
bijgestaan door de notaris en procureur Smabers als haar daartoe gekozen voogd, krachtens
volmacht van schenking door broeder Gerardt Beeck aan comparante gegeven d.d. 21 
september 1725 [zie aldaar], een hooibemd aan het Noonhoffer Broeck gelegen tussen het 
Beeckbroeck en het Noenhoever Broeck, volgens het meetboek groot 1 morgen 30 roede, voor 
een bedrag van 19 pattacons over aan Peter op de Camp ten behoeve van zijn kinderen 
verwekt in huwelijk met wijlen Dircxken Theelen, lijcoop, armengeld en rechten van 
overdracht ten laste van de aankoper. De verkoopster ontvangt als vertegenispenning nog 
een paar schoenen en een elsenboom die in het verkochte perceel staat.
De koopsom zal worden aangewend tot aflossing van een vordering ten profijte van de 
officiaal Lodewijck Petit.

21 mei 1727  SWALMEN EN ASSELT - Hoofd- en beestenschat.
"Lijste der hooftden ende beesten in de heerlijckheyden Swalmen ende Asselt den 21 may 
1727 opgeschreven, getelt ende aengeslaegen, dienende ter stuer der beden, subsidien ende
andere gemeyne lasten voor den selven jaere 1727.
Peter Theelen mit vrouwe, 3 knechten, 1 maegt  3-2-0
5 koyen, 4 rinder, 40 schaep, 12 bijen         8-4-0

19 maart 1728  ASSELT - Begraven: Nuelken [Cornelia Theelen, ged. Asselt 15-4-1665, dr. 
van Tilmannus Tijlen en Mechtildis Geerlings], echtgenote van Henricus Heijnen [geh. 
Asselt vóór 28-12-1693].

6 juli 1728  SWALMEN-ASSELT - Verpanding landerijen.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Hendrick Bulders en Johan Baptista 
Fabritius, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden Peter
Theelen en Cornelia Spee dat zij een bedrag van 100 gulden tegen een jaarlijkse rente van
5%, echter te volstaan met 4% bij betaling binnen twee maanden na de vervaldag, eerstmaal
te betalen op 6 juli 1729 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van
de eerzame dochter Fijcken Versteegen, met als onderpand:
- ongeveer 3 vierdel akkerland te Asselt gelegen tussen Peter Naus en Jacomina Spee;
- en 1 vierdel bemdje tussen Peter Naus voornoemd en Jacomina Spee, alsmede al hun 
verdere roerende en onroerende goederen.

22 november 1728  ASSELT - Overdracht Theelenbroekje.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Gootsen Gerardts en Christiaen 
Bongarts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen Joannes en Gerardus 
Schrijvers, kinderen en erfgenamen van wijlen de schepen Hendrick Schrijvers, krachtens 
vonnis d.d. 9 november 1728 uitgesproken door het Hof van Gelderland, de helft van 
Theelen Broecxkens, zoals op 11 mei 1717 overgedragen aan wijlen hun vader, voor de helft
van de koopsom vermeld in de voorwaarden daarvan opgemaakt, over aan Johan Hendrick 
Lambotte.

22 november 1728  ASSELT - Overdracht Theelenbroekje.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Gootsen Gerardts en Christiaen 
Bongarts, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, dragen Johan Hendrick Lambotte
alsmede Joannes en Gerardus Schrijvers, de eerste mede als gevolmachtigde van zijn vrouw,
en krachtens akkoord d.d. 18 november 1728, een turfbroekje genaamd Theelenbroexken, 
zoals op 11 mei 1717 [zie aldaar] bij openbare verkoop aangekocht door wijlen de vader 
van tweede comparanten en waarvan de helft door eerste comparanten overgedragen aan 
eerste comparant, welk broekje indertijd door wijlen de schepen Hendrick Schrijvers is 



aangekocht voor een bedrag van 505 gulden Roermonds, over aan Johan Willhelm Postwijck, 
lijcop, armengeld en kosten van overdracht ieder voor de helft.

25 november 1728  SWALMEN - Gehuwd: Godefridus Crijnen [ged. Swalmen 17-2-1697, begr. 
ald. 24-11-1757, zn. van wijlen Gisbertus Crijnen en Elisabetha Meuter], koster 
('custos'), en Joanna op den Camp [ged. Swalmen 11-1-1704, overl. ald. 20-1-1781, dr. van
Petrus op den Camp en wijlen Theodora Theelen]. Getuigen: Franciscus Meuter en Matthia[s]
op den Camp.

14 juni 1729  SWALMEN - Voogdgeding: o.a. over turfsteken, schapen, luiden van de klok, 
konijnen.
"Vooghtgedingh gehouden tot Swalmen den 14 juny 1729 op den merckt aldaer.
De geswoorens hebben clachtelijck te kennen gegeven dat sij onversien sijn van beer, ver,
sprinckhinxt ende ijsere egge, dewelcken moeten gehouden worden door de groote 
thiendenaers, versoeckende dat daerinne sal worden versien.
T'gericht inhaereert de ordonnantiën op de voorige vooghtgedingen gegeve, actum ut supra.
          Deselve geswoorens hebben mede claegende voorgebracht dat Sr. Postwijck 
onderstaet torff vuyt Theelenbroecxken te vercoopen sonder dat hij Postwijck borge ofte 
verseckeringe voor den eeuwigen schatt heeft gestelt, versoeckende derhalven dat aen 
gemelten Postwijck sal worden belastt geenen torff te vercoopen ten zije hij alvoorens 
verseckeringe voor den eeuwigen schatt sal hebben gestelt.
          T'gericht ordonneert Sr. Postwijck borge ofte verseeckeringe voor den eeuwigen 
schatt te stellen, interdicerende denselven tot daeraen eenigen torff te vercoopen ofte 
te laeten stecken, actum ut supra.
          Ter ordonnantie van den gerichte,
[w.g.] Theod. Timmermans
          Deselve geswoorens hebben geclaeght dat de scheepers mit hunne schaepen commen 
te drijven over de cleyne ende enge wegen, waerdoor grooten schaede aen de vruchten wordt
gedaen, versoeckende dat den veltschutt magh worden belast daerop exactelijck te 
invigileren ende de schepers over de cleyne wegen mit hunne schaepen drijvende te panden.
          Wordt aen de scheepers belast mit hunne schaepen over geene cleyne smaele wegen
te drijven ende te weyden op pene van eenen halven goltgulden, buyten den schaede die sij
sullen hebben veroorsaeckt, ordonnerende den veltschutt daerop exactelijck t'invigileren 
ende de scheepers te panden, actum ut supra.
          Deselve geswoorens hebben oock clachtelijck te kennen gegeven dat de nabueren 
van de kercke alhier soo negligent ende onachtsaem sijn, in luyden ende trecken van de 
klocke tijde van donder ende onweder, versoeckende dat daerinne magh worden voorsien.
          Wordt de kercke nabueren belast promptelijck de clocken te trecken ende te 
luyden tijde van donder ende onweder, op pene van een kintier bier door een ieder niet 
comparerende nabuer te verbeuren ende door de comparerende nabueren gesaementlijck te 
verteeren, actum ut supra.
          De nabueren hebben claegende voorgebrocht dat door de meenighte van conijnen de
vruchten geheelijck worden bedorven, versoeckende daerinne noodige voorsieninge.
          T'gericht committeert de borgemeesters alhier om den heere deser heerlickheydt 
daerover te spreeken ende daeromtrent noodige voorsieninge te beraemen. Actum ut supra.

30 mei 1730  6. Christina Willems, ged. Asselt 2-7-1742 (get. Petrus Jansen vervangen 
door Jacobus Heijnen en Anna Pex). Tr. 1) Swalmen 18-4-1771 met Petrus Peters, overl. 
Asselt 4-1-1783; 2) Swalmen 30-4-1786 met Joannes Theelen.

2 oktober 1731  5. Joannes Gubbels, ged. Swalmen 21-7-1741 (get. Joannes Schrijnewerckers
en Helena Gubbels), overl. ald. 12-9-1795. Tr. Swalmen 7-5-1767 met Cornelia Theelen.
20 mei 1734  SWALMEN EN ASSELT - Hoofd- en beestenschat.
Lijste der hoofden ende beesten in de heerlijckheyt Swalmen ende Asselt den 20 mey 1734 
opgeschreven ende getelt, ende aengeslaegen volgens reglement van den jaere 1682 dienende
tot stuer van de beden, subsidiën ende ander gemene lasten voor den jaere 1734.
de weduwe Jenneken Theelen  0-4-0
eenen knecht  0-4-0
een koey  0-6-0
een gans  0-0-4

10 mei 1736  SWALMEN - Gehuwd: Matthias op den Camp [ged. Swalmen 8-5-1707, pachter van 
de oliemolen, overl. ald. 9-1-1794, zn. van Petrus op den Camp en Theodora Theelen, 
beiden overl.] en Helena Hendrix [Hendericks, Hendricks, ged. Swalmen 27-2-1716, dr. van 
Daniel Hendrix en wijlen Elisabetha Heijmes]. Getuigen: Joachim op den Camp en Godefridus
Crijnen.

7 juni 1736  SWALMEN - Gehuwd: Petrus op den Camp [begr. Swalmen 12-11-1739; wedn. van 
Theodora Theelen, geh. Swalmen 26-10-1700, begr. ald. 8-7-1725] en Maria Heijnen. 
Getuigen: Ludovicus Huets en Franciscus Meuter.



23 januari 1737  4. Adolphus Bloemaerts, ged. Swalmen 16-1-1742 (get. Sebastianus Heijnen
en Maria Schoonhoven). Tr. Swalmen 10-11-1772 met Anna Theelen.

16 oktober 1737  ASSELT - Gehuwd: Wilhelmus Stoffers [ged. Swalmen 7-10-1708, begr. ald. 
10-6-1759, zn. van Wilhelmus Stoffers en Joanna Theelen] en Maria Vissers [overl. Swalmen
11-4-1772; zij hertr. Swalmen 16-8-1759 met Joannes van der Lohe]. Getuigen: Henricus 
Coenen en Jacobus Heijnen.

12 november 1739  SWALMEN - Begraven: Petrus op den Camp [wedn. van Theodora Theelen, 
geh. Swalmen 26-10-1700, begr. ald. 8-7-1725; echtg. van Maria Heijnen, geh. Swalmen 7-6-
1736].

Tijdens het voogdgeding van 1588 verklaarde Zill Kromvoets als oudste schepen 'dat geine 
freyheyt van hoeffslach en sij inn diesen gerichte, dan dat Hoppenrae, dat Gewijt unnd 
der Beijswert, behalven het geene dat beweyslich vrij gegolden ist'.
Twee akten uit september 1669 maken duidelijk dat toen nog steeds aanwas plaatsvondt. Op 
verzoek van enkele eigenaren van land in de Biesweerd trokken toen diverse laten van de 
laathof van Asselt naar de Maas, alwaer wij altsaemen de Maese afwaerts gaende langhs den
hoogen en legen Biesenweert, aen ons verthoent is seekeren aengeloopenen steen afwarts 
spits vuytschietende in de Maese voorss., langhs den hoogen en legen Biessenweert ende 
soo voorts langhs jonker Hans Willem van Baexens erff den Biessenweert Baendt genoempt 
neffens denwelcken unstaen, ende der voorss. aengeloepen steen noch eenen waetersloet is,
sijnde de selven steen langhs joncker Baexens erff aen tot in de Maese negenentseventich 
treden lanck, yeder treeft van ontrent vier voeten, afgetreden door den voorss. Corst 
Stockmans, denwelcken aengeloopen steen tussen den watersloet ende Maese, die voorss. 
requiranten als erfgenamen van den hoogen en legen Biessenweert ten overstaen van ons 
semptlijcke gerichtspersoonen voorss. naeradvenant dat een yeder van hun daer inne geerft
ende berechticht is, te weeten in het aldt erff, in reele ende actuele possessie hebben 
genoemen naer alder observantien ende coustumen van rechten daer toe gerequireert als 
hebbende den selven steen met wilghen rijseren besteken ende vervolgens daer op wijn ende
weyt genoten. 
Drie weken later werd dit ritueel nog eens min of meer herhaald. Daarbij bevonden de 
laten dat de rijser aldaer gesteken op den 2 7bris tegens over joncker Baexens 
Biesenbaendt waren uutgetrocken, en eenen stock van daer en ende so voorts leger vuyt mit
andere risers besteken, die welcke door last des heere scholtissen en gerichtsluyden ter 
instantie van requiranten uutgetrocken ende int waeter geworpen, sijnde door Tiel Tielen 
gerichtsbode de selve plaetse wederom met andere rijseren besteken, ende voorts door 
Corst Stockmans hebben laeten aftreden ende bevonden dat de Maese van den selven steen 
noch vifftich treden afgeweeken was, so dat den selven aengeloopen steen van de plaetse 
af van de welcke den steen ierstmael afgetreden was, in’t geheel bevonden is woorden 
langh te sijn hondert en 29 trede. 
Het feit dat juist de laten van de Asselterhof werden opgetrommeld voor deze gelegenheid 
heeft alles te maken met een akte uit 1275 (nader genoemd onder ASSELT).
Landmeter Smabers gaf in 1774 de Hooghen Biesweerth aan als perceel 1 op kaart 8, dat wil
zeggen het meest zuidelijke gedeelte van de weerd. Voor de landmeter, die de kaarten van 
Swalmen immers maakte in opdracht van de gezamenlijke tiendheffers, was de Biesweerd een 
uitzondering. Deze aanwas was namelijk sinds lange tijd verdeeld in negen zogenaamde 
loten, die door verkoop en vererving soms waren samengevoegd, maar ook soms nog verder 
waren gedeeld. Om onduidelijke redenen was in het verleden afgesproken dat de feitelijke 
ligging van de grond op basis van deze bezitsverdeling jaarlijks zou wisselen, waardoor 
Smabers onmogelijk kon aangeven wie nu eigenaar was van welk stukje van het grote 
perceel. Bij de aangrenzende percelen, eigendom van respektievelijk Baxhof en Hillenraad,
waren de eigendomsverhoudingen duidelijk, maar ook bij perceel 4, de Kleijn Biesweerth, 
kwam Smabers hetzelfde probleem tegen.
In 1826 werd een gedeelte van de Biestert verkocht aan Paulus Schiffers, 'grutte mulder' 
en burger van Roermond. 

1 mei 1746  2. Martinus Meerts, ged. Asselt 8-8-1748 (get. Tilmanus Tilmans en Wilhelmina
Smeets), overl. Swalmen-Boukoul 16-3-1808. Tr. Swalmen 22-6-1773 met Elisabetha Thijssen.

15 januari 1747  HORN - Gehuwd: Tilmanus Tilmans [Thulmans, Tulmans, Tulmes, ged. Asselt 
14-7-1709, begr. ald. 25-5-1758, zn. van Godefridus Tilmans en Anna Tessers] en Maria 
Hermans [Hermes, mogelijk dr. van Theodorus Hermans en Christina Nagels; zij hertr. 
mogelijk Horn 25-8-1761 met Joannes Beckers]. Getuigen: Wilhelmus Pils en Wendelina 
Tilmans.
Uit dit huwelijk (eerste kind verwekt vóór huwelijk):
1. Godefridus Tilmans, ged. Horn 13-3-1747 (get. Theodorus Hermans en Catharina Tilmans 
vervangen door Johanna Janssen). Tr. Horn 10-10-1773 met Elisabetha Verkennis.
2. Leonardus Thulmans, ged. Asselt 11-8-1749 (get. Hermanus Tessers vervangen door 
Cornelius Thulmans en Christina Nagels). Tr. Baexem 15-5-1778 met Petronella Pelsers.
3. Wilhelmus Tulmans, ged. Asselt 1-6-1752 (get. Cornelius Tulmans en Catharina Hermans 



vervangen door Agnes Cuijpers; dag slecht leesbaar en onder voorbehoud). Tr. Beegden 3-
11-1785 met Margaretha Boomen.
4. Anna Maria Thulmes, ged. Asselt 8-9-1754 (get. Henricus Mooren en Margarita Hermes 
vervangen door Agnes Cuipers).
5. Cornelius Tulmes, ged. Asselt 28-5-1757 (get. Joannes Meerts en Elisabetha Thessers).
 
13 oktober 1747  SWALMEN - Begraven: Joanna Teelen [ged. Asselt 1-7-1677, dr. van 
Tilmannus Teelen en Catharina Cuijven], weduwe [van Wilhelmus Stoffers, geh. Asselt 7-9-
1699, begr. Swalmen 1-2-1724].

30 november 1748  ASSELT - Gehuwd: Henricus Mooren [Moren, overl. Asselt 14-6-1776] en 
Windelina Tulmans [Tulmans, Tulmens, ged. Asselt 10-3-1715, overl. ald. 1-1-1780, dr. van
Godefridus Tulmans en Anna Tessers; wed. van Michael Delheij, geh. Asselt 26-11-1747, 
begr. ald. 30-6-1748]. Getuigen: Henricus Coenen en Sebastianus Heijnen.
Uit dit huwelijk:
1. Andreas Mooren, ged. Asselt 19-11-1750 (get. Tilmannus Tulmans en Cornelia Mooren), 
leeft 22-10-1782.
2. Godefridus Moren, ged. Asselt 18-8-1753 (get. Conrardus Beaumont en Aldegundis 
Tulmans). Tr. 1) ... vóór 31-8-1777 met Agnetis Janssen, overl. Asselt 15-5-1795; 2) 
Swalmen 6-1-1796 met Margaretha Peters.
3. Helena Mooren, ged. Asselt 29-9-1756 (get. Godefridus Slabbers en Catharina Dircks), 
leeft 22-10-1782.
Hendrick Mooren kocht op 15-6-1751 een huis te Asselt. Op 16-10-1753 verkochten Hendrik 
Mooren en Windel Tulmans land in het Haestert. Hendrick Mooren woonde in 1774 aan de 
westzijde van Eind (smabers-6/42, later verdwenen door afspoeling Maas). De erfgenamen 
Mooren verpandden dit huis op 22-10-1782.

4 juni 1750  SWALMEN - Gehuwd: Henricus Teilen [Teelen, Theelen, Thelen, Thielen, ged. 
Swalmen 13-9-1723, begr. ald. 15-3-1759, zn. van Petrus Teelen en Cornelia Spee] en 
Catharina Houx [Hoecks, Hoix, Houxs, ged. Swalmen 27-9-1711, overl. ald. 26-4-1787, dr. 
van Henricus Houx en Barbara Emonts, beiden overl.]. Getuigen: Hermannus en Henricus 
Naus.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Thielen, ged. Swalmen 18-7-1751 (get. Josephus Houxs en Cornelia Spee), overl. 
Maasniel 19-2-1811. Tr. Maasniel 6-5-1784 met Catharina Verboeket.
2. Henricus Teelen, ged. Swalmen 15-2-1753 (get. Christophorus Teelen en Maria Hoeckx). 
Tr. Swalmen 15-10-1780 met Joanna Hermans.
3. Barbara Thelen, ged. Swalmen 26-2-1755 (get. Alof Thelen en Leonarda Hoix).
4. Jacobus Theelen, ged. Swalmen 9-2-1757 (get. Henricus Schroedts en Cecilia Coppe).
Voor begraven van een kind zie 16-9-1757. De weduwe Hendrik Theelen was in 1774 
eigenaresse van een huis op de Boven-Boukoul (smabers-2/114).

12 oktober 1751  SWALMEN - Verpanding huis De Swaen en landerijen.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Linnert Tessers en Matthijs 
Bongaerts, schepenen van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden 
Arnoldus Smeets en Anna Gelissen dat zij een bedrag van 300 pattacons tegen een 
jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 18 augustus 1752 en met een opzegtermijn 
van half jaar, hebben opgenomen van Joanna Gelissen, weduwe van Hendrick van Dam, met als
onderpand:
- hun huis, schuur, stallingen, brouwhuis, moeshof en verdere toebehoren groot ongeveer 5
vierdel morgen genaamd den Swaen binnen Swalmen gelegen tussen de behuizing van de 
erfgenamen Hendrick Slabbers en die van de erfgenamen Christiaen Wuts, belast met 
jaarlijks 1 hoen en 1 vat haver aan het huis Hillenraedt alsmede ½ hoen en 1 vat haver 
aan Hare Keizerlijke en Koninklijke Majesteits Domeinen;
- 2 morgen akkerland aan de Heijstraete gelegen tussen de paters kartuizers en het 
openbare voetpad, met de korte zijden grenzend aan de Heijstraete en Hendrick van Dam;
- 3 vierdel akkerland achter het armenhuis gelegen tussen de erven van Hendrick van Dam 
en die van Lodewijck Custers, met de korte zijden grenzend aan de Heijstraet en Gerardus 
Theelen;
- 1 morgen akkerland op het Kempken gelegen tussen Matthijs Bongaerts en de paters 
kartuizers, met de korte zijden grenzend aan de Heijstraete en de paters kartuizers;
- en ongeveer ½ bunder akkerland op het Houtereveldt gelegen tussen de openbare mestweg 
en Laemert Raemaeckers, met de korte zijden grenzend aan de Swalm en aan de heide.
De eerwaarde heer Arnoldus van Dam wordt namens zijn moeder in de onderpanden geërfd.
De geleende penningen zijn besteed tot aflossing van een obligatie d.d. 4 februari 1708 
[zie aldaar] groot 100 pattacons ten behoeve van de griffier De Wagener en een obligatie 
d.d. 9 oktober 1731 [zie aldaar] groot 40 pattacons ten behoeve van de armen aldaar.

28 april 1752  SWALMEN - Gehuwd: Henricus Schroets [Scheraedts, Schrodts, Schroedts, 
Schroots; ged. ..., overl. Swalmen 1-3-1778, zn. van Henricus Schroots en Sophia Meuter] 
en Elisabetha Teelen [Theelen, ged. Swalmen 20-8-1725, overl. ald. 3-11-1782, dr. van 



wijlen Petrus Theelen en Cornelia Spee]. Getuigen: Wilhelmus Meuter en Godefridus 
Crijnen.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Schrodts, ged. Swalmen 9-9-1753 (get. Henricus Schrodts en Cornelia Spee), 
verm. begr. ald. 10-10-1753.
2. Joanna Schroedts, ged. Swalmen 5-11-1754 (get. Henricus Theelen en Sophia Meuter), 
verm. begr. ald. 25-5-1755.
3. vermoedelijk kind NN, begr. Swalmen 4-10-1756 (niet vermeld in doopregister).
4. Sophia Scheraedts, ged. Swalmen 29-9-1758 (get. Adolphus Teelen en Johanna 
Scheraedts).
5. Hendrina Schroots, ged. Swalmen 14-6-1761 (get. Christophorus Theelen en Joanna 
Schroots), ongeh. overl. ald. 6-9-1783.
6. Joannes Schroots, ged. Swalmen 4-10-1764 (get. Jacobus Schrijnewerkers en Mechthildis 
Janssens), overl. ald. 23-5-1787. Tr. Swalmen 29-4-1784 met Dorothea Slabbers.
7. Cornelia Schroots, geb. Swalmen 23-9-1770, ged. 24-9-1770 (get. Joannes Theelen en 
Gertrudis Meuters), overl. ald. 5-12-1771.

17 januari 1753  6. Gertrudis Ceuven, ged. Swalmen 24-5-1763 (get. Henricus Moren en 
Maria Ceuven). Tr. Swalmen 19-10-1791 met Joannes Theelen.

10 oktober 1753  SWALMEN - Begraven: kind van Henricus Schroets [en Elisabetha Theelen, 
beiden geh. Swalmen 28-4-1752].
25 mei 1755  SWALMEN - Begraven: kind van Henricus Schroets [en Elisabetha Theelen, 
beiden geh. Swalmen 28-4-1752].
4 oktober 1756  SWALMEN - Begraven: kind van Henricus Schroedts [en Elisabetha Theelen, 
beiden geh. Swalmen 28-4-1752].

1754 SWALMEN EN ASSELT - Hoofd- en beestenschat.
Lijste van hooft- ende beestenschat der heerlijckheydt Swalmen ende Asselt van den jaere 
1754
Tilman Tilmans met vrouwe  1-4-0
een koey  0-6-0

19 juli 1755  2. Agnes Heudts, ged. Swalmen 8-11-1757 (get. Ludovicus Custers en Maria 
Wilschudts vervangen door Elisabetha Theelen), ongeh. overl. ald. (dissenterie) 21-10-
1779.

4 mei 1756  SWALMEN - Voogdgeding.
“Vooghtgeding gehouden tot Salmen den 4 mey 1756 sub dio naer voorgaende kerckepublicatie
tot convocatie der inwoonderen.
Tilman Tilmans

2 september 1756  4. Maria Elisabetha Schrijnewerkers, ged. Swalmen 11-4-1764 (get. 
Joannes Schrijnewerkers en Elisabetha Theelen).

1756  SWALMEN EN ASSELT - Hoofd- en beestenschat.
Lijste van hooft ende beestenschat pro anno 1756
Tilman Tilmans met vrouwe  1-0-0-0
1 koey  0-4-0-0

vóór 24 april 1758  Z.P. - Gehuwd: Christophorus Theelen [Teelen, ged. Swalmen 29-3-1732,
bierbrouwer, overl. ald. 17-4-1783, zn. van Petrus Theelen en Cornelia Spee] en 
Elisabetha Delissen [bij de volkstelling 1796 inwonend bij haar zoon Joannes op de 
Markt].
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Teelen, ged. Swalmen 24-4-1758 (get. Joannes Delissen en Elisabeth Teelen), 
begr. ald. 17-5-1758.
2. Joannes Teelen, ged. Swalmen 10-11-1759 (get. Hendericus Schaeraets en Maria 
Delissen). Tr. Swalmen 19-10-1791 met Gertrudis Ceuven.
3. Petrus Theelen, ged. Swalmen 7-8-1768 (get. Joannes Theelen en Sibilla Delissen), 
overl. ald. 31-1-1770.
4. dochter NN, geb. en ged. Swalmen 5-2-1773 (nooddoop door vroedvrouw; 'quae statim 
obiit'), overl. ald. 5-2-1773.
5. Petrus Theelen, geb. en ged. Swalmen 9-2-1777 (nooddoop; geen get.; 'qui statim 
obiit'), overl. ald. 9-2-1777.
Stoffer Theelen en Elisabeth Delissen verkochten op 19-12-1768 land te Swalmen. Stoffer 
Theelen was in 1774 eigenaar van een huis aan de Kroppestraat (smabers-15/34).

28 november 1758  SWALMEN - Verpanding landerijen.
Ten overstaan van Matthijs Bongarts bij afwezigheid van de scholtis, Cornelis van Keeken 
en Joannes Mewessen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen de 



echtelieden Gerit Theelen en Cornelia Jansen dat zij een bedrag van 50 gulden Roermonds 
tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 28 november 1759 en met een 
opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van de voorzittend schepen Hermen 
Ramakers en Catharina Fredricks, ook echtelieden, met als onderpand:
- ½ morgen land op de Meulencamp gelegen tussen Joannes Wolfs en het openbare voetpad;
- ½ morgen aan Marijken Gijsen gelegen tussen Cathrijn Kuijven en de heer Daermans;
- en 1 vierdel bemd in de Neerbemden gelegen tussen de schepen Willem Heijnen en de 
weduwe Joannes Jansen.

16 januari 1759  5. Ida Stevens, ged. Beesel 2-6-1771 (get. Henricus van der Velden en 
Helena Jansen). Tr. ... vóór 12-8-1799 met Paulus Theelen te Blerick.

17 januari 1759  SWALMEN - Begraven: Joachim op den Camp [ged. Swalmen 21-1-1710, zn. van
Petrus op den Camp en Theodora Theelen; wedn. van Elisabetha Heijnen, geh. Swalmen 23-7-
1748, begr. ald. 14-9-1757].

8 april 1759  SWALMEN - Verpanding huis en hof in het Dorp.
Ten overstaan van Nicolaes Joseph Hendrickxs, scholtis, Hermen Raemaeckers en Willem 
Heijnen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekent Jan Daemen, ongehuwd, 
dat hij een bedrag van 100 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal 
te betalen op 8 april 1760 en met een opzegtermijn van een half jaar, heeft opgenomen van
NN Snabels en diens echtgenote met als onderpand:
- huis en hof in het dorp gelegen tussen Gerit Theelen en het openbare voetpad, belast 
met ¼ kop haver aan de Domeinen;
- 1½ vierdel in het Voorvelt gelegen tussen de erfgenamen Jan Daemen Coenen en Hendrick 
Heijnen;
- 1 vierdel aan het Schuttenbroeck gelegen tussen Willem Custers en het openbare broek, 
belast met 1 greve aan de Domeinen van Hare Keizerlijke en Koninklijke Majesteit;
- 1½ vierdel op de Heijtwegh gelegen naast de weduwe Jan Crijns;
- en ½ vierdel aldaar tussen de weduwe Jan Crijns en Gerit Theelen.
De schepen Matthijs Bongaerts wordt namens Snabels in de onderpanden geërfd.

10 juni 1759  SWALMEN - Begraven: Wilhelmus Stoffers [ged. Swalmen 7-10-1708, zn. van 
Wilhelmus Stoffers en Joanna Theelen; echtg. van Maria Vissers, geh. Asselt 16-10-1737, 
overl. Swalmen 11-4-1772; zij hertr. Swalmen 16-8-1759 met Joannes van der Lohe].

14 juni 1759  SWALMEN - Gehuwd met dispensatie in de 3e gemengd met de 4e graad van 
bloedverwantschap, verleend door de bisschop: Gerardus Heijnen [ged. Asselt 18-4-1732, 
zn. van Jacobus Heijnen en wijlen Sophia Wijnants; hij hertr. verm. Swalmen 2-5-1770 met 
Judith Verheggen] en Catharina op den Camp [ged. Swalmen 22-1-1719, begr. ald. 3-4-1769, 
dr. van Petrus op den Camp en Theodora Theelen, beiden overl.; wed. van Wilhelmus Gerits,
geh. Swalmen 12-5-1740, begr. ald. 6-6-1758]. Getuigen: Jacobus Pijpers en Ludovicus 
Schrijnewerckers.

15 juni 1759  SWALMEN - Gehuwd met dispensatie in de 2e gemengd met de 3e graad van 
bloedverwantschap, verleend door de bisschop: Joannes Daemen Crompvoets [Joannes Damasus,
Joannes Adamus, Dominicus Krompvoets, ged. Swalmen 16-3-1723, overl. ald. 25-8-1779, zn. 
van Henricus Daemen en Elisabeth Goltsteen] en Getrudis Teelen [Theelen, Thijlen, dr. van
Gerardus Theelen en Cornelia Janssen]. Getuigen: Jacobus Pijpers en Ludovicus 
Scrijnewerkers.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Krompvoets, ged. Swalmen 16-6-1760 (get. Gerardus Teelen en Catharina 
Krompvoets).
2. Henricus Crompvoets, ged. Swalmen 18-2-1762 (get. Henricus Gravers en Cornelia 
Janssen; zn. van Dominicus x Gertrudis Thijlen), verm. jong overl.
3. Henricus Crompvoets, ged. Swalmen 13-3-1764 (get. Matthias op den Camp en Maria 
Theelen).
4. Maria Crompvoets, ged. Swalmen 24-2-1765 (get. Theodorus Heijnen en Maria Crijns). Tr.
Swalmen 7-10-1789 met Petrus Abels.
5. Anna Catharina Crompvoets, ged. Swalmen 11-12-1766 (get. Wilhelmus Croonen en Cornelia
Theelen), woont 4-2-1792 te Roermond.
6. Joannes Crompvoets, ged. Swalmen 13-1-1769 (get. Joannes Gubbels en Anna Theelen). Tr.
... vóór 9-10-1796 met Anna Maria Heldens alias Van Baerlo.
7. Joannes Guillielmus Crompvoets, geb. en ged. Swalmen 1-2-1771 (get. Joannes Guillelmus
Barom en Joanna op den Camp). Tr. Swalmen 28-9-1808 met Gertrudis Corens.
8. Adolphus Crompvoets, geb. en ged. Swalmen 25-12-1772 (get. Adolphus Bloemaerts en Anna
Maria Theelen; zn. van Joannes Adamus x Gertrudis Theelen), overl. ald. 27-3-1774.
9. Gerardus Crompvoets, geb. en ged. Swalmen 23-2-1775 (get. Petrus Geraerdts en Maria op
den Camp vervangen door Anna Theelen; zn. van Damasus x Gertrudis Theelen).
10. Joannes Augustinus Crompvoets, geb. en ged. Swalmen 24-6-1778 (get. Joannes 
Augustinus Sinholtz en Joanna Custers; zn. van Damasus x Gertrudis Theelen), overl. ald. 



3-1-1781.
Een Jan Daemen, ongehuwd, verpandde op 8-4-1759 zijn huis in het dorp gelegen. Jan Daemen
Crompvoets woonde in 1774 in de St.-Jansstraat (smabers-11/294, Keutelstraatje). 
Geertrudis Thelen en haar kinderen Joannes en Maria woonden bij de volkstelling 1796 op 
de Markt (Jaarboek 16 blz. 65).

3 februari 1761  BELFELD - Gehuwd: Martinus Tielen [Theelen, begr. Belfeld 27-8-1772] en 
Henrica Jacobs [ged. Belfeld 24-11-1714, begr. 16-12-1791; dr. van Wilhelmus Jacobs en 
Anna Elters; wed. van Leonardus Wissels, begr. 15-6-1760]. Getuigen: Matthaeus Croonen en
Theodora Jacobs.

23 februari 1762  BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Croone [Croenen, Croonen, geb. .. ca. 1732, 
overl. Beesel 7-12-1789, verm. zn. van Mathias Croonen hertrouwd met Anna Michels; wedn. 
van Margaretha Werens, geh. Beesel 27-11-1760, overl. ald. 17-1-1762] en Anna Maria 
Sillen [sic, moet zijn Anna Maria Theelen, Teelen, Thelen, Tielen, dr. van Gerardus 
Theelen en Cornelia Janssen]. Getuigen: Joannes Jansen en Joannes Muters.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Margreta Croenen, ged. Beesel 4-11-1764 (get. Joannes Croene en Cornelia Jansen).
Tr. Beesel 18-3-1798 met Gerardus Slabbers.
2. Getrudis Croone, ged. Beesel 25-9-1766 (get. Gerardus Theelen en Encken Michgels), 
ongeh. overl. ald. 16-9-1788.
3. Mathias Croonen, ged. Beesel 31-8-1768 (get. Hendricus Noten en Getrudis Thelen). Tr. 
Beesel 12-1-1801 met Sophia Beckers.
4. Anna Catharina Croonen, ged. Beesel 12-4-1771 (get. Martinus Simons en Anna Thelen).
5. Joannes Croonen, ged. Beesel 5-8-1773 (get. Mathijas Croonen en Cornelia Tielen).
6. Petronella Croonen, ged. Beesel 24-3-1777 (get. Michael Claessen voor Joannes Mathias 
Kremer en Maria Schoenmaeckers).
Op 8-11-1762 werden de goederen afkomstig van zijn stiefkinderen uit zijn eerder huwelijk
aan hem en zijn vrouw overgedragen in ruil voor opvoeding en onderhoud. De weduwe Croonen
kocht op 14-3-1791 een huis te Bussereind bij het Waterstraatje (smabers-6/32) dat zij op
7-11-1791 verpandde.

22 mei 1762  SWALMEN - Begraven: kind van Henricus Schroots [en Elisabetha Theelen, 
beiden geh. Swalmen 28-4-1752].
2 mei 1763  SWALMEN - Obligatie met volmacht.
De echtelieden Willem Janissen en Maria Crijns bekennen dat zij een bedrag van 25 
pattacons hebben opgenomen van Hendrick Ramaeckers, ongehuwd, met als onderpand:
- 3/4 ('drydeel') van hun huis in het dorp gelegen naast Gerit Theelen en met een korte 
zijde grenzend aan de straat, welk geheel huis is belast met jaarlijks ½ greve;
- en 1½ vierdel land op de Meulencamp gelegen naast Anthoin Claesen en met een korte 
zijde grenzend aan de openbare straat.
Tevens machtigen zij toonder tot de gerechtelijke verpanding.

2 mei 1763  SWALMEN - Verpanding gedeelte huis in het dorp.
Ten overstaan van Nicolaes Joseph Hendrickx, scholtis, Cornelis van Keecken en Thomas 
Ubbels, schepenen van Swalmen en Asselt, bekent de schepen Joes Mewissen, als 
gevolmachtigde aan toonder d.d. 2 mei 1763 van de echtelieden Willem Janissen en Maria 
Crijns, dat zij een bedrag van 25 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal 
te betalen op 2 mei 1764 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van 
Hendrick Ramaeckers, ongehuwd, met als onderpand:
- het 3/4 deel ('drydeel') van hun huis in het dorp gelegen tussen Gerit Theelen en de 
straat, welk geheel huis is belast met jaarlijks ½ greve;
- en 1½ vierdel land op de Meulencamp gelegen tussen Anthoin Claesen en de openbare 
straat.
De medeschepen Hermen Ramaeckers wordt in de onderpanden geërfd, de schepen Joes Mewessen
wordt namens het echtpaar Janissen onterfd.

16 maart 1764  SWALMEN - Begraven: Joannes Daemen Crompvoets [NIET echtg. ... van 
Gertrudis Theelen, geh. Swalmen 15-6-1759].

7 mei 1767  SWALMEN - Gehuwd: Joannes Gubbels [ged. Swalmen 21-7-1741, overl. ald. 12-9-
1795, zn. van Henricus Gubbels en Anna Delissen] en Cornelia Theelen [ged. Swalmen 4-4-
1745, dr. van Gerardus Theelen en Cornelia Janssen; zij hertr. Swalmen 28-7-1796 met 
Joannes Stevens]. Getuigen: Henricus Beurskens en Anna Theelen.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Henricus Gubbels, ged. Swalmen 16-5-1768 (get. Gerardus Theelen en Sophia 
Gubbels).
2. Anna Gubbels, geb. en ged. Swalmen 5-4-1770 (get. Arnoldus Beurskens en Cornelia 
Janssens), overl. ald. 30-12-1771.
3. Henricus Gubbels, geb. en ged. Swalmen 4-11-1772 (get. Joannes Adamus Crompvoets en 
Joanna Gubbels), overl. ald. 26-6-1774.



4. Anna Elisabetha Gubbels, geb. en ged. Swalmen 27-3-1775 (get. Wilhelmus Croonen en 
Maria Heijligers), overl. ald. 19-9-1783.
Joannes Gubbels woonde in 1774 aan de Raaystraat (smabers-1/15).

12 oktober 1767  SWALMEN - Overdracht moeshof.
Ten overstaan van Nicolaes Joseph Henderickx, scholtis, Joannes Mevessen en Herman 
Hermans, schepenen van Swalmen en Asselt, draagt Willem Gravers, als gevolmachtigde van 
Joost Hocx en Jenneken Heuts, Peter Hox en Christoffer Hox, hun moeshof binnen Swalmen 
gelegen tussen de moeshof van Gerit Theelen en van de weduwe Bernard Bloemaerts, met de 
korte zijden grenzend aan de moeshof van Lambert Denier en de Swalm, groot ongeveer ½ 
vierdel morgen, voor een bedrag van 12 pattacons 4 stuiver over aan Jan Huijben en Agnes 
Verhaegh, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

19 december 1768  SWALMEN - Overdracht akkerland.
Ten overstaan van Jan Verheggen, voorzittend schepen bij afwezigheid van de scholtis, 
Cornelis van Keeken en Joannes Mevessen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt,
dragen de echtelieden Stoffer Theelen en Elisabeth Delissen ½ morgen akkerland in het 
Raeijervelt gelegen tussen de armen Ruremonde en Paulus Slabbers, voor een bedrag van 25 
pattacons over aan Joannes Sanders en Anna Dousent, ook echtelieden, kosten van 
overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.

3 april 1769  SWALMEN - Begraven: Catharina op den Camp [ged. Swalmen 22-1-1719, dr. van 
Petrus op den Camp en Theodora Theelen; wed. van Wilhelmus Gerits, geh. Swalmen 12-5-
1740, begr. ald. 6-6-1758], echtgenote van Gerardus Heijnen [geh. Swalmen 14-6-1759; hij 
hertr. verm. Swalmen 2-5-1770 met Judith Verheggen].

1769, z.d.  SWALMEN EN ASSELT - Hoofd- en beestenschat.
Lyste van de generaele capitatie en beestenschat der heerlyckheden Swalmen ende Asselt 
onder het gebiedt van Haere Keyserl. ende Koninckl. Maj.t voor den jaere 1769
wed. Theelen
Gerit Theelen
Stoffer Theelen

31 januari 1770  SWALMEN - Overleden: Petrus Theelen [ged. Swalmen 7-8-1768], kind van 
Christophorus Theelen en Elisabetha Delissen; begr. ald. 1-2-1770.

25 februari 1770  6. Catharina Jackers, geb. en ged. Swalmen 5-6-1783 (get. Antonius 
Theelen en Maria Kuijpers, beiden wnd. te Swalmen), bij de volkstelling 1796 inwonend bij
haar vader, overl. Swalmen 30-8-1811. Tr. Swalmen 17-9-1805 met Pierre Cremers.

