
                                                                                                                         

 
 

Sw(e)ijen, een familie uit Aijen. 

 
Inleiding. 

 

Op 16 september 1987 overleed Jan Sweijen en daarmee eindigde een periode van meer dan 

350 jaar, waarin de familie Sweijen in Aijen woonde. 

Hierna volgt een verslag van de geschiedenis van deze familie gedurende de hierboven 

genoemde tijd, waarbij overigens alleen wordt ingegaan op diegenen waarvan zeker is dat ze, 

in Aijen zijn geboren of er gedurende een langere periode hebben gewoond. 

 

De geschiedenis van de familie Sweijen begint overigens niet in Aijen, maar in Maashees. 

Hier woonde omstreeks 1625 ene Dris de Wij met zijn gezin.  

Omdat de doop-, trouw- en begraafregisters van de parochie van Geijsteren eerst op een latere 

datum zijn ingegaan, is niet alleen onbekend gedurende welke periode Dris precies heeft 

geleefd, maar zijn ook de data waarop zijn kinderen werden geboren/gedoopt onbekend.   

Uit een akte opgemaakt door de Schepenbank van Venray (no. 3825 folio 114) betreffende de  

huwelijkse voorwaarden Elisabeth Swijen is de samenstelling van het gezin van Dris de Wij 

bekend.  

Deze akte uit 1644 vermeldt dat Dris de Wij (Swijen) naast deze dochter nog drie zonen en 

twee dochters had namelijk: Geurt, Peter, Werken, Joanna en Maria. 

In dit overzicht wordt alleen ingegaan op zoon Geurt en zijn nakomelingen, omdat deze na 

zijn huwelijk met Henrisca Rutten in Aijen is gaan wonen.  

Verder vermeldt bovengenoemde akte de zinsnede “Elisabeth Dries Swijen zaliger 

naargelaten dochter”. Waaruit mag worden geconcludeerd dat Dris in 1644 niet meer leefde. 

  

Generatie I.  
 

Geurt Drijssen (Swijen), gedoopt vóór 1682 met ongetwijfeld als doopnaam Godefridus.   

Geurt is de zoon van Dris de Wij (Swijen) en Catharina N.N. 

Hij is vóór 1688 getrouwd met Henrisca Rutten die is gedoopt vóór 1682.  

Geurt is gestorven op 19-06-1665 in Aijen en begraven op 21-06-1665 te Bergen en Henrisca 

op 16-04-1697.  

Geurt Drijssen (Swijen) is een periode schepen geweest van Well, Bergen en Aijen.   

  

Uit dit huwelijk zijn geboren: 

1. Andreas (Dries) Swijen, gedoopt vóór 1682. Na zijn huwelijk vestigt hij zich in 

Vierlingsbeek.  

2. Mechtildis Swijen, gedoopt vóór 1682. 

Zij is vóór 1688 gehuwd met Peter Remmen, gedoopt vóór 1682. Zij hebben lange tijd in 

Aijen gewoond (zie aankoop boerderij).  

Zij worden niet vernoemd in de begraafregisters van de parochie in Bergen. 

Waarschijnlijk hebben ze hun laatste jaren in Uedem doorgebracht, waar hun dochter 

woonde. Of dit zo is heb ik niet kunnen achterhalen omdat alle kerkregisters uit die plaats 

verloren zijn gegaan. 

3. Rutgerus Swijen, gedoopt vóór 1682. Hij trouwt in Arcen en blijft daar na zijn huwelijk 

wonen. 

4. Catharina Swijen, gedoopt vóór 1682. Na haar huwelijk woont zij in Venray. 



                                                                                                                         

5. Joannes Sweijen, gedoopt in 1645 (zie A-2-1). 

6. Peter Swijen (De Wij), gedoopt vóór 1682 (zie A-2-2). 

7. Maria Sweijen, gedoopt vóór 1682. Zij is in Uedem gehuwd, heeft daar gewoond en is er 

waarschijnlijk ook gestorven. 

 

Omdat de dopen in de parochie van Bergen eerst vanaf 1682 zijn geregistreerd, weten we van 

de bovenvermelde kinderen van Geurt Drijssen niet wanneer zij geboren/gedoopt zijn. Ook de 

huwelijksdatums zijn niet bekend.      

 

In Bergen wordt Geurt in bijna alle officiële stukken niet als Swijen, maar als Drijssen 

vermeld.  

Deze laatste naam is een zgn. patroniem, zijnde de naam afgeleid van de voornaam van zijn 

vader, dus Driszoon oftewel Drijssen.    

 

Dat Geurt Drijssen en Geurt Swijen één en dezelfde persoon is, kunnen we o.a. vinden in de 

registers van de kerk van Bergen:  

 

Bron: Registrum Memoriale ecclesiae parochialis de Bergen, diocesie Ruraemundensis. 

Transcriptie Rien van den Brand. 

 

(8) int oudt boeck folio 5 op Rut Roevers) 

D’eerffgenaemen van Geurt Drijssen genoempt Swijen gelden alle jaers een vat rogge 

pachtmaet vuijt hunnen camp, daer het huijs op staet ende gelegen tot Aijen beneffens Geurt 

Heijlen erff en de Broeckstraet. 

Ao. 1705, den 3
e
 Januarij hefft Jan Sweijen dit gewonnen ende daer aen doen behandigen 

Geurt sijnen soen. 

Modo Geurt Wyenbergh. 

 

Anno 1665 den 19
e
 Junij heeft Geurdt Drijssen genaempt Swijen gegeven aen de kerck 

eensvijfftich guldens loopent met last van daer voor te doen houden een erffjaergetyde met 

vigilie en singende misse voor hem sijne huijsvrouwe en kinderen. 

Wordt alle jaers gehouden op sijnen sterffdagh, den 19 Junij.



                                                                                                                         

 
 

 

Grafsteen van Geurt Driessen alias Swijen, zoals nog te zien op het oude kerkhof in Bergen. 

De tekst luidt: “Anno dei 1665 den 21 juny is in den Heere verstorven Gaerd Driessen van 

Ayen anno dei 16        den          is in de Heere verstorven Hanrisken Rutten zijn echte 

huysvrouw. Godt troost de zielen”. 

De overlijdensdatum van Hanrisken is na haar dood niet meer op de grafsteen vermeld. 



                                                                                                                         

 

 

Een tweede bewijs vinden we bij de huwelijksdispensatie van zijn kleinzoon Godefridus 

Sweijen die in Geijsteren trouwt met zijn achternicht Sophia Swijen (kleindochter van Peter 

Swijen uit Maashees). 

 

. 

 

  

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankoop Hofstad door Peter Remmen en Metien Swijen. 

 

Transport van haere hooghgraeffelijcke 

Genade des Agnes Catharina vrij vre.  

   deser vrijheerlijckheijt Well ende Bergen 

   ten behoeve van Peter Remmen (cse?) 