11 juli 1770  binnen Ruremonde  ROERMOND / SWALMEN - Verkoop twee moeshofjes.
De weduwe van Bernard Blomarts, daartoe bijgestaan door de procureur E. Dionisy als haar 
daartoe gekozen voogd, verkoopt, krachtens permissie van het Hoofdgerecht te Ruremonde 
d.d. 5 februari 1770 verleend, twee moeshofjes beide te Swalmen gelegen, te weten:
- het ene tussen Sijbertus Kuijven en het Smeedtsbroexken gelegen, met een korte zijden 
grenzend aan de Swalm;
- en het ander tussen Gerit Theelen enerzijds en Jan Daemen en Lambert Denier anderzijds,
voor een bedrag van 13 pattacons 4 schelling, 25 latten en ½ ton stuivers bier, aan de 
schepen Jan Huijben en diens echtgenote, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten 
laste van de aankopers. Comparante machtigt toonder tot de gerechtelijke overdracht.
17 juli 1770  SWALMEN - Overdracht van twee moeshofjes.
Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, scholtis van de heerlijkheid Swalmen en 
Asselt, Cornelis van Keeken en Thomas Ubbels, schepenen aldaar, draagt de medeschepen 
Joannes Mevessen, als gevolmachtigde aan toonder [zie 11-7-1770], twee moeshofjes beide 
te Swalmen gelegen,
- het ene tussen Sijbert Kuijven en de aankopers gelegen, met de korte zijden grenzend 
aan de Swalm en Lambert Denier;
- en het ander tussen de aankopers en het Smeedtsbroexken gelegen, met de korte zijden 
grenzend aan de Swalm enerzijds en Gerit Theelen en Jan Daemen Crompvoets anderzijds,
voor een bedrag van 13 pattacons 4 schelling, 25 latten en ½ ton 'stuyvers' bier over aan
de medeschepen Jan Huijben en Agnes Verhaegh, ook echtelieden, kosten van overdracht, 
lijcop en armengeld ten laste van de aankopers.

2 juli 1771  SWALMEN - Verpanding van huis en hof in het dorp gelegen (St.-Janstraat 
oftewel Keutelstraatje).
Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten en scholtis 
van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Thomas Ubbels, schepenen 
aldaar, bekennen de echtelieden Gerit Theelen en Neulken Jansen dat zij een bedrag van 50
gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 4% waarvan de eerste vervaldatum is 
geweest op 30 november 1769 en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen 
van Carolus Egidius Henderickx en Maria Anna Galliot, met als onderpand:



- huis en hof in het dorp gelegen tussen de erfgenamen van Hendrick Daemen en de 
erfgenamen van Hendrick Bulders, met een korte zijde grenzend aan de openbare straat, 
belast met ieder vierde jaar ¼ deel van een greve aan de Gereserveerde Domeinen;
- een moeshof nabij de Swalm gelegen tussen Bernard Bloemaerts en Jan Huijben;
- en ongeveer 3 vierdel akkerland in de Heijcamp gelegen tussen Willem Heuts en Adriaen 
van de Voort.
De gerechtsbode J.L. Corentz wordt namens het echtpaar Henderickx in de onderpanden 
geërfd en gegoed.

5 december 1771  SWALMEN - Overleden: Cornelia Schroots [geb. Swalmen 23-9-1770], kind 
van Henricus Schroots en Elisabetha Theelen [beiden geh. Swalmen 28-4-1752].

30 december 1771  SWALMEN - Overleden: Anna Gubbels [geb. Swalmen 5-4-1770], kind van 
Joannes Gubbels en Cornelia Theelen [beiden geh. Swalmen 7-5-1767].

27 augustus 1772  BELFELD - Overleden: Martinus Theelen, echtgenoot van Hendrina Jacobs 
[geh. Belfeld 3-2-1761, overl. ald. 16-12-1791].

14 september 1772  SWALMEN - Belening erfpacht in onberekend gebruik.
Maria Meuter, weduwe van Stephen Roosen, met toestemming van haar meerderjarige kinderen,
draagt een erfpacht van ½ malder rogge 'kaele Ruremontse cluppelmaete', te voldoen met 
St.-Andries, gevestigd op huis en hof van Christoffel Theelen en op huis en hof van Peter
Gravers, beide naast elkaar gelegen op de Meulencamp aan de Cropperstraete tussen de 
weduwe Roosen voornoemd en de weduwe Peter Wijnen, van welke erfpacht het gebruikelijke 
retourgeld wordt gegeven à 4 stuiver Roermonds per vat, voor een bedrag van 12 pattacons 
over aan de echtelieden Lambert Ramaekers en Helena Gerits, om in de plaats van een rente
wegens dit bedrag gedurende vier achtereenvolgende jaren, op te zeggen met een half jaar 
en bij niet aflossen te verlengen met gelijke vier jaren, te bezitten in onberekend 
gebruik.
De weduwe c.s. machtigen toonder tot de gerechtelijke bevestiging van deze akte.
Getuige: C. van Keeken, schepen.

10 november 1772  SWALMEN - Gehuwd door eerwaarde heer Voss: Adolphus Bloemaerts 
[Blomers, ged. Swalmen 16-1-1742, daghuurder 1784, timmerman 1786-1796, zn. van Adolphus 
Bloemaerts en Cornelia Heuts] en Anna Theelen [Erika, dr. van Gerardus Theelen en 
Cornelia Janssen]. Getuigen: Cornelis Bloemaerts en Ludovicus Schrijnewerckers.
Uit dit huwelijk:
1. Adolphus Bloemaerts, geb. en ged. Swalmen 20-10-1773 (get. Gerardus Theelen en 
Cornelia Heuts), overl. ald. 1-2-1775.
2. Adolphus Bloemaerts, geb. en ged. Swalmen 9-1-1776 (get. Wilhelmus Bloemaerts en 
Cornelia Janssen), bij de volkstelling 1796 inwonend bij zijn ouders.
3. Gerardus Bloemaerts, geb. Swalmen 5-2-1779, ged. 6-2-1779 (get. Cornelius Bloemaerts 
uit Swalmen en Anna Maria Theelen uit Besel), overl. ald. 1-2-1781.
4. Cornelius Bloemers, geb. en ged. Swalmen 25-6-1781 (get. Robertus Pijpers namens 
Ludovicus Bloemers uit Bezel en Gertrudis Theelen wnd. te Swalmen; aantek. door pater 
Conrardus van Linden, minderbroeder), overl. ald. 26-2-1783.
5. zoontje NN, ged. Swalmen 20-1-1784 (nooddoop door vroedvrouw Anna Houben, 'terstont 
naer sijne geboorte overleden').
6. Cornelia Blomers, geb. en ged. Swalmen 16-11-1786 (get. Robertus Pijpers namens 
Wilhelmus Kronen wnd. te Besel en Barbara Blomers wnd. te Swalmen).

7 januari 1773  SWALMEN - Geboren en gedoopt: Gerardus, buitenechtelijke zoon van Anna 
Gubbels 'qua patrem nominare ceusavit'. Getuigen: Ludovicus Schrijnewerkers en Cornelia 
Theelen.

5 februari 1773  SWALMEN - Overleden: [NN, geb. Swalmen 5-2-1773] kind van Christoforus 
Theelen en Elisabetha Delissen.
 
27 maart 1774  SWALMEN - Overleden: Adolphus Crompvoet [geb. Swalmen 25-12-1772], kind 
van Damasus Crompvoet en Gertrudis Theelen [beiden geh. Swalmen 15-6-1759].

11 juni 1774  SWALMEN - Verpanding huis en hof Kroppestraat.
Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de rechten en scholtis van de
heerlijkheid Swalmen en Asselt, Joannes Mevessen en Thomas Ubbels, schepenen aldaar, 
bekennen de echtelieden Jan Sillen en Geutruijd Schouwenbergh dat zij een bedrag van 50 
pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 11 juni 1775 en 
losbaar in termijnen van 25 pattacons met een opzegtermijn van drie maanden, hebben 
opgenomen van Jan Theelen, ongehuwd, met als onderpand:
- huis en hof op de Cropperstraete gelegen tussen de weduwe Stephen Roosen en de weduwe 
Linnert Tessers, belast met jaarlijks 2 vat rogge erfpacht aan de kapelanie en 1 greve 
aan de Gereserveerde Domeinen;



- 3 vierdel akkerland in het Gratervelt gelegen tussen Jan Dousent en de gemeente;
- en ½ morgen in het Gratervelt gelegen tussen Jan Dousent voornoemd en de gemeente, 
beide percelen belast met 5 kop rogge aan de kapelanie aldaar en 1/3 deel van 1 greve aan
de Gereserveerde Domeinen,
alle onderpanden gezamenlijk eerder belast met 50 pattacons aan het begijnhof te 
Ruremonde.

26 juni 1774  SWALMEN - Overleden: Hendricus Gubbels [ged. Swalmen 4-11-1772], kind van 
Joannes Gubbels en Cornelia Theelen [beiden geh. Swalmen 7-5-1767].

13 november 1774  SWALMEN - Verkoop huis en hof Boutestraat.
Joannes Kuijven en Catharina Mooren, echtelieden, mede namens hun zwager en zuster 
Fredrick Stigginger en Joanna Kuijven, waarbij Joanna Kuijven voornoemd heeft ondertekend
'om verre afwesentheyt' van haar man Fredrick; Christoffer Streitsig, weduwnaar van Maria
Ceuven, als vader en voogd van zijn minderjarige zonen Joannes Josephus en Joannes 
Franciscus Streitsigh; Jochem Naus, zich mede sterk makend voor zijn vrouw Margaretha 
Reuten, dragen hun ouderlijk huis, stalling, schuur en moeshof op de Boutenstraete 
gelegen tussen Peter Heuts en de erfgenamen Matthijs Evers, inclusief ½ malder 1 kop 
rogge kluppelmaat erfpacht te beuren op ieder derde jaar van de erfgenamen Stephen Roosen
en Stoffer Theelen, afkomstig van hun vader respektievelijk schoonvader en grootvader, 
belast met ieder derde jaar 1 greve aan de Gereserveerde Domeinen, ieder derde jaar 1 kan
olie aan de kerk aldaar en een kapitaal 25 pattacons aan de huisarmen, over aan NN 
[Matthijs Gerardts en Gertrudis Slabbers], kosten van overdracht, lijcop en armengeld ten
laste van de aankopers. Partijen machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht.
Getuige: C. van Keeken.

27 januari 1775  SWALMEN - Overleden: Gerardus Theelen, echtgenoot van Cornelia Janssen 
[geh. .. vóór 27-3-1741]; 'pro deo' begraven.

1 februari 1775  SWALMEN - Overleden: Adolphus Bloemaerts [geb. Swalmen 20-10-1773], kind
van Adolphus Bloemaerts en Anna Theelen [beiden geh. Swalmen 10-11-1772].

26 februari 1776  SWALMEN - Verkoop huis Boutestraat.
Joanna op den Kamp, weduwe van Godefridus Crinen, verkoopt, met toestemming van haar 
schoondochter Maria Heijnen, een huis te Swalmen op de Boltestraet gelegen tussen de 
erfgenamen Tessers en Peter Heuts, groot ongeveer 1/3 morgen, belast met
- ieder derde jaar 1 greve aan de Gereserveerde Domeinen;
- ieder derde jaar 1 kan olie aan de kerk aldaar;
- ieder derde jaar 1 vat rogge aan Peter Tossin te Venlo 'hetwelcke onseeker is, end bij 
soo verre moest geleevert worden, sal den aencooper ontfangen op het derde jaer twee 
vaten rogge van Stoffer Theelen en van de weduwe Steven Roosen vijf coppen',
voor een bedrag van 125 pattacons aan de echtelieden Henderick Raemaekers en Cornelia 
Geraets, kosten van lijcop, overdracht en armengeld ten laste van de aankopers. De 
koopsom zal blijven gevestigd op dit huis tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te 
betalen op 7 april 1777 en met een opzegtermijn van drie maanden.
Verder belooft de aankoper 'een camer te maeken met floere rubben en andersins daer toe 
noodigh aen des vercoopersse haer huys geleegen aen de Kerkbrugge'.
'Maer in val de vercoopersse haeren soon, die absent is moghte wedercoomen, soo sal 't 
hem vrijstaen het verkogte huys in te trecken, mits betaelende aen den aencooper de 
kosten en reparatien aen het selve aengewent.' Ingevolg de stad- en landrechten verklaart
de weduwe tenslotte dat zij dit huis aan niemand anders zou hebben verkocht voor dezelfde
prijs, 'ende sulcx om particuliere reden en motiven de vercoopersse daer toe gemoveert 
hebbende, en om particulieren dienst aen haer gedaen'. Tevens machtigt de weduwe toonder 
tot de gerechtelijke overdracht.
Getuige: G. Derix.
27 februari 1776  SWALMEN - Overdracht huis Boutestraat.
Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de rechten en scholtis van de
heerlijkheid Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Jan Huijben, schepenen aldaar, 
dragen de erfgenamen van Sijbert Kuijven hun ouderlijk huis op de Boutestraete gelegen 
tussen Peter Heuts en de erfgenamen Matthijs Evers, inclusief ieder derde jaar een 
erfpacht van ½ malder 1 kop rogge kluppelmaat te heffen ten laste van de erfgenamen 
Stephen Roosen en Stoffer Theelen, belast met ieder derde jaar 1 kan olie aan de kerk 
aldaar, 1 greve aan de Gereserveerde Domeinen, en met een schuld van 25 pattacons aan de 
armen aldaar, ingevolg koopakte van 13 november 1774 [zie aldaar] voor een bedrag van 135
pattacons over aan de echtelieden Matthijs Gerardts en Gertrudis Slabbers, kosten van 
overdracht, lijcop en armengeld ten laste van de aankopers.

23 april 1776  SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Nijssen [Nisschen, ged. Haelen 6-12-1743, 
overl. Beesel 6-7-1820, zn. van Joannes Nijssen en Anna Albers; hij hertr. Beesel 18-1-
1798 met Maria Francisca Stegmaer] en Maria Hermans [ged. Swalmen 18-2-1751, overl. 
Beesel 14-8-1795, dr. van wijlen Hermanus Hermans en Maria Hendrix]. Getuigen: Ludovicus 



Schrijnewerkers en Joanna Theelen.

30 mei 1776  3. Wilhelmus Klumpkens, geb. en ged. Swalmen 2-7-1781 (get. Everardus 
Janissen uit Swalmen en Petronella Bremmers uit Niel vervangen door Gertrudis Theelen uit
Swalmen). Tr. Swalmen 27-4-1814 met Wendelina Beeck.

1776, z.d.  SWALMEN - Lijst van koeien, runder en kalveren die leefden voor de veesterfte
van 1776. "Lijste der koeybeesten die geexteert hebben voor de sterfte anno 1776
de weduwe Hendrick Theelen  1-1-0
weduwe Gerit Theelen 0-0-0

9 februari 1777  SWALMEN - Overleden: Petrus Theelen [geb. Swalmen 9-2-1777], kind van 
Christophorus Theelen en Elisabetha Delissen.

vóór 1 april 1777  4. Maria Ida Slijpen, geb. Maasniel 6-11-1788, overl. ald. 31-7-1864. 
Tr. Maasniel 9-7-1814 met Jacques Theelen.

9 april 1777  BUGGENUM - Gehuwd: Anthonius Theelen [ged. Neer 20-4-1738, pachter, overl. 
Swalmen 25-11-1790, zn. van Joannes Tielen en Wilhelmina Snijders] en Lucia Winkelmeulen 
[ged. Neer 27-2-1751, overl. Swalmen 17-2-1794, dr. van Segerus Winckelmolen en 
Elisabetha van Baexen; zij hertr. Swalmen 3-5-1791 met Jacobus Emets]. Getuigen: Matthias
Winkelmeulen en Willemina Theelen.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Theelen, geb. en ged. Swalmen 10-12-1783 (get. Segerus Winckelmolen wnd. te 
Buggenum en Anna Maria Moren wnd. te Neer), herbergier, landbouwer, raadslid vanaf 1820, 
secretaris 1822-1837 en burgemeester van Neer 1825-1853, overl. Neer 19-5-1867. Tr. Neer 
24-10-1808 met Wilhelmina Geenen, ged. Neer 6-12-1777, overl. ald. 2-2-1848, dr. van 
Leonardus Geenen en Joanna Versondert, weduwe van Wilhelmus Geenen.

1 maart 1778  SWALMEN - Overleden: Henricus Schroots, echtgenoot van Elisabetha Theelen 
[geh. Swalmen 28-4-1752].

25 augustus 1779  SWALMEN - Overleden: Damianus Crompvoets [Joannes Damasus, Joannes 
Adamus, Dominicus Krompvoets, ged. Swalmen 16-3-1723, zn. van Henricus Daemen en 
Elisabeth Goltsteen], echtgenoot van Gertrudis Theelen [geh. Swalmen 15-6-1759].

29 augustus 1779  SWALMEN - Gehuwd met toestemming van de ouders: Joannes Scrijnwerckers 
[Schrijnewerckers, ged. Swalmen 9-3-1755, daghuurder 1783-1788, jager 1789-1792, zn. van 
Hubertus Schrijnewerckers en wijlen Margaretha Cuijpers] en Anna Naus [Joanna, ged. 
Swalmen 30-3-1757, dr. van Christophorus Nauts en Joanna van der Loo], beiden geb. en 
wnd. te Swalmen. Getuigen: Joannes Theelen en Hendrina Scrijnwerckers, beiden wnd. te 
Swalmen.

15 oktober 1780  SWALMEN - Gehuwd: Henricus Theelen [geb. Swalmen 15-3-1752, akkerman 
1783-1786, daghuurder 1788-1791, zn. van Henricus Theelen en Catharina Houx], geb. en 
wnd. te Swalmen, en Joanna Hermans [Anna], geb. te Maesniel en wnd. te Swalmen. Getuigen:
Petrus Theelen en Maria Hermans, beiden wnd. te Swalmen.
Uit dit huwelijk:
1. Henricus Theelen, geb. Swalmen 28-11-1780, ged. 29-11-1780 (get. Joannes Hermans en 
Catharina Hoex, beiden wnd. te Swalmen), bij de volkstelling 1796 inwonend op de Baxhof, 
overl. Tegelen 5-12-1857. Tr. Tegelen 24-4-1816 (RK) met Ida Peeters.
2. zoontje NN, geb., ged. (nooddoop door de vroedvrouw) en overl. Swalmen 27-10-1782 
(niet vermeld in doopregister).
3. Jacobus Theelen, geb. Swalmen 28-11-1783, ged. 29-11-1783 (get. Petrus Theelen wnd. te
Rurmunde en Helena Bremmers wnd. te Maesniel), overl. Maasniel 6-1-1852. Tr. Maasniel 9-
7-1814 met Marie Ide Slijpen.
4. Petrus Theelen, geb. Swalmen 15-2-1786, ged. 16-2-1786 (get. Joannes Schroots wnd. te 
Swalmen en Maria Hermans wnd. te Rurmunde).
5. Gertrudis Theelen, geb. en ged. Swalmen 4-10-1788 (get. Joannes van Vlorop en 
Catharina Segers, beiden wnd. te Swalmen, 'den vader absent'), overl. ald. 31-5-1796.
6. Wilhelmus Theelen, geb. Swalmen 14-12-1791, ged. 15-12-1791 (get. Joannes van Dael 
namens Joannes Theelen en Margaretha Hermans, beiden wnd. te Swalmen, 'den vader 
absent').
7. Joannes Theelen, geb. Swalmen 1-3-1796, ged. 2-3-1796 (get. Petrus Mathias Hermans 
wnd. te Maesniel en Catharina Deckers namens Sibilla Simons wnd. te Swalmen, 'den vader 
absent'), overl. ald. 25-5-1796.
Hendrick Theelen en Johanna Hermans verpandden op 31-7-1788 de helft van huis en hof op 
de Boukoul (smabers-2/114).

29 oktober 1780  11. Maria Gertrudis Peters, geb. en ged. Swalmen 13-3-1796 (get. Petrus 
Theelen van Maesniel en Anna Maria Geraerdts wnd. te Swalmen, 'den vaeder absent').



3 januari 1781  SWALMEN - Overleden: Joannes Augustinus Crompvoets [geb. Swalmen 24-6-
1778], zoon van Damasus Crompvoets en Gertrudis Theelen.

20 januari 1781  SWALMEN - Overleden: Joanna op den Camp [ged. Swalmen 11-1-1704, dr. van
Petrus op den Camp en wijlen Theodora Theelen], weduwe van Godefridus Crijnen [geh. 
Swalmen 25-11-1728, begr. ald. 24-11-1757].

1 februari 1781  SWALMEN - Overleden: Gerardus Bloemaerts [geb. Swalmen 5-2-1779], zoon 
van Adolphus Bloemaerts en Anna Theelen.

12 maart 1782  SWALMEN - Overdracht akkerland.
Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de rechten, schepen en eerste
secretaris van het Hoofdgerecht van de stad Ruremonde en scholtis van de heerlijkheid 
Swalmen en Asselt, Joannes Verheggen en Cornelis van Keeken, schepenen aldaar, draagt 
Hendrick Heijnen, inwoner van Neer, bijgestaan door zijn vrouw Elisabeth Theelen, 2 
morgen 21 roede 71 voet akkerland in de Lichte Ohe gelegen tussen de weg langs de Maes 
(W), Eijnderbroek (O-hoofd), Naenhof (Z) en Asselderhof (O-zijde), met een weg door dit 
perceel, kaart 7 nr. 20, voor een bedrag van 90 pattacons over aan Willem Zanders en Anna
Heijnen, ook echtelieden, kosten van overdracht, lijcop en armengeld ten laste van de 
aankopers.
 
27 oktober 1782  SWALMEN - Overleden: het zoontje van Henricus Theelen en Joanna Hermans,
terstond na zijn geboorte overleden en door vroedvrouw Anna Houben gedoopt.

3 november 1782  SWALMEN - Overleden: Elisabetha Theelen [ged. Swalmen 20-8-1725, dr. van
Petrus Theelen en Cornelia Spee], weduwe van Henricus Schroots [geh. Swalmen 28-4-1752, 
overl. ald. 1-3-1778], akkerman. Begraven 5 d.a.v.

17 april 1783  SWALMEN - Overleden: Christophorus Theelen [Teelen, ged. Swalmen 29-3-
1732, zn. van Petrus Theelen en Cornelia Spee], brouwer, echtgenoot van Elisabeth 
Delissen [geh. ... vóór 24-4-178]. Begraven 17 d.a.v.

6 september 1783  SWALMEN - Overleden: Hendrina Schroots [ged. Swalmen 14-6-1761, dr. van
Henricus Schroots en Elisabeth Theelen], ongehuwd. Begraven 7 d.a.v.

20? januari 1784  1. Helena Ramaekers, geb. en ged. Swalmen 27-10-1784 (get. Wilhelmus 
Sanders en Helena Geeraerts, beiden wnd. te Swalmen). Tr. Swalmen 27-4-1808 met Wilhelmus
Theelen.

22 april 1784  3. Antonius Reijnders, geb. en ged. Swalmen 5-12-1789 (get. Arnoldus 
Mesdom wnd. te Besel en Christina Theelen namens Margaretha Reijnders wnd. te Rurmunde, 
'den vader absent').

25 april 1784  3. Joannes Kessels, geb. en ged. Swalmen 1-9-1791 (get. Joannes Theelen en
Gertrudis Kessels, beiden wnd. te Swalmen, vader afwezig).

29 april 1784  3. Dorothea Wijnants, geb. en ged. Beesel 15-6-1788 (get. Henricus Engelen
en Anna Maria Theelen, beiden wnd. te Besel; geb. 'in de Bussereijndtsche straet'), 
overl. ald. 24-1-1793.

29 april 1784  SWALMEN - Gehuwd: Joannes Schroots [ged. Swalmen 4-10-1764, akkerman 1785,
overl. Swalmen 23-5-1787, zn. van Henricus Schroots en Elisabetha Theelen], akkerman geb.
en wnd. te Swalmen, en Dorothea Slabbers [ged. Swalmen 3-4-1760, dr. van Petrus Slabbers 
en Beatrix Bloemaerts; zij hertr. Swalmen 6-9-1787 met Fredericus Deckers], geb. en wnd. 
te Swalmen. Getuigen: Joannes Theelen en Cornelia Theelen, beiden wnd. te Swalmen.
Uit dit huwelijk:
1. Henricus Schroots, geb. Swalmen 12-4-1785, ged. 13-4-1785 (get. Joannes Theelen en 
Beatrix Blomers, beiden wnd. te Swalmen).
6 mei 1784  MAASNIEL - Gehuwd: Petrus Theelen [Thielen, geb. Swalmen 18-7-1751, overl. 
Maasniel 19-2-1811, zn. van Henricus Theelen en Catharina Houx] en Catharina Verboeket. 
Getuigen: Gerardus Houx te Maasniel en Joanna Wulms uit Leeuwen.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Theelen, ged. Maasniel 4-6-1785 (get. Mathyas Verboeket te Leeuwen en 
Catharina Hoeks wonend op de Boekkoul). Tr. ... 1817 met Maria Sibilla Nijssen.
2. Catharina Elisabeth Theelen, ged. Maasniel 31-5-1787 (get. Henricus Theelen wnd. te 
Swalmen en Caecilia Wulms voor Sophia Wulms uit Leeuwen).
3. Anna Gertrudis Theelen, ged. Maasniel 2-12-1788 (get. Henricus Hoeks uit Maasniel en 
Dorothea Daemen te Maasniel), overl. Maasniel 3-4-1809.
4. Catherina Theelen, ged. Maasniel 29-11-1790 (get. Jacobus Goemans en Catharina 
Cremers). Tr. Maasniel 18-5-1817 met Laurentius Geurts.



18 november 1784  SWALMEN - Overleden: Cornelia Janssen, weduwe van Gerardus Theelen 
[overl. Swalmen 27-1-1775]. Begraven 20 d.a.v.

9 december 1784  SWALMEN - Overdracht erfpacht.
Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en 
eerste secretaris van het Hoofdgerecht Ruremonde en scholtis van de heerlijkheden Swalmen
en Asselt, en Cornelis van Keeken en Dirck Jansen, schepenen aldaar, bekennen de 
echtelieden Jacobus Tegelbeckers en Petronella Roosen dat zij een erfpacht van 3 vat 
rogge kluppelmaat, te leveren op St.-Andries en gevestigd op huis en hof van Christoffel 
Theelen [smabers-15/34] en op huis en hof van Peter Gravers [smabers-15/33], beide naast 
elkaar gelegen op de Meulencamp aan de Cropperstraet tussen de erven van de verkopers en 
die van Peter Wijnen, van welke erfpacht een jaarlijks retourgeld wordt gegeven van 4 
stuiver Roermonds per vat, voor een bedrag van 26 pattacons hebben verkocht aan de 
echtelieden J.H. Dresens en Maria Christina Quisthoudt, alle kosten ten laste van de 
aankopers.

16 augustus 1785  SWALMEN - Verkoop akkerland.
Cornelis Bloemers, Marie Coenen, Andreas Bloemers, Helena Corsten, Joachim Naus, Barbara 
Bloemers, Cornelia Bloemers, Dirck Jansen, Catharina Bloemers, Adolf Bloemers en Anna 
Theelen, [schoon]kinderen en gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adolf Bloemers en 
Cornelia Heuts, zich mede sterk makend voor de minderjarige kinderen van hun broer Louis 
Heuts, verkopen ongeveer 3 vierdel akkerland op de Cruyscamp gelegen langs de Heijer 
Kerkepaet tussen de Heijer Kerkepaet en de erfgenamen Cornelis Wijnen gelegen, met de 
korte zijden grenzend aan de Venlose Baen, voor een bedrag van 38 pattacons en 5 
schellingen welke reeds zijn voldaan, aan Jan Ceuven. Tevens machtigen zij toonder tot de
gerechtelijke overdracht. Getuigen: Hendrick Schrijnewerkers en D. Jansen.

21 maart 1786  SWALMEN - Akte van deling.
Om hun geschil over de nalatenschap van Peter Theelen en Cornelia Spee, gewezen 
echtelieden, bij te leggen, is ten overstaan van het gerecht het volgende overeengekomen.
Jan Theelen zal in volle eigendom verkrijgen:
- 84 roede in de Meulendumpel gelegen tussen Willem Sanders en Jan van Lier;
- 30 roede grasgewas in de Batten gelegen tussen de erfgenamen Peter Naus en Jan van 
Lier;
- 42 roede akkerland tussen Peter Naus en Jan van Lier.
Hiervoor zal Jan Theelen aan zijn neef Joannes Theelen een bedrag van 23 pattacons 12 
stuiver Kleefs betalen, van welk bedrag hij heden heeft betaald 6 pattacons 3 schelling 
8½ stuiver. De resterende 16 pattacons 5 schelling 3½ stuiver zullen binnen twee maanden 
worden voldaan. Zij machtigen toonder tot de gerechtelijke overdracht.

27 maart 1786  SWALMEN - Overdracht landerijen.
Ten overstaan van Joannes Bernardus Chanoine, licentiaat in de beide rechten, schepen en 
eerste secretaris van het Hoofdgerecht te Ruremonde, scholtis van de heerlijkheden 
Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Joannes Mevissen, schepenen aldaar, draagt 
Joannes Theelen, jonkman, na gerechtelijke overeenkomst opgemaakt tussen hem comparant en
zijn oom Jan Theelen d.d. 21 maart 1786 [zie aldaar],
- 84 roede akkerland te Asselt in de zogenoemde Molendompel gelegen tussen Willem Sanders
en Jan van Lier;
- 32 roede grasgewas te Asselt in de Batten gelegen tussen de erfgenamen Peter Naus en 
Jan van Lier;
- 42 roede akkerland in de Lichte Ohe gelegen tussen de erfgenamen Peter Naus en Jan van 
Lier,
voor een bedrag van 51 pattacons over aan zijn oom Jan Theelen, kosten van overdracht, 
lycop en armengeld ten laste van de aankoper, 'mits dat het vijfde deel van den aencooper
aen de voorss. coopspenningen sal worden gekort.'
Bode J.L. Corens legt namens Joannes en Jan Theelen de eed af dat deze overdracht niet is
geschied ten profijte van enige dode hand.

zondag 30 april 1786  SWALMEN - Gehuwd: Joannes Theelen [overl. Asselt 1x-1-1787], 
dienstknecht geb. en wnd. te Swalmen, en Christina Willems [ged. Asselt 2-7-1742; dr. van
Joannes Willems en Aldegondis Pex; wed. van Petrus Peters, geh. vóór 13-10-1774, overl. 
Asselt 4-1-1783], weduwe geb. en wnd. te Asselt. Getuigen: Joannes Theelen en Anna 
Heijnen wnd. te Asselt.

30 april 1786  5. Tilmanus Stighner, geb. en ged. Swalmen 19-2-1795 (get. Joannes Theelen
en Anna Maria Geraets, beiden wnd. te Swalmen, 'den vader absent').

1 juni 1786  9. Jan Willem Evers, geb. Swalmen 11-6-1802, ged. Brüggen (D) 12-6-1802, 
overl. ald. 13-11-1855. Tr. Swalmen 3-4-1826 met Anna Maria Theelen.



17 september 1786  3. Joannes van den Bosch, geb. en ged. Swalmen 13-10-1791 (get. 
Joannes Theelen en Sophia Gubbels, beiden wnd. te Swalmen, vader afwezig).

vóór 16 november 1786  Z.P. - Petrus Veerlings [Ferlings, Vierlings, geb. ca. 1740, 
pottenbakker 1786-1794, pannenbakker 1796, overl. ...] en Christina Theelen [Thelen, 
Thielen, geb. ca. 1744].
Uit dit huwelijk:
1. Tilmanus Veerlings, geb. ca. 1781, overl. Swalmen 30-8-1794.
2. Joannes Matthias Henricus Veerlings, geb. Mulbracht 1-5-1779, bij de volkstelling 1796
inwonend bij zijn ouders. Tr. Beesel 3-2-1801 met Maria Mechtilda Berculaer.
3. Maria Gertrudis Veerlings, geb. en ged. Swalmen 16-11-1786 (get. Joannes Lanckes en 
Maria Elisabetha Theelen, 'den vader absent').
4. Maria Agnes Veerlings, geb. en ged. Swalmen 13-5-1789 (get. Albertus Veerlings wnd. te
Tegelen en Margaretha Strucks wnd. te Breijel, 'den vader absent').
5. Maria Catharina Veerlings, geb. en ged. Swalmen 5-12-1791 (get. Joannes Leonardus 
Theelen wnd. te Breijl en Maria Stockx wnd. te Swalmen, 'den vader absent').
6. Maria Sijbilla Vierlings, geb. en ged. Swalmen 26-6-1795 (get. Thilmanus Huberts 
[Huibertz] en Anna Catharina Jelles [Jullus], beiden wnd. te Brijel, 'den vaeder 
absent'), overl. ald. 5-9-1795.

26 april 1787  SWALMEN - Overleden: Catarina Houx [Hoecks, Hoix, Houxs, ged. Swalmen 27-
9-1711, dr. van Henricus Houx en Barbara Emonts, beiden overl.], weduwe van Henricus 
Theelen [geh. Swalmen 4-6-1750, begr. ald. 15-3-1759], akkerman. Begraven 28 d.a.v.

woensdag 23 mei 1787  SWALMEN - Overleden: Joannes Schroots [ged. Swalmen 4-10-1764, zn. 
van Henricus Schroots en Elisabetha Theelen], akkerman, echtgenoot van Dorothea Slabbers 
[geh. Swalmen 29-4-1784; zij hertr. Swalmen 6-9-1787 met Fredericus Deckers]. Begraven 25
d.a.v.

12 augustus 1787  1. Cornelis Hawinckel, geb. en ged. Swalmen 23-1-1789 (get. Antonius 
Theelen namens Wilhelmus Hommen wnd. te Vlorop en Catharina Cuijpers wnd. te Swalmen, 
'den vader absent'), verm. jong overl.

29 september 1787  SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Kauffen [daghuurder, overl. Swalmen 17-8-
1788], geb. en wnd. te Wegbergh (D), en Gertrudis Theelen [mogelijk dr. van Gerardus 
Theelen en Cornelia Janssen; in dat geval wed. van Joannes Daemen Crompvoets, geh. 
Swalmen 15-6-1759, overl. ald. 25-8-1779] geb. en wnd. te Swalmen. Getuigen: Adolphus 
Blomers en Anna Theelen, beiden wnd. te Swalmen.

31 juli 1788  op den Raedthuyse tot Swalmen   SWALMEN - Verpanding huis en hof.
Ten overstaan van Joannes Josephus Cox, licentiaat in de beide rechten en scholtis van de
heerlijkheden Swalmen en Asselt, Cornelis van Keeken en Joannes Mevissen, schepenen 
aldaar, bekennen de echtelieden Hendrick Theelen en Johanna Hermans dat zij een bedrag 
van 100 gulden Roermonds, gestaand hebben ten laste van de weduwe Smeets te Ruremonde, 
gewezen 'portiersse', tegen een jaarlijkse rente van 4% aan de armenmeester en met een 
opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van de eerwaarde J.A. Hennen als 
provisor van de armen, met als onderpand
- de helft van huis, hof, schuur en stallingen, groot in het geheel 20 roede 96 voet 
onder kaart 2 nr. 114, belast met jaarlijks 1/3 'greef' aan de Gereserveerde Domeinen;
- de helft van 69 roede 76 voet, kaart 2 nr. 110;
- de helft van 34 roede 38 voet, kaart 2 nr. 111;
- de helft van 4 roede 19 voet, kaart 2 nr. 112;
- een kamp aan het Blanck Water 'uyt de gemeente opgeworpen', kaart 1 nr. 121, groot 3 
morgen 31 roede 73 voet, alleen toebehorend aan comparanten en belast met de gewoonlijke 
cijns aan de heer. Jochem Bongers wordt namens de armen geërfd en gegoed.

17 augustus 1788  SWALMEN - Overleden: Gerardus Kauffen [geb. Wegberg (D)], daghuurder, 
echtgenoot van Gertrudis Theelen [geh. Swalmen 29-9-1787]. Begraven 19 d.a.v.

7 oktober 1789  SWALMEN - Gehuwd: Petrus Abels [kleermaker 1792], kleermaker geb. en wnd.
te Born, en Maria Crompvoets [ged. Swalmen 24-2-1765, dr. van Damasus Crompvoets en 
Gertrudis Theelen], geb. en wnd. te Swalmen. Getuigen: Joannes Crompvoets en Gertrudis 
Schrijnewerckers, beiden wnd. te Swalmen.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Abels, geb. en ged. Swalmen 22-11-1790 (get. Mathias Abels en Gertrudis 
Theelen).
2. Joannes Petrus Abels, geb. Swalmen 3-2-1792, ged. 4-2-1792 (get. Jacobus Abels wnd. te
Born en Catharina Crompvoets wnd. te Rurmunde), overl. ald. 19-6-1796.
3. Cornelia Abels, geb. en ged. Swalmen 19-4-1795 (get. Petrus Abels wnd. te Bruggen en 
Maria Heldes wnd. te Swalmen, 'den vader absent').



1789  BEESEL - Proces door de erfgenamen Joannes Bongaerts tegen Willem Croonen en Maria 
Theelen wegens eigendom onroerend goed.

8 februari 1790  BEESEL - Voogdij.
Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, Hendrik Joosten en 
Gerard Goossens, schepenen, worden Gerardus Reijnders en Godefridus Quikken, ingevolg de 
beschikking op het verzoekschrift van de weduwe Croonen heden verleend, beëdigd als 
voogden van de kinderen van wijlen Wilhelmus Croonen en Anna Maria Theelen.

3 mei 1791  SWALMEN - Gehuwd met dispensatie in drie roepen: Jacobus Emets [ged. Asselt 
23-8-1753, pachter, overl. Swalmen 27-6-1795, zn. van Hubertus Emets en Cornelia 
Beurskens; hij hertr. Swalmen 4-5-1794 met Elisabetha Wijnen] en Lucia Winckelmolen [ged.
Neer 27-2-1751, overl. Swalmen 17-2-1794, dr. van Segerus Winckelmolen en Elisabetha van 
Baexen], weduwe [van Joannes Theelen, geh. Buggenum 9-4-1777, overl. Swalmen 25-11-1790].
Getuigen: Martinus Emets en Catharina Winckelmolen.

19 oktober 1791  SWALMEN - Gehuwd: Joannes Theelen [Teelen, Thelen, Thielen, ged. Swalmen
10-11-1759, daghuurder 1792, akkerman 1796, zn. van Christophorus Teelen en Elisabetha 
Delissen] en Gertrudis Ceuven [Keuven, ged. Swalmen 24-5-1763, dr. van Joannes Ceuven en 
wijlen Catharina Mooren], beiden geb. en wnd. te Swalmen. Getuigen: Jacobus Ceuven en 
Maria Elisabetha Ickrath, beiden wnd. te Swalmen.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Theelen, geb. Swalmen 6-8-1792, ged. 7-8-1792 (get. Joannes Ceuven, schepen, 
en Elisabetha Delissen, beiden wnd. te Swalmen).
2. Anna Catharina Theelen, geb. Swalmen 31-8-1794, ged. 1-9-1794 (get. Joannes Ceuven 
wnd. te Buggenum en Theresia Naus namens Maria Geraets wnd. te Rurmunde). Tr. Maastricht 
11-8-1831 met Antoon Drouven.
3. Christophorus Thielen, geb. en ged. Swalmen 4-12-1795 (get. Joannes van Dael namens 
Gerardus Deelissen van Maesniel en Anna Maria Heuts namens Maria Cornelia Quijten van 
Roermond). Tr. Buggenum 11-5-1817 met Maria Peskens.

7 november 1791  BEESEL-BUSSEREIND - Verpanding huis te Bussereind.
Ten overstaan van J. Pollart, landscholtis van het ambt Montfort, P. van den Broek en P. 
Meuter, schepenen van Bezel en Belfelt, bekent Anna Maria Theelen, weduwe van Wilhelmus 
Kronen, daartoe bijgestaan door Gerardus Reijnders en Frides Quijten als gerechtelijk 
aangestelde voogden van de minderjarige kinderen van eerste comparante verwekt in 
huwelijk met wijlen haar man W. Cronen, dat zij samen met haar man eertijds een bedrag 
van 100 pattacons à 80 stuiver Kleefs, de Franse kroon gerekend aan 11½ schilling tegen 
een jaarlijkse rente van 3½, jaarlijks te betalen op St.-Andries in handen van de pastoor
of armenmeester, heeft opgenomen van de pastoor aldaar namens de armen van Bezel.
Omdat voor deze lening tot op heden geen voldoende onderpand was gesteld, stellen de 
comparanten bij deze als onderpand huis en hof met alle toebehoren aan het Buser Eijndt 
[sic] gelegen tussen Joannes Smeets en schepen Slousen, met de korte zijden grenzend aan 
de straat en het huis Nieuwenbroek, groot 1½ morgen, met nog 7½ morgen land, samen belast
met jaarlijks 2 vat rogge aan de kerk aldaar, 5 stuiver aan de schutten en met 2½ stuiver
aan het huis Nieuwenbroek, verder vrij van lasten.
De comparanten behouden het recht om jaarlijks een bedrag van 100 gulden af te lossen met
inachtneming van een aanzegtermijn van een half jaar.

16 december 1791  BELFELD - Overleden rond 09.00 uur: Henrica Jacops [ged. Belfeld 24-11-
1714, dr. van Wilhelmus Jacobs en Anna Elters], weduwe [van 1) Leonardus Wussels, 
geh. ... vóór 19-12-1755, overl. Belfeld 15-6-1760 en van 2) Martinus Theelen of Tielen, 
geh. Belfeld 3-2-1761, overl. ald. 27-8-1772], oud ruim 77 jaar; begraven 19 december 
d.a.v.

9 januari 1794  SWALMEN - Overleden rond 21.00 uur: Mathias op den Camp [ged. Swalmen 8-
5-1707, zn. van Petrus op den Camp en Theodora Theelen, beiden overl.], schepen, 
weduwnaar van Helena Hendrickx [geh. Swalmen 10-5-1736]; begr. 11 d.a.v.

17 februari 1794  SWALMEN - Overleden om 23.00 uur: Lucia Winkelmolen [wed. van Antonius 
Theelen], echtgenote van Jacobus Emets [geh. Swalmen 3-5-1791, overl. ald. 27-6-1795; hij
hertr. Swalmen 4-5-1794 met Elisabetha Wijnen]; begr. ald. 19 d.a.v.

30 augustus 1794  SWALMEN - Overleden om 23.00 uur: Tilmanus Veerlings, zn. van Petrus 
Veerlings [en Christina Theelen], potbakker, oud 13 jaar; begr. ald. 1 september d.a.v.

5 september 1795  SWALMEN - Overleden om 07.00 uur: Maria Sibilla Veerlings [geb. Swalmen
26-6-1795], dr. van Petrus Veerlings [en Christina Theelen], oud 2 maanden; begr. ald. 6 
d.a.v.

12 september 1795  SWALMEN - Overleden om 03.00 uur: Joannes Gubbels [ged. Swalmen 21-7-



1741, zn. van Henricus Gubbels en Anna Delissen], echtgenoot van Cornelia Theelen [geh. 
Swalmen 7-5-1767; zij hertr. Swalmen 28-7-1796 met Joannes Stevens]; begr. ald. 13 d.a.v.

25 mei 1796  SWALMEN - Overleden om 03.00 uur: Joannes Theelen [geb. Swalmen 1-3-1796], 
zn. van Henricus Theelen [en Joanna Hermans], oud 10 weken; begr. ald. 26 d.a.v.

31 mei 1796  SWALMEN - Overleden om 03.00 uur: Gertrudis Theelen [geb. Swalmen 4-10-
1788], dr. van Henricus Theelen [en Joanna Hermans], oud 8 jaar; begr. ald. 1 juni d.a.v.

28 juli 1796  SWALMEN - Gehuwd: Joannes Stevens, geboren te Thorn en wonend te Swalmen, 
en Cornelia Theelen [ged. Swalmen 4-4-1745, dr. van Gerardus Theelen en Cornelia Janssen;
wed. van Joannes Gubbels, geh. Swalmen 7-5-1767, overl. ald. 12-9-1795], weduwe wonend te
Swalmen. Getuigen: Joannes Verkoeijen en Sophia Gubbels, beiden wnd. te Swalmen.

vóór 9 oktober 1796  Z.P. - Gehuwd: Joannes Crompvoets [ged. Swalmen 13-1-1769, akkerman 
1796, zn. van Joannes Damasus Crompvoets en Gertrudis Theelen] en Anna Maria Heldes 
[alias van Baerlo, sinds ca. 1792 wonend te Swalmen].

27 april 1808  SWALMEN - Gehuwd: Guillaume Theelen [Willem, geb. Neer 1-4-1769, zn. van 
Jean Theelen en Petronella Heijmans] en Helena Ramakers [geb. Swalmen-Asselt 27-10-1784, 
zn. van Jean Ramakers en  Wilhelmina Sanders].

10 mei 1808  3. Anna Maria Hubertina Janssen, geb. Swalmen 6-8-1818. Tr. Swalmen 28-12-
1840 met Severinus Theelen.

28 september 1808  SWALMEN - Gehuwd: Jean Crompvoets [geb. Swalmen 1-2-1771, zn. van Adam
Crompvoets en Gertruijd Theelen], dagloner, en Gertruijd Corens [ged. Swalmen 2-5-1766, 
dr. van Jean Corens en Elisabeth Custers].

26 april 1809  BEESEL - Gehuwd (BS): Joannes Wilhelmus Jansen [geb. Beesel 30-3-1778, 
eigenaar van Wijerhof te Maasniel, overl. ...-1862, zn. van Henricus Jansen en Wilhelmina
Gerats] en Wilhelmina Stox [geb. Beesel 28-3-1788, overl. ... 1860, dr. van Petrus Stox 
en Maria Elisabeth Gijsbers].
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Janssen, geb. Maasniel 29-9-1809. Tr. Maasniel 14-4-1837 met Willem 
Ramakers uit Asselt (Roerstreek '88).
2. Joanne Janssen. Tr. ...-1841 met Theodorus Theelen uit Neer.
3. Petrus Henricus Janssen, geb. Maasniel 1-12-1816. Tr. 1) ... 1849 met Maria C.H. 
Wackers; 2) Beesel 22-4-1864 met Joanna Wilhelmina Stoxs.
4. Peter Johannes Janssen. Tr. ... met Helena Erdman.

7 januari 1812  SWALMEN - Gehuwd: Pierre Theelen [geb. Beegden 8-2-1785, zn. van Greis? 
Theelen en Marie Winkelmeulen] en Gertruid Ramakers [geb. Swalmen 21-1-1789, dr. van Jean
Ramakers en Wilhelmina Sanders].

24 april 1814  SWALMEN - De gemeente draagt land aan de Schoolberg over aan Tilman 
Dingelstad, met verplichting tot de bouw van een huis.
'Wij borgemeester en municipale raeden der gemeente Swalmen en Asselt.
Gesien de gelukkige herleevinge van het Europisch continent door toedoen der 
hooggeallieerden machten, willende volgens de oude vrijheijd waer van Neerland nu twintig
jaaren berooft is geweest deesen gelukkigen oogenblik, en den seegenpraelende intree der 
hooge moogentheeden in de hooftstat van het Fransche rijk soo veel moogelijk onsterfelijk
maaken;
Considereerende dat het huys van Tilman Dingelstad, woonende tot Asselt op het punt staet
van door de Maes weggespoelt te woorden, waer door dien inwoonder merkelijk naadeel kan 
veroorsaakt worden, ende wel besonder soo het oud gebruijk hem niet tot hulp kwam;
Hebben tot een denkteeken van deese merkweerdige geschiedenisse in vollen eiygendom 
gegeeven, soo als wij sijn doende, mits deese aen Tilman Dingelstad, inwoonder deeser 
gemeente voornoem den soo genoemde Schoolberg tot Swalmen geleegen bij 't Gebrooken Slot,
voor de vijfthien rooden, vijftig voeten, voor den hoff van het Kerkenbroxken groot 
hondert neegen en twintig rooden, vijftig voeten, reijgenooten ter noorden den gemeenen 
voetpaed, oosten M.C. Raemaekers, suyden Matis Evers ende aen de andere westen de 
gemeente, alles sandgrond, om door hem, sijne erven, ofte plaets hebbende daer oover te 
disponeren als saaken aen hun toebehoorende, onder verplichtinge van geseyden Tilman 
Dingelstad zijne erve en plaetshebbende,
1e. van soo haast moogelijk op gemelden Schoolberg een huys te bouwen ende daarvan 
jaarlijks bij forme van erfpacht eeuwig en erflijck, soo voor hem als voor sijne 
naekoemelingen, aen de parochiale kerke deeser gemeente te sullen betaelen de somme van 
vier gulden, volgens cours in handen van den tijdelijken ontfanger der kerke-revenuen, te
beginnen met den vierentwintigsten janu[ari] achtien hondert en vijfthien ende alsoo 
voorts van jaer tot jaer;



2e. van naer verloop van vier jaeren, daer van de behoorlijke schat of contributie te 
betaalen, naer rato van andere erven, en sijn hiervan dry eensluydende gemaekt, waervan 
een sal berusten onder de archiven der parochiale kerke deeser gemeente, naer dat een en 
ander door den heere Kreitzdirector sal goedgekeurt sijn.
Op den raethuyse tot Swalmen den 24 april 1800 vierthien.
[w.g.]
F. Jacquet, munip., R.C. Janssen, L. Theelen, J. Cuijpers, P. Janssen, H. Ramaekers, H. 
Wijnants, C. Bongaerts, J. Sanders, S. Geraedts.'

9 juli 1814  MAASNIEL - Gehuwd: Jacques Theelen [Jacobus, geb. Swalmen 29-11-1783, overl.
Maasniel 6-1-1852, zn. van Henry Theelen en Jeanne Hermans] en Marie Ide Slijpen [Ida, 
geb. Maasniel 6-11-1788, overl. ald. 31-7-1864, dr. van Joseph Slijpen en Henriette 
Joosten].
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Theelen, geb. Maasniel 18-11-1814.
2. Anna Maria Theelen, geb. Maasniel 10-2-1817.
3. Anna Catherina Theelen, geb. Maasniel 25-2-1820.
4. Helena Theelen, geb. Maasniel 25-2-1820.

27 april 1816  NEER - Cathrine Theelen, weduwe van Martin Struijs, landbouwster wonend te
Swalmen op Beckerhof, verkoopt een huis met schuur en stallingen en verdere toebehoren 
genaamd Schob plus landerijen onder Neer en Hanssum, inclusief daartoe behorende en 
gespecificeerde inboedel en veestapel, aan haar zoon Jean Struijs, gehuwd met Marie 
Timmermans, eveneens wonend op de Beckerhof.

8 mei 1817  ASSELT - Verkoop akkerland.
Peter van Neer, schrijnewerker te Buggenom als gevolmachtigde van zijn zoon Jan van Neer,
schrijnewerkersgast wonend te 's-Hertogenbosch, verkoopt ca. 30 are akkerland aan de 
Asselsestraat te Asselt onder Swalmen gelegen tussen de erfgenamen Elisabeth Tosquiné, nu
Jacob Verheggen en Leonard Theelen, enerzijds, en Jan van Neer anderzijds, met de korte 
zijden grenzend aan de Asselsenweg en de weduwe Stoffel Ramakers, voor een bedrag van 189
gulden aan Jacob Verheggen, akkerman gehuwd met Joanna op de Kamp, mede namens diens 
schoonvader Theodor op de Kamp, akkerman gehuwd met Anna Elisabeth Tosquiné, wonend te 
Swalmen, elk voor de helft.

11 mei 1817  BUGGENUM - Gehuwd: Christophre Theelen [geb. Swalmen 4-12-1795, zn. van Jean
Theelen en Gertrude Ceuven] en Marie Peskens [geb. Buggenum, dr. van Gerard Peskens en 
Gertrude van der Linden].

2 juni 1821  1. Engelina Hubertina Geraedts, geb. Swalmen 30-6-1826. Tr. Swalmen 27-4-
1848 met Jacobus Theelen.

3 december 1823  1. Henricus Janssen, geb. en ged. Beesel 1-4-1824 (BS-3/64; doopget. 
Antonius Meuter namens Peter Winkels en Henri.. Theelen). Tr. Beesel 16-10-1857 met 
Hendrina Peeters.

3 april 1826  SWALMEN - Gehuwd: Jan Willem Evers [geb. Swalmen 11-6-1802, beenhakker, 
overl. ald. 13-11-1855, zn. van Silvester Evers en Elisabeth Meuter] en Anna Maria 
Theelen [geb. Asselt 20-2-1802, dr. van Leonardus Theelen en Gudula Loven].

26 mei 1830  SWALMEN - Rapport van het Negende Maascollege inzake waterschade veroorzaakt
door de Maas gedurende de winter 1829-1830.
'Bij eene naauwkeurige bezigtiging langs den geheelen Maasoever in ons distrikt te hebben
gedaan, heeft men bevonden als volgt:
[volgen eerst de gemeenten Linne, Herten, Roermond en Maasniel...]
Gemeente Swalmen
Eenen grooten inbreuk aan een perceel grasgewas, genaamd de Lingen, toebehoorende aan den
hoogwelgeboren Heer Marquis van Hoensbroek. Eenen grooten inbreuk in een perceel 
grasgewas, genaamd den Tool lang circa 600 ellen, toebehoorende aan 24 particuliere 
eigenaars, waar van in den afgeloopen winter meer dan een bunder is afgebroken en waar de
Maas dreigt van achteren in te vallen en gevolglijk alle de in 1816 door het gouvernement
gemaakte waterkeerende werken zal thenemaal vernielen waardoor eenige huizen van het 
gehucht Asselt in de stroom der Maas zullen gelegd worden en zonder bijstand van lands of
provincie wegen niet kan ondernomen worden.
Eindelijk zeer grooten inbreuk onder het gehucht Asselt beginnende tegen over het huis 
van Lenard Theelen tot tegen over het veer lang circa 1400 ellen toebehoorende aan 48 
particuliere eigenaars waarvan eene menigte niet in staat zijn waterkeerende werken te 
kunnen aanleggen en alwaar meer dan twee en een half bunder is weggespoeld worden.
Het voornoemd Kollegie zich buiten staat achtende om de hier boven vermelde beschadiging 
en de kosten der te doene herstellingen en aan te leggen werken te begrooten en dierhalve
verlangen dat eene ambtenaar van den waterstaat mogte worden afgezonden, als hier toe 



beter geschikt om de waters op de lijdende plaatsen te pijlen en naar mate de diepte, de 
kosten te kunnen berekenen en naar dien den voorstel of beraming der middelen te kunnen 
regelen.'

11 augustus 1831  MAASTRICHT - Gehuwd: Antoon Drouven [geb. Gemmenich 23-12-1799, zn. van
Johan Willem Drouven en Maria Catharina Jungblot] en Anna Catharina Theelen [geb. Swalmen
31-8-1794, dr. van Joannes Theelen en Gertrudis Ceuven].

voor 8 mei 1832  3. Gerardus Hawinkels, geb. Swalmen 7-10-1837, overl. ald. 12-11-1920. 
Tr. Swalmen 13-9-1887 met Johanna Hubertina Theelen.

3 oktober 1836  SWALMEN - Gehuwd: Martinus Strous [geb. Heijthuijsen 4-3-1799, zn. van 
Jan Strous en Digna van den Schoor] en Anna Maria Hubertina Theelen [geb. Swalmen 31-3-
1814, dr. van Willem Theelen en Helena Ramakers].

3 oktober 1836  SWALMEN - Gehuwd: Martinus Strous [geb. Heijthuijsen 4-3-1799, zn. van 
Jan Strous en Digna van den Schoor] en Anna Maria Hubertina Theelen [geb. Swalmen 31-3-
1814, dr. van Willem Theelen en Helena Ramakers].

25 juni 1838  SWALMEN - Gehuwd: Antoon Janssen [geb. Swalmen 1-5-1802, zn. van Philip 
Janssen en Barbara Wijnands] en Petronella Theelen [geb. Swalmen 2-9-1809, dr. van 
Leonard Theelen en Gudula Looven].

23 maart 1840  SWALMEN - Gehuwd: Joannes Heinders [Heijnders, geb. Buggenum 31-1-1815, 
overl. Beesel 16-9-1891, zn. van Theodorus Heijnders en Anna Maria Naus] en Wilhelmina 
Hubertina Theelen [geb. Swalmen 3-9-1811, dr. van Jan Willem Theelen en Helena Ramakers].

28 december 1840  SWALMEN - Gehuwd: Severien Theelen [geb. Swalmen 14-4-1804, zn. van 
Leonard Theelen en Gudula Looven] en Anna Maria Hubertina Janssen [geb. Swalmen 6-8-1818,
dr. van Conrardus Janssen en Catharina Ramakers].
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Johanna Hubertina Theelen, geb. Swalmen 3-9-1849. Tr. Swalmen 13-9-1887 met Gerardus 
Hawinkels.
2. Gerardus Leonardus Theelen, geb. Swalmen 12-9-1851. Tr. Swalmen 25-5-1881 met 
Petronella Alers.
3. Carolina Wilhelmina Hubertina Theelen, geb. Swalmen 26-12-1856. Tr. Swalmen 13-10-1879
met Jan Mathis Breukers.

28 december 1842  SWALMEN - Gehuwd: Joannes Hendrikus Henderikx [geb. Swalmen 12-3-1823, 
zn. van Bartholomeus Henderikx en Anna Catharina Sanders] en Joanna Theelen [geb. Swalmen
10-6-1822, dr. van Willem Theelen en Helena Ramakers].

28 maart 1843  1) Anna Maria Janssen in huwelijk met Severien Theelen te Asselt

21 juni 1843  ASSELT - Openbare verkoop van gras op de Boxweerd te Neer en in de Lingen 
te Asselt op verzoek van graaf Clemens Wenceslaus van Hoensbroek, opbrengst f6.026,-.

10 december 1843  ASSELT - Huwelijkstoestemming door Leonard Theelen en Gedula Looven aan
hun dochter Wilhelmina Theelen, allen wonend te Asselt, om te trouwen met Peter 
Franciscus Gillard wonend te Comblain la Tour.

25 september 1844  NEER - Verkoop van een onverdeeld vierde gedeelte van een huis, 
tuinen, boomgaard en akkerland te Neer op Hansum gelegen door Gertrudis Strous, huisvrouw
van Mathis Bongaerts wonend te Swalmen aan Jan Theelen wonend onder Neer, voor f285,-.

5 oktober 1844  SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Wijnand Heijnen aan Leonard 
Theelen aldaar voor f485,-.

7 december 1844  SWALMEN - Akte van bekendheid door Jacob Wuts, Jan Theelen, Lambert 
Tobben en Conrard Tobben te Swalmen dat Willem Lodewick wettig gehuwd is geweest met 
Cornelia Schrijnwerkers, dat hij is overleden zonder as- of decendenten en dat zijn vrouw
zijn enige erfgename is.

31 mei 1845  SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Joannes Henricus Hendrikx aan de 
weduwe Willem Theelen aldaar voor f300,-.

8 juli 1845  SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Jan Sillen en Joanna Meers aan 
Jan Theelen aldaar voor f125,-.

11 augustus 1845  SWALMEN - Gehuwd: Jan Hendrik Sanders [geb. Swalmen 22-1-1813, 
landbouwer te Swalmen; zn. van Willem Sanders, landbouwer wonend te Swalmen, en van 



wijlen Maria Geertrudis Mevissen] en Frederica van Horn [geb. Horn 6-6-1815, landbouwster
te Swalmen, weduwe van Willem Sanders; dr. van wijlen Paulus van Horn en van Maria Teven,
landbouwster wonend te Swalmen].
Getuigen: Franciscus Sanders, oud 28 jaar, akkerknecht wonend te Swalmen, broer van de 
bruidegom; Jan Peckx, oud 67 jaar, brouwer wonend te Swalmen; Jan Evers, oud 65 jaar, 
dagloner wonend te Swalmen; en Pieter Theelen, oud 30 jaar, landbouwer wonend te Swalmen.

29 november 1845  SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Cecilia Geenen en haar man 
Segerardus Hermans te Neer aan Severijn Theelen te Swalmen voor f96,86.

31 maart 1846  BEESEL - Verkoop van roerende en onroerende goederen door Wilhelmina 
Theelen en haar man Jan Heinders te Besel, Maria Theelen en haar man Martin Strous en 
Joannes Theelen en haar man Jan Hendriks te Swalmen aan Jan Theelen c.s. te Swalmen voor 
resp. f700,- en f900,-.

26 mei 1846  ASSELT - Openbare verkoop van roerende goederen te Asselt op verzoek van de 
weduwe en kinderen van wijlen Leonard Theelen aldaar, opbrengst f598,-.

20 juni 1846  SWALMEN - Verkoop van een stuk akkerland onder Swalmen gelegen door 
Cornelia Slabbers, gehuwd met Everard Janissen, aan Sevrijn Theelen, allen wonend aldaar,
voor f180,-.

18 augustus 1846  ROERMOND - Verkoop van land onder Roermond door de weduwe van Leonard 
Theelen geboren Gudula Loven te Asselt, aan Franciscus, Hendrik en Hubert Fouquet, alle 
drie wonend te Roermond, voor f800,-.

25 oktober 1847  ASSELT - Volmacht door Peter Frans Gilliard en zijn echtgenote 
Wilhelmina Theelen wonend te Luik, op Severien Theelen te Asselt onder Swalmen, om alle 
schenkingen aan te nemen en te delen alle goederen, welke zij met anderen in 
onverdeeldheid bezitten.

14 januari 1848  SWALMEN - Schenking van onroerende goederen te Swalmen gelegen door de 
weduwe van Leonard Theelen, geboren Gudula Loven, wonend te Asselt, aan haar kinderen 
Anna Maria Theelen te Swalmen e.a.

27 april 1848  SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Theelen [geb. Swalmen 3-10-1818, zn. van Willem 
Theelen en Helena Ramakers] en Engelina Hubertina Geraedts [geb. Swalmen 30-6-1826, dr. 
van Hermanus Geraedts en Ida Ramakers].

17 mei 1848  2. Petronella Kessels, geb. Kessel … Tr. 1) Kessel 15-11-1884 met Antoon 
Mertens; 2) Heijthuijsen 16-2-1895 met Theodorus Leonardus Hubertus Theelen.

19 december 1848  SWALMEN - Testament door Jacob Theelen te Swalmen.
SWALMEN - Testament door Angelina Hubertina Geraedts, echtgenote van Jacob Theelen te 
Swalmen.

18 mei 1849  BEESEL - Gehuwd: Petrus Theelen [geb. Neer 19-8-1817, koopman, zn. van 
Joannes Theelen en Theodora Geenen] en Anna Catharina Drissen [geb. Beesel 22-7-1818, dr.
van Wilhelmus M. Drissen en Joanna E. Janssen].

26 mei 1849  ASSELT - Deling tussen de erfgenamen van Leonard Theelen te Asselt.

2 juli 1849  SWALMEN - Openbare verkoop van drie percelen bouwland onder Swalmen gelegen 
op verzoek van Jacob Jozef Romen als gevolmachtigde van Willem Karel Hubert Knarren, 
beiden wonend te Roermond, aan Albert Dils, Peter en Carolina Theelen en Sebastian, Maria
en Jan Heijnen, allen wonend onder Swalmen, voor f980,-.

21 november 1849  SWALMEN - Obligatie groot f378,- t.l.v. Anna Maria Theelen en Jan 
Willem Evers wonende te Swalmen in voordeel van Rosalie Louise Josephine Harramont wonend
te Roermond.

15 januari 1850  SWALMEN - Verkoop van een stuk bouwland onder Swalmen gelegen door Anna 
Maria Theelen aan Barbara Vossen, beiden wonend aldaar, voor f112,-.

22 juli 1850  NEER - Verkoop van landerijen te Neer gelegen door:
1) Antoon Janssen en diens echtgenote Petronella Theelen te Swalmen;
2) Severien Theelen te Asselt; en
3) Pieter Frans Gillard en diens echtgenote Wilhelmina Theelen wonend te Luik,
aan Pieter Ramakers te Haelen voor f900,-.

25 november 1850  NEER - Verkoop van bouwland te Neer "op de Beukel" gelegen.



Genoteerd i.v.m. toponiem BOUKOUL.

4 april 1856  BEESEL - Gehuwd: Michael Jansen [Janssen, geb. Neer 28-10-1821, 
dienstknecht, zn. van Christianus Jansen en Maria Theelen] en Anna Maria Lenders 
[Leenders, geb. Beesel 10-3-1826, overl. ald. 15-12-1880, dr. van Hubertus Lenders en 
Joanna Catharina van Dijk].

9 oktober 1856  ASSELT - Huwelijkstoestemming door Gedula Looven aan haar dochter 
Carolina Clara Theelen, beiden wonend te Asselt onder Swalmen, om te trouwen met Peter 
Franciscus Gillard, schipper wonend te Angleur bij Luijk.

13 december 1856  SWALMEN - Verkoop van land te Swalmen door Martinus Strous te Bruggen 
aan Jacobus Theelen te Swalmen, voor f490,-.

12 maart 1859  7) Gertrude Sillekens en haar man Leonard Theelen;

17 april 1859  SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door 
Pieter Coorens aan Matthis Janssen, beiden wonend te Swalmen, voor f800-; en overdracht 
van onbetaalde koopprijs van f600,- met hypotheek door genoemde Pieter Coorens aan 
Leonard Theelen te Swalmen, voor f600,-.

24 oktober 1859  ROERMOND - Verpachting van veren op verzoek van Johannes van Diest 
wonend te Maastricht in tegenwoordigheid van Abraham Johannes Brevet wonend te Roermond, 
verbleven aan o.a. Gerard Theelen wonend te Buggenum e.a., voor in totaal f2.720,-.

31 oktober 1859  ASSELT - Verkoop van een perceel weiland te Asselt gelegen door Joannes 
Hendrikus Hendrikx wonend te Swalmen aan Jacob Theelen wonend te Asselt voor f350,-.

1 mei 1860  BEESEL - Gehuwd: Henricus van der Velden [geb. Beesel 18-1-1831, zn. van 
Joannes van der Velden en Gertrudis Stroeken] en Elisabeth Janssen [geb. Neer 16-9-1831, 
dienstmeid, dr. van Christiaan Janssen en Anna Maria Theelen].

8 juni 1860  SWALMEN - Boedelbeschrijving van de nalatenschap van wijlen de echtelieden 
Willem Theelen en Helena Ramakers, overleden op Genoenhof onder Swalmen, op verzoek van 
Leonard Theelen te Swalmen c.s.

8 juli 1860  SWALMEN - Verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen door Matthis
Janssen aan Lambert Theelen, beiden wonend aldaar, voor f500,-.

23 juli 1860  NEER - Openbare verkoop van een bouwhoeve genaamd Maaswijnaarden onder de 
gemeente Neer gelegen, op verzoek van:
1) Maria Anna Geenen, weduwe van Joannes Theelen te Maaswijnaarden en haar kinderen; en
2) Antoon Jozef Hubert Mertz te Roermond, als gemachtigd door Maria Ludovica Jeanette de 
Swart, weduwe van Johannes Godefridus Quisthoudt te Maeseijck, opbrengst f30.380,-.

28 juli 1860  SWALMEN - Deling van roerende en onroerende goederen op verzoek van de 
erfgenamen van wijlen de echtelieden Willem Theelen en Helena Ramaeckers, overleden op 
Genoenhof onder Swalmen

17 september 1860  SWALMEN - Vestiging van een lijfrente groot f556,92 door Jacob 
Ramaeckers-Berger ten behoeve en op het lijf van Lambert Theelen, beiden te Swalmen, 
tegen betaling door laatstgenoemde van een som van f7.956,-; met pandstelling:

9 februari 1861  ROERMOND/MAASNIEL - Openbare verkoop van een huis te Roermond en 
landerijen te Swalmen door de erven Geraedts; land te Swalmen sectie D nr. 897 voor 
f490,- verkocht aan Frans Theelen te Maasniel.

5 april 1861  SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Hendrickx [geb. Swalmen 22-5-1836, zn.
van Frans Hendrickx en Maria Anna Vossen] en Barbara Hubertina Janssen [geb. Swalmen 20-
4-1839, dr. van Antoon Janssen en Petronella Theelen].

2 november 1861  BUGGENUM - Verkoop van land onder Buggenum door Christiaan Sillekens te 
Beesel aan Leonard Theelen te Buggenum, voor f320,-.

26 november 1862  BUGGENUM - Openbare verpachting van veren op de Maas te Buggenum en 
Venlo op verzoek van Hendrik Johan Dignus Graafland, ontvanger der Registratie wonend te 
Roermond, verbleven aan Gerard Theelen, wonend te Buggenum, voor f320,-/jaar en aan 
Alexander Hillen te Blerick voor f2.050,- per jaar.

22 juni 1863  SWALMEN - Obligatie groot f400,- t.l.v. Theodoor Geraedts in voordeel van 
Jacobus Theelen, beiden wonend te Swalmen.



30 maart 1864  SWALMEN - Gehuwd: Wilhelmus Hubertus Janssen [geb. Swalmen 12-3-1822, 
landbouwer, zn. van Koenrard Janssen en Catharina Ramakers; wedn. van Maria Catharina 
Cuijpers, overl. Swalmen 5-4-1861] en Anna Maria Evers [geb. Swalmen 24-8-1833, overl. 
ald. 9-5-1909, dr. van Willem Evers en Anna Maria Theelen].

7 april 1864  MAASNIEL/BEESEL - Openbare verkoop van onroerend goed onder Maasniel en 
Beesel op verzoek van Johanna Janssen, weduwe van Theodoor Theelen te Maasniel.

24 april 1864  SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Leonard Theelen c.s. te Swalmen tegen 
Johannes Theelen, ambtshalve genomen.

21 december 1864  ASSELT - Openbare verkoop van meubels, akkergereedschappen en vee te 
Asselt, op verzoek van Peter Theelen aldaar en Frans Gilliardt gehuwd met Carolina 
Theelen wonend te Angleur bij Luik, opbrengst f709,20.
ASSELT - Openbare verkoop van onroerende goederen te Asselt op verzoek van Peter Theelen 
aldaar en Francois Gillard gehuwd met Carolina Theelen wonend te Angleur bij Luik, 
opbrengst f2.881,-
24 december 1864  ASSELT - Verkoop van een huis met bijgehorigheden te Asselt gelegen 
door Pieter Evers te Swalmen, als gemachtigd door zijn tante ("moei") Carolina Theelen, 
gehuwd met Francois Gillard wonend te Angleur bij Luik, aan Johan Eggels te Voortz 
(Pruissen) en Godefried Eggels te End (Pruissen) voor f435,-.

20 februari 1865  ASSELT - Openbare verkoop van huismeubelen, akkergereedschappen en vee 
te Asselt op verzoek van de erfgenamen van Peter Theelen, in leven zonder beroep wonend 
te Asselt, opbrengst f597,85.
vrijdag 5 juli 1865  SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten te Swalmen op verzoek 
van de erfgenamen van Peter Theelen, in leven zonder beroep wonend te Asselt, opbrengst 
f758,-.

16 augustus 1865  ASSELT - Doorhaling hypotheek door Petrus Leonard Aloysius van 
Erckelens, vroeger wonend te Weert, thans te Venlo, aan Pieter en Carolina Theelen wonend
te Asselt.

27 april 1866  SWALMEN - Deling en ruiling tussen Sophia Ramakers, weduwe van Pieter 
Joosten te Haelen, en Severien Theelen te Asselt, handelend namens zijn echtgenote Maria 
Janssen, als enige wettige erfgenamen en vertegenwoordigers van wijlen Jacobus Ramakers, 
in leven rentenier wonend op Genoenhof onder Swalmen, van roerende en onroerende goederen
te Swalmen.

11 mei 1866  SWALMEN - Gehuwd: Joannes Philippus Hubertus Janssen [geb. Swalmen 13-1-
1843, landbouwer, zn. van Antoon Janssen en Petronella Theelen] en Hubertina Catharina 
Hawinkels [geb. Swalmen 2-9-1843, overl. ald. 1-12-1907, dr. van Hendrik Hawinkels en 
Anna Mechtildis Terstappen].

24 mei 1866  SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen onder Swalmen gelegen 
door de kinderen en kleinkinderen van wijlen de echtelieden Pieter Theelen en Gertrudis 
Ramakers, in leven akkerlieden wonend op het Kasket te Horne, opbrengst f2.820,-.

dinsdag 4 september 1866  SWALMEN - Ruiling van landerijen onder Swalmen gelegen tussen 
mr Charles Eugène Pascal Joseph Strens te Roermond, als mondeling gemachtigd door zijn 
vader mr Martin Pascal Hubert Strens te Maastricht, enerzijds, en Daniel Sanders wonend 
op de Boekkoel onder Swalmen anderzijds, met bijbetaling ('soulte') van f2.700,- ten 
voordeel van Martin Strens voornoemd; voorts overdracht van deze bijbetaling van f2.700,-
met hypotheek door mr Strens aan de twee minderjarige kinderen van de echtelieden Frans 
Pijls te Herten en wijlen Gertrudis Theelen, te weten a) Catharina; en b) Wilhelmina 
Pijls, beiden gehuisvest bij hun vader, voor 1/3 deel (f900,-), en aan Dionisius Theelen 
wonend op het Ham onder Roermond voor de overige 2/3  delen (f1.800,-).

9 oktober 1866  SWALMEN/BEESEL - Openbare verpachting van onroerende goederen onder 
Swalmen en Beesel gelegen op verzoek van Hendrik Willem van Laer, Leonard Theelen, Antoon
Hubert Meuter en Christiaan Wuts, allen wonend te Swalmen, als leden van het R.K. 
Kerkbestuur aldaar.

25 september 1866  SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Rosalie Louise Josephine Harramont
bijgestaan door haar echtgenoot Louis Anjon wonend te Roermond, aan Anna Maria Theelen en
Jan Willem Evers wonend te Swalmen.

9 oktober 1866  SWALMEN/BEESEL - Openbare verpachting van onroerende goederen onder 
Swalmen en Beesel gelegen op verzoek van Hendrik Willem van Laer, Leonard Theelen, Antoon
Hubert Meuter en Christiaan Wuts, allen wonend te Swalmen, als leden van het R.K. 



Kerkbestuur aldaar.

17 mei 1867  3. Petrus Antonius Hubertus Heldens, geb. Beesel 9-6-1873. Tr. Beesel 27-4-
1906 met Maria Josepha Joanna Hubertina Theelen.

5 oktober 1867  SWALMEN - Akte van bijpandstelling en doorhaling hypotheek door Jacob 
Ramaekers-Berger en door Lambert Theelen, beiden wonend te Swalmen.

15 oktober 1867  SWALMEN - Gehuwd: Petrus Joannes Evers [geb. Swalmen 10-10-1827, 
landbouwer, overl. ald. 9-8-1902, zn. van Willem Evers en Anna Maria Theelen] en Maria 
Gudula Janssen [geb. Swalmen 8-12-1840, dr. van Antoon Janssen en Petronella Theelen].

2 januari 1868  SWALMEN - Gehuwd: Joannes Hubertus Evers [geb. Swalmen 11-2-1840, 
landbouwer, overl. ald. 17-4-1891, zn. van Willem Evers en Anna Maria Theelen] en Maria 
Catharina Geraedts [geb. Swalmen 8-3-1840, dr. van Hermanus Geraedts en Barbara 
Schoenmakers].

25 januari 1868  MAASNIEL - Deling van twee huizen te Maasniel en van roerende goederen 
tussen de erfgenamen van wijlen de echtelieden Jacob Theelen en Ida Sliepen, t.w. Johanna
Sliepen gehuwd met Peter van Crugten te Swalmen c.s.

1 februari 1868  NEER - Deling tussen de erfgenamen van wijlen de echtelieden Johannes 
Theelen en Maria Anna Geenen, t.w. Peter Theelen te Neer c.s.

22 mei 1868  SWALMEN - Gehuwd: Jan Willem Hubert Wuts [geb. Swalmen 11-8-1843, zn. van 
Pieter Wuts en Joanna Gertrudis Janssen] en Maria Hubertina Janssen [geb. Swalmen 13-9-
1844, dr. van Antoon Janssen en Petronella Theelen].

19 juli 1868  SWALMEN - Obligatie groot f470,- door Joannes Houba t.b.v. Leonard Theelen,
beiden te Swalmen.

26 april 1869  ASSELT - Openbare verkoop van roerende goederen op verzoek en ten huize 
van Jacobus Theelen te Asselt, in het veld onder Swalmen, opbrengst f1.744,-.

24 juli 1869  SWALMEN - Verklaring door Leonard Theelen en Willem Hendrikx, beiden te 
Swalmen.

25 oktober 1869  SWALMEN - Gehuwd: Leonardus Hubertus Evers [geb. Swalmen 8-6-1831, 
'slagter', zn. van Willem Evers en Anna Maria Theelen] en Anna Maria Gertrudis Simons 
[geb. Swalmen 13-6-1833, huishoudster, dr. van Paulus Simons en Anna Maria Catharina 
Nijssen].

18 november 1869  SWALMEN - Verkoop van een huis met tuin te Swalmen gelegen sectie B 
nrs. 552 en 1308 door Lambert Theelen aan Thomas Sillen, beiden wonend te Swalmen, voor 
een jaarlijkse lijfrente van f36,-, waarbij de koopprijs bepaald is op f600,-.

22 december 1869  SWALMEN - Obligatie groot f3.000,- door de echtelieden Pieter Coorens 
en Mechteldis Janssen te Swalmen, aan Pieter Theelen, vroeger wonend te Horn, thans te 
Thorn.

15 januari 1870  SWALMEN - Obligatie groot f200,- door Joachim Bongaerts aan Jacobus 
Theelen, beiden te Swalmen.

20 april 1870  BEESEL - Gehuwd: Wilhelmus Thijssen [geb. Beesel 28-3-1839, landbouwer, 
pannenfabrikant (1890), zn. van Mathias Thijssen en Anna Gertrudis Laemers] en Anna Maria
Hubertina Heinders [geb. Swalmen 1-3-1841, overl. Beesel 15-11-1920, dr. van Joannes 
Heinders en Wilhelmina Hubertina Theelen].

28 april 1870  6) Cornelis Sampers handelend namens zijn echtgenote Helena Sampers (sic) 
te Linne, aan Sevrien Theelen te Asselt onder Swalmen en Antoon Hendriks wonend op de 
Asselsenhof aldaar, opbrengst f2.070,-.

4 juni 1870  2) Sevrien Theelen, gehuwd met Maria Janssen, ook wonend aldaar, voor 
f150,-.

30 september 1870  BEESEL - Gehuwd: Antonius Sanders [geb. Maasbree 6-4-1825, landbouwer,
zn. van Mathias Sanders en Petronella Bos] en Anna Hubertina Heijnders [Heinders, geb. 
Beesel 23-1-1843, overl. ald. 28-1-1917, dr. van Joannes Heijnders en Berdina Theelen].

2 december 1871  SWALMEN - Doorhaling hypotheek door Jacobus Theelen tegen Joachim 
Bongaerts te Swalmen.



5 januari 1872/26 januari 1872  SWALMEN - Leonard Theelen, koopman te Swalmen, wil op de 
Kruiskamp te Swalmen een windmolen (graan- en oliemolen) bouwen.

20 januari 1872  SWALMEN - Kwitantie van f51,23 voor aflossing van een kapitaal met rente
door de weduwe Johannes Hendrickx geboren Johanna Hubertina Theelen te Swalmen en haar 
kinderen, aan de echtelieden Severien Hodselmans en Catherina Elisabeth Kaijser aldaar; 
en doorhaling hypotheek door eerstgenoemde aan laatstgenoemd echtpaar Hodselman-Kaijser.

8 april 1872  ASSELT - Nummerverwisseling bij de nationale militie tussen de weduwe 
Severien Theelen geboren Anna Maria Hubertina Janssen te Asselt, voor haar zoon Leonardus
Hubertus Theelen aldaar, en Willem Lambert de Byl te Venlo, voor f374,40.

5 oktober 1872  SWALMEN - Doorhalingen van hypotheken door Leonard en Jacob Theelen, 
beiden wonend te Swalmen.

9 januari 1873  ASSELT - Kwitantie van f280,80 door Hendrica Francisca van Tiel, weduwe 
van Johannes de Bijl te Venlo, als moeder en voogdes over haar minderjarige zoon Willem 
Lambert de Bijl, thans militair in garnizoen te Maastricht, aan de weduwe Severien 
Theelen geboren Anna Maria Hubertina Janssen te Asselt, voor nummerverwisseling bij de 
nationale militie tussen Leonardus Hubertus Theelen aldaar, zoon van laatstgenoemde, en 
voornoemde Willem Lambert de Bijl.

6 februari 1873  SWALMEN - Verkoop van een perceel bouwland te Swalmen door de weduwe Jan
Willem Evers geboren Maria Theelen te Swalmen en haar in huwelijk met genoemde Evers 
geboren kinderen, aan Pieter Coorens-Janssen te Swalmen voor f150,-.

23 mei 1873  HORN - Verkoop van een huis te Horn door de weduwe Jan Ernest de Visser 
geboren Barbara Knippenberg en haar zoon Hubert de Visser, aan Willem Theelen, alle drie 
te Horn, voor f1.800,-.

10 juli 1873  SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door Henri 
Sagers aan Leonard Theelen en jonkvrouwe Rosalie Michiels van Verduijnen, douairiere van 
erfridder Prosper van der Renne de Daelenbroek op het kasteel Daelenbroek gemeente 
Melick-Herkenbosch, voor f700,-.

5 juli 1873  SWALMEN - Obligatie groot f400,- door de weduwe Jan Willem Evers geboren 
Anna Maria Theelen te Swalmen aan Jan Baptiste Coppen te Kessel.

10 juli 1873  SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door Henri 
Sagers aan Leonard Theelen en jonkvrouwe Rosalie Michiels van Verduijnen, douairiere van 
erfridder Prosper van der Renne de Daelenbroek op het kasteel Daelenbroek gemeente 
Melick-Herkenbosch, voor f700,-.

16 juli 1873  PANHEEL - Huwelijkscontract tussen Pieter Jozef Hubertus Theelen te 
Panheel, vergezeld door zijn vader Dionisius Theelen aldaar, en Emilie Hendrina Hubertina
Verheggen te Beegden, vergezeld door haar moeder de weduwe Jan Pieter Verheggen geboren 
Maria Helena van Laar aldaar.
Zie idem 15-3-1873/36 voor deling tussen de erfgenamen Theelen te Panheel (met 
voortzetting idem /37 en /39). Zie idem 14-1-1874/6 voor bewaargeving van testament door 
Catharina Elisabeth Haegeraets te Panheel, echtgenote van voornoemde Dionisius Theelen.

9 juni 1875  SWALMEN - Verpachting van onroerende goederen onder Swalmen gelegen op 
verzoek van Willem Geraedts, Antoon Meuter, Leonard Theelen, Christiaan Wuts en Hendrik 
van Laar, allen wonend te Swalmen als leden van het R.K. Kerkbestuur aldaar, verbleven 
aan diverse personen.
 
8 april 1878  SWALMEN - Plaatsvervanging door Peter Hubert Vonck te Roermond voor Peter 
Mathijs Theelen vertegenwoordigd door zijn vader Leonard Theelen te Swalmen.

15 juli 1879  BUGGENUM - Huwelijkstoestemming door Leonard Theelen, weduwnaar van Anna 
Gertrudis Suijlen, landbouwer wonend te Buggenum, voor het huwelijk dat zijn zoon 
Johannes Wilhelmus Theelen, zonder beroep te Luik, voornemens is aan te gaan met Octavie 
Florence Joseph Délienne, zonder beroep wonend te Selaijen, provincie Namen.

9 januari 1880  SWALMEN - Gehuwd: Jacobus Evers [geb. Swalmen 13-9-1845, 'slagter', 
overl. ald. 13-9-1845, zn. van Willem Evers en Anna Maria Theelen] en Digna Hubertina 
Strous [geb. Swalmen 1-9-1839, dr. van Martinus Strous en Anna Maria Hubertina Theelen].