Wij Albert van Boedinckhuijsen Scholtis, Rombolt Lenssen, Geurt Verheijen ende Herman 

Dijbels schepenen der vrijheerlijckheijt Well ende Bergen doen condt, tuijgen ende verclaeren 

dat voor ons in persoone is gecompareert de hooghgeboore vre. Agnes Catharina, gravinne 

van Valckensteijn geboore gravinne van Limborgh Bronckhorst etc. vrijvre. deser 

heerlijckheijt, geassisteert bij Jan Wilberts in desen haeren gecooren momboir ende heeft ons 

verclaert dat haere hoogh edl. in den jaere 1674 aen ende ten effelijcken behoeve van Peter 

Remmen ende Metien Swijen sijne huijsvre. heeft vercocht  seeckeren hoff genaempt de 

Hoendonck ofte Honnigen bestaende in weij ende bouwlanderijen voorts ap- ende depen- 



                                                                                                                         

-dentien gelijck hij doen ter tijt door den bouwman gebruijckt ende geboudt wirde, ende sulx 

voor eene somme van penningen waer van de voorss. vre. compte. bekende den eersten ende 

lesten penninck ontfangen te hebben, van welcke goederen alsoo haer hooghedele op dato den 

17  Xbrs 1682 te overstaen vande scholtis Wilckenhuijsen saeliger ende schepenen Rombolt 

Lenssen ende Herman Dijbels aen de voorss. Eheluijden eene gerichtelijcke opdraght heeft 

gedaen ende soo daenigen transport brieff respective door onachtsaemheijt van aencooper als 

het affsterven vande voorss. Wilckenhuijsen saeliger tot noch toe ongeperfectioneert sijnde 

gebleeven ende des niet te min de voorss. vre. compte. genegen sijnde dat de voorss. 

eheluijden eene rechtmaetige ende richtige bewaeringe mochte hebben, in der halven op 

heden den 29 Augustus 1684 noch maels voor ons Albert van Boedinckhuijsen scholtis, 

Rombolt Lenssen, Geurt Verheijen ende Herman Dijbels gecompareert, ende heeft 

vuijt crachte van twee distincte volmachten van haeren gewesenen eheheere, den heere 

Grave van Valckenstein, Limborgh ende Oberstein vrijheere tot Hogenvelt, Broeckese onder 

des selfs handt ende seegel respective op dato 14 meij 1675 ende den 28 mert 1680 gepasseert 

ende ons onderss. Gerichtspersoonen in forma gethoont, gelesen ende voorgelesen op voor- 

gaenden coop met handt halm ende monde gecedeert ende overgedraegen tot erffelijcken 

behoeff van Peter Remmen ende Metien Swijen sijne huijsvre. seeckeren bouwhoff 

genoempt de Honnigen gelegen onder dese heerlijckheijt op die conditien ende voorwaerden 

dat den voorss. Peter Remmen Metien sijne huijsvre. ofte haeren erven t’jaerlix ende 

alle jaer vande aengecochte goederen vuijt ijeder morgen soo bouw als weijlanderijen 

betimmert ofte niet betimmert aende huijse Well gehalden sullen sijn te betaelen op Sint 

Andree ad een achtendeel stuijvers tot thins, onder welcke conditie renuntieerende de voorss. 

vre. Comparante geassisteert als boven naar bestendichsten maniere rechtens op den voorss. 

bouwhoff om hier naer geen recht nochte gerechticheijt daer aen meer te behouden, alsoo dat 

wij scholtis ende schepenen de voorss.vre. compte. ende haeren erven, daer van hebben 

onterft ontguet, ende ontrechticht ende daer aen vast, stede geerft, geguet, ende hunne erven, 

voorders beloefde de voorss. vre. compte. onder verbandt als rechtens de voorss. bouwhoff 

teweeren ende guarndeeren naer vereisch die des ten rechten soude willen commen alles 

sonder Argh ofte List in oirconde der waerheijt hebbe ick scholtis mijnen seegel  

ende wij schepenen onsen gemeijn schependombs seegel op het versoeck van haere Genade 

Vrouwe Comparante hier ondergedruckt ende bij den Gerichts Secretaris onderteeckent 

gedaen op den huijse Well den 29 Augustus 

1684 ende was geseegelt met twee seegelen gedruckt in groenen wasche ondervuijthangende 

aen eenen dobben parquementen stert ende was onderteecken Joannes 

Claessen secretaris   accordeert mit sijn origineel bij mij  

       J: Claessen secret. 

 

Uit de schepenbank van Bergen: vindplaats RHCL Maastricht. 

 

In het Pacht, Cijns en Legerboek van kasteel Well wordt vermeld, dat voor bovenvermelde 

hofstad met grond aan Erfthijns betaald moest worden “alle jaer op Sint Andries ene 

achtendeel stuiver van jeder mergen so bouw- als weilant”.  

Als aanvulling is vermeld: “Dit hoff is groodt 27 morgen 30 roijen ergo jaerlix 3 stuivers,     

3 ¼  deutt.”  

 

RHCL Maastricht, Pacht, Cijns en Lagerboek kasteel Well inv.nr. 16.1112A-1 no 10.  

 

 

 

 



                                                                                                                         

Belastingen 1. 

 

Een van de belangrijkste belastingen die werden geheven in de tijd dat Geurt Swijen en zijn 

kinderen leefden, was de zgn. “schatting”, een belasting op het bezit van grond.  

In het “meetboek” werden de grondstukken vermeld die iemand bezat. Aangegeven werd niet 

alleen de omvang, maar ook de kwaliteit. 

Op grond van deze gegevens werd in het “schattingsboek” aangegeven hoeveel belasting 

hierover verschuldigd was.  

 

Onderstaande documenten zijn genomen uit het “het Schadtboeck van de vrij Heerlicheijt 

Well ende Bergen getrocken vuijt het maetboeck en gerenomen in anno 1679”.  
 

 

 

 
 

 

De getallen voor de kantlijn vermelden het aantal stuivers dat per morgen (grondeenheid) 

verschuldigd is. De belasting is niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid grond maar ook, 

zoals al vermeld, van de kwaliteit, vandaar dat het aantal stuivers per morgen verschilt. 

 

 

 

 

Getranscribeerd naar leesbaar Nederlands. 

 



                                                                                                                         

                                           Aijen 

            Geurt Drijssen genoempt Swijen erff 

12- st   Eenen werdt gelegen neffens Jan ardts en               morgen     roeden 

            Thijs franssen 2 51 

8-st      De hoffstadt tot aijen 12 45 

            den pas aent broeck 6 127 

            Den Bosch 4 82 

6-st      eenen pas achter de bongh 4 43 

            de hoffstadt ende lant aen de heijde   19 24 

4-st      het lant van Henrick van Leunen 7 133 ½ 

            Item op de evenacker een stuck bowlant 

            Gecomen van Lindert Schellbergh ende Jan Derrix  

            off Jan Daemen tot straelen groot te saemen 1 63 

            Item de helfte van de weijde met Peter Remmen 1         108   ½ 

      

            En noteeren  dat hij opt heijvelt heef laeten  

            vuijt meeten daer van de schattingen doen – 5 5/8 st.  

            die aen sijn schattinghe sijn affgetrocken, tweeten 

            opt Henrick van Leunens - 3 – merge – 62 - Roeden  

            groot thijndvrij - 75 roeden.  

 

 

 

 
 

Overzicht van de schatting (belasting) die over het grondbezit betaald moet worden. 