1 maart 1880  Jacob Giesen te Haelen koopt landerijen te Haelen voor f510,- van Anna 
Catharina Theelen te Buggenum, Willem Theelen te Selaijen en Wilhelmina Theelen te Luik.



5 april 1880  SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen voor Johanna 
Theelen, weduwe van Peter van Cruchten, en de erven Peter van Cruchten, Sophia Sillen en 
Maria Catharina Sillen aan Jan Slabbers voor f450,-, Hubert Cox voor f50,-, Johanna 
Engels voor f77,- en Gerardus Quix voor f40,-, allen wonend te Swalmen.

19 mei 1880  SWALMEN - Testament door Jacobus Theelen te Swalmen.

26 juni 1880  SWALMEN - Huwelijkse voorwaarden tussen Petrus Hubertus Hendrickx en Anna 
Maria Theelen, beiden te Swalmen.

20 september 1880  ROERMOND - Openbare verkoop van twee huizen en erven te Roermond in de
Neerstraat gelegen sectie D 793 en 794 door Anna Christina Görtz weduwe Schmitz; Frans 
Schmitz, Henri Schmitz; Jean Schmitz; Hubert Schmitz; en Pieter Höppener, weduwnaar van 
Maria Schmitz, allen wonend te Roermond, de laatstgenoemde als vader en voogd van Anna, 
Maria, Hubert, Henri, Jean, Bernardus en Josephina Höppener, verbleven aan Karel Jansen 
te Roermond voor f2.550,- resp. Hendrik Theelen te Heythuysen voor f4.000,-.

13 mei 1881  BEESEL - Gehuwd: Johannes Hubertus Gisbertz [geb. Neer 29-9-1850, 
herbergier, zn. van Jan Peter Gisbertz en Anna Maria Theelen] en Agnes Mertens [geb. 
Kessel 21-2-1851, dr. van Petrus Mertens en Joanna Hillen].

25 mei 1881  SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Leonardus Theelen [geb. Swalmen 12-9-1851, zn. 
van Sevrien Theelen en Anna Maria Hubertina Janssen] en Petronella Alers [geb. Swalmen 
20-12-1849, dr. van Willem Alers en Gertrudis Leijendeckers].

24 juni 1881  BEESEL - Gehuwd: Thomas Hubertus Simons [geb. Beesel 22-5-1850, landbouwer,
overl. ald. 22-9-1932, zn. van Godefridus Simons en Anna Catharina Janssen] en Maria Anna
Gisbertz [geb. Neer 11-7-1848, dr. van Joannes P. Gisbertz en Anna Maria Theelen].

13 januari 1882  BEESEL - Vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein voor 
G. Theelen.

16 maart 1883  SWALMEN - Vernieuwing titel door Jacobus Hendrickx, Godfried Hendrickx, 
Catharina Hendrickx, Wilhelmina Hendrickx, Maria Hendrickx, Helena Hendrickx, Willem van 
Dael gehuwd met Petronella Hendrickx, Jacobus Theelen als voogd en Antoon Hendrickx als 
toeziend voogd over Gudula Hendrickx, allen wonend te Swalmen, van een obligatie groot 
f2.000,- ten behoeve van Anna Maria Rosa Hubertina Rousseau, weduwe van Josephus Aloysius
Dirix te Roermond.

11 juni 1883  SWALMEN - Verkoop van onroerend goed sectie E nr. 1711 door Willem van Dael
aan Jacobus Theelen, beiden te Swalmen, voor f350,-.

15 juni 1883  BEESEL - Schuldbekentenis met hypotheekstelling groot f2.000,- door 
Godfried Joseph Theelen te Beesel t.b.v. dr. Franciscus Sebastianus Beekman te Kessel 
vertegenwoordigd door Jan Pieter Hendrik Bernard Hubert Janssen te Beesel.

1 oktober 1883  TEGELEN - Gehuwd: Jacobus Hubertus Cruijsberg [geb. Beesel 22-3-1853, zn.
van Johannes Cruijsberg en Johanna Gertrudis Rulkens] en Maria Lucia Ewalds [geb. 
Tegelen, dr. van Johannes Peter Ewalds en Anna Maria Theelen].

15 oktober 1883  SWALMEN - Openbare verkoop van een perceel bouwland te Swalmen gelegen 
sectie A 919, groot 14 are 30 centiare, op verzoek van Mechtildis Janssen, weduwe van 
Willem Meuter, en haar kinderen 1. Sebastiaan Meuter; 2. Frans Meuter; 3. Joannes Meuter;
4. Daniel Willems, als vader en voogd over de minderjarige Willem en Johannes Willems; en
5. Willem Knippenberg, in eigen naam en als vader en voogd over zijn zes minderjarige 
kinderen Johannes, Gertrudis, Willem, Mechtildis, Sebastianus en Hermanus Knippenberg, 
allen wonend te Swalmen, verkocht aan Jacob Theelen, grondeigenaar aldaar, voor f280,-.

3 maart 1884  SWALMEN - Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen en daarop 
staande bomen, op verzoek van:
- Maria Janssen weduwe Theelen te Asselt;
toegewezen als volgt:
1. in het Brouwhuisveld sectie E 269, groot 9 are 70 centiare, aan Maria Janssen weduwe 
Theelen voornoemd voor 240,-.;

woensdag 10 september 1884  ASSELT - Verkoop huis (Koondertenhof).
Openbare verkoop van huis, schuur, erf en tuin te Asselt gelegen sectie E 1577, 1578, 
1579 en 1580 op verzoek van de erfgenamen Ida Janssen aldaar te weten Willem Janssen te 
Swalmen; Maria Janssen, weduwe Theelen te Asselt; Maria Catharina Tobben te Swalmen; 
Reinard Vallen, man van Maria Tobben op de Spyk te Swalmen; Christoffel Tobben te 



Swalmen; Christoffel Ramakers, man van Wilhelmina Tobben aldaar; Willem Ramakers, man van
Petronella Tobben aldaar; Pieter Konigs, man van Gertrudis Tobben aldaar; mr Charles 
baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky te Roermond, als curator van het faillissement van 
Hubert Tobben te Swalmen; Jacob Hendrikx, man van Johanna Janssen op de Graethof te 
Swalmen en voogd van Wilhelmina en Godefried Janssen; Gertrudis, Godefried en Hubert 
Janssen, alle drie wonend te Beesel; Frans Sampers te Linne, als gemachtigde van Cornelis
Sampers, man van Helena Janssen wonend te Early Sac, Iowa, Noord-Amerika; en Maria Anna 
Simons, weduwe van Gerardus Janssen te Linne, als moeder en voogdes van Petronella, 
Josephina, Josef en Gertrudis Janssen, en in tegenwoordigheid van Wilhelmus Simons te 
Linne als toeziend voogd over deze minderjarigen, in koop toegewezen aan Antoon Hendrickx
op de Asselschen Hof te Swalmen voor f1.900,-.
14 december 1884  SWALMEN / BUGGENUM - Deling van onroerende goederen onder Swalmen en 
Buggenum gelegen, door Willem, Jean en Mathijs Theelen te Swalmen, Peter Hendrikx, 
echtgenoot van Maria Theelen te Swalmen, en Caspar Heuvelmans, echtgenoot van Wilhelmina 
Theelen, te Helden (?).

1 april 1885  ROERMOND - Obligatie groot f5.500,- door Peter Reijnen, winkelier gehuwd 
met Anna Theelen, voor Frans Antoon Hubert Nicolas, glasschilder, beiden wonend te 
Roermond.

8 februari 1886  SWALMEN - Openbare verkoop van te Swalmen gelegen onroerend goed door 
Christoffel Ramakers, Lambert Ramakers en Christiaan Ramakers, alle drie te Swalmen, 
laatstgenoemde mede handelend namens 1. zijn moeder Martina Kuijpers, weduwe van Godfried
Ramakers te Swalmen; 2. Jacob Ramakers; 3. Gerard Ramakers; 4. Josef Ramakers, alle drie 
te Brussel; 5. Henri Ramakers te Eijsden; 6. Theodoor Maessen en Helena Ramakers te 
Posterholt, toegewezen als volgt:
- 42 are 30 centiare idem aan de Oude Maas gelegen sectie E 1340 aan Jacob Theelen aldaar
voor f730,-;

1 september 1886  SWALMEN - Openbare verpachting van bouwlanden te Swalmen gelegen op 
verzoek van het armenbestuur aldaar vertegenwoordigd door Christiaan Wuts, voorzitter, 
Frederic Stignaire, Christiaan Ramakers, Peter Heuvelmans en Pieter Kuijpers, allen te 
Swalmen, toegewezen aan Herman Coenen, Johannes Ronken, Gerard Evers te Asselt, Herman 
Geraedts, Jan Heyman te Swalmen, Jan Willem Thissen te Asselt, Daniel Heuvelmans te 
Swalmen, Willem Rosbender, Pieter Slabbers te Asselt, Anna Maria Janssen weduwe Severien 
Theelen, en Jan Wijnands te Wijler.

13 september 1887  SWALMEN - Gehuwd: Gerardus Hawinkels [geb. Swalmen 7-10-1837, 
huisschilder (1887), overl. ald. 12-11-1920, zn. van Hendrik Hawinkels en Mechtildis 
Verstappen] en Johanna Hubertina Theelen [geb. Swalmen 3-9-1849, huishoudster (1887), dr.
van Sevrien Theelen en Anna Maria Hubertina Janssen].

20 september 1887  SWALMEN - Openbare verpachting van 1. grasgewas onder Neer en Swalmen 
gelegen door Frans Burghoff te Roermond als rentmeester van Eugène graaf van en tot 
Hoensbroek te Türnich (Pruissen), opbrengst f2.472,50; 2. van grasgewas te Swalmen door 
Frans Burghoff voornoemd in eigen persoon, opbrengst f85,-; 3. idem door Gerard Hubert 
Janssen te Belfeld, opbrengst f19,-; 4. idem door Jacob Theelen te Swalmen, opbrengst 
f22,50; 5. idem door Theodoor Verheggen te Buggenum, opbrengst f14,-.

5 juni 1888  "ASSELT EN SWALMEN ...
Van uit de ramen der zindelijke gelagkamer bij moeder Theelen hebben we een ruim uitzicht
op den omtrek.

18 juli 1888  ASSELT - Openbare verkoop van oogstvruchten te Asselt op verzoek van Maria 
Janssen, weduwe van Severien Theelen aldaar, opbrengst f543,-.

6 augustus 1888  MAASNIEL - Verkoop van huis de Thooren te Maasniel.
Openbare verkoop door:
4. idem C 561 aan Johannes Theelen, landbouwer te Maasniel, voor f1.760,-;

1 september 1888  BEEGDEN - Deling van de nalatenschappen van wijlen Hendrik Verheggen en
Maria Agnes Verheggen, beiden overleden te Beegden, met een gezamenlijke waarde van 
f22.013,54 tussen 1. Christiaan Bonefacius Korsten te Heerlen, handelend a. als curator 
over Gerard Assuerus Willem Verheggen te Broek; b. als gemachtigde van zijn dochters 
Maria Korsten te Tilburg en Elisabeth Korsten te Herten; c. als vader en voogd over 
Joseph, Emilie, Jeannette en Jean Korsten; 2. Hubert Canoy te Baexem, in eigen naam en 
als gemachtigde van Gerard Canoy aldaar, dr. Maximiliaan Sinnen? te Echt en zijn 
echtgenote Maria Agnes Huibertina Canoy en juffrouw Catharina Canoy te Baexem, alsmede 
als toeziend curator voor Gerard Assuerus Willem Verheggen voornoemd; 3. Assuerus 
Verheggen te Sittard, in eigen naam en als gemachtigde van Jean Verheggen te Beegden, 
Joseph Theelen en zijn echtgenote Emilie Verheggen te Linne op het landgoed Osen, Jean 



Willems en zijn echtgenote Elisabeth Verheggen te Maasbracht, en als toeziend voogd over 
bovengenoemde minderjarige kinderen van Christiaan Bonifacius Korsten; 4. Maria Agnes 
Verheggen te Beegden, in eigen naam en als gemachtigde van Johanna Hendrina Hubertina 
Verheggen te Sourabaya (Nederl. Indië); 5. Arnold Verheggen te Roermond, in eigen naam en
als gemachtigde van a. Maria Johanna Catharina Philomena Corbeij, weduwe Verheggen, als 
moeder en voogdes over Elisabeth, Josef en Jean Verheggen; b. Maria Verheggen te Beegden 
en Guillaume Verheggen te Eindhoven

6 september 1888  ROERMOND - Testament door Henrietta Frederica Houba, weduwe van Jan 
Theelen te Roermond.

11 september 1888  ASSELT - Openbare verkoop van nagras op Boxweert, Ignatiusgriend, 
Gohrergriend en Aanwas onder Neer, en op de Lingen en Biesweert onder Swalmen, gehouden 
te Asselt bij de weduwe Theelen, op verzoek van Frans Burghoff te Roermond, in eigen naam
en als rentmeester van Eugène graaf van Hoensbroek te Türnich, alsmede op verzoek van 
Gerard Hubert Janssen te Belfeld, totale opbrengst f3879,-.

23 juni 1889  BOUKOUL - Obligatie met hypotheek groot f700,- door Johannes Peeters te 
Boekoel onder Swalmen, voor Henrietta Houba, weduwe van Jan Theelen te Roermond.

5 juli 1889  SWALMEN - Openbare verkoop van veldvruchten voor de weduwe Sevrien Theelen 
geboren Maria Janssen te Swalmen, opbrengst f634,-.

2 april 1891  KESSEL - Gehuwd: Franciscus Hubertus Hendrickx [Hendrikx, geb. Thorn ..., 
landbouwer (1891), kastelein (1916), zn. van Hendrik Hendrikx en Angelina Theelen] en 
Bernardina Jacoba Johanna Heijting [Heiting, geb. Ottersum 27-5-1853, dr. van Bernard 
Heijting en Jacoba Geertruida Erdkamp].

16 november 1891  MAASNIEL / SWALMEN - Openbare verkoop van bouwland te Maasniel gelegen 
alsmede hakhout onder Swalmen gelegen sectie E 1090, groot 9 are 70 centiare, door 
Willem, Peter en Christiaan Cuijpers, allen wonend te Swalmen, alsmede Antoine Kuijpers 
wonend te Wanssum, voor een totale prijs van f5.210,- aan respektievelijk Thomas Wassen; 
Frans, Margaretha en Wilhelmina Theelen; Hendrik Stox; Johannes, Gerardus, Gertrudis en 
Mechtildis Janssen, deze laatste echtgenote van Johannes Timmermans; alsmede Peter 
Theelen, allen landbouwers wonend te Maasniel.

7 april 1892  ROERMOND - Inventaris ten huize en op verzoek van Wilhelmina Theelen, 
weduwe van Henri Eijck te Roermond, moeder en voogdes over Anna en Franciscus Eijck, van 
de huwelijksgemeenschap die heeft bestaan tussen beide eerstgenoemden.

27 juli 1892  SWALMEN - Obligatie met hypotheek groot f1.000,- door Willem Theelen te 
Swalmen aan Elisa Hubertina Carolina Anna de Lom de Berg, weduwe van Ferdinand de Sain te
Roermond.

27 december 1892  MAASNIEL - Boedelscheiding tussen Theodoor Theelen te Vaals; Willem 
Theelen te Schilberg onder Echt; Jean Theelen; Johannes Frencken, man van Gertrudis 
Theelen; Louis Theelen; Willem Theelen; en Pieter Theelen, allen te Maasniel, van 
roerende en onroerende goederen met een geschatte waarde van f3.000,-.

18 februari 1893  MAASNIEL - Obligatie met hypotheek groot f500,- door Jean Theelen, 
Louis Theelen en Wilhelmina Theelen te Maasniel op Weijershof aan Maria Nusselein weduwe 
Ceulemans te Roermond.

9 maart 1893  ROERMOND - Deling van goederen nagelaten door Anna Maria Tobben, weduwe van
Johannes Mestrom en uit eerder huwelijk van Peter Mathijs van Ass, tussen Wijnandus 
Hubertus van Ass te Heel en Clara Hubertina van Ass, echtgenote van Hendrik Theelen te 
Roermond, netto waarde f1.000,-.

16 mei 1893  MAASNIEL / BUGGENUM - Huwelijkse voorwaarden tussen Christoffel Theelen te 
Buggenum en Catharina Niessen te Maasniel.

1 juni 1893  BEESEL - Obligatie met hypotheek groot f4.000,- door Godfried Theelen te 
Beesel aan Maria Mestrom, weduwe van Karel Dahmen te Roermond en de minderjarige Leonie, 
Maria, Georges, René, Max, Fernand en Juliette Dahmen, allen vertegenwoordigd door Jean 
Jacques Emile Corbeij, notaris te St.-Odiliënberg en medevoogd van genoemde 
minderjarigen.

13 juli 1893  ROERMOND - Openbare verkoop van huis met koetshuis en stal, alsmede 
bouwland in de gemeenten Roermond en Maasniel gelegen, door Elisabeth Thissen te 
Roermond; Hubert Thissen te Herten; Josephine Thissen en haar echtgenoot Christiaan 
Slabbers te Herten; Christina Thissen te Roermond; en Peter Henricus Smits te Roermond, 



aan respektievelijk Hubert Smeets; Henri Peeters; Martinus Hovens; Willem Hovens, allen 
te Roermond; Hendrik Geurts; Johannes Kranenpoot; Theophile Marie Hubert Dirix; Jacob 
Falize, allen te Roermond; Jacob Slijpen; Margaretha, Antoon, Gerard, Hubert, Petronella,
Jean Baptiste en Barbara Niessen, allen te Maasniel; Catharina Niessen, echtgenote van 
Christoffel Theelen te Buggenum; Hubert Bagmann junior te Roermond; Willem Janssen; Jozef
van Cruchten; Gerard Cox; Johannes Hubertus en Gerardus Hubertus Frencken; Gerard 
Maessen; Bernard Maessen; en Jean Baptist Cox, de laatste allen wonend te Maasniel, voor 
een totale prijs van f22.930,-.

30 december 1895  NEER - Testamenten door Joannes Theelen en Maria Smeets te Neer.

2 juli 1896  SWALMEN - Verkoop van een huis te Swalmen B 1547 (gedeeltelijk) door Hendrik
van Dael aan Leonard, Josef, Louis, August, Gertrudis, Petronella en Hubert Theelen, 
allen te Swalmen, voor f600,-.

11 september 1896  BEESEL - Gehuwd: Petrus Brouns [geb. Beesel, arbeider oud 30 jaar, zn.
van Henricus Brouns en Anna Catharina Theelen] en Aldegonda Antonetta Vossen [geb. Beesel
2-10-1860, dr. van Joannes Vossen en Anna Maria Sloesen].

25 januari 1897  SWALMEN - Openbare verkoop van land te Swalmen E 12 door Jacob, 
Catharina, Wilhelmina, Maria en Petronella Hendrickx te Swalmen en Peter Kessels te 
Nunhem, aan Jacob Theelen voor f810,-; en D 1649 aan Jacob Geradts voor f155,-.

1 juli 1897  MAASNIEL - Openbare verkoop van veldvruchten te Maasniel voor Johannes 
Theelen te Maasniel; Ernest Janssen te Linne; Jan Loven te Beegden; Helena Naus en Helena
Janssen te Swalmen, opbrengst f172,-.

3 juli 1898  SWALMEN - Vernieuwing titel door Jacobina Verstappen en Tilmanus Dingelstadt
aan Willem, Maria, Gertrudis, Mathieu en Jean Theelen, allen te Swalmen, voor f470,-.

woensdag 27 december 1899  SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen voor Leonard 
Theelen te Antwerpen en Mathis Stox te Swalmen, aanvang f156,25.

3 januari 1900  SWALMEN - Openbare verkoop van hout te Swalmen door Leonard Theelen te 
Antwerpen en Mathis Stox te Swalmen.

12 januari 1900  MAASNIEL - Testamenten door Johannes Theelen en Wilhelmina Theelen te 
Maasniel.

19 november 1900  MAASNIEL/ARSBECK - Veiling van twee fabrieken te Maasniel en te Arsbeck
voor 1) Gerard; 2) wed. Jan Frencken geb. Gertrudis Theelen te Maasniel; 3) Joseph; en 4)
Henricus Frencken te Arsbeck, inzet f24.000,-.

3 februari 1901  BEESEL-REUVER - “Door den gemeenteraad van Reuver-Beesel is benoemd als 
commissie tot wering van schoolverzuim de weleerw. heeren Vrancken en Tacken, pastoors, 
de heeren Van der Velden en Theelen, wethouders, de heeren Wolfs en Rutten, hoofden der 
school, en de heer Vogels, notaris.”

28 april 1901  MAASNIEL - Scheiding tussen Jean Theelen, Louis Theelen en Wilhelmina 
Theelen, wonend op Weijer, gemeente Maasniel, van de percelen Maasniel sectie C 1064, 
1063 en 1157, samen ter waarde van f2.650,-.

26 mei 1901  SWALMEN - Overdracht van de blote eigendom van de onverdeelde helft van de 
goederen te Swalmen gelegen sectie E 2238 en 1474 door Willem Hubertus Geraedts te 
Swalmen, Hermanus Hubertus Geraedts te Kevelaer, Johannes Hubertus Geraedts te Neer, 
Jacobus Hendrickx te Swalmen, Agnes Geraedts te Swalmen en Wilhelmina Thomassen te 
Swalmen, aan Pieter Hendrickx en zijn echtgenote Anna Maria Theelen te Swalmen voor 
ƒ1.680,-.

maandag 25 november 1901  SWALMEN - Openbare verkoop op bevel van de 
arrondissementsrechtbank te Roermond en op verzoek van de erfgenamen van wijle de 
echtelieden Jacob Theelen en Angelina Hubertina Geraedts, van bouw-, wei- en hooiland te 
Swalmen gelegen sectie B 872, 873, 1194, 1711, 463, 486, D 1254, 1268, 727, 728, A 31, 
32, 41, 1933, 1017, E 1108, 64, 66, 73, 117, 1701, 408, 833, 1333, 1334, 889, 1412, 1413,
12, 240, 241, 1711, A 1196, 917, E 1340 en te Neer sectie C 675, respectievelijk aan 
Maria Heuvelmans; Wolter Beek; Antoon Hermans; Wilhelmina Thomassen; Hermanus, Gertrudis 
Hubertina en Agnes Geraedts, allen te Swalmen; Johanna Geraedts te Neer; Mathis Wijnen te
Roermond; Jacob Hendrickx; Jacobus Bongaerts; Jan Heben; Hermanus Thomassen; Willem 
Klumpkens; Hermanus Alberts; Hermanus Kessels; Johanna Beckers; Peter Hendrickx; Joannes 
Hubertus Vriessen; Elisabeth Geraedts; Joseph Hendrickx; Willem Hubert Geraedts; Gerard 
Hawinkels, de laatste 14 te Swalmen; Théophile Marie Hubert Dirix te Roermond; Godfried 



Smeets; Mathis Theelen, beiden te Swalmen; Willem Stroes te Crefeld; Willem Giezen; 
Johannes Hubertus Knippenberg; Hendrik Alers-Cox, deze drie te Swalmen; en Jean Rijs te 
Neer, totale opbrengst f14.720,-.

21 augustus 1903  ROERMOND - Verkoop van huis en tuin te Roermond gelegen sectie D 2567 
door Hendrik Theelen aan Johannes Leonardus Frissen, beiden wonend aldaar, voor ƒ7.150,-.

26 maart 1904  SWALMEN - Hypotheek groot f1.500,- door Willem Theelen te Swalmen t.b.v. 
de Gemeente Swalmen voor zijn beheer als ontvanger.
21 mei 1904  SWALMEN - Rectificatie door Willem Theelen van akte nr. 3637.

2 juli 1904  SWALMEN - Hypotheekstelling door de echtelieden Peter Hubertus Hendrickx en 
Anna Maria Theelen te Swalmen, ten behoeve van de n.v. De Geldersche Credietvereeniging 
gevestigd te Arnhem.

15 augustus 1904  ROERMOND - Overeenkomst tot vaststelling van het maalloon voor zwart 
zaad, tussen [de molenaars] Theodoor van Grootel te Roermond; Johannes Biermans te 
Maasniel; Peter Mathijs Adams te Herten; Wijnand Jeuken te Nunhem; Jacob van Esser te 
Neer; Lambert van de Boel te Thorn; Antoon Coenen te Heijthuizen; Jan Nijs te Horn; 
Hendrik Ramakers te Roggel; Gerard Schreurs te Roggel; Frederik Grispen te Thorn; Louis 
Verstappen te Hunsel; Hendrik Symkens te Oolder; Peter Faems te Melick; Jan Biermans te 
Vlodrop; Peter van de Voort te Horn; Jan van Grootel te Buggenum; Peter Giesen te Haelen;
Sibert Theelen te Neer; Frans Coolen te Hunsel; Peter Kessels te Leveroij; Hendrik Bonten
te Kelpen; en Christiaan Bertjens te Nunhem.

24 augustus 1904  ROERMOND - Overeenkomst tot vaststelling van het maalloon voor zwart 
zaad, tussen [de molenaars] Jan Biermans te Maasniel; Jan Rutten te Roggel; Godfried 
Theelen te Beesel; Hendrik Cuijpers te Beesel; en Jan Stoks te Reuver.

zaterdag 8 april 1905  SWALMEN - "Bij de op 3 dezer door het gemeentebestuur gehouden 
inschrijving voor een perceel dennenbosch, groot circa 2 hectaren, waren de navolgende 
inschrijvingsbiljetten ingekomen: A. Timmermans, Kessel, f690; M. Theelen, Swalmen, f758;
J. Pansters, Swalmen, f769; W. Clumpkens en H. Kessels, Swalmen, f772; L. Kluitmans, 
Swalmen, f811; H. Clumpkens, Swalmen, f912; J. Cox Thomassen, Swalmen, f926. Aan den 
hoogsten inschrijver is het perceel gegund.
- Tegen het vonnis van den kantonrechter te Roermond, waarbij J. G., hoofd eener 
stoomzagerij werd vrijgesproken, van het hoofd en bestuurder eener fabriek, waarin een 
persoon beneden de 16 jaren arbeid verricht, niet in het bezit zijn van een arbeidskaart,
is door het Openbaar Ministerie hooger beroep aangeteekend."

5 juli 1905  SWALMEN - Openbare verkoop van gras en veldvruchten te Swalmen voor Henri 
Reulen te Roermond; Henri Esser te Venray; Hendrik Joris te Posterholt; Dionis Theelen te
Heel; en Hubert van Buggenum te Swalmen.

27 april 1906  BEESEL - Gehuwd: Petrus Antonius Hubertus Heldens [geb. Beesel 9-6-1873, 
landbouwer, zn. van Hendrik Heldens en Petronella Timmermans] en Maria Josepha Joanna 
Hubertina Theelen [geb. Beesel 26-1-1880, dr. van Godfried Theelen en Theresia Govers].

woensdag 11 december 1907  BEESEL - “Donderdag-namiddag is J.F.H. Smeets, oud 9 jaar, 
(idioot) zoon van P. Smeets te Beesel, toen hij tusschen de wielen van den in werking 
zijnden molen van Theelen wilde doorloopen, door een wiel zoodanig tegen het hoofd 
getroffen, dat zijn schedel werd verbrijzeld en hij op de plaats dood bleef.”

5 juni 1908  BEESEL - Gehuwd: Leo Godfried Hubert Simons [geb. Beesel 7-11-1882, 
onderwijzer, zn. van Joannes Baptist Hubert Simons en Maria Elisabeth Theelen] en 
Elisabeth Jacoba Hubertina Heldens [geb. Beesel 23-7-1878, dr. van Henricus Heldens en 
Petronella Timmermans].



1 januari 1897              NEER OF "NÈRE."
De winterzon doorboort met matte stralen de morgennevelen. Ieder straaltje kaatst terug 
in de millioenen druppelen van de berijpte grasspieren der weide. 
De boomen betalen hun jaarlijkschen tol aan den wintervorst en van de takken daalt 
onophoudelijk een regen van verdorde eikenbladeren neer, die met een eigenaardig geritsel
op den harden grond vallen. 
Na verloop van eenige dagen is het landschap even kaal als 't veld, waarin thans het 
groen nog slechts weinig afwisseling brengt. 
Over het water trekt een wit-grijzige nevel, en de vochtige, vinnige koude kleurt neus en
ooren bont en blauw. 
Het eentonige van het landschap vóór Buggenum verdwijnt, als men het dorp nadert, waarvan
de lange rei huizen ons in den wintermorgen als verlaten schijnt. Boven eiken schoorsteen
zweeft een blauw, rechtopstijgend rookwolkje, dat bewijst, hoe men daarbinnen de koude 
wel weet te weren. 
Achter Buggenum breidt zich het vergezicht uit. Wij staan op een hooge vlakte, met vele 
wegen doorsneden, waarvan de meesten naar Neer leiden. 
Links zien wij Haelen en Nunhem met hunne kerkjes hun kasteelen tegen de heuvelen 
leunende. 
Groene dennenbosschen brekende rechte lijnen. 
Rechts zien wij ver weg het oude kerkje van Asselt, met de huizen van 't dorpje, dat eens
zoo welvarend was, toen de scheepvaart op de Maas nog bloeide en Hanssum onder Neer, een 
groot en bekend veer was. 
Voor ons ligt Neer, met de kerk op eene hoogte, die eenvoudige doch evenredige vormen te 
zien geeft. 
De huizen van Neer liggen in de inzinking ontstaan door door het riviertje, waaraan het 
zijn naam ontleent. 
Van welken kant men het dorp ook beziet, overal is het omringd door een hooge vlakte. 
Ook van de Noordzijde heeft men een fraai vergezicht van het hooger gelegen land op Neer.
Wendt men zich naar de Maas, die aan de zijde van Hanssum en Neer, langs een hoog schoor 
of steilen oever loopt, dan ziet men het dorp Beesel liggen, dat zijne huizen 
weerspiegelt in het blauwend vlak der Maas. 
Achter tusschen de bosschen door, waar de torens van Swalmen en Reuver hunne stippen 
verheffen, ontwaart men de witte rookpluim der locomotief en kan men hem in zijn loop 
over de lijn volgen. Let men goed op, dan zal de stille winterlucht u het gegil der 
stoomfluit overbrengen, lang nadat men de rookpluim weer heeft zien bewegen. 
De zon breekt nu krachtiger door de nevelen heen, waartusschen zij zoolang als een 
melkwitte schijf een twijfelachtig licht trachtte te zenden. 
Al verdrijft zij de koude niet, er komt toch meer bezieling en leven om ons. 
Neer ligt vlak voor ons en de watermolens op het riviertje ratelen en klapperen, dat het 
een lust is. 
Zoo'n watermolen heeft iets aantrekkelijks, 't is een aardig stoffeering in het 
landschap. 
De watermolen leverde vroeger aan zijne bezitters heel wat op. De heer des dorps, hier 
het klooster Keizersbosch, had het monopolie van malen op de riviertjes. Daarom bracht 
dit voorrecht geld in de kist, terwijl de molenaars voor zich zelf zorgden en niet lui 
waren met scheppen in de meelzakken. Sommige molenaars hadden echter wijde mouwen, zoo 
verhaalt de sage, en schepten met hand en mouw tegelijk. Of dit verhaal, dat men in 
Limburg zoo vaak hoort opdisschen, waar is, zullen wij "God en den mulder laten 
scheiden." 
Het dorp Neer is zeer oud. Het kan zijn naam ontleenen aan zijne ligging. Wij herinneren 
er hier echter aan, dat in het bochtige diepe riviertje vele draaikolken voorkomen, (in 
't Limburgsch neer) en het riviertje ook dien naam draagt. Het vormde in 870 de grens 
tusschen de boven en beneden Maasgouw. 
In de Salische wetten wordt een plaats Nara of Nare vermeld, welke Wendelinus het 
tegenwoordige Neer noemt. De bekende muntkundige Stiels, pastoor te Neer, (1) verhaalt 
dan ook in zijn te Neer gouden en zilveren munten uit den tijd der Merovingers werden 
gevonden en daaronder enkelen te Wijk-bij-Duurstede of te Wijk bij Maastricht en Utrecht 
waren geslagen. Eene bijzonderheid die bovengemeld vermoeden bevestigd. 
De Heer Stiels schreef verder over het dorp, volgende bijzonderheden neer, die wij hier 
doen volgen: 
Alhoewel de heeren van Horne, die in den jare 1450 geworden zijn rijksgraven, hunne 
bijzondere woonplaats hadden op het slot omtrent Weert en het kasteel van Horne, aan de 
Maas, gehouden werd als het opperhoofd van dit landschap, zoo heeft nochtans altoos Neer 
uitgeblonken boven andere plaatsen. Zoo door zijne oudheid als door het getal zijner 
inwoners, zijne privilegiën en voorrechten, alsook door de treffelijkheid van zijne kerk,
(gewijd aan Sint Marten) in welke als immemoriali niet alleen een pastoor is gesteld 
gesteld geweest, maar ook een pastoraat met 4 à 5 benificiën. Mits het onmogelijk is de 
fundatiën dezer benificiën te ontdekken, en het zeker is dat anno 1203 de pastoor reeds 
genoemd werd, persona in Neer, gelijk te zien is in Miraeus, en bij meer andere, alwaar 
gezegd wordt dat Imaina gravin van Loon en abdisse van Munsterbilsen, weduwe van den 
Hertog Godfried III van Brabant opdraagt het personaat van Neer aan den Heer Prelaet der 



Abdij van Averbode enz., zoo kan men besluiten, dat anno 1000 of 1100 dit pastoraat reeds
moet opgericht zijn, en dat vervolgens deze gemeente alsdan reeds zeer volkrijk moet 
geweest zijn; ja, wat meer was, is, Neer was te dien tijde een stad met wallen en 
poorten, genietende alle voorrechten, welke steeds burgeren gewoon zijn te hebben. 
Alhoewel de schrijver hier niets van meldt, en bij verloop van tijden door oorlogen en 
andere ongelukkige omstandigheden, van deze stad geen de minste overblijfselen meer te 
zien zijn, zoo heeft men nochtans proeven genoeg, om dit zeer geloofbaar te maken, aan 
allen, die de gelegenheid der plaats kennende, daarenboven zullen bemerken, de volgende 
proefstukken: 
Neer is dan eerst een personaat, en dat reeds lang voor 1200; in onze kerk waren 
gefundeerd 5 benificiën, met zulke goede revenuen, dat de benificianten daarvan, 
resideerende te Neer, op Zon- en hooge feestdagen het koor frequenteerden gelijk in 
kapittel-kerken, met zingen van vespers, metten enz. 
Daarenboven, in Neer zijn drie treffelijke broederschappen of schutterijen, welker 
oudheid en opkomst het onmogelijk is te bepalen; immers, is het zeker dat deze door de 
vorsten van Horn en ook door de navolgende graven zijn verrijkt geworden met treffelijke 
privilegiën, met verscheidene landerijen en inkomsten, om op zekere gestelde dagen, est 
in festo sancti Sebastiani en andere, op eene eerlijke wijze zich te komen recrëeeren, en
ook om in tijden van oorlog voor hunne graven te velde trekken en bij tijden van 
onvoorziene geloopen hunne medeburgers te bewaren van geweld en strooperijen. 
Eertijds zijn nog meer broederschappen geweest, als dat van den H. Antonius, van O. L. 
Vr., welker inkomsten, na het ophouden dezer congregatie, om wat oorzaak is onbekend, 
gekomen zijn aan de armentafel dezer gemeente. 
Ook hebben de ambachten der smeden, wevers en schoenmakers hunne broederschappen en 
patronen, op welker feestdagen zij bijeenkomen en voor hun eene hoogmis gezongen wordt. 
Ten derde hebben de inwoners, welker huizen binnen de vulders of stadsgrachten staan, een
bijzondere privilegie, dat op den dag hunner begrafenissen, gelijk het in steden 
geschiedt, het lijk met kruis en priester aan het sterfhuis moet afgehaald worden. 
Maar hetgeen op het klaarste aanwijst, dat Neer hiervoor eene stad was, zijn de 
overgebleven stadsgraven, welke in het begin dezer eeuw nog niet geslecht zijnde, 
allengskens afgeworpen zijn tot akkerland, doch met zulk voorrecht, dat op die graven de 
tiende altoos zal toekomen aan den pastoor, als zijnde novale decimateur, welk recht hij 
ook altoos, zonder eenige contestatie genoten heeft. Deze graven (grachten) beginnen aan 
de Bergerstraat, loopende op de Zuiderhak vandaar achter de Groote op den Baent en van 
den Baent op het huis van schepen Peter Windelmolen, en zoo door het Pasveld tot op den 
Keizer, zijnde op sommige plaatsen maar 16 voeten breed, maar op andere plaatsen veel 
breeder. Uit oude papieren kan men nog halen de namen der poorten, als Bergepoort, 
Veerpoort, enz. 
Bij verloop van tijd heeft Neer veel verspeeld; of zulks geschied is door de opkomst van 
andere dorpen, als Roggel, Heijthuijzen, enz., welke nog onbekend waren, of wel door 
verwoestingen van oorlog of door brand, welke ons dorp verscheiden malen vernield heeft, 
is onzeker; immers, dit land heeft ten tijde der beeldstorming, als grenzende aan de stad
Roermond, ook veel geleden, doch nooit meer als in het leven van den pastoor-deken Leo 
van der Meer, tusschen de jaren 1630-1650, want na het plunderen van de stad Thienen, 
anno 1635 zijn de Hollandsche en andere troepen hier in het graafschap neergeslagen, 
alles verbrandende en verwoestende. Daarop is de pest gevolgd, welke niet alleen een 
oneindig getal van krijgsvolk, maar ook van 's lands inwoners weggenomen heeft, zoodat de
huizen ledig en de landen onbebouwd hebben moeten blijven. Maar nooit is onze gemeente 
droeviger ongeluk overkomen, als in den jare 1645, wanneer de Hessische troepen, na vele 
dagen overal den baas gespeeld te hebben, ten laatste op den 11 Augustus het dorp op 4 
hoeken hebben in brand gesteld, waarschijnlijk omdat men de geëischte brandschatting niet
heeft kunnen opbrengen. Hierdoor is niet alleen het geheele dorp, weinige uitgenomen, 
maar ook het pastoreele huis met alle papieren documenten, registers, zoo van kerk als 
armen, zoo van pastoreele redenen als gemeentezaken in de asch gelegd. De pastoor Leo van
der Meer is als toen door de Hessen gevankelijk medegeleid en 8 weken tot Nuijs in 
hechtenis gehouden. 

Tot zoover de pastoor Stiels. Zeer opmerkelijk zijn zijne bewijzen, waardoor Neer tot 
stad verheven werd. Zeer zeker ligt er het bewijs in, dat Neer vroegtijdig een 
aanzienlijk dorp is geweest. Onzes inziens heeft men het ter beveiliging tegen 
vijandelijke aanvallen met grachten omringd, wijl men, zoo gemakkelijk aan water kon 
komen, terwijl men verder eene schans aanlegde, welker overblijfselen nog bestaan. Van 
eene eigenlijke verheffing tot stad is niets bekend, 't Zou ook mogelijk kunnen zijn, dat
Neer in den Gelderschen oorlog in 't begin van 1500 in staat van tegenweer gebracht is. 
In 1504 toch toen Echt geheel verwoest werd, lag Jacob III van Horne met zijn krijgsvolk 
in Neer. Die van Roermond overvielen hem daar, namen hem gevangen met "anderen luyden van
des Prijnschen volcke, die due tertijt die nachtewaecke qualicke hilden" en voerden hem 
"myt grotter blijtschappe tot Ruremonde in gevange." 
De schutterijen bestaan nog en zijn in het bezit van fraai zilver, dat op de "port" of 
het gildehuis bewaard wordt. Een schutterij is nog in het bezit van fraaie steenen 
drinkkannen. Het dorp Neer is welvarend, alhoewel de tijdsomstandigheden het niet 



verbeterd hebben. 
Wanneer men echter tot het verledene terugkeeren en een treffend beeld wilt zien van het 
nietige van het edelste en waardigste dezer wereld, wandele men den weg in de richting 
der heide en bezie de eentonige, smakelooze, doch groote en hechte gebouwen, die er 
overgebleven zijn van het wijd befaamde en eeuwen oude stift Keizersbosch. 
Vóór 700 jaar reeds eene bezitting der Abdij Averbode bij Sichem, werd hier een klooster 
gesticht voor vrouwen, na de milde schenkingen van Graaf Engelbert van Horne in 1200. 
In 1226 werd hier eene kerk gesticht, in 1232 was er een proost, in 1350 was een telg van
het machtige geslacht van Horne priorin. 
In het kerkgebouw, in 1472 vernieuwd, werden de hooge Hornes ter aarde besteld en 
gedurende ruim vijf eeuwen was Keizersbosch het vereenigingspunt van de vromen en 
machtigen. In 1786 werd het stift opgetrokken; men vond nog de grondslagen der oude 
hoeven. Een gedeelte dezer gebouwen bestaat nog. 
Gedurende de Fransche Republiek vluchtten de nonnen van dit klooster naar de Meijerij en 
vestigden zich te Deurne, in het verlaten huis van den Predikant. Daarheen voerden zij 
ook een gedeelte harer meubelen en archieven. Een Cartularium der abdij, in 1885 aldaar 
teruggevonden is door den archivaris in Limburg ten voordeele van zijn depot aangekocht. 
Een oud gezangboek, waarin de voorschriften, te volgen bij de opname van een religieuze 
en bij den choordienst, werd door mij te Neer gevonden en ook aan het Rijksarchief te 
Maastricht geschonken. 
Keizersbosch met al zijne bezittingen werd den 28 Messidor jaar 6, 16 Juli 1793, (affiche
57) met al zijne op- en dependentiën door de fransche Republikeinen verkocht en 
aangekocht door Arnold Jan Baptista De Raedt van Roermond voor de som van 145,000 livres,
natuurlijk grootendeels in assignaten uit te betalen, die bijna waardeloos waren. 
De Raedt deed al heel spoedig de kerk afbreken, evenals een gedeelte der 82 jaar vroeger 
vernieuwde gebouwen. 
De familie De Raedt verkocht dit landgoed den 8 Augustus 1876, groot 7 hectaren en 84 
aren, met stallen, schuren en remisen, bouw- en weiland aan den tegenwoordiger bezitter 
Alexander Steegh, gehuwd met Margaretha Antoinetta van Hegelsom. 
Zooals boven vermeld is, bevonden zich in de kerk de grafsteden der meeste graven van 
Horn. 
Voor een aantal jaren vond men bij het omgraven van het terrein achter het gebouw, de 
grafsteden terug. Maar men kon de beenderen der hooge heerschers niet onderscheiden van 
den minsten kloosterknecht. De huizing bestaat nu uit een tiental kamers met zaal, 
keukens, kelders, stalling, door zijne uitwendige vormen weinig aan de vroegere grootheid
herinnerende. 
Bij Neer behoort behalve het huis Ghoor, eene versterkte hoeve van Aldenghoor, Kuikhoven,
Brumholt, Gerheggen, Waay, Wijngaarden, het gehucht Hanssum, aan de Maas gelegen, waar 
het veerhuis ligt. 
Voor een paar honderd jaar is er heel wat ruzie ontstaan over dit veer. In 1700 liet de 
Bisschop van Luik er tol heffen, dit beviel de Generale Staten niet en zij beletten 
gewapenderhand de heffing. 
In 1718 begon het spelletje weer, nu lichtte men den Luikschen ontvanger op en wierp hem 
te Roermond in den kerker. De Bisschop liet zich niet ontmoedigen en de schippers 
betaalden er tot 1731, toen de koning van Pruisen den Keizer de opheffing verzocht. 
Opmerking verdient het, dat de Noordgrens van de gemeente Neer gevormd wordt door het 
afwateringskanaal der Zuidwillemsvaart naar de Maas. Het verval van het kanaal in de Maas
is groot. Daaraan mag het wel te wijten zijn, dat men de verbinding van Maas en Schelde 
hier niet tot stand gebracht heeft. 
Voor aleer wij deze schets van Neer willen besluiten, moeten wij nog wijzen op het 
eigenaardige dialect, nog al afwijkende van dat der omringende streek. Men hoort daar 
verwisselingen van letters, die "kerk" bijna tot "krek", van "verkes" tot ongeveer 
"vrèkes" maken. Honderde jaren heeft men er aldus gesproken, want aan oude zeden en 
gewoonten houdt men trouw vast en Neer kenmerkt zich gelukkig, nog steeds door 
ouderwetsche goede trouw, die u uit alles tegenstraalt. 

(1) Publ. etc. du Limb., Deel XIX, p. 465.

https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=dts
%3A1658002%3Ampeg21%3A0096&sortfield=date&objectsearch=hanssum&query=klein+hanssum 
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https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=dts%3A1658002%3Ampeg21%3A0096&sortfield=date&objectsearch=hanssum&query=klein+hanssum


Genealogie Theelen/Tielen/Thelen, e.d.
Generatie 1

I. Joannes Theelen (Tielen), geboren rond 1662, koopman, pachter van Wijnaardenhof te 
Neer, overleden Neer 20 oktober 1738. Trouwde rond 1690 met Wilhelmina (Willemke) 
Janssen, overleden Neer 8 februari 1748. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
- Mechtildis Tielen, geboren rond 1691 (geschat), overleden Kessel 26 februari 1769. Zij 
trouwde Neer 28 november 1716 (get. Leonardus Verhagen, Jacobus Pollet) met Petrus 
Michaels, gedoopt Kessel 3 december 1691, aldaar overleden 30 januari 1768, zoon van 
Jacobus Michels, brouwer te Kessel-Eik en schepen te Kessel, en Mechtildis Spee. Uit dit 
huwelijk 6 kinderen gedoopt te Neer en Kessel. 
- Joannes Theelen (Thelen, Tielen), geboren 25 juli 1715. Volgt II.1.. 
- Sophia Theelen, geboren rond 1704 (geschat), overleden Neer 11 februari 1783. Zij 
trouwde Neer 17 oktober 1725 (get. Arnoldus Verhagen, Guilhelmus van Baerl) met Rut 
Verhaegh, gedoopt Neer 16 oktober 1702, koster te Neer 1721-1760, schepen van Neer 1732-
1756, aldaar overleden 14 februari 1760; zoon van Joannes Verhaegh, burgemeester te Neer 
1687/1688, koster en schoolmeester te Neer 1689-1717, schepen te Neer 1709-1717, en 
Catharina Maessen. Uit dit huwelijk 11 kinderen gedoopt te Neer. 
- Petrus Theelen, geboren rond 1700 (geschat). Volgt II.2. 

Generatie 2

- II.1. Joannes Theelen (Tielen), geboren rond 1715 (geschat), overleden Neer 3 november 
1771, landbouwer, koopman en pachter op Wijnaerdenhof (Wienertehof), gelegen tussen Neer 
en Buggenum aan de Maas. Hij trouwde Neer 25 juni 1732 (get. Joannes Geenen, Hermannus 
Geenen) met Wilhelmina Snijders, geboren rond 1709, overleden Neer (in het kraambed) 2 
maart 1751, dochter van Antonius Snijders en Anna Geenen. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
- Petrus Tielen, gedoopt Neer 12 maart 1735 (get. Joannes Tielen, Anna Geenen). Volgt 
IIIa. 
- Antonius Tielen, gedoopt Neer 20 april 1738 (get. Wulhelmus Geenen, Wlumlemina(!) 
Jansen). Volgt IIIb. 
- Joannes Albertus Marcellus Tielen, gedoopt Neer 26 mei 1740 (get. Joannes Verhaegh 
namens Heer Albertus Marcellus Sijben, schepen te Roermond, Mettildis Tielen). Volgt 
IIIc. 
- Teodorus Tielen, gedoopt Neer 27 augustus 1742 (get. Rutgerus Verhaegh, Anna Vulders), 
vermoedelijk jong overleden. 
- Dionisius Tielen, gedoopt Neer 9 november 1744 (get. Joannes Geenen, Suffia Tielen). 
Volgt IIId. 
- Hermannus Theelen, gedoopt Neer 11 februari 1747 (get. Rutgerus Verhaegh namens R.D. 
Bartholomeus Geenen, Henrina Gielen), vermoedelijk jong overleden. 
- Ludovicus Marcellus Henricus Theelen, gedoopt Neer 24 mei 1748 (get. Rutgerus Verhaegh 
namens Marcellus Sijben, koninklijk momboir en raadsheer van het Hof te Roermond,  
Mechtildis Theelen namens Ida Theelen uit Roermond). Volgt IIIe. 
- Wilhelmus Theelen, gedoopt Neer 2 maart 1751 (get. Rutgerus Verhaeg namens Petrus 
Michels, Maximiliana Tobben), aldaar ongehuwd overleden 30 april 1787. 

II.2. Petrus Theelen, geboren rond 1700, overleden Neer 6 september 1735. Hij trouwde 
Neer 7 mei 1724 (get. Christophorus Aquarius, Godefridus Aquarius) met dispensatie van de
roepen met Hendrina Gielen, gedoopt Heel 26 november 1691, overleden Neer 6 april 1785, 
weduwe van Mathias Aquarius (ovl. 1723), met wie zij trouwde op 10 mei 1716 in Heel; 
dochter van Petrus Gielen en Odilia Joosten. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
- Elisabeta Tielen, gedoopt Neer 20 februari 1725 (get. Joannes Tielen, Maria Gielen), 
aldaar overleden 9 maart 1785. Trouwde Neer 9 juli 1749 (get. Petrus Aquarius, Joannes 
Verhaegh) met Hendricus Heinen, gedoopt Neer 19 maart 1708,aldaar overleden 30 mei 1786, 
zoon van Henricus Heijnen, gezworene te Neer 1728-1746, en Barbara Reinen. Uit dit 
huwelijk 8 kinderen gedoopt te Neer. 
- Maria Theelen, geboren 1727, overleden Neer 16 juni 1796. Trourwde Neer 24 april 1766 
(get. Casparus Hermans alias Vola, Joannes Beurskens) met Joannes Scepers, gedoopt Neer 5
mei 1745, slotmaker, overleden Neer op den Dries 17 augustus 1822, hij hertrouwde met 
Maria Clerx; zoon van Lambertus Schepers en Anna Maria Beurskens. Uit dit huwelijk een 
tweeling gedoopt te Neer. 
- Catarina Tielen, gedoopt Neer 9 januari 1731 (get. Koster Rutgerus Verhaegh, Wullemina 
Jansen), woont in 1816 te Swalmen op Beeckerhof. Trouwde Neer 17 mei 1764 (get. Joannes 
Thelen, Odilia Thelen, Antonius Theelen, Catharina van Roij, Gerardus Struijs) met 
Martinus Struis, gedoopt Neer 1 november 1733, aldaar overleden 16 juli 1767, zoon van 
Gerardus Struis, schepen te Neer 1744-1759, en Johanna aen den Boom. Uit dit huwelijk 3 
kinderen gedoopt te Neer. 
- Joannes Tielen, gedoopt Neer 6 februari 1733 (get. Hendricus Valkenborgh, Suffia 



Tielen). 
- Odilia Tielen, gedoopt Neer 4 november 1734 (get. Petrus Michaelis, Odilia Hansen), 
aldaar overleden 18 juni 1798. Trouwde Neer 24 oktober 1765 (get. Joannes Schepers, 
Casparus Vola) met Hermanus Geenen, gedoopt Neer 29 september 1743, aldaar overleden op 
de Waye 30 augustus 1821, zoon Teodorus Geenen en Peternella Verhaegh. Uit dit huwelijk 5
kinderen gedoopt te Neer. 

Generatie 3

IIIa. Petrus Theelen, gedoopt Neer 12 maart 1735, aldaar overleden 7 februari 1803. Hij 
trouwde Neer 20 november 1763 met Anna Maria Mooren, gedoopt Heythuysen 31 januari 1744, 
overleden Neer 12 oktober 1822. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
- Wilhelmina Theelen, gedoopt Neer 23 december 1764. 
- Henricus Theelen, gedoopt Neer 13 december 1766, vermoedelijk jong overleden. 
- Henricus Theelen, gedoopt Neer 16 oktober 1767. 
- Theodorus Theelen, gedoopt Neer 1 mei 1770. Volgt IVa.1. 
- Joannes Theelen, gedoopt Neer 14 juni 1772, aldaar overleden 17 februari 1779. 
- Walterus Theelen, gedoopt Neer 14 juni 1774, aldaar overleden 22 februari 1779. 
- Antonius Theelen, gedoopt Neer 19 augustus 1776, aldaar overleden 11 april 1780. 
- Ludovicus Theelen, gedoopt Neer 23 augustus 1778, aldaar overleden 4 september 1778. 
- Anna Maria Theelen, gedoopt Neer 24 maart 1780, aldaar overleden 7 mei 1780. 
- Joannes Theelen, gedoopt Neer 13 juni 1781, aldaar overleden 17 september 1781. 
- Anna Maria Elisabeth Theelen, gedoopt Neer 19 november 1782. Zij trouwde Neer 17 mei 
1809 met Reinerus Boonen. 
- Joannes Theelen, gedoopt Neer 6 juni 1785. Volgt IVa.2. 

IIIb. Antonius Theelen, gedoopt Neer 20 april 1738, pachter, overleden Swalmen 25 
november 1790. Hij trouwde Buggenum 9 april 1777 met Lucia Winkelmeulen, gedoopt Neer 27 
februari 1751, overleden Swalmen 17 februari 1794, dochter van Segerus Winckelmeulen en 
Elisabeth van Baexen. Zij trouwde later op 3 mei 1791 in Swalmen met Jacobus Emets (1753-
1795). 
Kind uit dit huwelijk: 
- Joannes Theelen, gedoopt Swalmen 10 december 1783. Volgt IVb.1. 

IIIc. Joannes Albertus Marcelus (Jan) Theelen, gedoopt Neer 26 mei 1740, aldaar overleden
10 september 1794. Hij trouwde Neer 13 april 1768 met Petronella Heijmans, geboren rond 
1743, overleden Neer 7 januari 1834. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
- Anna Maria Theelen, geboren Neer. Trouwde Neer 30 september 1813 met Frederik Mathias 
Gartz, geboren Breijt (D.) 19 mei 1782. 
- Wilhelmus (Willem) Theelen, gedoopt Neer 1 april 1769 in Neer. Volgt IVc.1. 
- Petrus Theelen, gedoopt Neer 21 januari 1771. 
- Leonardus Ludovicus Joannes (Leonard) Theelen, gedoopt Neer 11 september 1772. Volgt 
IVc.2. 
- (Jo)Anna Theelen, gedoopt Neer 27 oktober 1774 in Neer, aldaar overleden 28 april 1840.
Trouwde, Neer 5 augustus 1801 met Joannes (Jan) Tobben, gedoopt Neer 13 juli 1775, aldaar
overleden 2 september 1828. 
- Joannes Theelen, gedoopt Neer 3 december 1777. Volgt IVc.3. 

IIId. Dionisius (Dionis) Theelen, gedoopt Neer 9 november 1744, overleden Beegden 12 
september 1806 in Beegden. Veerman/herbergier te Baarlo (1769-1771), pachter te Linne 
(1772-1781), pachter te Herten (Leenenhof?)(1781-1788), pachter te Beegden (Pannenhof)
(1788-1806). Hij trouwde Buggenum 10 mei 1769 met Maria Winckelmeulen, gedoopt Neer 25 
maart 1741, overleden Beegden 1 november 1811, dochter van Segerus Winckelmeulen en 
Elisabeth van Baexen. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
- Wilhelmus Theelen, gedoopt Baarlo 12 maart 1770 (get. Joannis Telen, Elisabeth van 
Baexen). 
- Anna Catharina Theelen, gedoopt Baarlo 27 juli 1771 (get. Zegerus Winckelmeulen, Anna 
Maria Mooren), overleden Heythuysen 8 mei 1856. Trouwde Neer 11 januari 1796 met 
Conrardus van Laar, gedoopt Heythuysen 22 november 1771, aldaar overleden 13 november 
1831, raadslid te Heythuysen, zoon van Henricus van Laer en Maria Baetsen. 
- Joannes Theelen, gedoopt Linne 15 april 1773 in Linne (get. Mathias Winckelmeulen, 
Petronella Heijmes pro Cornelia aen den Bergh). Volgt IVd.1. 
- Wilhelmina Theelen, gedoopt Linne 14 januari 1775 (get. Peterus Thelen, Elisabetha van 
Baecksen pro Mariae Hulkens), overleden Posterholt 14 oktober 1853 in Posterholt. Trouwde
(1.) Beegden 30 april 1797 met Ruthgerus Schreurs, gedoopt Beegden 14 april 1770, 
overleden rond 1798, zoon van Mathias Schreurs en Anna Loven. Trouwde (2.) Maasniel 16 
mei 1819 met Leonardus Geenen, gedoopt Horn 21 april 1773, pachter te Beegden en 
Kloosterhof te Maasniel, kweker op de Holst te Posterholt, aldaar overleden 21 oktober 



1853, zoon van Hermanus Geenen en Petronella Timmermans. 
- Maria Elisabetha Theelen, gedoopt Linne 19 januari 1777 (get. Wilhelmus Thelen, 
Mechtildis Winckelmeulen pro Mechtildis Roemen), overleden Wessem 27 juli 1852. Trouwde 
Beegden 31 januari 1810 met Egidius Heythuysen, gedoopt Wessem 15 oktober 1772, aldaar 
overleden 7 december 1819, zoon van Joannes Heythuysen en Margaretha Janssen. 
- Joanna Theelen, gedoopt Linne 25 september 1778 (get. Jacobus Winckelmolen pro 
Wilhelmus Theelen, Maria Aquarius pro Joannes Simes), overleden Maasbracht 4 september 
1837. Trouwde Beegden 16 april 1806 met Joannes Aquarius, gedoopt Neer 30 mei 1774, 
landbouwer, overleden Maasbracht 17 juli 1837, zoon van Henricus Aquarius en Digna 
Nijssen. 
- Dorothea Theelen, gedoopt Herten 26 augustus 1782 (get. Antonius Theelen, Maria 
Engelen), overleden Beegden 13 april 1789. 
- Petrus (Peter) Theelen, gedoopt Herten 8 februari 1785 (get. Joannes Teelen, Catharina 
Winckelmeulen). Volgt IVd.2. 

IIIe. Ludovicus Marcelus Henricus Theelen, gedoopt Neer 24 mei 1748 in Neer, overleden 
Roggel 15 mei 1816 in Roggel. Hij trouwde Roggel 20 mei 1776 met Maria Aquarius, gedoopt 
Neer 2 februari 1742, aldaar overleden 31 oktober 1811, dochter van Godefridus Aquarius 
en Margaretha Emonts. 

Generatie 4

IVa.1. Theodorus Theelen, gedoopt Neer 1 mei 1770 in Neer, aldaar overleden 8 november 
1854. Hij trouwde Neer 25 oktober 1808 met Anna Gertrudis Beurskens, gedoopt Neer 12 
maart 1772, aldaar overleden 18 oktober 1835, dochter van Joannes Beurskens en Mechtildis
Houben. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
- Anna Maria Theelen, gedoopt Neer 9 augustus 1798. Trouwde Neer 21 augustus 1833 met 
Josephus Thissen. 
- Joannes Theelen, gedoopt Neer 3 februari 1800. Volgt Vaa.1. 
- Wilhelmina Theelen, geboren Neer 27 oktober 1801, overleden vóór 1854. Trouwde Neer 13 
mei 1842 met Dionisius Theelen, zie generatie V. 
- Petrus (Peter) Theelen, geboren Neer 6 november 1803. Volgt Vaa.2. 
- Joannes Mathias Theelen, geboren Neer 26 oktober 1805. 
- Antonius Theelen, geboren Neer 30 augustus 1807. Volgt Vaa.3. 
- Henricus Wolterus Theelen, geboren Neer 7 juni 1809, aldaar overleden 18 mei 1881, 
ongehuwd. 
- Theodorus Theelen, geboren Neer 15 april 1811. Volgt Vaa.4. 
- Wilhelmus Theelen, geboren Neer 22 april 1813. 

IVa.2. Joannes Theelen, gedoopt Neer 6 juni 1785 in Neer, aldaar overleden 30 maart 1868 
in Neer. Trouwde Neer 17 november 1808 met Theodora Geenen, overleden op 28 oktober 1860 
in Neer. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
- Elisabeth Theelen, geboren Neer 26 juni 1809 in Neer, aldaar overleden 22 januari 1885.
Trouwde Neer 21 november 1839 met Theodorus Geenen. 
- Petrus Theelen, geboren Neer 1 mei 1811, aldaar overleden 3 december 1813. 
- Theodorus Theelen, geboren Neer 11 mei 1813, aldaar overleden 13 april 1884, ongehuwd. 
- Anna Gertrudis Theelen, geboren Neer 3 augustus 1815, aldaar overleden 4 mei 1883, 
ongehuwd. 
- Petrus Theelen, geboren Neer 19 augustus 1817. Volgt Vab.1. 
- Henricus Theelen, geboren Neer 13 oktober 1819, aldaar overleden 4 april 1821. 
- Anna Maria Theelen, geboren Neer 11 maart 1824, aldaar overleden 4 april 1897, 
ongehuwd. 

IVb.1. Joannes Theelen, gedoopt Swalmen 10 december 1783, landbouwer, herbergier, 
raadslid, secretaris (1822-1837), burgemeester van Neer (1825-1853), overleden Neer 19 
mei 1867 in Neer. Hij trouwde Neer 24 oktober 1808 met Wilhelmina Geenen, gedoopt Neer 6 
december 1777, aldaar overleden 2 februari 1848, dochter van Leonardus Geenen en Joanna 
Versondert. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
- Wilhelmus Theelen, geboren Neer 14 maart 1809, aldaar overleden 5 januari 1881, 
ongehuwd. 
- Lucia Theelen, geboren Neer 23 december 1810, aldaar overleden 1 december 1811. 
Antonius Hubert Theelen, geboren Neer 3 november 1812. Volgt Vb.1 
- Joanna Theelen, geboren Neer 15 november 1814, aldaar overleden 11 januari 1903, 
ongehuwd. 
- Leonardus Theelen, geboren Neer 2 oktober 1817, aldaar overleden 31 december 1891, 
ongehuwd. 
- Joannes Theelen, geboren Neer 16 oktober 1820, aldaar overleden 4 september 1863, 
ongehuwd. 



IVc.1. Wilhelmus (Willem) Theelen, gedoopt Neer 1 april 1769 in Neer, pachter Genoenhof 
te Swalmen, overleden Swalmen 28 mei 1840. Hij trouwde Swalmen 27 april 1808 met Helena 
Raemaeckers, geboren Asselt 27 oktober 1784, overleden Swalmen 13 februari 1860, dochter 
van Joannes Raemaeckers en Wilhelmina Sanders. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
- Joannes Theelen, geboren Swalmen 22 januari 1809, aldaar overleden 10 mei 1851, 
ongehuwd. 
- Petrus Hubert Theelen, geboren Swalmen 17 mei 1810, aldaar overleden 16 september 1811.
Wilhelmina Hubertina Theelen, geboren Swalmen 3 september 1811. 
- Petrus Hubert Theelen, geboren Swalmen 29 januari 1813, aldaar overleden 2 april 1845, 
ongehuwd. 
- Anna Maria Hubertina Theelen, geboren Swalmen 31 maart 1814, overleden na 1875. Trouwde
Swalmen 3 oktober 1836 met Martinus Strous, geboren Heythuysen 4 maart 1799, overleden 
Swalmen 20 december 1875. 
- Leonardus Theelen, geboren Swalmen 3 juli 1816. Volgt Vca.1. 
- Lambertus Theelen, geboren Swalmen 30 maart 1817, aldaar overleden op 28 augustus 1872,
ongehuwd. 
- Jacobus Theelen, geboren Swalmen 3 oktober 1818. Volgt Vca2. 
- Maria Catharina Theelen, geboren Swalmen 31 oktober 1820, aldaar overleden op 22 
augustus 1827. 
- Joanna Hubertina Theelen, geboren Swalmen 10 juni 1822 in Swalmen, aldaar overleden 15 
september 1878. Trouwde Swalmen 28 december 1842 met Joannes Henricus Hendrickx, geboren 
Swalmen 12 maart 1823, aldaar overleden 29 september 1865, zoon van Bartholomeus 
Hendrickx en Anna Catharina Sanders. 
- Wilhelmus Hubertus (Willem) Theelen, geboren Swalmen 12 juni 1824, aldaar overleden 22 
november 1848, ongehuwd. 

IVc.2. Leonardus Ludovicus Joannes (Leonard) Theelen, gedoopt Neer 11 september 1772, 
overleden Swalmen 11 maart 1846. Hij trouwde Heythuysen 29 mei 1799 met Gedula Loven, 
gedoopt Beegden 21 juli 1774, overleden Swalmen 23 maart 1868, dochter van Severinus 
Loven en Joanna Hobus. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
- Joannes Theelen, geboren Neer 25 oktober 1800, overleden Swalmen 8 mei 1832, ongehuwd. 
- Anna Maria Theelen, geboren Swalmen 1 maart 1801, aldaar overleden 29 oktober 1886. 
Trouwde Swalmen 3 april 1826 met Jan Willem Evers, geboren Swalmen 11 juni 1802. 
- Severinus Theelen, geboren Swalmen 14 april 1804. Volgt Vcb.1. 
- Anna Catharina Theelen, geboren Swalmen 7 maart 1806. Trouwde Neer 21 september 1831 
met Petrus (Peter) Theelen, zie generatie V. 
- Petronella Theelen, geboren Swalmen 13 december 1807, aldaar overleden 28 oktober 1808.
- Petronella Theelen, geboren Swalmen 2 september 1809, aldaar overleden 18 november 
1864. Trouwde Swalmen 25 juni 1838 met Antoon Janssen, geboren Swalmen 1 mei 1802. 
- Peter Theelen, geboren Swalmen 14 maart 1815, aldaar overleden 9 februari 1865, 
ongehuwd. 

IVc.3. Joannes Theelen, gedoopt Neer 3 december 1777, koopman, aldaar overleden 19 april 
1852. Hij trouwde Neer 3 september 1810 met Maria Anna Geenen, overleden Buggenum 14 
augustus 1867. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
- Joanna Theelen, geboren Neer 3 november 1810, aldaar overleden 13 maart 1866. Trouwde, 
Neer 23 januari 1852 met Leonardus Tobben. 
- Joannes Theelen, geboren Neer 27 september 1811, aldaar overleden 23 augustus 1814. 
- Petrus Theelen, geboren Neer 2 november 1812. Volgt Vcc.1. 
- Anna Maria Theelen, geboren Neer 18 november 1813, aldaar overleden 16 juli 1884. 
Trouwde, Neer 24 april 1840 met Jan Peter Gisberts. 
- Wilhelmina Maria Theelen, geboren Neer 29 december 1816, aldaar overleden 27 augustus 
1849. Trouwde, Neer 17 mei 1848 met Engelbert Hubert Gisberts. 
- Joannes Theelen, geboren Neer 10 december 1817. Volgt Vcc.2. 
- Leonardus Theelen, geboren Neer 2 februari 1821. Volgt Vcc.3. 
23 juli 1860  NEER - Openbare verkoop van een bouwhoeve genaamd Maaswijnaarden onder de 
gemeente Neer gelegen, op verzoek van:
1) Maria Anna Geenen, weduwe van Joannes Theelen te Maaswijnaarden en haar kinderen; en
2) Antoon Jozef Hubert Mertz te Roermond, als gemachtigd door Maria Ludovica Jeanette de 
Swart, weduwe van Johannes Godefridus Quisthoudt te Maeseijck, opbrengst f30.380,-.

IVd.1. Joannes Theelen, gedoopt Linne 15 april 1773, pachter, overleden Linne (Osen) 1 
september 1805. Hij trouwde, Linne 12 juni 1805 met Anna Catharina van Ass, gedoopt 
Beegden 13 oktober 1759, overleden Linne (Osen) 6 februari 1810, dochter van Joannes van 
Ass en Maria Peters, weduwe van Mathias Suijlen (1747-1802). Zij hertrouwde (1808) met 
Joannes Schreurs (1766-1848). 



Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVd.2. Petrus (Peter) Theelen, geboren Herten 8 februari 1785, pachter Pannenhof te 
Beegden (1812-1841), pachter te Casquettenhof te Horn (1841-1865), overleden Horn 12 
augustus 1865. Hij trouwde Swalmen 7 januari 1812 met Gertrudis Raemaeckers, geboren 
Asselt 21 januari 1789, overleden Horn 13 oktober 1854, dochter van Joannes Raemaeckers 
en Wilhelmina Sanders, pachters op Asselterhof. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
- Dionisius Theelen, geboren Beegden 27 september 1812 in Beegden. Volgt Vd.1. 
- Joannes Theelen, geboren Beegden 9 oktober 1813, aldaar overleden 20 juni 1823. 
- Willem Theelen, geboren Beegden 4 januari 1815. Volgt Vd.2. 
- Wilhelmina Catharina Theelen, geboren Beegden 30 maart 1817, overleden Neer 17 oktober 
1904. Trouwde (1) Horn 23 januari 1845 met Godefridus Geenen, geboren Neer 7 juni 1812, 
pachter Nieuwenhof te Haelen en Op de Horst te Echt, overleden Echt 4 september 1859. 
Trouwde (2) Neer 10 oktober 1864 in Neer met Godefridus Tillemans, geboren Neer 17 maart 
1834, landbouwer, pachter hoeve Schöndelen te Melick, overleden Neer 12 mei 1907. 
- Maria Elisabeth Hubertina Theelen, geboren Beegden 3 april 1818, overleden Roosteren 13
mei 1900. Trouwde (1.) Beegden 20 juli 1840 met Nicolaas Nijskens, geboren Panheel 2 juni
1816, pachter Bosmolen te Panheel en te Roosteren (Kokkelert), overleden Roosteren 29 
november 1856, zoon van Joannes Nijskens en Maria Magdalena Snijders. Trouwde (2.) 
Roosteren 9 mei 1859 met Jacobus Nijskens, geboren Haelen 17 april 1828, overleden 
Roosteren 31 juli 1889. 
- Hubert Theelen, geboren Beegden 3 november 1819 in Beegden, aldaar overleden 16 
december 1835. 
- Anna Maria Theelen, geboren Beegden 14 september 1820, overleden Herkenbosch 19 januari
1900. Trouwde Horn 22 juli 1849 met Petrus Wolfhagen, geboren Beegden 20 oktober 1818, 
landbouwer, overleden Merum 3 december 1891, zoon van Joannes Wolfhagen en Maria Agnes 
Ramaeckers. 
- Ida Theelen, geboren Beegden 14 september 1820 in Beegden, overleden Elen (B.) 16 maart
1908. Trouwde Horn 19 april 1846 met Joannes Truijen, geboren Horn 24 mei 1820, overleden
Elen (B.) 28 januari 1901, zoon van Petrus Truijen en Gertrudis Timmermans. 
- Dorothea Theelen, geboren Beegden 21 december 1821, overleden Thorn 15 juli 1895. 
Trouwde Horn 21 januari 1852 met Jan Lambert Sniekers, geboren Thorn 24 mei 1817, pachter
"de Grote Hegge" te Thorn, aldaar overleden 28 mei 1889. 
- Angelina Theelen, geboren Beegden 15 december 1822, overleden Swalmen 8 januari 1897. 
Trouwde Horn 12 januari 1854 met Hendrikus Hubertus Hendrickx, geboren Sint Odiliënberg 
17 augustus 1822, pachter Kleine Hegge te Thorn, Genoenhof te Swalmen, overleden Swalmen 
22 januari 1895, zoon van Franciscus Hendrickx en Mechtildis Hilkens. 
- Anna Catharina Theelen, geboren Beegden 30 maart 1824, overleden Beesel 31 maart 1901. 
Trouwde Horn 4 mei 1863 met Henricus Brouns, geboren Panheel 28 oktober 1817, molenaar, 
overleden Beesel 15 september 1900, zoon van Petrus Brouns en Adriana Goverdina 
Timmermans. 
- Petrus Joannes Theelen, geboren Beegden 8 juni 1825. Volgt Vd.3. 
- Josephina Hubertina Theelen, geboren Beegden 26 februari 1827, overleden Horn 4 
december 1848, ongehuwd. 
- Hubertina Gertrudis Wilhelmina Theelen, geboren Beegden 13 augustus 1828, overleden 
Herten 20 juli 1856. Trouwde Horn 30 september 1854 met Franciscus Hubertus Pijls, 
geboren Herten 5 februari 1825, pachter Nieuwenhof te Merum, aldaar overleden 10 juni 
1872. Hij hertrouwde met Anna Catharina van Geneijgen. 
- Maria Agnes Hubertina Theelen, geboren Beegden 28 augustus 1830, overleden Roermond 17 
april 1914. Trouwde Horn 17 april 1858 met Henricus Hubertus van de Venne, geboren Herten
11 maart 1827, pachter Genhof te Melick, overleden Melick 13 november 1887. 

Generatie 5

Vaa.1. Joannes Theelen, gedoopt Neer 3 februari 1800, aldaar overleden 6 april 1862. Hij 
trouwde (1), Neer 16 september 1840 met Joanna Catharina Wouters. Hij trouwde (2.) 
Roermond 20 oktober 1857 met Hendrina Houba. 

Vaa.2. Petrus (Peter) Theelen, geboren Neer 6 november 1803. Hij trouwde (1.) Neer 21 
september 1831 met Anna Catharina Theelen. Hij trouwde (2), Meijel 17 april 1845 met 
Joanna Maria van Bree. 

Vaa.3. Antonius Theelen, geboren Neer 30 augustus 1807, aldaar overleden 12 april 1885. 
Hij trouwde Neer 21 augustus 1833 met Joanna Maria Anna Catharina Custers. 

Vaa.4. Theodorus Theelen, geboren Neer 15 april 1811 in Neer, aldaar overleden 10 april 
1863. Hij trouwde Maasniel 1 juli 1841 met Joanna Janssen. 

Vab.1. Petrus Theelen, geboren Neer 19 augustus 1817, aldaar overleden 10 juni 1879. Hij 
trouwde Beesel 18 mei 1849 met Anna Catharina Drissen. 



Vb.1. Antonius Hubert Theelen, geboren Neer 3 november 1812, aldaar overleden 15 augustus
1888. Hij trouwde Neer 25 april 1844 met Catharina Elisabeth Tobben, overleden Neer 21 
mei 1898. 

Vca.1. Leonardus Theelen, geboren Swalmen 3 juli 1816, aldaar overleden 18 mei 1884. Hij 
trouwde Grathem 26 november 1851 met Maria Gertrudis Schreurs, geboren Grathem 13 januari
1819 Grathem, overleden Swalmen 10 april 1881. 

Vca.2. Jacobus Theelen, geboren Swalmen 3 oktober 1818, aldaar overleden 11 september 
1901. Hij trouwde Swalmen 27 april 1848 met Engelina Hubertina Geraedts, geboren Swalmen 
30 juni 1826. 

Vcb.1. Severinus Theelen, geboren Swalmen 14 april 1804, aldaar overleden 11 augustus 
1871. Hij trouwde Swalmen 28 december 1840 met Anna Maria Hubertina Janssen, geboren 
Swalmen 6 augustus 1818, dochter van Conrardus Janssen en Catharina Raemaeckers. 

Vcc.1. Petrus Theelen, geboren Neer 2 november 1812, aldaar overleden 13 juni 1885. Hij 
trouwde Neer 19 mei 1841 met Elisabeth Geenen. 

Vcc.2. Joannes Theelen, geboren Neer 10 december 1817, aldaar overleden 20 april 1860. 
Hij trouwde Grathem 26 mei 1853 met Maria Theresia Gorris. 

Vcc.3. Leonardus Theelen, geboren Neer 2 februari 1821. Hij trouwde Buggenum 22 mei 1849 
met Anna Gertrudis Suijlen. 

Vd.1. Dionisius (Dionijs) Theelen, geboren Beegden 27 september 1812, pachter te 
Hatenboer (1842->1853), 't Ham (<1860-1871), overleden Panheel 13 augustus 1878. Hij 
trouwde (1.) Neer 13 mei 1842 met Wilhelmina Theelen, geboren Neer 27 oktober 1801, 
overleden Roermond 21 april 1853, dochter van Theodorus Theelen en Anna Gertrudis 
Beurskens. Hij trouwde (2.) Heel 10 augustus 1854 met Maria Catharina Elisabeth 
Haegeraets, geboren Panheel 4 mei 1817, overleden Heel 26 maart 1900, dochter van Petrus 
Mathias Haegeraets en Catharina Elisabeth Constantia Nijssen. 
Kinderen uit het eerste huwelijk: 
- Gertrudis Hubertina Theelen, geboren Roermond (Hatenboer) 9 mei 1843, overleden Lanaken
(B.) 17 september 1905. Trouwde Roermond 28 juni 1870 met Petrus Kallen, geboren Sittard 
15 februari 1843, overleden Panheel 20 april 1916. 
- Petrus Josephus Hubertus (Joseph) Theelen, geboren Roermond (Hatenboer) 16 december 
1845, pachter kasteelhoeve Osen (1880-1912), kasteelhoeve Schaloen te Valkenburg (1912-
1914), overleden Valkenburg 24 april 1914. Trouwde Beegden 21 juli 1873 Henrica Emilia 
Verheggen, geboren Beegden 2 mei 1845, overleden Valkenburg 16 november 1918, dochter van
Joannes Petrus Verheggen en Maria Magdalena van Laar. 

Vd.2. Willem Theelen, geboren Beegden 4 januari 1815, pachter Casquettenhof te Horn, 
gemeentesecretaris, overleden Horn 1 februari 1887. Hij trouwde Horn 2 februari 1846 met 
Maria Peters, geboren Horn 30 september 1820, aldaar overleden 14 oktober 1908, dochter 
van koster Wilhelmus Peters en Petronella Timmermans. 
Kinderen uit dit huwelijk: 
- Petronella Hubertina Theelen, geboren Horn 24 juni 1847 in Horn, overleden Sint 
Odiliënberg 1 november 1928. Trouwde Horn 10 juli 1873 met Leonardus Hubertus Timmermans,
geboren Horn 19 augustus 1847 in Horn, pachter te Overen, overleden Sint Odiliënberg 17 
februari 1932. 
- Pieter Hubert (Peter) Theelen, geboren Horn 16 april 1850, overleden 5 mei 1938. 
Trouwde (1) Horn 28 april 1879 met Helena Petronella Hanckx, geboren Wanssum 25 mei 1851,
overleden Horn 28 december 1883. Trouwde (2.) Buggenum 9 februari 1885 met Anna Maria 
Agnes Schreurs, geboren Buggenum 11 maart 1860, overleden 10 april 1907, dochter van 
burgemeester Theodorus Schreurs en Anna Maria Goumans. 
- Dionisius Wilhelmus Hubertus Theelen, geboren Horn 3 december 1852, aldaar overleden 5 
februari 1853. 
- Wilhelmina Hubertina Theelen, geboren Horn 27 april 1854, aldaar overleden 13 juli 
1932, ongehuwd. 
- Johanna Hubertina (Anna) Theelen, geboren Horn 5 mei 1858, aldaar overleden 19 januari 
1925. Trouwde Horn 11 februari 1884 met Willem Schreurs, geboren Buggenum 25 november 
1858 in Buggenum, landbouwer, bierbrouwer, raadslid, overleden Horn 1 augustus 1907, zoon
van burgemeester Theodorus Schreurs en Anna Maria Goumans. 
- Anna Maria Theelen, geboren Horn 12 december 1861 in Horn, religieuse, overleden Weert 
24 maart 1936, ongehuwd. 

Vd.3. Petrus Joannes (Peter) Theelen, geboren Beegden 8 juni 1825, overleden Simpelveld 
16 september 1900. Hij trouwde Heerlen 13 mei 1887 met Maria Josephina Meijs, geboren 
Brunssum 7 juli 1861, overleden na 1922. Zij hertrouwde (1902) met Peter Joannes Nijskens



(1846-1922). 
Uit dit huwelijk: 
- Jozef Hendrik Hubertus Theelen, geboren Susteren 4 oktober 1888, aldaar overleden 12 
oktober 1888. 
- Maria Elisabeth Theelen, geboren Susteren 4 oktober 1888, aldaar overleden 25 oktober 
1888. 
- Maria Ida Josephina Theelen, geboren Susteren 14 juli 1890. Trouwde Roosteren 30 april 
1920 met Leonardus Jacobus Renerus Nelissen. 