 

                                            

 

                                          Aijen 

De schattingen van Geurt Swijen erff 18 16 5/8 

Item van twe stucken van Jan Sennes gecocht 

Het eene op de evenacker ende groot – 2–133-roeden 

Het ander inde bant ad – 124 – roeden 1 8 3/4    
 21 5 3/8 

 

Er moet aan (grond)belasting dus 21 gulden, 5 stuijvers en 3/8 duiten worden betaald. 

 

Vervolgens blijkt uit het Schatboek ook hoe deze percelen land, na het overlijden van Geurt,  

werden verdeeld: 



                                                                                                                         

 Jan Sweijen: de hofstadt tot Aijen, de pas aent broeck, den Bosch, de Ewijde ende de 

helfte vant thijns vrij opt heijvelt. Hierbij moet wel worden aangetekend, dat Jan het 

erfdeel van zijn broer Peter  heeft overgekocht. 

 Peter Nabben, de echtgenoot van Catharina: de hofstadt aen de heijde ende het lant van 

Hendrick van Leunen. 

 Dries Swijen: de helft van het thijns vrij opt heijvelt. 

 Peter Remmen, de echtgenoot van Metje: twee stucken op den evenacker. 

 Rutgerus Swijen: de pas achter de bongh. 

 Maria Swijen: de weerdt ende het lant in de bandt. 

 

De kapel van Aijen.  

 

In Aijen staat een kleine kapel, toegewijd aan St. Antonius Abt, oftewel St. Antonius met het 

varken. Uit de gotische bouwstijl en de vorm van de gebruikte stenen zou opgemaakt kunnen 

worden dat deze kapel omstreeks 1600 is gebouwd. 

 

   

Omdat de stenen van slechte 

kwaliteit waren, werd in 1935 

besloten tot restauratie en werd de 

gehele kapel gesausd. 

 

In de dakruiter hangt een klokje 

met het opschrift:  

“Johannes. et. Henricus. a. 

Trier. Fraters. me. Fercerunt. 

Anno. 1648. S. Anthonius est 

nomen meum. Guert Driessen. 

Wercken Arndts. Capelmesters.” 

 

(bron: de Nederlandse 

Monumenten van Geschiedenis 

en Kunst, uitgegeven vanwege de 

Rijkscommissie voor de 

Monumentenzorg, deel V, de 

Provincie Limburg, tweede stuk 

Noord-Limburg 1937). 

 
 

 

Uit de tekst blijkt dat het klokje is vervaardigd door Johannes en Antonius van Trier en wat 

voor de stamboom van belang is, dat Guert Driessen, oftewel Swijen, in 1648 kerkmeester 

was in Aijen. 



                                                                                                                         

Generatie II. 
 

Zonen van Geurt Swijen  (A-1-1). 

 

Een onwettig kind?  
 

Alhoewel Rutgerus Swijen na zijn huwelijk in Arcen gaat wonen wordt hij vermeld in de 

Schepenbank van Bergen en wel met de volgende tekst: 

 

Alsoo Margareta Hendrix geboortich tot Mheer in Lande van Cleef voor eenige tijt door 

groote fleijerije naer voorgaende trouw belofte van Ruth Swijen haer heeft tot den vall laeten 

brengen ende van voornoemden Ruth Swijen beswangert is, sulx eerst daeghts daervan niet 

heeft te verwachten als de geboorte ende dat de voorschreven Margarita in [           ] compt 

dat den meergemelten Ruth Swijen van geene intentie soude wesen haer te trouwen, sulx om 

voor te comen alle meerdere inconvenientien ende daer uit morgen ofte overmorgen het 

toecommende kint niet worde gefrustreert van de successie van sijnen vaeder ende om alle 

fraude voor te commen soo heeft de voorschreven Margaretha ten dijen eijnde op heden den 

30 augusti 1684 eenen gerichelijcken arrest gedaen op alle des voorschreven Ruth Swijen soo 

gereede als ongereede goederen niet alleen vuijt redenen voorschrevene maer ook om daer 

aen te verhaelen de aenstaende craemcosten onderhalt van het kint, ende maer oock 

voldoeninge van haer een als andersints verzoeckende hiervan den [        ] gedaen te worden. 

Actum Wel ut supra (als hierboven omschreven).         

 

Wat de Schepenbank heeft beslist, heb ik niet kunnen vinden.  

 

Volgnummer A-2-1. 

 

Joannes Sweijen, gedoopt in 1645 te Bergen.  

Zoon van Geurt (Driessen)  Swijen en Henrisca Rutten.  

Op 15-06-1688 gehuwd in Bergen met Elisabeth Basten (Gerarts), gedoopt in 1663 in 

Bergen. 

Jan is begraven in Bergen op 16-12-1741 en Elisabeth op 27-05-1756 onder de naam Hubers. 

We kennen de vermoedelijke jaren waarin Joannes en Elisabeth zijn gedoopt, omdat bij hun 

overlijden wordt vermeld dat zij 96 resp. 93 jaar oud zijn.   

 

Uit dit huwelijk zijn geboren: 

1. Gerarda Sweijen, gedoopt op 19-05-1689 in Bergen (doopgetuigen Johannes Basten en 

Henrina Sweijen). 

1
e
 Huwelijk op 23-05-1719 in Bergen met Gerardus Rutten, gedoopt in Bergen op 09-

07-1683. Gerardus Rutten wordt op 25-04-1729 te Bergen begraven. 

2
e
 Huwelijk op 23-10-1729 in Bergen met Michael Kerkhof, gedoopt in Velden op 17-

05-1704. 

Gerarda wordt in Bergen begraven op 12-06-1730.  

2. Godefridus Sweijen, gedoopt op 22-03-1692. Zoals al is vermeld, trouwt deze met zijn 

achternichtje Sophia Swijen en gaat in Maashees wonen.  

3. Joannes Sweijen, gedoopt op 23-05-1695 (zie A-3-1). 

4. Henrica Sweijen, gedoopt op 11-11-1697 te Bergen (doopgetuigen Henricus Coppis loco, 

Rutgerus Swijen en Maria Sweijen).  

Gehuwd op 17-05-1729 in Bergen met Reinerus Lommen, gedoopt omstreeks 1701. 



                                                                                                                         

Henrica overlijdt bij de bevalling en is op 28-06-1738 in Bergen begraven en Reinerus 

Lommen op 22-04-1741. Bij zijn overlijden wordt vermeld dat hij 40 jaar was. 

5. Catharina Sweijen, gedoopt op 02-05-1700 te Bergen (doopgetuigen Petrus Remmen en 

Hendrina Heylen loco Catharina Sweijen). Na haar huwelijk woont zij in Well.  

6. Petronilla Sweijen, gedoopt op 27-07-1703 te Bergen (doopgetuigen Johannes van Baell 

en Johanna Basten). Na haar huwelijk woont zij in Goch.  

7. Maria Sweijen, gedoopt op 10-03-1705 in Bergen (doopgetuigen Johannes van Barlo 

loco Aartz Swijen en Catharina Swijen).  

Gehuwd op 16-01-1733 in Bergen met Henricus Rutten Wijenberg, geboren te Bergen 

op 02-07-1695. 

Maria is begraven in Bergen op 14-12-1789 en Henricus op 23-09-1757. 