Genealogie van den Hombergh
De familienaam wordt ontleend aan de lokatie "Hombergh" gelegen in het noorden van 
Lottum. Uiteraard zijn er in Duitsland ook plaatsjes die zo heten en waaraan andere 
families hun naam aan ontlenen, maar door het voorvoegsel "van den" is het nagenoeg zeker
dat het niet ontleend aan die plaatsjes maar aan dat van Lottum. 
De naam telde bij de volkstelling van 1947 116 levende naamdragers, waarvan 97 in 
Limburg. Volgens het Meertens-instituut waren er in 2007 340 naamdragers in leven, 
waarvan in Venlo 60, Arcen en Velden 79, Horst aan de Maas 18 en Sevenum 13. 
Generatie 1
I. N.N. van den Hombergh. 
Uit dit huwelijk: 
Petrus van den Hombergh volgt IIa. 
Leonardus van den Hombergh volgt IIb. 
Noot: 26 juli 1730 - Brief van Joannes Wolters, pastoor in Velden, als aanvraag voor 
dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen: Leonardus van den Hombergh en 
Cornelia Verbeeck. Ze zijn gehuwd te Velden 28 juli 1730. Leonardus en Petrus zijn 
broers. Cornelia en Mechtildis zijn zusters. Noot: 30 oktober 1729 - Brief van Joannes 
Wolters, pastoor in Velden bij commissie, als aanvraag voor dispensatie in verband met 
voorgenomen huwelijk tussen: Petrus van den Homberg en Mechtildis Verbeeck. Er wordt om 
ontheffing van de 3 roepen gevraagd, omdat Pruisische soldaten de jonge mannen dwingen in
het leger te gaan, vooral na 1e afkondiging in de kerk, zodat het a.s. echtpaar in het 
geheim moet kunnen trouwen in de pastorie te Velden. 
Generatie 2
IIa. Petrus van den Hombergh geboren circa 1700, begraven Velden 24 januari 1782, trouwde
Velden 2 november 1729 met Mechtildis Verbeeck, begraven Velden 23 september 1772. 
Uit dit huwelijk: 
Joanna Elisabeth van den Hombergh gedoopt Velden 19 november 1730. 
Anna van den Hombergh gedoopt Velden 29 november 1732. 
Joannes van den Hombergh gedoopt Velden 4 december 1734. 
Jacobus van den Hombergh volgt IIIa. 
Catharina van den Hombergh gedoopt Velden 25 april 1739, begraven Velden 21 april 1741. 
Anna Catharina van den Hombergh gedoopt Velden 18 januari 1742, begraven Velden 31 maart 
1742. 
Antonius van den Hombergh volgt IIIb. 
Anna Maria van den Hombergh gedoopt Velden 29 januari 1747, overleden Lottum 11 augustus 
1811, trouwde met Johannes Lichteveld (ook Jean), geboren circa 1754, overleden Lottum 2 
februari 1822, zoon van Antonius Lichteveld en Anna Kerkhofs. 
Joanna van den Hombergh gedoopt Velden 25 november 1749. 
IIb. Leonardus van den Hombergh trouwde Velden 28 juli 1730 met Cornelia Petronella 
Verbeeck. 
Uit dit huwelijk: 
Maria van den Hombergh begraven Velden 2 februari 1737. 
Helena van den Hombergh gedoopt Lottum 16 mei 1742. 
Antonius van den Hombergh gedoopt Lottum 8 januari 1746. 
Catharina van den Hombergh gedoopt Lottum 3 juni 1748. 
Generatie 3
IIIa. Jacobus van den Hombergh gedoopt Velden 22 januari 1737, trouwde met Joanna 
Janssen, geboren circa 1735, overleden Velden 7 april 1819, dochter van Gerard Janssen en
Anna Derix. 
Uit dit huwelijk: 
Joannes van den Hombergh volgt IVa. 
Maria van den Hombergh gedoopt Velden. 
François van den Hombergh (ook Francis) volgt IVb. 
Antonius Gerardus van den Hombergh gedoopt Venlo 16 augustus 1770, overleden Velden 22 
november 1824, trouwde Arcen 25 augustus 1806 met Anna Gertruid Driessen, geboren Lomm 
circa 1778, overleden Arcen 3 maart 1846, dochter van Willem Driessen en Maria Knopkens. 
Leonardus van den Hombergh volgt IVc. 
Catharina Mechtildis van den Hombergh gedoopt Venlo, overleden Grubbenvorst 12 maart 
1855, trouwde met Herman Hunnekes. 
IIIb. Antonius van den Hombergh geboren en gedoopt Velden 3 januari 1744, overleden 
Velden 20 juli 1805, akkerman, trouwde 1. met Joanna Janssen (ook Anna), trouwde 2. 
Velden 3 februari 1788 met Catharina Verbeek geboren circa 1762, overleden Velden 30 



januari 1801, dochter van Leonardus Verbeek en Gertruda Fleurkens en trouwde 2. Arcen 
februari 13 februari 1802 met Petronella Walra(e)vens, geboren Lomm 27 oktober 1758, 
overleden Arcen 9 augustus 1824, dochter van Petrus Walraevens en Allegonda Peters. 
Uit dit eerste huwelijk: 
Joannes van den Hombergh gedoopt Velden 7 april 1775, trouwde Velden 27 januari 1802 met 
Anna Catharina Haanen, geboren Velden 16 juli 1770, dochter van Joannes Haanen en 
Margaretha van Eijndt. 
Geofroi van den Hombergh (ook Godefridus) volgt IVd. 
Mechtildis van den Hombergh gedoopt Velden 9 december 1778. 
Maria Christina van den Hombergh gedoopt Velden 25 december 1780. 
Petrus van den Hombergh volgt IVe. 
Uit dit tweede huwelijk: 
Leonardus van den Hombergh volgt IVf. 
Joachim van den Hombergh gedoopt Velden 15 mei 1790, begraven Velden 25 november 1791. 
Anna van den Hombergh gedoopt Velden 23 januari 1792. 
Jacobus van den Hombergh gedoopt Velden 29 december 1793, overleden Baarlo 4 april 1847, 
ongehuwd. 
Joanna van den Hombergh gedoopt Velden 29 oktober 1795. 
Antoine van de Hombergh (ook Antonius) gedoopt Velden 14 november 1797, overleden Velden 
16 juni 1799. 
Uit dit derde huwelijk: 
Jacobus van den Hombergh geboren Velden 6 juli 1802, overleden Velden 14 december 1831, 
trouwde Arcen 15 september 1830 met Maria Haenen, geboren Venlo, dochter van Paulus 
Haenen en Sibilla Ebus. 
Generatie 4
IVa. Joannes van den Hombergh (ook Jean) gedoopt Velden 4 mei 1763, overleden Velden 20 
april 1837, trouwde Arcen 4 juli 1802 met Anna Mechtildis Driessen (ook Anne Marguerite),
geboren Lomm 5 november 1775, overleden Velden 16 oktober 1823, dochter van Willem 
Driessen en Maria Knöpjes/Knopkens. 
Uit dit huwelijk: 
Jacobus van den Hombergh geboren circa 1803, overleden Velden 20 augustus 1830, ongehuwd.
Anna Gertruid van den Hombergh geboren Velden circa 1805, overleden Velden 16 maart 1839,
trouwde 1. Arcen 23 november 1830 met Petrus Joannes Verhaag, geboren Grubbenvorst, zoon 
van Gisbert Verhaag en Joanna Hermkens en trouwde 2. Arcen 26 april 1833 met Gerardus 
Hermkens, geboren Blerick, zoon van Joannes Hermkens en Helena Gerards. 
Petronelle van den Hombergh geboren Velden 4 september 1807, overleden Velden 7 mei 1834,
trouwde 1. Arcen 23 mei 1826 met Peter Michael Brimmers, geboren Straelen (Duitsland), 
zoon van Hermanus Brimmers en Gertruidis Kempkens en trouwde 2. Arcen 23 februari 1829 
met Petrus van Leipsigh, geboren Velden, zoon van Petrus van Leipsigh en Petronella 
Peters. 
Catharine van den Hombergh gebroen circa 1809, overleden Velden 29 september 1810. 
Petrus Joannes van den Hombergh geboren circa 1812, overleden Velden 20 juli 1875, 
ongehuwd. 
IVb. François van den Hombergh (ook Francis) geboren circa 1765, overleden Venlo 6 april 
1820, akkerman, wonende op de bouwhof Aan Booms in de bantuin van Venlo, trouwde 1. 
Velden 24 mei 1791 met Eleonora Venten, begraven Velden 9 januari 1796 en trouwde 2. 
kerkelijk Velden 1 augustus 1797 met Wilhelmina Lanckers (ook Guillielmine), geboren 
circa 1769, overleden Venlo 30 oktober 1855. 
Uit dit eerste huwelijk: 
Anna van den Hombergh gedoopt Velden 26 juli 1792, overleden Venlo 30 oktober 1817, 
ongehuwd. 
zoon zeer jong overleden Velden 18 december 1793. 
zoon zeer jong overleden Velden 9 januari 1796. 
Uit dit tweede huwelijk: 
Eleonore van den Hombergh geboren Venlo 5 juli 1798, overleden Venlo 11 januari 1845, 
trouwde met Antoon Janssen, geboren circa 1788, overleden Venlo 20 december 1868, zoon 
van Johan Janssen en Sibilla Nellen. 
Pierre Jacques van den Hombergh geboren Venlo 16 februari 1801, overleden Venlo 26 
december 1806. 
Anna Marguerite van den Hombergh geboren Venlo 9 februari 1803, overleden Venlo 4 juli 
1824, trouwde met Hendrik Seelen, geboren circa 1795, overleden Venlo 31 januari 1860, 
zoon van Jan Seelen en Aldegonda Derpmans. Hij hertrouwde met Maria Anna Dorothea Pesch. 
Marie Catherine van den Hombergh geboren Venlo 27 september 1805. 
Petronille van den Hombergh (ook Petronella) geboren Venlo 16 februari 1808, overleden 
Venlo 29 februari 1824. 
Jeanne Jacobe van den Hombergh (ook Joanna Jacoba) geboren Venlo 11 augustus 1811, 
overleden Venlo 23 november 1852, ongehuwd. 
IVc. Leonardus van den Hombergh gedoopt Venlo circa 1780, overleden Arcen 27 februari 
1858, trouwde met Sophia Leenen, geboren circa 1785, overleden Arcen 23 september 1850, 
dochter van Joannes Leenen en Helena van de Ven. 
Uit dit huwelijk: 



Jacobus van den Hombergh volgt Va. 
Jan Mathias van den Hombergh geboren Walbeck 20 juli 1810, overleden Velden 3 januari 
1886, trouwde Meerlo 23 mei 1845 met Theodora Bexkens, geboren Oijen (gemeente 
Broeckhuysen) 17 januari 1820, overleden Velden 4 februari 1902, dochter van Matthijs 
Bexkens en Wilhelmina Pijpers. 
Pieter Jan van den Hombergh volgt Vb. 
Helena van den Hombergh geboren Straelen (Duitsland), trouwde Arcen 15 april 1846 met 
Petrus Joannes Stappers, geboren Sevenum 27 oktober 1813, zoon van Petrus Stappers en 
Theodora Verheien. Hij was eerder weduwnaar van Maria Petronella van Hegelsom. 
Cornelius van den Hombergh volgt Vc. 
Petronelle van den Hombergh geboren circa 1815, overleden Arcen 2 juni 1818. 
Peter Hendrik van den Hombergh geboren circa 1819, overleden Arcen 12 maart 1823. 
Anna Maria van den Hombergh geboren 1820, overleden Arcen 22 januari 1821. 
IVd. Geofroi van den Hombergh (ook Godefridus) geboren Velden 21 januari 1777, gedoopt 22
januari, trouwde Arcen 9 mei 1803, kerkelijk Velden 10 mei 1803 met Catharina Janssen, 
geboren Velden, dochter van Joachim Jansen en Johanna van Swilich. 
Uit dit huwelijk: 
Joanna van den Hombergh geboren Velden 20 januari 1804. 
Herman van den Hombergh geboren Velden juni 1806, overleden Velden 8 juli 1816. 
Anton van den Hombergh geboren circa 1810, overleden Velden 16 mei 1813. 
IVe. Petrus van den Hombergh gedoopt Velden 20 september 1786, overleden Velden 20 
september 1867, trouwde kerkelijk Velden 15 juli 1812 met Maria van Lijpzigh, geboren 
circa 1790, overleden Velden 8 mei 1853, dochter van Henricus van Lijpzigh en Margareta 
Jansen. 
Uit dit huwelijk: 
Anna Margareta van den Hombergh geboren Velden circa 1815, overleden Velden 19 februari 
1820. 
IVf. Leonardus van den Hombergh gedoopt Velden 25 december 1788, overleden Velden 21 
september 1864, trouwde Arcen 1 september 1812 met Gertruidis op de Laeck, geboren Velden
circa 1790, overleden Velden 31 maart 1829, dochter van Gerard op de Laeck en Joanna 
Steeger. 
Uit dit huwelijk: 
Leonardus van den Hombergh volgt Vd. 
Gerardus van den Hombergh volgt Ve. 
Jean Antoin van den Hombergh (ook Joannes Antonius) volgt IVf. 
Joanna Catharina van den Hombergh geboren Velden 4 november 1820, overleden Velden 18 
december 1874, trouwde Arcen 30 juni 1865 met Joannes Koopmans, geboren Velden 4 augustus
1819, zoon van Jacobus Koopmans en Joanna Schaffers. 
Joanna van den Hombergh geboren Velden 11 oktober 1822, overleden Velden 20 december 
1824. 
Cornelis van den Hombergh geboren Velden 23 december 1824, overleden Velden 1 juli 1844. 
Godefridus van den Hombergh geboren Velden 12 augustus 1827, overleden Velden 6 juni 
1858, ongehuwd. 
Generatie 5
Va. Jacobus van den Hombergh geboren Walbeck (Duitsland) circa 1795, overleden Velden 15 
september 1870, trouwde Arcen 16 januari 1833 met Gertruidis Verbeeck, geboren Velden 
circa 1808, overleden Velden 9 februari 1858, dochter van Antonius Verbeeck en Maria 
Heijnes. 
Uit dit huwelijk: 
Anna Maria Huberta van den Hombergh geboren Velden 26 november 1833, overleden Velden 22 
maart 1856, ongehuwd. 
Maria Catharina van den Hombergh geboren Velden 19 juli 1835, overleden Velden 21 oktober
1836. 
Maria Catharina van den Hombergh geboren Velden 7 oktober 1837, overleden Velden 23 april
1870, ongehuwd. 
Petrus Antonius van den Hombergh geboren Velden 17 mei 1840, overleden Velden 2 februari 
1843. 
Petronella van den Hombergh geboren Velden 29 november 1842, overleden Maasbracht 3 maart
1870, trouwde Maasbracht 12 april 1869 met Nicolaas Heuts, geboren Maasbracht 26 mei 
1831, zoon van Jan Willem Heuts en Ida Wilms. Hij was eerder weduwnaar van Gertrudis 
Reuten. 
Petrus Antonius van den Hombergh volgt VIa. 
Petrus Joannes van den Hombergh volgt VIb. 
Leonardus van den Hombergh geboren Velden 23 september 1851, overleden Velden 21 november
1873, ongehuwd. 
Vb. Pieter Jan van den Hombergh geboren Straelen (Duitsland) 7 maart 1812, overleden 
Blerick 23 november 1862, trouwde 1. Maasbree 12 november 1840 met Sibilla Simons, 
geboren Blerick, dochter van Pieter Simons en Helena Janssen. Ze was eerder weduwe van 
Pieter Verheijen. Hij trouwde 2. met Elisabeth Coenders en trouwde 3. Maasbree 29 januari
1855 met Elisabeth Verhaeg, geboren Sevenum, dochter van Mathias Verhaeg en Maria Derix. 
Uit dit eerste huwelijk: 



Petronella van den Hombergh geboren Blerick 8 november 1841, overleden Blerick 10 maart 
1847. 
Leonardus van den Hombergh volgt VIc. 
Uit dit tweede huwelijk: 
Peter van den Hombergh geboren Blerick 31 maart 1852, overleden Blerick 3 juni 1854. 
Uit dit derde huwelijk: 
Mathijs van den Hombergh volgt VId. 
Vc. Cornelius van den Hombergh geboren Straelen 20 oktober 1813, overleden Arcen 16 
februari 1886, trouwde Arcen 7 juli 1845 met Joanna van Eijndt, geboren Velden circa 
1820, overleden Arcen 30 januari 1879, dochter van Cornelius van Eijndt en Gertruidis 
Walravens. 
Uit dit huwelijk: 
Jacobus Hubertus van den Hombergh volgt VIe. 
Helena van den Hombergh geboren Arcen 17 mei 1848, overleden Arcen 8 maart 1849. 
Maria van den Hombergh geboren Arcen 26 februari 1850, overleden Arcen 18 april 1923, 
trouwde 1. Arcen 11 mei 1877 met Leonardus Verbeek, geboren Velden 18 september 1848, 
zoon van Jacobus Verbeek en Anna Maria Geelen en trouwde 2. Arcen 31 oktober 1888 met 
Pieter Jozef Jacobs, geboren Horst, zoon van Hendrik Jacobs en Arnoldina Cuijpers. 
Petrus Matthias van den Hombergh volgt VIf. 
Joannes Leonardus van den Hombergh geboren Arcen 25 juli 1854, overleden Arcen 2 februari
1933, trouwde Arcen 3 mei 1889 met Petronella Verbeek, geboren Arcen, dochter van 
Leonardus Verbeek en Joanna Hanraets. 
Joanna Catharina van den Hombergh geboren Arcen 18 oktober 1855, overleden Arcen 13 april
1856. 
Gerardus Hubertus van den Hombergh geboren Arcen 11 juni 1857, overleden Arcen 15 
augustus 1857. 
Wilhelmina Gertrudis van den Hombergh geboren Arcen 10 juli 1859, overleden Meerlo 12 
juni 1934, trouwde Arcen 20 april 1888 met Joannes Hendrix, geboren Blitterswijk, zoon 
van Arnoldus Hendrix en Gertrudis Janssen. 
Cornelis Hubertus van den Hombergh volgt VIg. 
Vd. Leonardus van den Hombergh geboren Velden 5 augustus 1813, overleden Velden 6 
december 1880, trouwde Arcen 3 november 1843 met Anna Gertruidis Haanen, geboren Velden 
circa 1815, overleden Velden 21 januari 1888, dochter van Jacobus Haanen en Helena 
Jacobs. 
Uit dit huwelijk: 
Antonius van den Hombergh volgt VIh. 
Jacobus van den Hombergh volgt VIi. 
Gertruidis van den Hombergh geboren Velden 30 juli 1848, overleden Grubbenvorst 30 
januari 1929, trouwde Grubbenvorst 23 november 1874 met Petrus Joannes Bos, geboren 
Grubbenvorst 14 juni 1826, zoon van Petrus Joannes Bos en Maria Gertrudis Verhaeg. 
Helena van den Hombergh geboren Velden 5 juni 1851, overleden Velden 22 september 1893, 
trouwde Arcen 5 april 1883 met Antonius Verbeek, geboren Velden 5 juni 1854, zoon van 
Petrus Jacobus Verbeek en Maria Gertruid Geurts. 
Anna Christina van den Hombergh geboren Velden 17 september 1853, overleden Grathem 8 
maart 1911, trouwde Arcen 1 oktober 1877 met Alphonsus Maria Mertens, geboren Nederweert 
2 augustus 1851, zoon van Lambertus Mertens en Petronella Nies. 
Maria Agnes van den Hombergh geboren Velden 12 december 1855, trouwde Grubbenvorst 13 
april 1883 met Hendrik Linssen, geboren Beegden 15 mei 1856, zoon van Willem Linssen en 
Hendrina Franssen. 
dochter levenloos geboren Velden 5 januari 1858. 
Ve. Gerardus van den Hombergh geboren Velden 30 augustus 1815, overleden Velden 13 juni 
1884, trouwde Arcen 6 maart 1846 met Catharina van Leipzigh (ook van Lipzig), geboren 
Velden circa 1819, overleden Velden 17 december 1880, dochter van Theodorus van Leipzigh 
en Joanna van den Hombergh. 
Uit dit huwelijk: 
Maria Gertruidis van den Hombergh geboren Velden 3 december 1846, overleden Velden 25 
december 1846. 
Henricus van den Hombergh geboren Velden 8 februari 1848, overleden Zenderen (Borne) 22 
februari 1923, kloosterling. 
Antonius van den Hombergh volgt VIj. 
Joanna Gertruidis van den Hombergh geboren Velden 4 juni 1853, overleden Velden 8 
februari 1858. 
Godefridus van den Hombergh geboren Velden 8 maart 1856, overleden Velden 13 januari 
1902, ongehuwd. 
Theodorus van den Hombergh geboren Velden 22 oktober 1860, overleden Maastricht 6 
december 1880, ongehuwd. 
Vf. Jean Antoin van den Hombergh (ook Joannes Antonius) geboren Velden 30 januari 1818, 
overleden Velden 12 januari 1864, trouwde Arcen 20 april 1846 met Anna Catharina Engels, 
geboren Velden, overleden Velden 18 oktober 1857, dochter van Petrus Engels en Allegonda 
Linssen. 
Uit dit huwelijk: 



Gertruidis van den Hombergh geboren Velden 30 juni 1847, overleden Velden 17 oktober 
1902, trouwde Arcen 31 mei 1877 met Jacobus van den Hombergh, geboren Velden 14 januari 
1847, zoon van Leonardus van den Hombergh en Gertruidis Haanen. 
Allegonda van den Hombergh geboren Velden 3 juli 1849, overleden Velden 18 november 1857.
Petronella van den Hombergh geboren Velden 24 december 1851, overleden Velden 24 april 
1876, ongehuwd. 
Gerardus van den Hombergh geboren Velden 23 augustus 1854, overleden Velden 13 maart 
1874. 
Generatie 6
VIa. Petrus Antonius van den Hombergh geboren Velden 23 april 1845, overleden Velden 28 
juni 1912, trouwde Broekhuizen 5 mei 1871 met Joanna Huberta Burgers, geboren Broekhuizen
7 november 1841, overleden Velden 4 mei 1902, dochter van Johannes Burgers en Hendrina 
Linssen. 
Uit dit huwelijk: 
Jacobus van den Hombergh geboren Velden 7 maart 1872, overleden Velden 14 september 1916,
ongehuwd. 
Johannes Hendrikus van den Hombergh geboren Velden 5 oktober 1874. 
Petronella van den Hombergh geboren Velden 28 mei 1877, overleden Neer 12 oktober 1911, 
trouwde Arcen 1 april 1910 met Peter Mathis Metsemakers, geboren Neer, zoon van Michiel 
Metsemakers en Maria Verstappen. 
Maria Gertrudis van den Hombergh geboren Velden 26 januari 1880, trouwde Arcen 6 mei 1910
met Godfried van Hees, geboren Velden, zoon van Jacobus van Hees en Theodora Thissen. 
Theodorus van den Hombergh geboren Velden 16 mei 1883, overleden Venlo 22 augustus 1914, 
trouwde Arcen 10 oktober 1913 met Johanna Teeuwen, geboren Velden, dochter van Wilhelmus 
Teeuwen en Maria Catharina Geerbex. 
Anna Maria van den Hombergh geboren Velden 31 augustus 1886, trouwde Arcen 5 januari 1917
met Wilhelmus Simons, geboren Grubbenvorst, zoon van Mathijs Simons en Elisabeth 
Smolders. 
VIb. Petrus Joannes van den Hombergh geboren Velden 20 mei 1848, overleden Arcen 30 
januari 1909, trouwde Arcen 14 februari 1879 met Maria Gertruidis Rieter, geboren Arcen 
circa 1843, overleden Arcen 6 augustus 1909, dochter van Leonardus Rieter en Petronella 
Fleurkens. 
Uit dit huwelijk: 
dochter levenloos geboren Arcen 22 december 1879. 
Leonardus Antonius van den Hombergh geboren Arcen 21 augustus 1881, trouwde Arcen 5 mei 
1905 met Maria Koppes, geboren Well, dochter van Cornelis Koppes en Maria Wilmsen. 
Petronella Hendrika van den Hombergh geboren Arcen 15 januari 1884, overleden Arcen 4 
maart 1884. 
VIc. Leonardus van den Hombergh geboren Blerick 9 april 1845, trouwde Helden 9 juli 1869 
met Willemina Lormans, geboren Helden 4 januari 1844, overleden Blerick 27 februari 1874,
dochter van Jan Lormans en Maria Janssen. 
Uit dit huwelijk: 
Anna Maria van den Homberg geboren Blerick 3 december 1869, overleden Sevenum 29 juli 
1918, trouwde Maasbree 11 april 1901 met Gerard Kusters, geboren Sevenum, zoon van 
Hendrik Kusters en Helena van Enckevort. 
Sibilla Hubertina van den Homberg geboren Blerick 17 juni 1871, overleden Blerick 17 juli
1872. 
Sibilla Hubertina van den Homberg geboren Blerick 24 augustus 1872, trouwde Venlo 2 
november 1896 met Cornelis Caspar Vercoulen, geboren Venlo 6 september 1868, overleden 
Venlo 4 januari 1958, spoorwegarbeider, zoon van Peter Johannes Vercoulen en Beatrix 
Trits. 
Peter Joannes van den Homberg geboren Blerick 16 december 1873. 
VId. Mathijs van den Hombergh geboren Blerick 12 september 1856, trouwde Sevenum 12 
februari 1881 met Anna Maria Crienen, geboren Velden circa 1842, overleden Sevenum 16 
april 1900, dochter van Gerardus Conrardus Crienen en Petronella van Wijlick. 
Uit dit huwelijk: 
Pieter Jan Gerard van den Homberg geboren Sevenum 25 januari 1882, overleden Sevenum 2 
februari 1882. 
Maria Elisabeth van den Homberg geboren Sevenum 25 januari 1882, overleden Sevenum 1 
februari 1882. 
Peter Johannes Coenrardus van den Hombergh geboren Sevenum 4 juli 1883, overleden Sevenum
7 december 1895. 
Hubertus Joseph van den Hombergh geboren Sevenum 13 februari 1885, overleden Sevenum 24 
april 1886. 
VIe. Jacobus Hubertus van den Hombergh geboren Arcen 30 juli 1846, overleden Arcen 3 
december 1920, trouwde Arcen 12 augustus 1881 met Joanna Christina Keltjens, geboren 
Arcen 18 september 1851, overleden Arcen 26 februari 1938, dochter van Thomas Keltjens en
Hendrina Stax. 
Uit dit huwelijk: 
Anna Maria van den Hombergh geboren Arcen 14 mei 1885, overleden Arcen 27 juli 1888. 
Cornelius Hendrikus van den Hombergh geboren Arcen 23 augustus 1886, overleden Arcen 5 



augustus 1888. 
Johannes Hubertus van den Hombergh geboren Arcen 5 mei 1888. 
Bernardus Hendrikus van den Hombergh geboren Arcen 22 november 1890, trouwde Arcen 5 mei 
1916 met Maria Petronella van Rens, geboren Sevenum, dochter van Bernard Lambert van Rens
en Joanna Houben. 
VIf. Petrus Matthias van den Hombergh geboren Arcen 11 januari 1852, overleden Velden 5 
maart 1938, trouwde Arcen 18 mei 1877 met Joanna Catharina Jacobs, geboren Velden 10 
oktober 1851, overleden Velden 23 december 1937, dochter van Joannes Antonius Jacobs en 
Anna Margareta Vallen. 
Uit dit huwelijk: 
Leonardus Hubertus van den Hombergh geboren Velden 27 mei 1878, trouwde Arcen 28 april 
1905 met Maria Petronella van Enckevort, geboren Sevenum, dochter van Martin van 
Enckevort en Wilhelmina Verhaag. 
Johanna Maria van den Hombergh geboren Velden 29 augustus 1880, trouwde Arcen 24 mei 1907
met Wilhelm Haefs, geboren Straelen (Duitsland), zoon van Theodor Haefs en Catharina 
Hegger. 
Peter Jacobus Hubertus van den Hombergh geboren Velden 27 augustus 1882, overleden Velden
25 februari 1885. 
Gerardus van den Hombergh geboren Velden 17 november 1884, trouwde Venlo 26 november 1906
met Johanna Jansen, geboren Velden, dochter van Martinus Jansen en Maria Catharina 
Geelen. 
Petronella van den Hombergh geboren Velden 12 januari 1887, trouwde Arcen 22 mei 1909 met
Peter Jansen, geboren Velden, zoon van Martinus Jansen en Maria Catharina Geelen. 
Cornelius van den Hombergh geboren Velden 24 april 1890, trouwde Arcen 9 mei 1919 met 
Hendrina Maria Ummenthum, geboren Belfeld, dochter van Hendricus Ummenthum en Hubertina 
Hendriks. 
Johanna Maria Catharina van den Hombergh geboren Velden 8 februari 1893, trouwde Arcen 27
november 1918 met Adrianus de Jong, geboren IJsselstein, zoon van Hendrik de Jong en 
Adriana van Dopperen. 
Johannes Theodorus van den Hombergh geboren Velden 2 juni 1895. 
VIg. Cornelis Hubertus van den Hombergh geboren Arcen 14 januari 1863, trouwde 
Grubbenvorst 19 november 1888 met Maria Petronella Janssen, geboren Venray, dochter van 
Joannes Antonius Janssen en Hendrina Arts. 
Uit dit huwelijk: 
Antonius Hubertus van den Hombergh geboren Grubbenvosrt 17 februari 1889, trouwde Heerlen
28 augustus 1919 met Maria Elisabeth Werry, geboren Richterich, dochter van Johann Joseph
Werry en Maria Helena Romgens. 
Jacobus Hubertus van den Hombergh geboren Velden 28 september 1890, trouwde Venlo 4 juni 
1917 met Anna Catharina Gooren, geboren Arcen, dochter van Gerard Hubert Gooren en Anna 
Mechtildis Vermazeren. 
Johannes Hubertus van den Hombergh geboren Arcen en Velden 15 december 1892. 
Peter Hendrikus van den Hombergh geboren Arcen en Velden 18 juni 1895. 
Leonardus Hubertus van den Hombergh geboren Arcen 26 december 1897, overleden Horst 2 
december 1940, trouwde Sevenum 1 mei 1922 met Joanna Maria Verhaag, geboren Sevenum 26 
december 1898, overleden 16 maart 1991, dochter van Ludovicus Verhaag en Hendrika 
Driessen. 
Martinus Hubertus van den Hombergh geboren Arcen en Velden 17 augustus 1900, overleden 
Arcen 29 mei 1906. 
Johanna Catharina van den Hombergh geboren Arcen en Velden circa 1903, overleden Arcen 28
mei 1906. 
VIh. Antonius van den Hombergh geboren Velden 16 juni 1845, overleden Velden 21 februari 
1930, trouwde Grubbenvorst 20 september 1872 met Joanna Petronella Franssen, geboren 
Grubbenvorst 3 juli 1845, overleden Velden 24 mei 1895, dochter van Joannes Franssen en 
Petronella Janssen. 
Uit dit huwelijk: 
Leonard Adolf van den Hombergh geboren Velden 1 september 1873, overleden Venlo 5 
december 1941, trouwde Meerlo 24 augustus 1907 met Petronella Maria Aldegonda Wijnhoven, 
geboren Broekhuizen, dochter van Peter Johannes Wijnhoven en Anna Mechelina Cloostermans.
Johannes Matheus van den Hombergh geboren Velden 2 januari 1875, winkelbediende, trouwde 
Amsterdam 31 augustus 1905 met Maria Kooltjes, geboren Amsterdam circa 1884, dochter van 
Joannes Coenradus Kooltjes en Maria Louisa Jansen. 
Anna Maria Petronella van den Hombergh geboren Velden 14 mei 1876, trouwde Arcen 29 juni 
1906 met Hendrik Hubert Peeters, geboren Venlo, zoon van Herman Hubert Peeters en 
Petronella Geerbex. 
Petrus Julius van den Hombergh geboren Velden 14 januari 1878, overleden Velden 10 
oktober 1940, ongehuwd. 
Franciscus van den Hombergh geboren Velden 16 juni 1880, trouwde Arcen 9 mei 1914 met 
Johanna Petronella Groetelaars, geboren Velden, dochter van Joannes Hubertus Groetelaars 
en Joanna Maria van Lipzig. 
Hubertina Paulina van den Hombergh geboren Velden 28 maart 1882, overleden Venlo 9 april 
1940, trouwde Arcen 18 oktober 1912 met Hendrik Hubert Joosten, geboren Venlo, zoon van 



Hendrik Hubert Joosten en Petronella Coenen. 
Victor Jacobus van den Hombergh geboren Velden 1886, overleden Velden 8 augustus 1887. 
Henricus Hubertus van den Hombergh geboren Velden 23 februari 1888. 
VIi. Jacobus van den Hombergh geboren Velden 14 januari 1847, overleden Velden 2 februari
1927, trouwde Arcen 31 mei 1877 met Gertruidis van den Hombergh, geboren Velden 30 juni 
1847, overleden Velden 17 oktober 1902, dochter van Joannes Antonius van den Hombergh en 
Anna Catharina Engels. 
Uit dit huwelijk: 
Elisa Antonetta van den Hombergh geboren circa 1881, overleden Arcen en Velden 1 juli 
1918, trouwde met Petrus Johannes Hubertus Zweipfenning. 
zoon levenloos geboren Arcen en Velden 29 november 1883. 
Victor Leo van den Hombergh geboren circa 1884, overleden Roermond 13 maart 1909, 
ongehuwd. 
VIj. Antonius van den Hombergh geboren Velden 6 september 1850, overleden Velden 16 
november 1905, trouwde Arcen 8 mei 1875 met Hubertina Maria Louisa Meuwsen, geboren 
Grubbenvorst, dochter van Frans Theodor Meuwsen en Jacobina Louisa Giesen. 
Uit dit huwelijk: 
Franciscus Theodorus Gerardus van den Hombergh geboren circa 1876, overleden Venlo 17 
maart 1916, trouwde met Anna Maria Gertruida Dijmphna Nefkens. 
Hubertina Rosalia van den Hombergh geboren Arcen en Velden 16 oktober 1895, trouwde Arcen
4 november 1921 met Gerardus Jacobus Roefs, geboren Macharen, zoon van Antonius Marianus 
Roefs en Geertruda Wendelina Meijs. 
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30 oktober 1772  De maasgouw, 15 januari 1903
De erfmaking van Frans Arnold markgraaf van Hoensbroeck en van zijn echtgenoote Maria

Anna Sophia van Schönborn. 
Medegedeeld door P. Doppler. 

Toen Frans Arnold dos H. R. Ryks graaf en markgraaf van Hoensbroeck, erfmaarschalk van 
het vorstendom Gelder en graafschap Zutphen, heer der voogdijen des Nederambts Gelder, 
van Swalmen, Asselt, Hillenraedt, Grubbenvorst, Blyenbeeck, Afferden en Ruynen, drossaard
der stad Gelder enz. (1) en zijne echtgenoote Maria Anna Sophia geboren gravin van 
Schönborn, Buchheim en Wolfsthal (2) overleden waren, werden hunne nagelaten goederen 
niet door hunne kinderen onder elkander verdeeld. Doch "niet soo seer betragtende dan de 
conservatie en voor soo veel doenelyck de vermeerderinge van onsen Naam en Stamme, voorts
den lustre van onse familie van Hoensbroeck" hebben zij "mede ter intentie en op hoog 
bevel" hunner ouders en voorouders zekere "pacta familiae sive gentiletien" beraamd en 30
October 1772 gesloten, waarbij de geheele nalatenschap hunner ouders tot een "vast fidie 
commis" werd gemaakt. 
Deze overeenkomst vonden wij, ingeboekt in het gichtregister der heerlijkheid 
Grubbenvorst over de jaren 1772-1797 November 18 n° 30. 
In artikel 2 dier overeenkomst wordt bepaald, dat die "fidie commissaire" goederen 
bezeten en genoten zullen worden door den oudsten markgraaf of stamheer hunner familie en
door diens wettelijke mannelijke opvolgers met uitsluiting van alle vrouwelijke 
erfgenamen, onder bepaling jaarlijks aan de overige familieleden uit de opbrengsten 
daarvan zekere uitkeeringen te doen, die in een paar volgende artikelen zijn vastgesteld.
Al die artikelen, ten getale van vijftien, hier in hun geheel te geven zou te ver voeren;
alleen laten wij hier het eerste artikel, waarin al de goederen opgesomd worden en dat 
hoogst belangrijk is voor de geschiedenis onzer provincie, en het tweede in hun geheel 
volgen. 
De contrahenten waren: L. F. M. de Hoensbroeck erfmaarschalk van het hertogdom Gelder en 
graafschap Zutphen; Sophia Charlotta markgravin van Hoensbroeck, geboren gravin von der 
Leyen Hohengerolseck; P. (1) van en te Hoensbroek, dom-kapittelheer van Speyer, proost te
Emmerick, Aartsdiaken van Utrecht, geheimraad en regeerings president van den keurvorst 
van Spiers; Leopold markgraaf van Hoensbroeck, kanonik der domkerk te Spiers; J. F. M. D.
Hoensbroeck, kanonik van het domkapittel te Munster; Jozef markgraaf van Hoensbroeck, 
kanonik der metropolitaankerk te Trier; Karel markgraaf van Hoensbroeck, kanonik der 
metropolitaankerk van Trier en kamerheer van den Keurvorst van Keulen. 

"... het slot en marquisaet van Hoensbroeck met de hooge, middele en laage jurisdictie, 
jagten, visscherijen, bosschen, geld- en korenrenten, tinsen, keurmoeden, vrijheden, 
pand- en weggeld, wiemede de daertoe gehoorige bouwhoven, bannaal brouwhuys en 
watermooien, tot dyen de overige daertoe gehoorige jaghthoven te weeten: den hof 
Schwemmbruggen, den Nauenhof, den Aldenhof den hof Lootbroeck, de helfte van den hof 
Eysden, den hof Linderen, den hoff ter Weyer, den hof Eyck, den Weijhof, met alle de 
respectieve daartoe gehoorige landerijen, beemden en weylanden, holtgewassen, jaghten, 
visscherijen) rechten, gerechtigheden; 
item het slot ende heerlijkheidt Hillenraedt, Swalmen en Asselt met aengehoorige hooge, 
middele en laage jurisdictie, jagten, visscherije, waranden, geld- en korenrenten, 
tinsen, keurmoeden, vrijheden en alle recht en gerechtigheden, wiemede daertoe gehoorige 
pachthoven als namentlyck Asselderhof, den hof Bockweilsdries, den Syperhof, den Noenhof,
het klein hofken, met eene parthije lands daerbij aengekocht, voorts alle de landerijen, 
beemden, weijlanden, visscherijen, tinsen en erfpagten, bannaal-, koren- en oliemoolen, 
de visscherije het Blanckwater genoemt, de Boschheijde en 't Lothariebosch, 
item de Bochhulder en Raayerthiende, het goed den Boxweerd onder Neer gelegen, de 
goederen van den hof Jacquefort onder Buggenum gelegen, het vrij adellijk huis Welten met
de respectieve annexe landerijen onder Nieuwstad in den ampte van Montfort gelegen, 
item de vrijheerlijckheydt Grubbenvorst met de daertoe gehoorige hoven naementhjck het 
slot en den hof Grubben met eene maalmoolen, het adelijck huijs den Baersdonck en den hof
Kleijnraeij, alles met daertoe gehoorige landerijen, beemden en weijlanden, holtgewassen,
ap- en dependentiën, voorts die aen Grubben en Baersdonck gehoorende tinsen, 
lijfgewinnen, erfpachten en leenen, mits gaeders de thiende aldaer te Grubbenvorst; 
item het slot Blyenbeek en de vrijheerlijckheidt van Afferden en Heukelom, met de daertoe
gehoorige jurisdictie reght en gerechtigheden, jaght en visscherije, diensten, geld- en 
korenrenten, tinsen, thiende en vrijheden met de daertoe gehoorige koerenmoelen en hoven 
namentlyck den Aldenhof, Bosserhof, Linderhof, Flammert, Bulshees, Vogelheck, Niefers, 
Neudorp, Freyenhof, met de daertoe gehoorige landerije, beemden, weijlanden, 
holtgewassen, visscherije en andere ap- en dependentiën; 
item het Overampt Gelder, bestaende in de naervolgende heerlijckheden en dorpen, 
Nieuwkerck, Aldekerck, Sevelen, Taeten, Stenden, Schaephuysen, St. Anthonyberg, Reurt;
item het Nederampt Gelder bestaende in de naervolgende heerlyckheden en dorpen: Pont, 
Veerten, Capellen, Witten, Groot Kevelaer, Klein Kevelaer; 
item 't slot ende riddersitz den Haag bij Gelder gelegen en daeraen gehoorige respectieve
vryaedelijcke goederen, riddersitzen en hoven als namentlijck Ravens- en Schuijrenhof, 
den Egelsom of Kynster, den grooten en kleyne Bartel, de Voort, den Geysberg, 



Broekmanshof, Brouwenshof, Hoenslaer, Gesselen met de seventien morgen daerbij 
aengekoght, den Sloet, den Bremershorst, Knegtenhof, Weyschenhof, de Horst aen de Niers, 
den Weihorst, den Badenberg, Steenolens en daertoe gehoorige soo genoemde wellichsche 
moolen, den Rijntzenhof, Hubenhof, Hornhof, Gijsenhof, den Heycamp met alle de daertoe 
respectivelijck gehoorige hooge, middele en laage jurisdictiën, recht en gerechtigheden, 
jagten, visscherijen, diensten, leenen, tinsen, koren- en geldtenten, erfpachten, 
keurmoeden, vryheden en aenhoorige landeryen, bosschen, holtgewassen,  beemden en 
weylanden; 
item het slot en riddersitz Bellinghoven en vryheerlyckheidt van Haffer en Meer met de 
daertoe gehoorige recht en gerechtigheden, jurisdictie, tinsen, erfpachten, vrijheden, 
jagt ende visscherije, gelden korenrenten, voorts bouwhoven, naementlijck: Coepenhol, 
Hillemanshof, Obbergshof en daertoe gehoorende landerijen, beemden, weijlanden, 
holtgewassen en korenmoolen, Duysborger thiende en wijders den hof Byvanck genoemt met de
landerijen, beemden, weijlanden en holtgewassen; 
item den hof den Grind genoemt bij Zanten gelegen met de daertoe gehoorige landerijen, 
beemden en weylanden; 
item den Oosterschen, Grubbenschen en Asselder thol op de Maas; 
item het vryaedelijck goed en riddersitz Yversheim met de daertoe gehoorige landerijen, 
beemden, weijlanden, holtgewassen, recht en gerechtigheden, jagt en visscherije, 
vrijheden, koren- en geltrenten, tinsen en soo voorts: 
item het Wiltinger wijngoed, met de daertoe gehoorige landeryen, tinssen, thienden, recht
en gerechtigheden; 
item het Weener Fidei-commis capitaal ad hondert duijsent Rijnsche gulden; 
item een dito capitaal ad duijsent Rijnsche gulden ten laste der Oostenrijksche 
landstenden; 
item de obligatie ten laste der Bohemische landtstenden ad drij duysend negenhondert vijf
en sestig Rijnsche gulden; 
item alnogh een Oostenrijksche landstendische obligatie ad een duijsent agt hondert 
tachentig Rijnsche guldens, alle voortskomende van de gravinne van Straetman; 
item een dito capitaal ad agthien duijsent Rijnsche guldens door Hoog gemelde haar 
Excellentie gelegateert aen wijlen syn Hooghweerde Excellenz den heer Marquis van 
Hoensbroek in sijn leven Domproost van Trier; 
item een dito capitael van agtthien duijsent Rhijnsche guldens beijde te Weenen gevest, 
en door haer Excellenz de gravinne van Hodion gelegateert, aen ons gesamentlijke 
contrahenten, den usumfructum deser laest gemelte Capitaele somme ad agthien duijsent 
Rhijnsche guldens ten onsen respective behoeve ad dies vitae vorbehouden; 
item het Hooge Ampt als Erf-Marsschalk des Vorstendoms Gelder ende graafschaps Zutphen, 
mit alle de daertoe gehoorige emolumenten, prerogativen, rechten en gerechtigheden en 
finaalyk het geheele vaiselle, de juweelen, kleinodiën, voorts alle andere gereede 
goederen en effecten bij wijlen onse hooggeëerde Ouders naegelaten respectivelyk en ons 
anderwaerts toegekomen, voor soo veel in de Nederlanden gelegen of vindbaer, maeken en 
constitueeren tot een fidei-commis en dat hetselve soo dikwils en soo lange sal effect 
sorteeren als bij de respective landrechten, waeronder voorscreven fidei-commissaire 
goederen ressorteeren gepermitteert wordt, dat die autem in 't Rijk gelegen eeuwig aen 
den band van fidei-commis sullen sijn en blijven onderworpen dusdaeniglijck, dat geene 
der voorscreven soo leen als allodiaele goederen, renten, pandtschappen en soo voorts 
door de respectieve besitteren, of voormunderen derselve en sullen moegen woorden 
veralieneert, verset of beswaert op wat fundement of praetext het oock soude moegen 
wesen, dan voor ons ondergeschreven gesaementlycke contrahenten alleen en met secluse van
onse successeurs, reserveerende de faculteit om op de voorscreven goederen te negotieeren
alsulcke sommen, als wij noodig sullen oordeelen tot erlegging van andere capitaelen en 
principalijck van die staende tot hoogere interessen. 
"Ten tweeden dat de voorscreven fidei-commissaire goederen sullen worden beseten en 
gedefructueert by den oudsten Marquis of stamheer van onse Hoensbroecker familie en soo 
successivelijk door dessens wettelijcke mannelijcke erven recht hebbende om te 
succedeeren, soo omtrent de voorscreven fidei-commissaire goederen als in 't hooge amt 
van Erfmarschalk des hertogdoms Gelder en graafschaps Zutphen, met seclusie van de 
Marquisinnen of vrouwelijke geslachte soo lange van ons of onse naekomelingen wettelijke 
mannelijke descendenten in leven sullen wesen, soo nochtans, ten derden dat denselven 
gehouden sal sijn respectievelijk aen ieder van sijne broeders en oomen marquisen van 
Hoensbroeck ad dies vitae uyt de provenuen der bovengemelte fidei-commissaire goederen 's
jaarlijks aijt te keeren drijhondert pattacons specie en deselve voor soo veel doenelijk 
helpen tot een geestelijk of wereltlijk emploeij of dienst en dragen de kosten daerop te 
vallen." 

(1) Volgens Eg. Hanghen, Het markgraafschap Hoensbroek p. 160 overleed hij den 22 Augustus 17dy. 
(2) Overleden 5 November 1760, idem p. 161. 
(1) Deze noemde zich Philip Damiaan; hij werd 30 October 1775 plechtig ingehuldigd als bisschop van
Roermond. 



Zie https://archisarchief.cultureelerfgoed.nl/Archis2/Archeorapporten/37/AR32653/GAR
%201044%20Neer%20-%20Hanssum%20%20%2040815.pdf 

Bewoningsgeschiedenis 
Ten behoeve van het opstellen van de archeologische verwachting wordt veelvuldig gebruik 
gemaakt van de relatie die bestaat tussen de situering van de archeologische vindplaatsen
en het landschap, of zelfs specifieke landschapselementen. Deze relatie 
(locatiekeuzefactoren) verschilt per archeologische periode en per complextype. Omdat de 
locatiekeuze sterk gebonden is aan het landschap is Nederland in de Nationale 
Onderzoeksagenda Archeologie verdeeld in zogenaamde archeoregio’s. Hierbij is het 
plangebied ingedeeld bij het Brabants zandgebied. Het ligt echter aan de uiterste 
periferie van deze regio, op de grens met de Limburgse zandgronden. Kennis van de 
bewoningsgeschiedenis van zowel het Brabants zandgebied als het Limburgs zandgebied is 
derhalve onontbeerlijk om een goed verwachtingsmodel op te stellen en de 
locatiekeuzefactoren per periode te bepalen.  
 
Het landschap van de Maasterrassen bestaat uit resten van pleistocene en holocene 
rivierbeddingen die ingesneden zijn in de pleistocene rivierterrassen. Sommige van de 
oude rivierbeddingen werden ontwaterd door beken die hun oorsprong hebben in de westelijk
gelegen dekzandlandschappen, waardoor ze als beekdalen gingen functioneren (bijvoorbeeld 
de Neerbeek). 
 
Deze afwisseling van verschillende landschapsvormen op korte afstand van elkaar vormde in
het Paleolithicum en het Mesolithicum een attractief gebied voor jagers en verzamelaars. 
De grenszones tussen hoog en laag, nat en droog, boden de meeste kansen op een gevarieerd
en betrouwbaar voedselaanbod. Tijdens de 200.000 jaar voorafgaande aan het Neolithicum, 
werden de bewoningsmogelijkheden bepaald door klimatologische omstandigheden. Tijdens de 
koudere perioden was deze beperkter dan tijdens de warmere. Na de laatste ijstijd, circa 
11.000 jaar geleden, begint een warme periode die leidt tot een steeds rijker en 
gevarieerder voedselaanbod. Gebieden zoals de Maasterrassen boden door hun afwisseling 
voldoende mogelijkheden voor permanente bewoning. Vindplaatsen uit het Mesolithicum 
worden met name teruggevonden op ruggen en terrasranden met een goed drainerende 
ondergrond van dekzanden in de nabijheid van een waterbron (ven, rivier of afgesneden 
meander). De iets hogere delen rondom beken, vennen en plassen waren daarom 
waarschijnlijk de landschappelijk meest gunstige bewoningsplaatsen. Bij de locatiekeuze 
nabij open water lijkt er een voorkeur te zijn geweest voor de (zuid)oostelijke flank van
dekzandruggen waarschijnlijk in verband met de overheersende (noord)westelijke winden. 
Waarschijnlijk waren er ook in en nabij rivier- en beekdalen nederzettingen die later 
zijn geërodeerd of afgedekt met sedimenten.9 
 
Met de introductie van landbouw op de stroomopwaarts gelegen lössgronden begon de circa 
5300 v.C. het Neolithicum. Op de lichte kleigronden van de Maasterrassen begint de 
landbouw circa 1000 jaar later. De gevolgen voor het landschap waren ingrijpend, vooral 
door het rooien van bosgebieden om akkers aan te leggen, maar ook door andere 
activiteiten die tot doel hadden het landschap zo in te richten dat deze beter paste bij 
de nieuwe sedentaire manier van leven. Landbouw leidde bovendien tot een groei van de 
bevolking, waardoor de effecten van de overgang van jagen en verzamelen naar landbouw 
versterkt werden. De nieuwe sedentaire levenswijze stelde andere eisen aan de 
vestigingsplaatsen, die vaker op of nabij de hogere delen van het landschap en dan met 
name daar waar de bodem vruchtbaarder was, lagen. Het bemesten van landbouwgrond was 
echter nog niet bekend, zodat de opbrengst gering was en de akkers regelmatig moesten 
worden verplaatst om de vruchtbaarheid op peil te houden. Afhankelijk van de natuurlijke 
bodemvruchtbaarheid kon dit al na enkele jaren gebeuren. De meeste boerderijen kenden 
vermoedelijk een levensduur van enkele decennia vanwege de vergankelijkheid van het 
bouwmateriaal. Dit bewoningssysteem wordt omschreven met het begrip zwervende 
ervensysteem. Tijdens de Bronstijd en de IJzertijd liep dit proces van omvorming van een 
natuur- naar een cultuurlandschap door. De bewoning zal permanent, maar nog steeds niet 
plaatsvast zijn geweest.  
 
In de Romeinse Tijd werd de Maasvallei – voor het eerst – opgenomen in een groter geheel.
Op beide oevers van de rivier kwam een weg te liggen, die de steden en grotere 
nederzettingen in de Maasvallei met elkaar, met de militaire forten aan de Limes en met 
andere delen van het Romeinse Rijk verbond. De militaire bezetting van de delta van Rijn 
en Maas aan het begin van onze jaartelling leidde al snel tot een romaniseringsproces bij
de lokale bevolking, waarbij een breed scala aan nieuwe producten en technieken werd 
overgenomen. Een van de belangrijkste veranderingen was de opname in een geldeconomie. De
mogelijkheid om voor een ver(der) weg liggende markt te produceren leidde tot een verdere
uitbreiding van het landbouwareaal, maar ook tot productie van grondstoffen en 
gebruiksgoederen op een schaal die de lokale behoefte ontsteeg. Tegenovergesteld aan deze
productie voor afzet elders, was de aanvoer van goederen voor eigen gebruik. Het meest 
zichtbaar was dit proces wel in het nieuwe bouwen waarbij gebruik werd gemaakt van 
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Romeinse bouwtechnieken en –materialen. In de lössgebieden maar ook langs de Maas 
verrezen villa’s – landbouwbedrijven –  die op zijn minst met een dakdekking uitgevoerd 
in grofkeramiek waren uitgevoerd. Maar vaak ook andere, luxe, voorzieningen hadden, zoals
vloerverwarming en baden. Daarnaast werden ook in de nederzettingen op de gewone 
boerderijen stenen daken aangetroffen (Helden Schrames). 
Uitgaande van het beeld dat Slofstra in 1991 schetste van het nederzettingssysteem in 
Zuid-Nederland wordt er een scherp contrast geschetst tussen de nederzettings- en 
agrarische systemen in de Late IJzertijd en de Romeinse tijd. In de eerste periode is 
sprake van celtic fields en ‘zwervende boerderijen’. De veranderingen zouden volgens 
Slofstra samenhangen met een agrarische intensivering, die mede veroorzaakt werd door de 
Romeinse belastingheffing. De ‘verwantschappelijke’ productiewijze veranderde in een 
‘tributaire’ productiewijze. De nederzettingshiërarchie heeft small rural settlements aan
de basis en kent verder enclosed rural settlements, rurale centra ofwel vici en de proto-
urbane centra die in de loop van de Romeinse tijd tot echte steden uitgroeiden. Binnen de
groep van de enclosed rural settlements zijn al in de preFlavische periode indicaties te 
vinden voor eliteresidenties, die in sommige gevallen uitgroeiden tot echte villa’s maar 
elders vaak niet ‘verder’ komen dan wat Slofstra als proto-villa’s betitelt. Het 
nederzettingssysteem weerspiegelt als het ware het hiërarchische patronagesysteem. Dit 
systeem bestond al in de late prehistorie en wordt in de Romeinse tijd van extra treden 
voorzien, namelijk die van de (Gallo)Romeinse elite en de keizerlijke familie. De 
bewoners van de eliteresidenties in Zuid-Nederland vormen de intermediairs met de hoogste
niveaus, doordat zij ook als decuriones van de civitates fungeren. De afhankelijke 
bevolking woont in de huizen en kleine nederzettingen rond de residenties van elites. 
 
De ondergang van het Romeinse Rijk, een proces dat al in de 3de eeuw begint en doorloopt 
tot in de 5de eeuw, leidde tot een neergang die zich onder andere vertaalde in een krimp 
van de bevolking en daarmee van het landbouwareaal. Dit proces lijkt in de Maasvallei 
minder ingrijpend te zijn verlopen dan elders. Het voortbestaan van plaatsnamen uit de 
Romeinse Tijd (Heel, Blerick, Melick, mogelijk ook Kessel) wijzen op een continuïteit in 
bewoning. Wel veranderde de bevolkingssamenstelling. Franken, al dan niet als huurlingen 
die de grens moesten verdedigen, vestigen zich binnen het Rijk, onder andere binnen de 
verlaten villa-complexen. Het afbrokkelen van het Romeinse gezag leidt tot de opkomst van
lokale heersers, veelal afkomstig uit de Frankische elite, wier macht gebaseerd was op 
eigen grondbezit. Deze politieke autonomie viel samen met een economische autarkie, 
waarin de handel vrijwel tot stilstand kwam en er alleen nog voor eigen gebruik werd 
geproduceerd. Onder de Merovingers (6de–7de eeuw) begint een herstel, niet alleen van een
centraal gezag, maar ook en vooral van de economie. Het landbouwareaal wordt weer 
uitgebreid en nieuwe nederzettingen gesticht. De Maasvallei ligt echter nog in de 
periferie van het nieuwe koninkrijk, waarvan het centrum rond Reims lag. De machtsbasis 
van de Karolingers (7de tot 10de eeuw), die de macht overnemen van de Merovingers, lag 
noordelijker, tussen Verdun en Herstal, waardoor de Maasvallei meer centraal kwam te 
liggen. Het Karolingische Rijk viel in de 9de en 10de eeuw uiteen in groot aantal 
kleinere eenheden. Lokale en regionale heersers verwierven een grote mate van 
zelfstandigheid. 
 
In de Vroege Middeleeuwen was macht gebaseerd op eigen grondbezit. Dit grondbezit werd 
geëxploiteerd door middel van het dominiale of hofstelsel, waarbij onvrijen – horigen – 
het land bewerkten. Het is een systeem gebaseerd op betaling in natura. Deels gaan deze 
domeinen mogelijk terug op oudere nederzettingen, deels zijn zij ontstaan als nieuwe 
ontginningen. Er vond een verschuiving plaats naar het verbouwen van meer graan, waarvoor
het drieslagsysteem werd ontwikkeld. In dit systeem werden twee jaar waarin zomer- en 
wintertarwe verbouwd werd, afgewisseld met een jaar braak. Door het ontbreken van 
meststoffen om de vruchtbaarheid van de grond op peil te houden, was dit de enige manier 
om uitputting van de bodem te voorkomen. Het vereist echter wel extra grond. De 
toenemende nadruk op de teelt van graan heeft waarschijnlijk geleid tot het ontstaan van 
de open velden die veel van de dorpen op de Maasoevers omringen. Het drieslagstelsel 
functioneert ook het best bij grote aangesloten complexen. Deels zijn deze velden 
ontstaan door het aaneengroeien van kleinere individuele kampen, waarschijnlijk al in de 
9de of 10de eeuw. Maar niet uitgesloten mag worden dat op de zavelgronden van de 
Maasterrassen, die door hun bodemstructuur en natuurlijke vruchtbaarheid uitermate 
geschikt zijn voor akkerbouw, er een continuïteit is vanaf de Romeinse Tijd, toen deze 
gronden ook al intensief werden benut.  
 
Bewoning heeft in de Romeinse tijd plaatsgevonden in inheemse nederzettingen, die 
verschillende mate geromaniseerd waren en in nederzettingen die hun ontstaan ontleenden 
aan specifieke functies in politieke en/of economische zin. Daarnaast waren er de 
individuele villa’s, zoals die van Maasbracht of Neer. In de Vroege Middeleeuwen 
verschuift de bewoning, na de aanvankelijke krimp, naar nederzettingen langs de beken, 
veelal in de vorm van dorpen, en, met name in het dekzandlandschap, naar individuele of 
collectieve ontginningen. In deze laatste gebieden zal nog langere tijd sprake zijn 
geweest van boerderijen die in de loop van de tijd verplaatst werden, terwijl deze in de 



dorpen al plaatsvast waren. In hoeverre binnen de open velden (zoals bijvoorbeeld tussen 
Neer en Buggenum) nog bewoning in deze periode voorkwam, is onbekend. Hoeves die te 
midden van hun landerijen lagen zijn in de vroege middeleeuwen nog gangbaar, maar gaande 
weg concentreert de bewoning zich toch in bewoningskernen, al komen solitaire hoeven ook 
heden nog voor, zoals bijvoorbeeld de Wijnardenhof laat zien. Deze bestaat deels uit 
bebouwing die al aanwezig is voor 1800 en deels uit bebouwing die na 1800 is verrezen als
vervanging voor de hoeve De Beukel die iets noordelijker in het Zwaarveld lag en door 
hoogwater rond 1800 zou zijn verwoest. Veel van deze alleenstaande hoeven worden voor het
eerst genoemd in de late middeleeuwen en waren veelal eigendom van de adel of van 
kloosterorden. Hun huidige vorm dateert uit de 17de eeuw en later. Maar uitgaande van de 
veronderstelling dat deze vruchtbare gronden zeer aantrekkelijk voor de landbouw zijn, 
mag worden aangenomen dat de concentratie van bewoning buiten de akkerarealen al redelijk
vroeg in de middeleeuwen zal zijn begonnen. De neergang van het Romeinse Rijk, het 
verlaten van de villa’s en de krimp van de bevolking, zal maar ten dele hebben 
geresulteerd in het opgeven van deze gronden. Andere, voor de landbouw minder geschikte 
gronden, zullen eerder zijn prijsgegeven aan de natuur. Dit lijkt ook te worden bevestigd
door de ontginning van nieuwe akkerbouwgebieden in de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, 
die vooral plaatsvinden in de dekzandgebieden ten westen van het terrassenlandschap langs
de Maas. Het hierboven geschetste bewoningspatroon ligt ten grondslag aan de huidige 
inrichting van het landschap, waarin tussen Buggenum en Neer nog steeds sprake is van een
vrijwel onbebouwd landschap. De oudste vermeldingen van de nederzettingen stammen uit de 
13de en 14de eeuw, maar de nederzettingen zelf lijken ouder te zijn. Buggenum wordt 
bijvoorbeeld voor het eerst vermeld in 1230 maar de kerk moet al uit het begin van de 
11de eeuw stammen. Bovendien is Buggenum (1230: Bugnem) een heemnaam, die veelal uit de 
Vroege Middeleeuwen stammen.  
 
Op de terrassen zal akkerbouw dominant zijn geweest, terwijl in de lagere beekdalen en de
actieve stroomgordel van de Maas graslanden zullen hebben gelegen. Vermoedelijk zijn op 
de Maasterrassen al vrij vroeg alle voor de akkerbouw bruikbare gronden in gebruik 
genomen. Latere uitbreidingen aan bouwland vond vooral plaats op de dekzanden ten westen 
van de Maasvallei. In grote lijnen ligt daarom vanaf de Late Middeleeuwen de inrichting 
van het landschap op de Maasterrassen vast. Dit is te zien op het kadastrale minuutplan 
van 1811-32. Alle percelen binnen Deelgebied West zijn dan in gebruik als bouwland. In 
Deelgebied Zuid is het hoger gelegen noordelijk deel ook als zodanig in gebruik, terwijl 
de lager gelegen delen als wei- en hooilanden worden benut. 
Het meest oostelijk deel wordt gevormd door een afgesneden geul van de Maas. Het 
verlandingsproces van deze arm is goed te volgen op de Topografische kaarten van 1894 en 
1938.  Op deze kaarten is ook te zien dat gedurende de eeuw die deze kaarten bestrijken 
het gebruik van het land niet veranderde, bouwland blijft bouwland (wit) en grasland 
blijft grasland (groen). Grotere ingrepen vinden pas plaats in de laatste kwart van de 
20ste eeuw, als in 1967 de Maas wordt rechtgetrokken en er een herverkaveling plaatsvindt
van het gebied tussen Neer en Buggenum in de jaren zeventig. In die jaren wordt ook een 
deel van het akkerbouw areaal omgezet in grasland. Tenslotte is in 1996 een kade en 
overloopkanaal aangelegd die Neer moeten beschermen bij hoogwater. 

Verwachtingsmodel
Op basis van de in de bovenstaande stappen verworven informatie over de huidige situatie,
de aardwetenschappelijke, de historische situatie en bekende archeologische waarden kan 
een gespecificeerde verwachting worden opgesteld. Om tot een juiste keuze van de 
onderzoeksmethode van het inventariserend veldonderzoek te komen zijn, voor zover 
mogelijk, de volgende eigenschappen aangegeven: 
 datering; minimaal in hoofdperioden (zoals Paleolithicum, Mesolithicum, et cetera); 
 complextype (zoals nederzetting, grafveld, akkerlaag et cetera); 
 omvang; 
 diepteligging (ook zichtbaar/niet-zichtbaar); 
 locatie (met eventueel aanduiding in welk deelgebied); 
 uiterlijke kenmerken (artefacten en type indicatoren); 

Voor alle perioden geldt dat, behalve de vormende processen door de Maas die het 
landschap haar huidige gestalte hebben gegeven, ook de mate waarin erosie als gevolg van 
het afspoelen van grond van de akkers bepalend kan zijn voor het verdwijnen van (delen 
van) het bodemarchief. In welke mate dergelijke erosie heeft plaatsgevonden binnen het 
plangebied is onduidelijk. Pas na het uitvoeren van het booronderzoek is hierover meer 
duidelijkheid en kan deze vraag eventueel worden beantwoord. Voor het onderstaande 
verwachtingsmodel wordt dan ook geen rekening gehouden met de gevolgen van erosie als 
gevolg van afspoeling vanaf akkers. 
Specifiek voor het lage deel van Deelgebied Zuid geldt dat bewoning hier waarschijnlijk 
nooit heeft plaatsgevonden. Ook andere activiteiten zullen maar beperkt  zijn uitgevoerd 
in dit deel van het plangebied. Wel bestaat er een gerede kans op  bijzondere datasets 
uit alle perioden, bijvoorbeeld rituele deposities, afvaldumps of aan visserij of 
scheepvaart gerelateerde zaken. De verwachting voor dit gebied is dan ook wat betreft 



bewoning laag, maar voor bijzondere datasets hoog. Deze betreffen veelal echter 
puntlocaties, die zich met de huidige inventariserende en karterende onderzoeksmethoden 
nauwelijks laten opsporen. 

Laat Paleolithicum-Mesolithicum: Gezien de geomorfologie van het plangebied, bestaat een 
kans dat zich in het plangebied mogelijk archeologische waarden kunnen bevinden uit de 
vroege Prehistorie (met name Mesolithicum). Deze waarden zouden kunnen bestaan uit kleine
nederzettingsterreinen, zogenaamde extractiekampen met een kleine omvang (circa 5 tot 10 
m2) en basiskampen met een ruimere omvang. Vindplaatsen uit deze periode kenmerken zich 
door een strooiïng van vuursteen. Tevens bestaat de mogelijkheid dat grondsporen 
(haardplaatsen) kunnen worden aangetroffen. De waarde van vindplaatsen met vuursteen 
(artefacten) wordt grotendeels bepaald door de intactheid ervan. Om zoveel mogelijk 
informatie uit de vuursteenvindplaats te krijgen is het daarom van belang dat de interne 
structuur van de vindplaats (de verticale en horizontale spreiding) zo weinig mogelijk 
verstoord is. De waarde van de vuursteenvindplaats wordt derhalve grotendeels bepaald 
door de mate van intactheid van het bodemprofiel. Slechts geringe bodembewerking kan al 
hebben geleid tot een verstoring van de vindplaats. Van belang is daarom de mate van 
verstoring van het bodemprofiel in beeld te brengen. Indien vindplaatsen aan, dan wel 
dicht aan het oppervlak voorkomen en het gebied is in gebruik als akkerland, zullen deze 
waarschijnlijk sterk verstoord zijn.  
Vindplaatsen uit het Paleolithicum kunnen vooral verwacht worden op de terrassen uit het 
Allerød en Late Dryas (zie afbeelding 2). De huidige overstromingsvlakte van de Maas is 
gevormd in de laatste fase van het paleolithicum en later, zodat de kans groot is dat 
eventuele resten verspoeld zullen zijn. Gezien de leeftijd van de terrassen zijn hoe dan 
ook binnen het plangebied alleen resten uit het late paleolithicum te verwachten. 
Vindplaatsen uit het mesolithicum kunnen binnen het gehele plangebied voorkomen, met ook 
hier weer de aantekening dat de kans gering is dat binnen de huidige holocene 
overstromingsvlakte geen verspoeling heeft plaatsgevonden. De kans dat eventuele 
vindplaatsen niet verstoord zullen zijn is echter gering, daar binnen het plangebied 
vooral erosieve processen hebben plaatsgevonden. Er is geen dekzand afgezet (daarvoor 
zijn de terrassen te jong), en evenmin heeft er sedimentatie door de rivier 
plaatsgevonden. Eventuele vindplaatsen hebben daardoor altijd direct aan het oppervlak 
gelegen waardoor ze zeer kwetsbaar voor verstoring zijn geweest. Daar het plangebied in 
een zone ligt die voor de landbouw zeer geschikt is, en dan ook sedert lange tijd meer of
minder continu als zodanig zullen zijn gebruikt, is de kans zeer gering dat zich binnen 
het plangebied nog intacte vindplaatsen bevinden. 
Gezien de landschappelijke ligging van het plangebied, aan de randen van de terrassen en 
nabij de rivier, wordt de kans op het aantreffen van vindplaatsen uit het late 
paleolithicum en het mesolithicum als middelhoog tot hoog ingeschat. De kans op het 
aantreffen van intacte vindplaatsen wordt echter als laag ingeschat.  
 
In tabel 6 zijn de aangetroffen artefacten geordend naar materiaalcategorie en tijd. Bij 
deze laatste is de globale datering van het Archeologische Basisregister (ABR) gevolgd. 
Deze dateringen zijn soms zeer ruim, want gebaseerd op het gegeven dat bepaalde 
materialen geen periode specifieke vorm of toepassing hebben en dus over langere tijd 
kunnen zijn gebruikt. Een mooi voorbeeld in deze is verbrand leem, ook wel bekend onder 
de – onjuiste – benaming huttenleem. Als bouwmateriaal is leem vanaf het Neolithicum tot 
in het subrecent verleden gebruikt. Brokken verbrand leem kunnen derhalve uit deze gehele
tijdsspanne stammen. De context waarin het wordt aangetroffen is dan ook de enige 
mogelijkheid om het te kunnen dateren. Voor vuursteen geldt in grote lijnen hetzelfde, 
echter met dit verschil dat het als gereedschap is gebruikt waardoor er een groot aantal 
periode specifieke vormen zijn, maar ook veel afval, resultaat van de productie van het 
gereedschap, dat zich nauwelijks laat dateren. Daarnaast is vuursteen tot in de 
subrecente tijd gebruikt (bijvoorbeeld als vuurslag) waarbij ook afval – door gebruik – 
is ontstaan. De datering in het ABR is daarom Paleolithicum (PALEO) tot heden (NTC), al 
zal de bulk van het gebruik in het Paleolithicum tot het Neolithicum liggen. Met dit in 
het achterhoofd dient de datering van het aangetroffen materiaal te worden beschouwd. 
De gevonden artefacten vallen globaal uiteen in drie perioden en/of drie 
materiaalcategorieën, die deels samenvallen. Het materiaal dat buiten deze clusters valt,
bestaat veelal uit objecten die zo weinig specifiek zijn dat een nadere determinatie niet
mogelijk is. Het grootste deel stamt naar alle waarschijnlijkheid uit de Nieuwe Tijd. 
IJzer vormt met 54 objecten veruit de grootste groep binnen deze categorie. Veel van de 
stukken bestaan uit roestklompen met een amorfe vorm, waarvan zeker een deel als 
granaatscherven kunnen worden geclassificeerd. Daarnaast komen gesmede spijkers voor, die
vanaf de Romeinse Tijd zijn gebruikt. De overige materialen buiten de drie hoofdclusters 
zijn steeds met een of twee fragmenten vertegenwoordigd en omvatten, bot, brons (sterk 
afgesleten munt), koper, huttenleem en houtskool. De boven aangeduide drietal clusters 
omvatten vuursteen dat vooral uit de Prehistorie stamt, aardewerk en grofkeramiek uit de 
Romeinse Tijd en glas, aardewerk en grofkeramiek uit de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe 
Tijd. 
 



Vuursteen 
In totaal vallen 455 fragmenten vuursteen en 6 fragmenten overige steensoorten binnen 
deze cluster. Daarnaast zijn er nog 2 fragmenten handgevormd aardewerk aangetroffen, maar
deze kunnen helaas niet nader gedetermineerd worden. Het vuursteen is door Huub Schmitz 
van de Heemkundevereniging Roerstreek gedetermineerd.
Veruit het grootste deel van het vuursteen – 335 fragmenten, zie tabel 7 - bestaat uit 
afval en brokken die nauwelijks nader te determineren zijn. Dit materiaal is daarom 
alleen zeer ruim te dateren als Paleolithisch tot recent. Het overige materiaal – 119 ex.
– bestaat uit (delen van) gereedschappen en materiaal ontstaan bij het maken of bewerken 
van gereedschappen. Ook dit materiaal laat zich, op enkele objecten na, niet strakker 
dateren dan Paleolithisch tot IJzertijd. Slechts vijf objecten kunnen worden gedateerd 
als mesolithisch tot laat-neolithisch (transversaal spits), midden-neolithisch (fragment 
spitskling) of laat-neolithisch tot Bronstijd (geretoucheerde bijlafslag Lousberg 
vuursteen; geslepen bijlafslagen van Valkenburg, Belgisch-grijs en Rijkholtse vuursteen).
Van 162 objecten kon worden vastgesteld van welke type vuursteen ze gemaakt waren. 
Bepaalde typen vuursteen zijn vooral of uitsluitend in bepaalde periodes van de 
Prehistorie gebruikt zodat aan de hand daarvan soms een nadere datering mogelijk is. In 
tabel 8 zijn de objecten waarvan het type vuursteen kon worden gedetermineerd opgenomen, 
evenals de globale datering van het gebruik. Vuursteen van Rijckholt en Maasschotter 
vormt meer dan twee-derde van het materiaal. Deze typen zijn gebruikt vanaf het 
paleolithicum tot in het neolithicum. Daarbij kan dan wel aangetekend worden dat het 
vuursteen uit Rijckholt vooral in het neolithicum op grote schaal is gebruikt. Van de 
overige typen vuursteen is het grootste deel gebruikt tussen het (laat)-paleolithicum en 
neolithicum (32 fragmenten: Vetschau, Obourg en Belgisch grijs) en slechts een klein deel
uitsluitend in het mesolithicum en/of neolithicum (15 fragmenten: Wommersom kwartsiet, 
Lousberg, Simpelveld en Valkenburg). Op basis van het type vuursteen is dus ook 
nauwelijks een differentiatie in de tijd aan te brengen.
Het vuursteen is, op vijf fragmenten na, vrijwel uitsluitend in het Deelgebied West 
aangetroffen. Er zijn geen duidelijke concentraties zichtbaar binnen het plangebied (zie 
Afbeelding 12). Wanneer gekeken wordt naar de verspreiding van de vuurstenen artefacten 
(tabel 7, zonder afslagen, brokken, kernen en afval), lijkt er in het noordelijk deel van
Deelgebied West een wat sterkere concentratie van vondsten zichtbaar te zijn. Maar er 
tekenen zich geen duidelijke locaties af die zouden kunnen worden geïnterpreteerd als 
zones waarin bewoning en/of activiteiten hebben plaatsgevonden. Hoe dit materiaal dan wel
geïnterpreteerd zou moeten worden is de vraag. Voor de hand ligt om dit te doen vanuit 
degradatie van sites als gevolg van latere activiteiten, waarbij vooral de landbouw een 
belangrijke rol zal hebben gespeeld. Overigens niet alleen door bodembewerking zelf, maar
ook door verplaatsing van  materiaal door bodemerosie als gevolg van denudatie. Hier 
tegen pleit dat er geen duidelijke aanwijzingen voor erosie  zijn waargenomen in de 
boorprofielen. Evenmin is er een concentratie van materiaal te zien in het lager gelegen 
oostelijke deel van Deelgebied West, waar verspoeld materiaal, samen met de bodem, zich 
juist had moeten concentreren in het geval dat erosieve processen materiaal zou hebben 
verplaatst. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat maar zeer klein deel van het 
materiaal aanwezig binnen Deelgebied West is verzameld. Alleen dat gene wat zichtbaar was
is meegenomen. Maar het terrein is maar een keer belopen, als dit vaker was gebeurd zou 
ongetwijfeld meer materiaal zijn verzameld, zeker als tussen de verschillende 
verzamelmomenten het terrein opnieuw bewerkt was (en uitgeregend). Een grotere 
hoeveelheid materiaal had mogelijk wel concentraties kunnen laten zien, maar zeker is dit
geenszins. Tenslotte moeten we misschien accepteren dat het gevonden materiaal een 
weerslag is van enkele duizenden jaren aan vooral kortdurende activiteiten op een locatie
die kennelijk aantrekkelijk genoeg was om regelmatig naar toe terug te keren.  

Late Prehistorie en Romeinse Tijd: een hoge trefkans op grond van de bodem en de 
geomorfologie van het plangebied. Het gebied zal in de Late Prehistorie en in de Romeinse
Tijd tot de meest aantrekkelijke voor bewoning hebben behoord. Derhalve kunnen binnen het
gehele plangebied, met uitzondering van het laag gelegen deel van Deelgebied Zuid, sporen
van bewoning en activiteiten worden aangetroffen. Het zal hier gaan om nederzettingen in 
diverse vormen, waarbij voor de midden en laat Romeinse tijd ook gedacht moet worden aan 
steenbouw, graven en grafvelden, sporen van ambachtelijke activiteiten en sporen 
gerelateerd aan landinrichting en communicatie. Ook hier geldt dat deze activiteiten op 
en in het huidige maaiveld zullen hebben plaatsgevonden en derhalve als gevolg van latere
activiteiten verstoord zullen zijn. Echter, een aanzienlijk deel van deze sporen zullen 
dieper liggen c.q. reiken dan de bouwvoor en daarom nog aanwezig zijn. Te denken valt 
hier aan graven, (paal)kuilen, funderingen, waterputten, greppels e.d.  Daarnaast zal 
naar verwachting van de materiële cultuur nog het nodige aanwezig zijn, zij het dat het 
deels verspreid zal zijn in de bouwvoor. 
Voor de terrassen (Deelgebied West en het hoge deel van Deelgebied Zuid] is de 
verwachting voor het aantreffen van vindplaatsen uit de late Prehistorie en Romeinse tijd
dan ook hoog. De verwachting dat deze vindplaatsen nog intact zullen zijn wordt ook hoog 
ingeschat.
 



Romeins keramiek en grofkeramiek 
Romeins keramiek (Lieke van Diepen) 
Tijdens de veldkartering te Neer zijn 55 scherven Romeins aardewerk geborgen. Het best 
vertegenwoordigd zijn de kruiken/amforen en het ruwwandige aardewerk, respectievelijk met
13 en 16 fragmenten. Dit is niet vreemd, deze categorieën nemen binnen het Romeinse 
aardewerkspectrum veelal de grootste plaats in. Tabel 9 geeft een overzicht van de 
aangetroffen aardewerkcategorieën. 
Aan het uiterlijk van de scherven was duidelijk te zien dat het om materiaal gaat dat aan
de oppervlakte heeft gelegen. De fragmenten zijn relatief klein, verweerd, sterk afgerond
en enkele exemplaren tonen vlekken. Bij de terra sigillata en de geverfde waar ontbreekt 
de deklaag meestal volledig. Dat het om oppervlaktevondsten gaat, is ook af te lezen aan 
het gemiddelde gewicht per scherf dat slechts 8,9 gram bedraagt.
Het vondstmateriaal is overwegend tweede eeuws, voornamelijk de periode 120-200 n. Chr. 
is sterk vertegenwoordigd. Alleen de kookpot Niederbieber 89 is een derde eeuwse vondst. 
Zuiver eerste eeuws materiaal ontbreekt. Vermeldenswaardig is dat de terra sigillata 
uitsluitend bestaat uit Oost-Gallisch materiaal. Onder het gladwandige materiaal en de 
kruiken/amforen bevinden zich vermoedelijk enkele Heerlense producten.
 
Grofkeramiek is de juiste term voor bouwmateriaal gemaakt van klei. Deze term onderscheid
het van het fijnkeramisch materiaal – aardewerk – dat niet alleen van dezelfde grondstof,
maar ook volgens hetzelfde procedé wordt gemaakt.  
Binnen het plangebied zijn in totaal 689 fragmenten grofkeramiek geraapt. Daarvan zijn 
131 fragmenten toe te schrijven aan de Late Middeleeuwen of Nieuwe Tijd en 59 fragmenten 
niet nader te determineren als Romeins tot Nieuwe Tijd. Het grootste deel stamt dus uit 
de Romeinse Tijd.  
Van het materiaal dat ruim gedateerd is (ROMM-NTB) zal waarschijnlijk ook een aanzienlijk
deel Romeins zijn. Het betreft fragmenten zonder diagnostische vlakken maar waarvan het 
baksel (met name de structuur van de matrix) wijst op een niet machinale productie en dat
dus voor het midden van de 19de eeuw moet zijn gemaakt. Het vormen en bakken van 
grofkeramiek is tot de opkomst van de industriële productie in wezen nauwelijks 
veranderd, waardoor Romeinse, Middeleeuwse en Vroeg-moderne producten wat baksel betreft 
vaak op elkaar lijken. Over het algemeen zijn Romeinse baksels wat compacter dan die uit 
latere perioden, maar regionaal kunnen deze verschillen zeer gering zijn, met name ook 
wanneer kennelijk dezelfde kleibronnen zijn gebruikt. Het materiaal uit Neer dat ruim 
gedateerd is, kon niet met zekerheid als Romeins worden gedetermineerd, maar lijkt wel 
sterk op het materiaal dat wel met zekerheid als Romeins kon worden gedetermineerd. 
 
Ruim de helft van het Romeins grofkeramiek kon worden toegeschreven aan een bepaald type.
Dakbedekkingsmateriaal overheerst, met 159 fragmenten van tegulae en 117 fragmenten van 
imbrices. Verder zijn 4 fragmenten van tubuli gevonden, rechthoekige of vierkante holle 
buizen die toegepast werden in verwarmingssystemen. Wat ontbreekt zijn lateres, platte, 
vierkante of rechthoekige stenen die als metselsteen of, in het geval van de grote 
formaten, als vloerplaten. Deze vloerplaten maken onderdeel uit van een hypocaust 
verwarming, waarin de warmtebron buiten de eigenlijke ruimte lag en hete lucht onder de 
vloer en door de wanden – tubuli - circuleerde. Verwarmde ruimtes komen zowel in woon- 
als badruimtes voor en moeten, gezien het voorkomen van deze typen grofkeramiek op 
Romeinse sites vrij algemeen zijn geweest.
Het materiaal is, op een fragment na, uitsluitend aangetroffen in Deelgebied West 
(Afbeelding 15). De verspreiding over het deelgebied is niet gelijkmatig, maar 
concentreert zich in het noordelijke en in het zuidoostelijke deel van dit gebied. Binnen
deze verspreiding zijn twee duidelijke concentraties aan te wijzen, beiden in de 
zuidoostelijke hoek. Beide sites zijn al bekend in ARCHIS: 17526 en 51303. In het 
noordelijk deel lijkt er iets meer materiaal in de noordwestelijke hoek aangetroffen te 
zijn. Dit sluit aan op de bekende vindplaats op de hoek van Hagendoorn en Eiland (AMK-
terrein 11196, ARCHIS-nrs 15248 en 15360). Maar er is in dit noordelijk deel ook een 
concentratie te zien in het middendeel van het terrein. De ligging hiervan komt globaal 
overeen met de concentratie keramiek in dit deel van het plangebied. Een dergelijk 
samenvallen van keramiek en grofkeramiek is ook te zien op de twee locaties in de 
zuidoostelijke hoek van Deelgebied West, maar ontbreekt bij de concentratie in de 
noordwestelijke hoek. Mogelijk zou het hier daarom kunnen gaan om een nieuwe site.  
 
In Afbeelding 16 wordt de verspreiding van het binnen het plangebied aangetroffen Romeins
keramiek en grofkeramiek afgezet tegen de bekende vindplaatsen binnen het ruimere 
onderzoeksgebied. Hierbij moet worden aangetekend dat veruit de meeste waarnemingen 
binnen dit onderzoeksgebied betrekking hebben op waarnemingen, meestal veldkarteringen 
en/of detectorvondsten. Alleen de kleine opgraving aan de Arixweg, de begeleiding van de 
aanleg van de Maaskaden en overloopgeul18 en een waarneming bij graafwerkzaamheden op het
monument, hebben betrekking op – meer of minder – gravend onderzoek. De vondsten van de 
veldkarteringen zijn aangetroffen op akkers, waarvan echter alleen het centrumcoördinaat 
is opgenomen in ARCHIS, zodat er geen nauwkeuriger plaatsing mogelijk is. Een aparte 
categorie vormen de baggervondsten uit de Maas, die weliswaar globaal te plaatsen zijn, 



maar wel een doorsnede door het landschap geven en bovendien ook nog eens het laagst 
gelegen deel. Hoe dan ook, duidelijk is wel dat het gebied langs de Maas tussen Buggenum 
en Neer in de Romeinse Tijd dicht bewoond is geweest. 

Vroege Middeleeuwen: voor de Late Oudheid en Vroege Middeleeuwen geldt een middelhoge 
trefkans op grond van de geomorfologie en bodemsamenstelling van het plangebied en de 
historische gegevens. Mogelijk aan te treffen vindplaatsen kunnen bestaan uit 
nederzettingssporen en greppels. Nederzettingen kenmerken zich door een spreiding van 
aardewerkresten en het voorkomen van grondsporen (paalsporen, afvalkuilen, greppels, 
waterputten en funderingen). Greppels kunnen wijzen op verkavelingspatronen 
(erfbegrenzingen en perceelsscheidingen), waterbeheer (afvoergreppels) of ontginnings- en
grondverbeteringsactiviteiten.  De omvang van vindplaatsen uit de Middeleeuwen varieert 
sterk en is afhankelijk van de aard van de vindplaats. Hierover kunnen dan ook geen 
uitspraken worden gedaan. Ook voor vindplaatsen uit deze periode geldt dat deze zich in 
en/of net onder de huidige bouwvoor zullen bevinden, waarbij met name de dieper reikende 
sporen nog intact zullen zijn.  
De verwachting voor het aantreffen van vindplaatsen uit de vroege Middeleeuwen wordt als 
middelhoog ingeschat. De verwachting dat deze vindplaatsen nog intact zullen zijn wordt 
als hoog ingeschat. 

Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd: op grond van de historische gegevens geldt voor het 
plangebied een lage tot middelhoge verwachting voor het aantreffen van archeologische 
vindplaatsen. De bewoning heeft zich in deze periode al grotendeels geconcentreerd in de 
bewoningskernen aan de randen van het veld, het aaneengesloten akkerareaal tussen Neer en
Buggenum. Alleen in de volle middeleeuwen zal zich mogelijk nog wat meer bewoning binnen 
het plangebied kunnen hebben bevonden. In de Nieuwe Tijd beperkt de bewoning zich tot 
enkele solitaire hoeven, waarvan er een zich net ten noordoosten van Deelgebied Zuid 
bevindt.  
De omvang van vindplaatsen uit de Middeleeuwen varieert sterk en is afhankelijk van de 
aard van de vindplaats. Hierover kunnen dan ook geen uitspraken worden gedaan. Ook voor 
vindplaatsen uit deze periode geldt dat deze zich in en/of net onder de huidige bouwvoor 
zullen bevinden, waarbij met name de dieper reikende sporen nog intact zullen zijn 
De verwachting voor het aantreffen van vindplaatsen uit de late Middeleeuwen en Nieuwe 
Tijd wordt als middelhoog ingeschat. De verwachting dat deze vindplaatsen nog intact 
zullen zijn wordt als hoog ingeschat. 