8. Anna Maria Sweijen, gedoopt op 06-03-1708 te Bergen (doopgetuigen Simone Nabben 

en Wilhelmina Maes). 

Begraven op 16-03-1715 in Bergen. 

9. Mechtildis Sweijen, gedoopt op 13-02-1710 in Bergen (doopgetuigen Gerardus Franssen 

en Helena de Raedt). 

Na haar huwelijk gaat zij in Afferden wonen.  

10. Joanna Sweijen, gedoopt op 06-07-1712 te Bergen (doopgetuigen Hermanus van 

Megghden en Gertrudis Minten). 

Gehuwd op 02-05-1744 te Bergen met Segerus Geurts, en gedoopt in Bergen op 25-01-

1692. 

Joanna is begraven in Bergen op 11-01-1786 en Segerus op 03-08-1794. 

 

 

In de schepenbank van Bergen bevinden zich enkele documenten met betrekking tot Jan 

Sweijen. 

 

 

Huijlix voorwaerden van Jan Swijen ende Elisabeth Gerardts. 

 

In den naeme ons heeren Jesie Christi Amen. 

 

Condt ende kennelijck sij een jegelijck die desen sullen hooren lesen dat op huijden dato den 

vijfthienden may 1688 een eerbaerlijck ende minnelijck houwelijck is beraempt ende met eere 

gesloten tusschen Jan Swijen als bruijdegom ter eene Elisabeth Gerardts als bruijt met 

volkommen consent (toestemming) van haer ouders ten anderen belovende desen houwelijck 

naer het gebodt [       ]  ende heilige kercke te solemniseren (inzegenen) waertoe Godt wil 

verleenen sijnen seegen ende benedictie ende omme alle cquillarien ende twijsten die 

naedermaels soude ontstaen voor te koomen tusschen afsterven van dese twee toecommend 

eheluijden sonder wettige geboorte mochte oprijken soo is bij dese contract ante nuptiaal 

(voor het huwelijk gesloten) veroordeelt als volgt: 

Ten eerste is geconditioneert ende vastgestelt soo aste het gebeurde dat den bruijdegom in 

den tijt van een jaer ende een half quamende af te sterven sonder liefs erven naer dato 

voorschreven soo sal de bruijt gebeetert ende geprofijteert wesen van den bruijdegom de 

somme van achthondert guldens lichtgeldt ende deselve sullen vuytgereijckt ende betaalt 

worden naer doot van den bruijdegoms moeder mits conditie dat als dan alle bij gebraghte, 

soo gereijde als ongerede goederen sullen aen den moeder van den bruijdegom ofte sijne 

erven sullen gerestitueerd worden vuytgenomen een bed met zijn toebehoren van den 

bruijdegom sijde sal de bruijt met de voorschreven achthonderd gulden vuytgereeckt worden.    

 



                                                                                                                         

Ten tweede is geconditioneert soo aste het gebeurde dat de bruijt in den tijt van een jaer en 

een half guaen af te sterven sonder liefs erven so salden bruijdegom van de bruijt gebetert 

wesen de somma van ses hondert gulden lichtgelt ende deselve sullen vuijtgereickt ende 

betaalt worden naer doot van de voorschreven bruijts moeder mits conditie dat als dan 

gerestitueert sullen worden alle bijgebrachte goederen van de bruijt sijnde vuijtgenomen het 

bedt met sijn toebehooren sal verblijven aen den voorschreven bruijdegom voor welcke 

vuytreijckinge ende voldoeninge sich internen eenen ende sterck maecken de ouders 

voorschreven soo van bruijdegom als bruijts sijde  

 

Dit gedaen sonder arght ende list soo hebben wij voorschreven bruijdegom en bruijt dese 

contrac ante nuptiael (voor de bruiloft) soo van bruijdegoms als bruijts ouders ende vrienden 

desen voorschreven onderteeckent acum ut supra (akte als boven/ dezelfde datum) ende was 

onderteeckent J Swijen, Elisabeth Gerardts, Jan van Bael, Peterken Jans (merck x) Drijs 

Swijen, Rutgerus Swijen, Peter Remmen, Peter Nabben, Peter de Wij, Gerert Brins merckt    

Jan Franssen merckt +, Willem Driessen, Jan Heijlen, Hubertus Burggraeff vicaris in 

Afferden, Mertien Swijen, Jenneken Janssen, Catharina Swijen. 

 

Onderstaent J Claessens secre. 

 

Accoreert bij mij metsijn origineel.  J. Claessens secr.                      

 

 

Document 2. 

 

De gezondheid van Jan Sweijen. 
 

Over het algemeen zijn zaken, die door de schepenbank zijn behandeld en daardoor zijn 

opgetekend, van financiële aard. Te denken valt aan koop of verkoop van onroerend goed, 

huwelijkse voorwaarden, testament enz.  

Het is uitzonderlijk, maar gelijktijdig ook prettig, iets te vinden dat meer persoonlijk is.  

Met het onderstaand verzoek, dat Jan Sweijen richtte aan de Heer van Well en de 

Schepenbank van Well, Bergen en Aijen, krijgen we een beetje een inkijk in zijn gezondheid 

op dat moment. 

Gezien het gegeven dat hij tekent met een vingerafdruk, zal het verzoek waarschijnlijk door 

iemand anders zijn geschreven.      

 

Ter informatie, een gezworene is (op onderdelen)  een adviseur van het dorpsbestuur. 

 

  

 

 Aen sijne hooghgrafelijcke genaede den Heere 

graeve van Pas de Feuquieres, hooggebiedende 

heere deser heerlickheijt etc. ende aen een 

eersaeme gerichte deser vrijheerlickheijt Well. 

Verthoont met behoirlijcke reverentie Jan Swijen, hoe dat hij al eenen merkelijcken tijdt de 

plaetse van geswaeren heeft bedient ende sigh oock al bij naer benefens aenderen geswaerens 

heeft gevoeght om den schade ende intressen der gemeijnte voor te coemen ende af te wehren, 

ende alsoo het nu Godt den heere belieft, heeft hem voor eenige jaeren te besoecken met eene 

kranckheijt ofte swijmmelinge in sijn hooft, die hem somswielens wel voor den tijt van 

verthijen daegen besoeckt sonder hem te willen verlaeten, in der voegen ende der gestalt, dat 



                                                                                                                         

sigh selfs buijtens Huijs in velden ofer weijden niet meer en derfs betrouwen gelijck echter nu 

onlanghs voor eenen corten tijt geleeden al weder gebeurt is. Van Boxmeer coemende hem 

tweemaellen op de reijse heeft aengepackt, eerstmael bij Afferden en sigh ten huijse van den 

Capelaen aldaer heeft moeten ophouden tot dat sijne swiemelachtige flauwicheijt was 

gepasseert ende voor bij gegaen ende voor het tweedemael bij Bergen, ende sigh noch 

overgebrocht heeft (nochtans met groote moeijlickheijt) waer ten huijse van Adaem Jurgens, 

van den selve goede getuijgenisse kan geven ende nu al weder op lestenden Bergher 

kermisdaegh ten huijse van den heere Pastoor, aen taffel sittende, hem weder overcoemen 

sijnde dat hij int midden van van de maeltijt de taffel heeft moeten quiterenen sigh naer den 

schuijren heeft moeten begeven ende tot den avond daer inne heeft moeten verblieven, 

vermeijnende eenige verlaatenisse becoemen te hebben, sigh ten langen lesten op de reijse 

naer Huijs begeven hebbende ende thuijs coemende hem weder soo daenigh aengegrepen 

heeft dat hij buijten alle kennissen ende verstand was geraeckt. Alsoo dat de naebeurschap 

geroepen wierde, niet anders ende vertrouwde als dat hij dese werelt soude verlaeten ende 

naer de eeuwicheijt vertrocken hebben ende sulex (godt bettert) hem nu alle daegen al meer 

ende meer is aengrijpende, alsoo dat als wanneer buijtens Huijs is, sijne vrouwe ende 

kinderen buijten alle ruste sijn gestelt ende in groote vreese ende achterdencken sijn. 

Soo wil den selven verhoopen dat niemand hem soo hert ende tegenstrijdigh sal vallen om 

langer tot het bedienen van de geswaerend plaetse te dwingen. Omme dan totten effecte van 

een goet ende eerlijck afscheijt te geraecken heeft den suppliant sigh ten hoogheten 

genootsaeckt om him daer over aen sijne hooghgraeffelijcke genaede ende desen gerichten te 

addresen versoeckt ende bidt seer oitmoedelijck ten zijnde sijne hooghgedachten 

hooghgraeffelijcke genaede ende den eersaemen gerichte hier mede gedient sullen wesen, 

hem mitsdesen van den geswaerens Eedt te ontlasten ende weder eenen anderen bequaemen 

persoon tot geswaeren in sijne plaetse te doen aenstellen. 

Tewelck doende etc. 

 

Was getekend met een vingerafdruk. 

 

Op 18 mei 1708 wordt door Schout en Schepenen besloten acoord te gaan met het verzoek 

van Jan Sweijen om hem te ontlasten van de taak als gezworene.            

 

Verkoop van een weerdt door de erfgenamen van Seger Geurts en Joanna Sweijen. 

 

Het echtpaar Seger Geurts en Joanna Sweijen blijft kinderloos. Na het overlijden van Seger 

Geurts verkopen de erfgenamen op 29 september 1795 aan Joes Opgenoort en Maria 

Coopmans  

“ene weerdt groot ongeveer drij morgen, gelegen aan de maes onder Aijen” “welcke 

voornoemde weerdt Joes Opgenoort en Maria Coopmans ehl. ingevolge gerechtelijke 

verkoopinge van den 18 july 1795 heeft aen gekocht voor de somma van twee duijsent acht 

hondert vier en viftig guldens Cleefs”.   

 

Volgnummer A-2-2. 

 

Peter Swijen, gedoopt vóór 1682. 

Zoon van Geurt (Driessen) Swijen en Henrisca Rutten. 

Op 29-01-1690 in Weeze gehuwd met Bertha van Kempen, weduwe van Cornelius Hebben, 

waarmee zij ten minste 3 kinderen had. Twee geboren in Uedem en 1 in Weeze.  



                                                                                                                         

Omdat zowel Bertha van Kempen als Peter Swijen enkele malen worden genoemd als 

doopgetuigen in Uedem, mag worden aangenomen dat zij daar een tijd hebben gewoond en 

Bertha daar mogelijk is overleden en begraven.    

Peter is op 06-08-1726 te Bergen begraven. In het begraafboek is aangetekend dat hij 

weduwnaar is van Bertha van Kempen.  

 

Op 20 januari 1694 is Peter Swijen voor de Schepenbank van Bergen gekomen en heeft met 

volmacht van zijn echtgenote Bertien van Cempen verklaard dat hij alle goederen, die hij uit 

de erfenis van zijn ouders heeft verkregen en gelegen zijn in de heerlijkheid Well, verkocht 

heeft aan zijn broer Jan Sweijen en diens vrouw Elisabeth Gerarts.  

 

 



                                                                                                                         

Generatie III. 

 
Zoon van Joannes Sweijen (A-2-1). 

 

Volgnummer A-3-1. 
 

Joannes Sweijen, gedoopt op 23-05-1695 in Bergen (doopgetuigen Joannes van Baell loco 

Andreas Swijen en Peterken Basten).  

Zoon van Johannes Sweijen en Elisabeth Basten (Gerartz). 

Gehuwd op 21-04-1722 in Bergen met Maria Heijnen. Een doopdatum is niet bekend omdat 

in Well, het dorp waar Maria vandaan komt, de doopregisters van vóór 1725 verloren zijn 

gegaan.  

Joannes is begraven in Bergen op 21-03-1771 en Maria op 27-02-1776. 

 

Uit dit huwelijk zijn geboren: 

1. Gerardus Sweijen, gedoopt op 08-04-1732 (zie A-4-1). 

2. Godefridus Sweijen, gedoopt op 26-03-1723 (zie A-4-2). 

3. Anna Maria Sweijen, gedoopt op 06-09-1724 te Bergen (doopgetuigen Gerardus Rutten 

loco Sebastianus Heijnen en Elisabeth Sweijen-Hubers). 

Gehuwd op 20-04-1751 te Bergen met Joannes Gielen, gedoopt op 17-04-1724 te 

Bergen. 

Maria is overleden op 05-07-1804 te Bergen en Johannes begraven op 05-06-1795. 

4. Mechtildis Sweijen, gedoopt op 11-03-1726 te Bergen (doopgetuigen Joannes Sweijen sr. 

loco Michaelis Jacobs en Gerarda Swijen). 

Gehuwd op 27-04-1754 te Bergen met Henricus Rutten, gedoopt op 28-06-1727 te 

Bergen. 

Mechtildis is te Bergen overleden op 15-03-1803 en Henricus Rutten op 24-05-1805. 

Zij hebben op de Vorsthof in Aijen gewoond. 

5. Joannes Swijen, gedoopt op 17-09-1729 in Bergen. 

Van Joannes is verder niets bekend. Geen huwelijk of begraven. Gelet op de samenstelling 

van het gezin in 1745 is het waarschijnlijk dat Joannes op zeer jonge leeftijd is overleden. 

6. Joanna Sweijen, gedoopt op 24-03-1734 te Well (doopgetuigen Wilhelmus Beltjes loco 

Gerardus Sweijen en Petronilla Heijnen). 

Joanna vertrekt na haar huwelijk met Mathias in gen Rijdt naar Velden. Hier wordt zij 

op 12-06-1796 begraven.  

 



                                                                                                                         

Generatie IV. 
 

Zonen van Joannes Sweijen (A-3-1). 

 

Volgnummer A-4-1. 

 

Gerardus Sweijen, gedoopt op 08-04-1732 te Well (doopgetuigen Theodorus Coppes, Maria 

Timmermans loco Catharina Sweijen).  

Zoon van Johannes Sweijen en Maria Heijnen. 

Gehuwd op 20-04-1762 te Bergen met Wilhelmina Aerts (Arts), gedoopt op 21-07-1739 te 

Bergen. 

Gerardus heeft zowel in Well, in Bergen en in Wanssum gewoond. Hij is begraven in Well.  