Glas, keramiek en grofkeramiek Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. 
De derde vondstcategorie wordt gevormd door aardewerk, glas en grofkeramiek uit de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. De grootste vondstcategorie wordt gevormd door het 
aardewerk, waarvan in totaal 755 fragmenten zijn verzameld. Daarvan zijn 609 fragmenten 
gedetermineerd. Het grofkeramiek is vertegenwoordigd door 131 fragmenten en het glas door
45 fragmenten.
Veruit het grootste deel van het geraapte keramiek stamt uit de Late Middeleeuwen en/of 
de Nieuwe Tijd. Een derde deel bestaat uit materiaal, hoofdzakelijk roodbakkend 
aardewerk, dat vanaf de Late Middeleeuwen tot in het subrecente verleden dateert, bijna 
een helft bestaat uit materiaal dat uitsluitend in de Nieuwe Tijd dateert. Bij het glas 
en het grofkeramiek is deze tendens nog veel sterker te zien, met slechts een fragment 
grofkeramiek dat uitsluitend Middeleeuws is en een aantal fragmenten die Middeleeuws of 
Nieuwe Tijds kunnen zijn. Deze materiaalcategorieën zijn vrijwel zeker op het land 
gekomen tijdens het bemesten. Als afval uit woonhuis, stal en/of erf werden zij samen met
de mest op de mestvaalt gedeponeerd en vervolgens over de akkers verspreid. Dit verklaart
ook de verspreiding van het materiaal binnen het plangebied. Deze is regelmatig, maar 
wordt dunner naarmate de afstand tot Neer toeneemt. Dit is te verklaren uit het gegeven 
dat de akkers die het dichtst bij het dorp lagen het meest intensief werden bemest. De 
dunste verspreiding is zichtbaar op de akker in Deelgebied Zuid. Een mogelijke verklaring
hiervoor is dat dit perceel waarschijnlijk afwisselend als akker en grasland in gebruik 
is geweest. 
Slechts twee stukken dateren uit de Vroege Middeleeuwen of het begin van de Late 
Middeleeuwen en twintig stukken uit de Hoge Middeleeuwen. Materiaal uit deze periode kan 
gerelateerd zijn aan bewoning ter plekke, maar de geringe hoeveelheid die is aangetroffen
maakt dit niet waarschijnlijk. 

Familiedocumenten van 

Theelen, Coolen, Bastiaensen, Dijstelbloem,
Mertens, van Osta, van Bakel en Smits

in de Baronie, Kempenland, Peelland en Maasland





9 september 1899
De St. Lambertskapel te Reuver. 

Tegen het einde der VIIde eeuw stapte de Maastrichtsche bisschop Lambertus, dien de 
geschiedenis den eerenaam apostel van Peel- en Kempenland heeft toegekend, tegenover, en 
waarschijnlijk onder de bescherming van, het voormalig Romeinsch, destijds Frankisch 
Castellum (Kessel) aan wal, ten einde de bewoners onzer zandstreek, de laatstovergebleven
heidenen van ons gewest, tot het Christendom te bekeeren. 
Op den rechter Maasoever bevond zich een kleine hoogte, en aldaar, uit rivierkeien 
opgetrokken, een gebouwtje, herkomstig uit het tijdperk der Romeinsche overheersching. 
Toen zijn woord eenige vrucht had gedaan, wijdde de H. Evangelieverkondiger dit gebouw 
tot een bedehuis ten gerieve van zijn nieuwbekeerden. 
Na verloop van tijd werd het, dewijl het aantal geloovigen steeds groeiende was, vergroot
en allengs herschapen in een kerkje, naderhand gesteld onder de aanroeping van den H. 
Lambertus-zelve. 
Tot de XIVde eeuw werd het dorp Beesel tot kerspel verheven en bleef de St. Lambertskapel
als hulpkerk voor de thans tot Reuver behoorende buurtschappen Leeuwen en Offenbeek 
bestaan. 
Habets vermeldt sub anno 1400 Bezel en Capella St. Lamberti. 
2 April 1661 werden de goederen, van lieverlede aan het eerbiedwaardig heiligdommetje 
geschonken, overgebracht op de Beeselsche kerk tot onderhoud van den kapelaan, die tevens
de St. Lambertskapel bediende. 
Habets vermeldt sub anno 1669: Onder Bezel ligt tegenover Kessel de kapel van den H. 
Lambertus, waaraan zielzorg is verbonden. Rector is er Petrus Jacobs. 
16 Juli 1689 geeft Karel II, koning van Spanje en hertog van Gelder, aan den toenmaligeu 
kapelaan-rector Joês Beurskens "Octroij om een vrije jaer-ende peerdemerckt" tot 
onderhoud van de "door ouderdom ende crijgstroubelen ondercommen ende geruineerde" kapel,
welke "volgens de gemeijne traditie van alle waerschijnelyckheid ware gebouwd in den 
tijdt als wanneer deze landen alnocli lieijdens waeren, ende nas de bekeeringe in dezelve
den eersten Christelijcken ende Catholijken Oodtsdienst were begonst." 
19 Mei 1787 kwam het St. Lambertuskerkje in het bezit van een eigen en onafhankelijk 
zielzorger. 
Toen in 1830 de kapel, die reeds zooveel dagen en vlagen getrotseerd had, bouwvallig 
bleek, verrees er weldra een nieuw tempelgebouw op de plaats, waar zich inmiddels 
tusschen genoemde gehuchten in, een niet onaanzienlijke kom had gevormd. 
Op den St. Lambertusheuvel bouwde men in 1845 — Reuver was in 1834 zelfstandig kerspel 
geworden — van de keien der aloude, een kleinere kapel, die de herinnering aan het 
roemrijk verleden bij de nakomelingschap levendig hield. 
Sedert in 1896 het jubilée van 's grooten Lambertus' marteldood was gevierd, werd de 
toeloop naar die heilige plek zoo groot, dat men besloot, met behoud van het bestaande 
gebouwtje, een ruimere bidplaats daaraan te verbinden. 
Deze nieuwe kapel nu volgens teekening van den heer J. Gielen te Kessel gebouwd, zal 
Zondag 17. dezer, met verlof van Z.D.H. den bisschop van Roermond, worden ingezegend. 

Bij 't ontgraven van den bodem werden de grondslagen der aloude kapel blootgelegd. 
Evenals van het gebouw zelf bestond het metselwerk der fundeeringen uit zware keien, met 
meel en kalkmortel tot een schier niet te klooven geheel samengegoten. 
Ook vonden wij er een groote menigte brokstukken van Romeinsche dakpannen, tegulae en 
imbrices, alsmede op verschillende plaatsen beenderen, bijna heel vergaan, doch nog 
duidelijk te onderkennen als afkomstig van lijken, zeer lang geleden daar begraven. 
Dit staaft de aloude in de oorkonden opgeteekende overlevering, dat in de hooge oudheid 
daar een Romeinsch gebouw heeft gelegen, en "de Capelle St. Lambert — gelijk een onzer 
bescheiden getuigt — vorhin geweest is parochiale kerk." 
Vlak bij den Lambertusheuvel ligt, thans met berkestruiken beplant, het Romeinsche 
legerkamp, waarvan in de Publications 1864 gewag wordt gemaakt. 
Alhoewel de daarin gelegen grafheuvels, tumuli, door oudheidkundigen reeds vroeger 
doorzocht, en een menigte grafurnen daaruit opgedolven werden, mocht het ons dit jaar 
gelukken, er een zestal, waaronder drie van Romeinsch baksel, met asch en gebeente 
gevuld, aan het licht te brengen. 
Hetgeen onmiskenbaar een vrij langdurig verblijf van Romeinen op Reuverschen bodem 
bewijst. 
Reuver heeft derhalve het voorrecht, in zijn St. Lambertsheuvel een plekje te bezitten, 
dat geheiligd werd door den evangelischen arbeid van den grooten Maastrichtenaar, die 
geheel een volk aan de weldaden van Christendom en beschaving deelachtig maakte. 
J. VRANCKEN. 



5 juni 1888                        ASSELT EN SWALMEN
Door het vlakke weiland achter Leeuwen, over den met een dicht kort gras begroeiden weg, 
leidt onze wandelweg ons naar Asselt, het oude Asselon. Heerlijk is ’t buiten. De zoele 
adem van een zacht windje voert ons de balsemgeuren van berkenloof tegen. De madeliefjes 
en boterbloemen schitteren als sterretjes in ’t groen, en aan ieder blaadje parelt een 
dauwdrup als een diamant in de morgenzon. Voor ons, in de frissche beemden, grazen 
talrijke schapen onder de hoede van den blauwgekielden herder en zijn rusteloozen hond. 
Rechts sluit een berkenbosch, omgeven door slanke peppelen, het vergezicht af. Waar de 
bodem rijst, liggen de ruime gebouwen van den Zijperhof, de woning van den Burgervader 
van Swalmen, tegen den zwarten achtergrond. Door het welig geboomte heen, schemert de 
grijs-roode toren van Swalmen en de oude burcht Hillenrade in zijn boschrijke omgeving; 
wenden we ons links, dan ontwaren we de schitterende wateren der Maas, en steekt het 
bescheiden torentje der Kapel van Asselt boven de eiken uit. En boven het geheele 
kleurige landschap welft zich de helderblauwe, doorzichtige lentelucht, waarin geen ander
vlekje te zien is dan de leeuwerik, die zingende opwaarts stijgt. Nooit nog kregen we dan
ook zoo’n weldoend gunstigen indruk van ’t dorpje, dan thans.
Asselt, waarheen ’t pad ons voert, is een klein Maas dorpje. Daarom spreekt de 
geschiedenis van Asselt ook van een voortdurenden strijd om ’t bestaan tegen de golven, 
van een ononderbroken kamp. Heeft de Maas aan Asselt in vroegere dagen veel zegen 
gebracht, toen het de stapelplaats voor den Maashandel met de Rhijn-provincie was, 
dikwijls hebben hare wateren kerkje en woningen met vernieling bedreigd, en menige bange 
nacht is door de Asselder inwoners doorgebracht, als de hoogopgezette golven met alle 
kracht de grijze muren van hun kerkje bereikten.
De Maas is hier met hare woelige wateren vrij onbestendig in haar loop geweest. Menigwerf
heeft ze haar bed verplaatst; vroeger bespoelde zij den voet van het kerkje. Toen lag de 
oever der overzijde ter plaatse, waar thans de Asseltsche oever ligt. Een paar diepe 
slakken, met rietpollen en waterplanten begroeid, duiden thans nog de plaats aan, waar 
vroeger de schepen met hun last ankerden aan de losplaats. In lateren tijd baande zich de
felle stroom bij het kerkje een anderen weg, meer op Buggenum aan en verliet het oude 
bed. Volgens eene oude kaart, op het raadhuis te Swalmen aanwezig, vormde zich tusschen 
den ouden en nieuwen arm een groote uiterwaard, de Buggenummer Tolwaard geheeten. 
Tegenover de verderop gelegen huizen van Asselt, aan ’t zoogenaamde Gebrouwhuis, dat we 
straks zullen passeeren, drong de Maas op de huizen aan, en knaagde met onwederstaanbare,
langzaam werkende kracht aan den oever, die de huizen steunde. De grond, over eene 
breedte van meer dan zestig meter, en drie huizen verdwenen in de wateren der Maas en 
eerst thans, nu de gemeente tot behoud der andere huizen een kolossale steenen 
beschoeiing aangelegd heeft, is de grootste kracht der golven gebroken.
Ook de lage weiden en de zware kleilanden, die we straks doortrokken en de zoogenaamde 
Voelbeemden zijn voor eeuwen uit het wisselend bed der Maas ontstaan.
Het kapelletje van Asselt ligt op eene ommuurde hoogte, het is een zeer oud, onderkelderd
gebouwtje. Zijne ligging aan de Maas, het materiaal zijner muren, dat uit een mengsel van
ruwe veldkeien en Romeinsche pannen bestaat, aaneengegoten met kalk, geven veel grond 
voor de onderstelling, dat ’t van Romeinschen oorsprong is; ook de overlevering zegt, dat
het een oud tolkantoor der Romeinen zou zijn; de naam "Tolwaard", die de weide, bij het 
kerkje gelegen draagt pleit voor die veronderstelling. Later zou het in een kerkje 
veranderd zijn.
De deur, die kleiner is dan de oorspronkelijke, ligt naar de noordzijde in het midden van
den zijgevel.
Het gebouw bestaat uit twee deelen: een vierkant achterstuk, waarvan de oostelijke helft 
een weinig uitspringt en uit den toren, die van jongeren datum en uit baksteen 
opgetrokken is. De achterzijde van het gebouwtje draagt de sporen van restauratie.
Het kerkje, hoe klein ook, ziet er zindelijk uit. "Klein, maar rein" zou men mogen 
zeggen. Ééne zaak mogen we niet vergeten.
Het Asseltsche kerkje bezit een kunstschat, welbekend en hooggeschat bij de Limburgsche 
kunstliefhebbers. ’t Is een afbeeldsel van den stervenden Christus aan het kruis, eene 
schilderij zoo aangrijpend schoon, dat men het onmiddellijk voor ’t werk van een 
meesterhand verklaart. Het lichamelijk lijden van den Godmensch, de zielesmart van den 
Verlosser, zijn zoo meesterlijk op het schoone gelaat en in de edele vormen van het 
lichaam weergegeven, dat de aanblik roert en treft. In zijne nederige omgeving en oude 
lijst spreekt het meesterwerk van den schilder tot het gemoed, en de indruk dien het 
maakt, prent zich diep in den geest des beschouwers.
De schilderij moet, dunkt ons, wel een geschenk zijn van de vroegere heeren van 
Hillenrade. Hoe zou ’t nederige kerkje anders in ’t bezit van een dergelijk juweeltje 
geraakt kunnen zijn.
Aan den voet der grijze muren van het kapelletje vinden de overledenen van het dorpje 
hunne laatste rustplaats. Vroegtijdig al schijnt die hoog gelegen plek reeds als 
begraafplaats dienst gedaan te hebben, want in den voormuur van den toren vinden we een 
hardsteen ingemetseld, waarop in gothieke letters het opschrift gebeiteld staat "Beet 
russe myt hare kyderen". Naar den vorm van ’t schrift te zien, kan de steen wel uit het 
laatst der 15e eeuw dateeren. Volgens de overlevering zou deze steen daar geplaatst zijn 
ter herinnering aan een moeder, die met hare kinderen, door een ongelukkig toeval, bij 



een brand omkwamen. Dat die familie, "Russe of Ruesen" hier inheemsch was, bewijst een 
ander kruis daar tegenover, met het jaartal 1558, en het opschrift "Jan Ruesen". De 
andere steenen kruisjes melden ons, dat daaronder in 1615 Willem Quiten, in 1629 Geurdt 
Quiten, leden eener Asseltsche familie en in 1616 Geurdt Lomen ten eeuwigen slaap besteld
waren.
Van de begraafplaats dalen we weer af tot den zandigen dorpsweg, en gaan we tusschen 
hagen van bloeienden hagedoorn aan den eenen en langs het hooggelegen bouwland aan de 
anderen kant, naar de witte huizen aan de Maas om daar een oogenblik te verpoozen. Boven 
op de hoogte, hoog en droog, maar wel wat luchtig, ligt de rectorswoning, een nieuw 
gebouw. Bij zoo’n fraai rectoraat behoorde natuurlijk ook een mooier kerkje, want ’t 
gebouwtje is wel wat klein en oud voor Asselt, en toch zouden we het oude kerkje met zijn
stompen toren en zijn ruwe muren in zijne schilderachtige omgeving ongaarne missen. 
Asselt met een nieuw kerkje zou het eigenaardige Asselt niet meer zijn.
Van uit de ramen der zindelijke gelagkamer bij moeder Theelen hebben we een ruim uitzicht
op den omtrek.
Achter de groote uiterwaarden aan de overzijde der Maas liggen in rei de torens van Horn,
Buggenum, Haelen, Nunhem en Neer tegen den boschrijken achtergrond. Lang willen we ons 
niet in ’t vergezicht verlustigen, maar gaan door het Gebrouwhuis-Veld, op Genaenhof toe.
Door het korenrijke veld passeeren we links Genaenhof (ouden hof) en rechts Genoenhof 
(nieuwen hof) en zien voor ons de ruïne, die we zoo vaak van af den spoorweg, die er 
dicht langs loopt, uit de hoogte opnamen. Dit is de Ouburg, vroeger de zetelplaats der 
adellijke familie van Swalmen. Wellicht is dit ook ’t Stamhuis der 6e abdis van ’t 
adellijk convent te Roermond, Elisabeth de Swalmen, die omstreeks 1293 leefde. Later 
behoorde het huis aan de familie Van Oest, en kwam daarna aan de familie Schenck van 
Nijdeggen en de Hoensbroeck. Het behoorde reeds in 1381 bij Hillenrade.
Uit de archiefstukken moeten we wel besluiten, dat de Ouborg een riddermatig huis of 
kasteel geweest is alhoewel dan ook klein van omvang. Een kleine dikke toren vormt de 
voorzijde van een vijfhoekige met dikke muren omsloten ruimte, vroeger geheel door de 
Swalm omspoeld. De toren van zijn dak beroofd, is door een ingebroken opening 
toegankelijk en kon vroeger beklommen worden door middel van een steenen wenteltrap, 
waarvan nog de overblijfselen te zien zijn. Reeds in de 16e eeuw was Ouborg of het huis 
Rothem, zooals het ook wel genoemd wordt, verwoest. Weinig bescheiden zijn omtrent de 
verwoesting der sterkte tot ons gekomen. Thans bespoelt de murmelende Swalm met hare 
golfjes nog slechts de eene zijde van de fraaie ruïne. Eenige geknotte eiken en kanada’s,
een bruggetje en fraaien achtergrond stoffeeren het landschapje, waarop door de schilders
de ruïne gewoonlijk als middenpunt gekozen wordt. Door de Viaduct, langs de beek op, wend
ons pad naar Swalmen en brengt ons op de Markt.
De Markt, waaraan ’t Raadhuis en de kerk liggen, is niet het aantrekkelijkste deel van 
Swalmen. Slechts eene linde heft zijn langen plechtigen stam omhoog op het vierkante 
plein, waarvan het uitzicht der huizen weinig de welvaart doen zien, die in het dorp 
heerscht. De linde is vreemdsoortig geschoren en de onderste kroon is tot eene soort vlak
gebogen en vergroeid. Als curiositeit werd ons medegedeeld, dat de Fanfare, in den tijd, 
dat ze onder de thans nog geroemde directie van den Heer Sagers stond, eens een 
zonderlingen inval gehad heeft. Staande op die kroon gaf ze een concert, dat de 
executanten, zoowel als het publiek, uitstekend moet bevallen zijn. In vroeger tijd gaf 
dezelfde Fanfare op den 1en Mei in het prachtige Bosch van Hillenrade een concert; thans 
echter schijnt dit gebruik te niet gegaan te zijn.
We treden nu door den boog der secretarie heen, om de kerk eens op te nemen.
De kerk van Swalmen is een oud gebouw. In 1452 reeds was de kerk bouwvallig; toen al werd
aan de gemeente door Hertog Arnold toegestaan, 25 bunder gemeentegrond te verkoopen, om 
uit de opbrengst de kerk te herbouwen. In 1493 werd de kerk door een Roermondsch burger, 
Michiel van der Sterren, voor 28 Rhijnsche gulden hersteld. Het Asseltsche kerkje schijnt
de moederkerk te zijn van die van Swalmen. In 1293 toch komt reeds voor Mathias, pastoor 
van Asselt en Swalmen.  
12 juni 1888  De kerk van Swalmen is door het inbreken van Gothieke ramen en bogen 
vervormd tot eene Gothieke kerk. Door bijbouw is de grondvorm zelfs niet eens meer 
behouden. Van binnen valt ze niet mede. Erg zindelijk wordt het Godshuis niet 
onderhouden, althans we gaan over eene vingerdikke laag zand en stof.
De drie altaren zijn in renaissance stijl opgetrokken. Het midden-altaar prijkt met een 
vrij goede schilderij, het H. Avondmaal voorstellende, en met het wapen van de schenkers 
van het altaar, der Schenck van Nijdeggen en der Hoensbroeck’s.
Het zijaltaar, gewijd aan St. George, den patroon der ridders, geeft als altaarstuk een 
schilderij te zien, den H. Georgius in kamp met den draak voorstellende. De schilder 
heeft bepaald nooit de moeite genomen, de vormen van een paard goed te bestudeeren, 
anders zou hij den H. Georgius, die meer van een gewoon Landsknecht dan van een fier 
ridder heeft, niet op een dergelijk ros ten drakenkamp uitgezonden hebben.
Onder den toren hing vroeger een teenen of biezen draak die door de  jongelieden van 
Swalmen evenals dit thans nog te Beesel om de zeven jaren geschiedt, in triomf door het 
dorp gevoerd werd, en daarna door lanssteken geveld. Die eeuwenoude gewoonte is echter 
sinds jaren in onbruik geraakt.
Het orgel draagt de wapens van Schenck en Hoensbroeck, evenals het schoone marmeren 



wijwatervat.
Onder het orgel moet volgens de overlevering ring een Oostenrijksche generaal begraven 
zijn, die in een gevecht bij Swalmen gesneuveld is. Steen noch inschrift wijzen zijne 
grafstede aan. Meer merkwaardigs vinden we niet en door het lage portaaltje komen we weer
op het hooge kerkhof.
Met een van Swalmens autoriteiten, die de beleefdheid had ons te vergezellen, klommen we 
naar de secretarie. Hier werd ons een schoone atlas kaarten uit het einde der vorige eeuw
getoond, die al de perceelen tot de heerlijkheid Asselt, Swalmen en Hillenrade 
behoorende, bevat. Voorts is hier een galgenketting aanwezig, eenige jaren geleden op 
Grietjesgericht gevonden.
Aan de grenzen der gemeente, aan den Boschberg, lag in vroeger tijden de gerechtsplaats, 
thans nog bij ’t volk bekend onder den naam van Grietjesgericht. Daar werden de 
boosdoeners "aan den lijve met het koord of het zwaard tusschen hoofd en hals gericht, 
tot de dood er op volgde."
Een duidelijk getuigenis, dat er op deze plaats doodvonnissen voltrokken zijn, vonden 
eenige arbeiders, die voor een vijftal jaren daar bezig waren met het planten van dennen.
Bij het graven stieten zij met de schop op een doodshoofd met nekbeen; hieraan was nog de
ketting bevestigd, die eens de treurige bestemming gehad heeft om het lijk van den 
misdadiger na afloop der terechtstelling aan de galg te bevestigen. Het bekkeneel werd 
door een der arbeiders door een slag met de schop tot stof geslagen. De ketting werd 
bewaard.
De oude archiefstukken van Swalmen zijn op aanvrage allen naar Maastricht gezonden; 
slechts enkele gildestukken zijn nog aanwezig.
De schutterijen te Swalmen waren van zeer ouden datum; hunne geschiedenis verloor zich in
den nacht der middeleeuwen. Wel is het schoone koningszilver, dat bij ’t plechtige 
vogelschieten en in de processie borst en schouder van den schutterkoning dekte, in de 
smeltkroes terechtgekomen, en zijn de Schuttenkamp, Schuttenheide en andere goederen 
thans in vreemde handen overgegaan, maar toch zou men uit den hoogen Schutsboom, die we 
van verre in ’t dorp in de lucht zien rijzen, moeten besluiten dat de ambitie der oude 
"schutten" nog niet geheel uitgedoofd is. De gildebroeders van St. Joris van Swalmen 
waren oudtijds niet alleen vroolijke lieden, maar ook zuinige bestierders van hunne 
inkomsten.
De gilderekeningen bewijzen toch, dat ’t er op hunne vergaderingen lustig toeging. De 
kruik met ’t schuimende gerstenat ging er lustig rond, en de vedel noodigde de jongere 
broeders met hunne schoonen vroolijk ten dans. En zuinig waren zo bij al die 
uitspanningen, want ze brouwden zelf hun bier, kochten hiervoor het mout, de hop, gaven 
den brouwer een vast loon en, accuraat als ze waren, vergoedden ze hem zelfs zijn vuur en
licht. Daarenboven beschonken ze hem als hij ’s nachts door moest brouwen nog met een 
fiksche pint schnaps of "waggelwater". Veel bijzonders is er op het kleine raadhuis niet 
meer te zien; weinig is er van de vroegere heerlijkheid overgebleven. De gemeente bezit 
zelfs geen wapen, zelfs geen zegelstempel meer.
Een weinig van het raadhuis, meer op Roermond aan, ligt het riviertje, waarnaar het dorp 
zijn naam draagt. De Swalm is eene heldere, snelstroomende beek, die uit de lage streken 
achter Wegberg bij het slot Tusschenbroek zijn oorsprong neemt; ze loopt door de poelen 
en meertjes bij Brempt langs Bruggen door de heide op Swalmen aan, langs de oude 
Romeinsche begraafplaats en doorstroomt het dorp om een weinig bezuiden Hanssum onder 
Neer zich in de Maas te storten. De beek doorstroomt eene lengte van 30 kilometer. Te 
Swalmen vloeit ze onder eene brug door, waarop een standbeeldje staat.
Het beeld stelt den H. Joh. Nepomucenus voor, en werd in 1823 geschonken door een Luiker 
Heer. Deze had hier een handelshuis, waarmede hij zaken deed en waardoor hij dikwijls te 
Swalmen moest zijn. Hij schonk het beeld ter gedachtenis aan eene gelukkige redding uit 
de Maas, waarin hij bij toeval geraakt was. Over de steenen brug der Swalm weet men bij 
overlevering nog te verhalen, hoe de Franschen ze in 1791, toen de Pruisen hen kort op de
hielen zaten, deze afbraken om hen zoo den overtocht nog zooveel mogelijk te beletten.
Een gewonde Franschman moest, toen het fransche leger de brug overgetrokken was, door 
zijne kwetsuren achterblijven, en verborg zich in een bijenhut kort bij de brug. Toen de 
Pruisen kwamen, laadde hij zijn geweer, en schoot uit den troep Pruissen er een neder. 
Hij hield zich aan ’t vuren, en door zijne gedekte opstelling wist men in ’t begin niet 
van waar de welgemikte schoten vielen; eerst toen de Franschman zeven Pruisen door zijne 
schoten neergeveld had, kon men hem na ’t herstel der brug bereiken; de dappere Françoos 
werd daarop door de verwoede Pruisen neergesabeld.
Op de brug heeft men een aantrekkelijk gezicht op de Swalm en omliggende gebouwen. Voor 
ons zien we de Swalm haar schuimend water in een zijtak over een afsluiting neerplassen; 
langs den hoofdtak ligt onmiddellijk bij ons een bedrijvige houtzaagmolen, waarvan het 
vroegere klapperende waterrad vervangen werd door eene dampende stoommachine. Verder door
zien we de statige boomen van den Venloschen weg, en daarachter zenden een paar 
pannenfabrieken dikke rookwolken uit hunne lage zwarte schoorsteenen in de lucht. Bij dit
alles hebben we nog het gezicht op een paar tuinen, waarin de appel- en peerebloesem, de 
boomen met een doorzichtig wit en rose kleed schijnen te bedekken.
De nijverheid heeft in Swalmen door de verhooging der invoerrechten een gevoeligen knak 
gekregen. Om hiervan een voorbeeld aan te halen behoeven we alleen de fabriek van den 



heer Königs te citeeren, die naar de inrichting te zien wel de grootste of in ieder geval
een der voornaamste stoomhoutzagerijen van Limburg is. Het meeste gezaagd hout werd 
vroeger naar de Rhijnstreek verzonden; de industrie had door den grooten afzet eene hooge
vlucht genomen. Vele handen vonden in de fabriek werk en brood. Zoodra echter werden in 
Pruisen de verhoogde invoerrechten niet geheven, van 1 mark per 100 kilo, of de 
Duitschers kwamen niet meer koopen, en de fabrikanten konden alleen de beste kwaliteit 
planken slechts met geringe winst blijven uitvoeren. ’t Is dan ook niet te verwonderen 
dat in Holland honderden zagerijen stil liggen, te meer wijl de Duitschers gezaagd hout 
bij scheepsladingen in Holland mogen invoeren. Vroeger werden in deze fabriek ook vele 
landbouwwerktuigen vervaardigd, die meest aan Pruisische landbouwers in de 
grensdistricten geleverd werden. Toen deze machinen echter met f 1.80 de 100 kilo belast 
werden, was geen invoer meer mogelijk. De kleinste dorschmachine toch weegt al licht een 
700 kilo. Zelfs ging de Duitsche fiscus zoo ver, dat van werktuigen, die reparatie 
moesten ondergaan, bij terugkomst op nieuw recht werd geheven, wat het lastige gevolg 
had, dat de Nederlandsche werklieden ze op Duitsch grondgebied moesten gaan herstellen. 
Om het dezen werklieden nog lastiger te maken, dwong men hen nog tot een 
Beroepsbelasting, die ook niet malsch was. Zoo beschermt Duitschland zijne industrie. 
Door de aanhaling dezer voorbeelden willen wij hierbij niet betoogen, dat deze 
bescherming een gezonde toestand verwekt en dat de industrie, die aldus met kunst en 
vliegwerk geholpen wordt, krachtig zal bloeien, maar we meenen toch uit deze vrij 
sprekende voorbeelden te moeten besluiten, dat heffing van beschermende rechten als 
revanche-middel het eenige middel is, om de kleine industrie langs de grenzen te redden.
En wat ’t fraaiste is van de Duitschers, zij weten precies wat ze niet moeten belasten; 
datgene, wat ze voor den landbouw noodig hebben en hier halen, is vrij; op veevoeder b.v.
wordt geen invoerrecht geheven, wat tengevolge heeft, dat de Rhijnlanders in en om 
Roermond al het noodige opkoopen tegen hooge prijzen, waardoor hier menigmaal een te kort
ontstaat. Op kalk voor den landbouw, die op de goedkoopste wijze langs de Maas tot Asselt
komt, en verder per as vervoerd wordt, heft men eveneens geen recht; en dit alles 
geschiedt met het goede doel, om den landbouw, de groote bron van volkswelvaart, te 
beschermen en bij te staan in dezen calamiteusen tijd.
Na deze kleine economische uitweiding, waartoe onze opmerkingen ons als ’t ware van zelf 
voerden, willen we nog eenige oogenblikken bij onzen vriendelijken begeleider, den 
secretaris, verwijlen. Hier hebben we gelegenheid om te zien, hoe heerlijke uitkomsten de
degelijke lessen, door den wandelleeraar in de fruitboomteelt gegeven, opleveren. Tal van
prachtige ooftboomen in allerlei vorm en verscheidenheid troffen we aan, maar allen 
beloofden door de wetenschappelijke behandeling, die ze ondergingen, ook dubbel zoo veel 
fruit als andere boomen, die men hier en daar aan hun lot overgelaten zag. Hoe jammer is 
’t, dat die cursussen niet overal met die hooge belangstelling gevolgd worden, die ze 
werkelijk verdienen.
We bezochten hierna nog de grisaille-glasfabriek, doorwandelden ’t dorp, en de schoone 
laan naar Roermond lag voor ons. Dicht bij den grooten weg naar Roermond ligt de groote 
hoeve Beckerhof, geheel in grachten of weijers. Door deze afsluiting kon men vroeger, als
krijgsgevaar duchtte, vee en have beter in veiligheid brengen, en aan de roofzieke handen
der soldaten onttrekken.
Dergelijke verschanste hoeven vond men in den omstreken van Roermond en speciaal in de 
omstreken van Swalmen meer, zooals b.v. Boschhof [Baxhof] bij Schoolbroek gelegen, de 
gebrande Weijer onder Roermond, de weijer onder Maasniel, eene hofstede aan ’t Gebroek 
enz. In het Schoolbroek, dat oudtijds aan Beesel en Swalmen behoorde, had men vroeger nog
een schans, waarin ’s nachts ’t vee gedreven kon worden. Van ’t Schoolbroek deelde men 
ons ter loops nog de volgende eigenaardigheid mede. Om twisten tusschen de inwoners van 
Beesel en Swalmen te voorkomen, was bij bezegelde brieven bepaald, dat Swalmen ’s morgens
tot 12 uur meester was in ’t Broek, terwijl Beesel des middags zijn recht van eigendom 
kon laten gelden.
Aan het einde van Swalmen gekomen, nemen we afscheid van onzen vriendelijken gids, met de
belofte van een nader bezoek.
Het lieve lentezonnetje was in den tijd onzer wandeling reeds zoo hoog gestegen, dat de 
schaduw die de fraaie iepenboomen langs de lange laan naar Roermond op den weg werpen, 
ons zeer welkom was.
De trein snort ons voorbij en roept ons een ode aan Swalmen in de  herinnering terug, die
een landelijk genie aan zijne medeburgers in 1863 ten beste gaf en waarin hij Swalmen in 
de volgende gevoelvolle verzen beschrijft, die we hier letterlijk laten volgen. B
 
Nieuw Loflied van Swalmen.
Heffen wij een loflied aan  Van ’t schilderachtig Swalmen,  Waar Swalm en Maas te zamen 
vloeit,  En beurtelings den grond besproeit,  Daar prijkt het dorp Swalmen.
 
Dierbaar is voor mij die plaats,  Alwaar ik ben geboren,  De plek waar eens mijn wieg op 
stond,  Is ook voor mij de schoonste grond,  Deez kan mij bekoren.
 
Hier wonen mijne ouders lief,  Mijn vrienden en mijn magen,  Die in ’t prilste mijner 
jeugd  Mij aanwakkeren tot de deugd  En staag zorg voor mij dragen.



 
Hier ligt de oude dorpschool,  Alwaar ik leerde lezen,  Schrijven en cijferen op de leij
Om nuttig lid der maatschappij  Ook later eens te wezen.
 
Ginds rijst die hooge grootsche kerk  Met haren schoonen toren,  Hier leerde ik de 
christe leer  En deed er mijn Communie weleer,  Hier ben ik ook herboren.
 
Hier heb ik verkeerd als kind  Met mijne speelgenooten,  En nieuwe vriendschap naderhand
Ook met de vrienden van mijn land  Nauwer aangesloten.
 
Nergens kan ik in de buurt  Zijn weerga vinden,  Met zijn kasteel en kaplanie
Zijn raadhuis en pastorie  En op de Markt een linde.
 
Hier stort de Swalm haren vloed  In gindsche Maas ter neder,  En spiegelt alles in haar 
schoot  Wat zich op haren weg aanbood,  Zwelt en krimpt dan weder.
 
Zij is een zoo nuttig rivier  Dat niemand haar kan missen,  Zij biedt ons vele diensten 
aan  En maalt voor elk gezin het graan,  Schenkt ons daarbij haar visschen.
 
Zij schaft ons olie voor de lamp  En aan al de omstreken,  Ik wacht den tweeden slag maar
af,  Het is weldaad wat zij ons gaf,  En zien den olie leken.
 
Zoo rolt zij hare waters voort!  Midden door het dorp henen  Hetwelk zij in twee verdeelt
En een schoon brug nog meer vereêld  Van Joannes Nepomucenus
 
Langs Swalms snel en heldre stroom  Daar zitten wij te drinken,  En zingen liedren van 
ons land  Ons instrumenten in de hand,  Laten ’t Harmonisch klinken.

Swalmens omstreken zijn ook schoon,  Met zijne wandelwegen,  Zijn boscaden uren lang,
Der Nachtegalen zoet gezang,  En heerelijke dreven.
 
Swalmen kan ja ook gerust  Met zijne velden prijken,  Hier drijft de Maas, hier loopt ’t 
Spoor  In heel zijn lengte Swalmen door  Natuur en konst verrijken.
 
Daar komt het trotsch gevaarte aan,  Alleen door stoom gedreven;  Onwillekeurig blijft 
men staan,  En staart het met verwondering aan,  En zoo is het al neven.
 
Al haalt gij ook bij de steliën niet,  In woning of in kleeren,  Zij hebben ook dat 
voorrecht niet  Dat men hier op het dorp geniet,  Van vrijer te verkeeren."
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Dius apex carne effigians genetalia limi
vitali terrae conpingit sanguine gluten,
luciferax auras animantes affluit illic:
conditur enixans Adam factoris ad instar;
exiluit protoplasma solo, res nobilis usu,
dives in arbitrio radianti lumine: dehinc
ex membris Adae vas fit tum virginis Evvae:
carne creata viri dehinc copulatur eidem,
ut paradyssiaco bene lactaretur in horto.
sed de sede pia pepulit temeabile guttur,
serpentis suasu pomi suco atra propinans.
insatiatrici morti fames accidit illinc.
gavisurus ob hoc caeli fluis arce locator,
nasci pro nobis miseraris et ulcere clavi
in cruce configi: tali malagmate ininctis
una salus nobis ligno agni sanguine venit.
iucunda species: in te pia bracchia Cristi
affixa steterunt et palma beabilis, in hac
cara caro poenas inmites sustulit haustu.
arbor suavis agri, tecum nova vita paratur;
electa ut visu, sic e crucis ordine pulchra
lumen spes scutum gereris livoris ab ictu.
inmortale decus nece iusti laeta parasti.
una omnem vitam sic, crux, tua causa rigavit,
imbre cruenta pio: velis das navita portum,
tristia summerso mundasti vulnera clavo,
arbor dulcis agri, rorans e cortice nectar,
ramis de cuius vitalia crismata fragrant,
excellens cultu, diva ortu, fulgida fructu,
deliciosa cibo et per poma suavis in umbra.
en regis magni gemmamtem et nobile signum,
murus et arma viris, virtus, lux, ara precatu,
pande benigna viam, vivax et fertile lumen;
tum memor adfer opem nobis, e germine David,
in cruce rex fixus iudex cum praeerit orbi.

Dulce decus signi, via caeli, vita redempti.
In cruce mors Cristi curavit mortua mundi.
Crux pia, devotas Agnen tege cum Radegunde.
tu Fortunatum fragilem, crux sancta, tuere.
vera spes nobis ligno, agni sanguine, clavo.
arbor suavis agri, tecum nova vita paratur.

Extorquet hoc sorte dei veniabile signum
rusticulas laudes viventi reddere flatu,
in me qui regit ire lutum plasmabile numen,
portio viventum, curatio fausta medellae,
exclusor culpae, trinitas effusa, creator,
cuius honor lumen ius gloria regna coaeve.

Sic pater et genitus sic scs spiritus unus.

Eripe credentes, fidei decus, arma salutis.
Munere, Criste, tuo removetur causa reatus.

Dulce mihi lignum, pie, maius odore rosetis.
Dumosi colles lignum generastis honoris.
Ditans tampla dei crux et velamen adornas.
Ex fidei merito magnum, pie, reddis Abraham.
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DIVSAPEXCARNEEFFIGIANSGENETALIALIMI
VITALITERRAECONPINGITSANGVINEGLVTEN
LVCIFERAXAVRASANIMANTESAFFLVITILLIC
CONDITVRENIXANSADAMFACTORISADINSTAR
EXILVITPROTOPLASMASOLORESNOBILISVSV
DIVESINARBITRIORADIANTILVMINEDEHINC
EXMEMBRISADAEVASFITTVMVIRGINISEVVAE
CARNECREATAVIRIDEHINCCOPVLATVREIDEM
VTPARADYSSIACOBENELACTARETVRINHORTO
SEDDESEDEPIAPEPVLITTEMERABILEGVTTVR
SERPENTISSVASVPOMISVCOATRAPROPINANS
INSATIATRICIMORTIFAMESACCIDITILLINC
GAVISVRVSOBHOCCAELIFLVISARCELOCATOR
NASCIPRONOBISMISERARISETVLCERECLAVI
INCRVCECONFIGITALIMALAGMATEININCTIS
VNASALVSNOBISLIGNOAGNISANGVINEVENIT
IVCVNDASPECIESINTEPIABRACCHIACRISTI
AFFIXASTETERVNTETPALMABEABILISINHAC
CARACAROPOENASINMITESSVSTVLITHAVSTV
ARBORSVAVISAGRITECVMNOVAVITAPARATVR
ELECTAVTVISVSICECRVCISORDINEPVLCHRA
LVMENSPESSCVTVMGERERISLIVORISABICTV
INMORTALEDECVSNECEIVSTILAETAPARASTI
VNAOMNEMVITAMSICCRVXTVACAVSARIGAVIT
IMBRECRVENTAPIOVELISDASNAVITAPORTVM
TRISTIASVMMERSOMVNDASTIVVLNERACLAVO
ARBORDVLCISAGRIRORANSECORTICENECTAR
RAMISDECVIVSVITALIACRISMATAFRAGRANT
EXCELLENSCVLTVDIVAORTVFVLGIDAFRVCTV
DELICIOSACIBOETPERPOMASVAVISINVMBRA
ENREGISMAGNIGEMMAMTEMETNOBILESIGNVM
MVRVSETARMAVIRISVIRTVSLVXARAPRECATV
PANDEBENIGNAVIAMVIVAXETFERTILELVMEN
TVMMEMORADFEROPEMNOBISEGERMINEDAVID
INCRVCEREXFIXVSIVDEXCVMPRAEERITORBI



EXTORQVETHOCSORTEDEIVENIABILESIGNVM
RVSTICVLASLAVDESVIVENTIREDDEREFLATV
INMEQVIREGITIRELVTVMPLASMABILENVMEN
PORTIOVIVENTVMCVRATIOFAVSTAMEDELLAE
EXCLVSORCVLPAETRINITASEFFVSACREATOR
CVIVSHONORLVMENIVSGLORIAREGNACOAEVE
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