 

Ofschoon Gerardus lange tijd buiten Aijen heeft gewoond en ook elders is gestorven, wordt 

hij toch vermeld, omdat zijn zoon Joannes weer in Aijen gaat wonen.  

 

Uit dit huwelijk zijn geboren: 

1. Gijsbertus Swijen, gedoopt op 21-04-1763. Hij werd gedoopt in Well en is begraven in 

Wanssum.  

2. Joannes (Gerardus) Swijen, gedoopt op 22-01-1765 (zie A-5-1). 

3. Henricus Swijen, gedoopt op 13-07-1767. Hij is gedoopt in Well en na zijn huwelijk 

verhuisd naar Meerlo, waar hij in 1817 is overleden. 

4. Joanna Catharina Swijen, gedoopt op 31-07-1769 te Well (doopgetuigen Theodorus 

Kessels en Anna Catharina Sweijen). 

In Wanssum gehuwd en daar tot haar sterven blijven wonen. 

5. Elisabeth Swijen, gedoopt op 05-03-1771 te Bergen (doopgetuigen Gerardus Lenders en 

Mechtildis Sweijen).  

Er zijn geen verdere gegevens bekend omtrent huwelijk of overlijden. Waarschijnlijk is 

Elisabeth Swijen op jonge leeftijd overleden.  

6. Johanna Swijen, gedoopt op 09-09-1772 te Wanssum (doopgetuigen Theodorus Kessels, 

Joannes Gielen en Maria Deckers). 

Heeft na haar huwelijk eerst in Wanssum en vervolgens in Well gewoond, waar zij in 

1817 is overleden.  

7. Maria Elisabeth Swijen, gedoopt op 06-12-1774 te Wanssum (doopgetuigen Theodorus 

Kessels, Henricus Rutten, Maria Deckers en Mechtildis Swijen).  

Maria Elisabeth is overleden in Lottum op 15-06-1821. 

8. Mathias Swijen, gedoopt op 18-02-1777. Mathias is ongehuwd in 1806 overleden in 

Wanssum 

9. Maria Swijen, gedoopt op 23-08-1779 te Wanssum (doopgetuigen Theodorus Kessels, 

Mathias Rieter, Maria Dekkers en Petronella Vaeghs). 

Maria is overleden in Broekhuizen op 03-09-1828.  

 

Volgnummer A-4-2. 

 

Godefridus Sweijen, gedoopt op 26-03-1723 te Bergen (doopgetuigen Joannes Sweijen sr. en 

Jenneke Jacobs).  

Zoon van Joannes Sweijen en Maria Heijnen. 

Gehuwd op 11-05-1773 te Bergen met Petronella Vaeghs, gedoopt te Well op 04-02-1741. 



                                                                                                                         

  

Zij woonden in Aijen op de Hoeningen. Geurt was dagloner. 

Geurt is overleden op 29-11-1808 te Bergen en Petronella begraven op 29-01-1797.   
 

Uit dit huwelijk zijn geboren: 

1. Johannes Swijen, gedoopt op 20-07-1774.  

2. Elisabetha Swijen, gedoopt op 31-03-1776 te Bergen (doopgetuigen Gerardus Sweijen 

en Theodora Mol). 

3. Hubertus Swijen, gedoopt op 21-10-1778  

4. Michael Swijen, gedoopt op 03-02-1781  

 

Geen van deze kinderen is in Aijen blijven wonen. 

 

Het bankwezen.  

 

Banken zoals wij die nu kennen, bestonden in deze tijd uiteraard nog niet. Indien iemand geld 

nodig had, bijv. voor de aankoop van een huis, een stuk land, of om welke andere reden dan 

ook, probeerde hij dit te lenen van privé personen of van de kerk. 

Er waren in die tijd nog nauwelijks notarissen. Een dergelijke lening werd overeengekomen 

en vastgelegd in de Schepenbank. 

Zoals momenteel bij het afsluiten van een (hypothecaire) lening, was ook in die tijd het lenen 

van geld aan een aantal voorwaarden verbonden.  

 

Een voorbeeld  hiervan vinden we in de Schepenbank van Well, Bergen en Aijen. Op 23 juli 

1793 hebben Geurt Sweijen en zijn echtgenote Petronella Vaeghs verklaard dat zij van 

Joannes Gielen en diens echtgenote Anna Maria Swijen een bedrag hebben geleend, groot 

vijfhondertvijftig guldens Cleefs.  

Afgesproken is dat zij hierover “jaarlijks aen interessen te betaelen vier gelijke guldens van 

jeeden honderd, welcke het eerstmael zullende vervallen Pinxen 1794 en soo voorts van jaar 

tot jaar te continueren”.  

Verder is afgesproken dat “de debiteuren bij deese tot een vast en speciael onderpand gesteld 

hebben hun Huijs en erven met bijgehoorig bouwland groot te saemen ses morgen” en dat 

“de debiteuren verklaeren om in val van misbetalinge zij (de crediteuren) ten alle tijden kost 

en schadeloos daeraen te konnen verhaelen”.  

Met betrekking tot de afbetaling van de schuld is vastgelegd dat “de respective aflossinge toe 

welke alle jaeren zal konnen geschieden, mits doende de debiteuren de behoorlijcke 

opkondinge drij manden voor den vervalsdag onder voorbehoud dat deselve opkortinge der 

voorschreven hoofdsomme ook de helfte zullen moogen afleggen en de andere helfte konnen 

laeten staen ofdat deeze afleggingen in twee termijnen zal moogen geschieden”.    

 

Uit bovenstaand document blijkt dat, ook al waren er nog weinig notarissen in die tijd, ook 

door schout en schepenen duidelijk de voorwaarden en verplichtingen bij een transactie 

werden vastgelegd.  

Petronella Vaegs tekent dit document met X, wat betekent dat ze het schrijven van haar naam 

niet machtig is. Zij was hiermee in deze tijd zeker geen uitzondering.  

Dit hoeft overigens niet te betekenen dat ze niet naar school is gegaan. De eerste 2 jaren 

leerde men meestal alleen lezen en pas daarna schrijven. Een andere mogelijkheid is dat zij 

wel heeft leren schrijven, maar dit verleerd is omdat zij dit in het dagelijks leven nooit hoefde 

te doen.               
 



                                                                                                                         

Generatie V. 

 
Zoon van Gerardus Sweijen (A-4-1). 

 

Volgnummer A-5-1. 

 

Joannes (Gerardus) Swijen,  gedoopt op 22-01-1765 te Well. 

Zoon van Gerard Sweijen en Wilhelmina Arts. 

In het doopboek van de parochie in Well staat hij vermeld als Gerardus. Waarschijnlijk heeft 

de pastoor bij het noteren van deze doop een fout gemaakt en hem per abuis de voornaam van 

zijn vader gegeven. Een Gerardus, die omstreeks deze tijd geboren moet zijn, staat in geen 

enkel overzicht meer vermeld, terwijl er anderzijds geen doop van Joannes, als kind van 

Gerardus en Wilhelmina, is genoteerd. In een overzicht van de bevolking uit 1810 staat 

Joannes vermeld met een leeftijd van 45 jaar. In de akte van overlijden staat dat hij op dat 

moment 66 jaar oud was. Hij moet dus in 1765 geboren/gedoopt zijn.  

Gehuwd op 09-05-1792 in Blitterswijck met Catharina Segers, gedoopt te Blitterswijck op 

08-11-1762.  

Johannes is overleden in Bergen op 14-10-1831 en Catharina op 21-10-1834.  

 

Uit dit huwelijk zijn geboren: 

1. NN levenloos geboren op 07-03-1793 te Bergen. 

2. Wilhelmus Swijen, gedoopt op 26-08-1794 in Bergen. 

Willem is op 28-09-1794 begraven in Bergen. 

3. Wilhelmina Swijen, gedoopt op 09-09-1795 te Bergen (doopgetuigen Gerardus Sweijen 

en Catharina Munickers). 

Gehuwd op 25-08-1815 te Bergen met Gerard Coppis, gedoopt in Bergen op 11-02-

1789. 

Wilhelmina is overleden op 03-06-1876 te Bergen en Gerard op 16-01-1868.  

4. Theodora Swijen, gedoopt op 07-07-1798 te Bergen (doopgetuigen Alardus Zegers en 

Catharina Swijen). 

Gehuwd op 28-04-1822 te Bergen met Johannes Derix, geboren in 1799 te Bergen 

(preciese datum niet bekend) en gestorven in Bergen op 21-05-1836. 

2
e
 Huwelijk op 21-08-1837 in Bergen met Gerard van Bommel, geboren in Bergen op 

22-05-1798. 

Zij woonden omstreeks 1839 in Aijen op huisnummer 20. 

Theodora is gestorven in Bergen op 09-12-1875 en Gerard op 18-06-1867. 

5. Gijsbertus Swijen, gedoopt op 25-01-1801 (zie A-7-1). 

6. Mathijs Sweijen, geboren op 04-11-1806 (zie A-7-2). 
 

 



                                                                                                                         

Wonen in de Hoendonck. 
 

De Hoendonck, oftewel De Hoeningen, is een gebied tussen de dorpskern van Aijen en de 

rijksweg. 

Zoals al vermeld hebben Peter Remmen en zijn vrouw Mechtildis Swijen van de gravin van 

Valckensteijn gekocht “een seeckere hoff genaempt de Hoendonck ofte Honningen bestaende 

uit een hoeve met weij- ende bouwlanderijen.” 

Na hun dood gaat, bij de verdeling van de erfenis, deze over op hun kleinkinderen Gossen en 

Maria van Megen en in een latere fase wordt de familie Houbroecks eigenaar.   

 

 
 

Huis in de Hoendonck. 

 

 

Omstreeks 1790 kopen Joannes Swijen (A-6-2) en zijn vrouw Catharina Segers grond en een 

woning in de Hoendonck.  

Na hun overlijden wordt dit perceel geërfd door hun oudste, nog levende zoon, Gijsbert 

Swijen. 

Als Gijsbert sterft, gaat het huis en een gedeelte van de grond over op zijn dochter Anna 

Catharina, gehuwd met Pieter Siebers uit Wanssum.  

Een ander gedeelte van het perceel grond in de Hoendonck, groot 2 hectaren, gaat over naar 

een van zijn andere kinderen, Engelina Swijen. Deze is gehuwd met Jan Rutten Wijenberg.  

Op het perceel wordt een huis gebouwd en het echtpaar Rutten Wijenberg verhuist van 

Bergen naar “de Hoendonck” in Aijen. 

Bij akte van 26 maart 1907 verkoopt de weduwe Engelina Rutten Wijenberg - Swijen, voor 

een bedrag van fl. 2.100,-- deze woning aan haar dochter Johanna Catharina Rutten 

Wijenberg. 



                                                                                                                         

Laatstgenoemde neemt de hypotheek die nog op het huis rust (een bedrag van fl. 550,-- 

geleend van haar oom Jan Swijen) over van haar moeder.  

 

Enkele maanden later trouwt Johanna Catharina Rutten Wijenberg met haar achterneef 

Willem Sweijen (A-8-1) en woont er dus weer een familie Sweijen op de Hoendonck. 

 

Als enige jaren later Arnoldus Sweijen, de vader van Willem, overlijdt en laatstgenoemde de 

woning van zijn vader erft/koopt, wordt het huis en de grond in de Hoendonck voor een 

bedrag van fl. 4.000,-- verkocht aan de familie Rühl.  

Op een aantal van deze transacties wordt nog teruggekomen.    

 

 

Onroerend goed van Jan Swijen (A-6-2) in 1826. 

 

Zoals al aangegeven was de omvang en de waarde van land de grondslag voor de te heffen 

belasting. 

In het archief van de gemeente Bergen zijn niet alleen van een aantal jaren de 

belastingkohieren bewaard gebleven, maar vinden we ook een opgave uit 1826 van het 

grondbezit van de inwoners. Hierna een opgave van de grond van Jan Swijen in dat jaar. 

 

Sectie-

nummer 

Grondgebied Omschrijving 

van de grond 

Grootte 

perceel 

Kwaliteits-

klasse  

Grondslag 

belasting 

335 De Honningen akkerland      25 - 32      2       6,33 

idem    idem idem 1 - 01 - 25      3      18,19 

336    idem tuin        7 - 30      3        2,30 

337    idem gebouw/schuur        2 - 20       1        0,69 

338    idem akkerland        6 - 50      3        0,97 

339    idem weide      10 - 80      3        1,51 

340    idem hooiland      32 - 10       3        9,50 

341    idem huis        8 - 50      1        2,68 

342    idem akkerland        7 - 00      2        1,75 

343    idem tuin        8 - 40      3        2,65 

344    idem gebouw/schuur             30      1        0,09 

345    idem weide        2 - 90      3        0,41 

346    idem akkerland      82 - 94      2      20,74 

idem    idem idem 3 - 31 - 76      3      49,76 

347    idem weide      88 - 10      3      12,33 

348    idem akkerland      31 - 60      2        7,90 

idem    idem idem 1 - 26 - 40        3      15,96 

349    idem idem      13 - 64      2         3,41 

idem    idem idem      54 - 56      3        8,18 

350    idem weide      53 - 90      3         7,55 

455 Het Oort    akkerland      05 - 93      2        1,48 

idem    idem idem      17 - 77      3        2,67 

456 Maas Weiden hooiland      18 - 80      3        5,57 

totaal   10 - 38 - 00     182,62 

       



                                                                                                                         

Opmerkingen: 

De grootte van het perceel wordt vermeld in morgen, roeden en meter. 

Van de op bovengenoemde manier berekende grondslag moest een bepaald percentage aan 

belasting worden betaald.   

 

 

Handtekeningen.  
 

Bij de verdeling van de nalatenschap van Joannes Swijen en Catharina Segers, opgemaakt 

door notaris Frans Roersch op 7 november 1839, wordt de akte door de kinderen van dit 

overleden echtpaar ondertekend. 

Hieruit blijkt dat zowel de vier kinderen als de aangetrouwden het schrijven machtig waren. 

Verder valt op dat door allen de naam Swijen op gelijke wijze wordt geschreven, terwijl 

Matthijs bij zijn geboorte in de burgerlijke stand als Sweijen wordt vermeld.  

 

 

 
 

Het betreft de handtekeningen van: Wilhelmina Swijen en haar man Georgius Coppis, 

Theodora Swijen en haar 2
e
 echtgenoot Gerard van Bommel, Gisbertus Swijen en Matthijs 

Sweijen. 

 

 
 



                                                                                                                         

Generatie VI. 

 
Zonen van Joannes Sweijen (A-5-1). 

 

Volgnummer A-6-1. 

 

Gijsbertus Swijen, gedoopt op 25-01-1801 te Bergen. 

Zoon van Joannes Swijen en Catharina Segers.    

Gehuwd op 30-04-1835 te Bergen met Jacoba Vermaeten, geboren in Bergen op 04-04-

1806. 

Gijsbertus is overleden in Bergen op 25-01-1872 en Jacoba op 18-12-1879. 
 

Uit dit huwelijk zijn geboren: 

1. Anna Catharina Swijen, geboren te Bergen op 19-04-1836. 

Overleden te Bergen op 02-05-1836. 

2. Joannes Swijen, geboren op 24-05-1837 (zie A-7-1). 

3. Christina Swijen, geboren te Bergen op 25-09-1839. 

Op 30-10-1869 te Bergen gehuwd met Bernardus Verbeeten, die geboren is te 

Vierlingsbeek op 04-09-1840. 

Christina is overleden te Bergen op 07-11-1919 en Bernardus op 17-07-1897. 

Zij woonden in Aijen op D huisnummer 6 en hadden daar een winkel.  

4. Anna Catharina Swijen, geboren te Bergen op 03-04-1841.  

Op 24-05-1875 te Wanssum gehuwd met Peter Nicolaas Siebers, geboren te Meerlo op 

17-12-1848. Hij was kuiper van beroep. Zij hebben een tijdje in Weeze gewoond en zijn 

daarna teruggekeerd naar Aijen, waar ze het huis van de ouders van Anna Catharina, 

gelegen op de Hoeningen, hebben geërfd.  

Catharina is overleden te Bergen op 09-10-1883 en Peter op 01-05-1919.  

5. Engelina Swijen, geboren te Bergen op 14-09-1844.  

Op 03-04-1875 in Bergen gehuwd met Johannes Rutten Wijenberg, geboren in Bergen 

op 23-11-1838. Zij woonden in Aijen op adres D huisnummer 46 (de Hoeningen). 

Johannes is overleden in Bergen op 13-01-1896 en Engelina op 04-03-1923. 

6. Gerardus Swijen, geboren op 07-12-1846. Hij is kort na zijn geboorte overleden.  

7. Johanna Swijen, geboren te Bergen op 14-01-1848. 

Op 18-04-1874 in Bergen gehuwd met Jacobis Coppis, geboren te Bergen op 04-06- 

1846. 

Johanna is overleden te Bergen 08-05-1900.  

Zij woonden in Aijen op D huisnummer 7. Haar ongehuwde broer Johannes woonde bij 

hen in. Na het overlijden van Johanna is Jacobis Coppis naar Capellen verhuisd. 
 

Verdeling nalatenschap Gijsbertus Swijen/Jacoba Vermaeten. 

Op 11 juni 1880 wordt, op verzoek van de vijf erfgenamen zijnde: Johannes, Christina, 

Catharina, Engelina, en Johanna Swijen, allen wonende te Aijen, door notaris Hermsen uit 

Vierlingsbeek de akte van scheiding en verdeling van de nalatenschap van hun ouders 

Gijsbertus Swijen en Jacoba Vermaeten opgemaakt. 

De waarde van de onroerende goederen (huis, stal en schuur en veel weide, bouw- en 

hooiland), welke onder de erfgenamen worden verdeeld, worden geschat op fl.  14.150,--. 

Verder heeft de notaris al voor fl 242,-- aan eiken bomen verkocht en bedroeg de opbrengst 

van publiekelijk verkochte inboedel en andere roerende goederen fl 1.692,80. 



                                                                                                                         

Volgnummer A-6-2. 

 

Mathijs Sweijen, geboren op 04-11-1806 te Bergen om 11.00 uur voormiddag.  

Zoon van Joannes Swijen en Catharina Segers. 

Gehuwd op 16-05-1840 te Bergen met Johanna van Issum, geboren op 05-05-1817 in 

Bergen. 

Beroep: akkerman. 

Woonde omstreeks 1839 bij zijn broer Gijsbertus in Aijen op huisnummer 24.  

Mathijs is gestorven in Bergen op 24-11-1888 om 9 uur ’s avonds en Johanna op 17-10-1882. 

 

Uit dit huwelijk zijn geboren: 

1. Anna Catharina Sweijen, geboren op 08-04-1841 te Bergen. 

Zij trouwt en gaat in Siebengewald wonen. 

2. Johannes Sweijen, geboren op 11-10-1842.  

Jan overlijdt in 1897 in Afferden. Hij was niet gehuwd. 

3. Arnoldus Sweijen, geboren op 27-11-1844 (zie A-7-2). 

4. Christiaan Sweijen, geboren op 19-01-1848.  

Christiaan trouwt in Capellen bij Geldern. Hij blijft daar met zijn gezin tot aan zijn dood 

wonen.   

5. Gerardus Sweijen, geboren op 07-02-1850 (zie A-7-3). 

6. Peter Johannes Sweijen, geboren op 15-02-1852. 

Zoals zijn broer Christiaan vertrekt ook Peter naar Capellen. Ook hij trouwt daar en blijft 

daar wonen tot zijn overlijden. 

7. Gerardus Wilhelmus Sweijen, geboren op 30-05-1854. Hij overlijdt een aantal jaren na 

zijn geboorte op 11-09-1860. 

8. Ludovicus Sweijen, geboren op 27-10-1856 (zie A-7-4).  

 

Memorie van aangifte der nalatenschap van Mathijs Sweijen, overleden te Aijen 

gemeente Bergen, den 24 november 1888. 
 

De ondergetekenden; 

1. Arnoldus Sweijen, landbouwer wonende te Aijen gemeente Bergen; 

2. Christiaan Sweijen, smid wonende te Capellen (Pruisen); 

3. Gerard Sweijen, landbouwer wonende te gezegd Aijen; 

4. Petrus Sweijen, timmerman wonende te gezegd Capellen; 

5. Ludovicus Sweijen, landbouwer wonende te Bergen en; 

6. Catharina Sweijen, weduwe van Theodorus Franken, landbouwster wonende aan de 

Groote Heide onder Siebengewald, gemeente Bergen, allen domicilie kiezende ter 

gemeente secretarie van Bergen. 

 

                                            Verklaren: 

 

Dat hun vader Mathijs Sweijen te Bergen, alwaar hij zijne laatste woonplaats had op 24 

november 1888, ab intesto, is overleden nalatende als eenige erfgenamen de zes 

bovenvermelde aangevers, alsmede zijn thans overleden zoon Jan Sweijen, die zijne 

voornoemde broeders alsmede zijne zuster tot erfgenamen naliet. 

Dat de vader-erflater bij akte van boedelverdeling volgens artikel 11van het Burgerlijk 

Wetboek, verleden voor den notaris Teulings te Afferden, den 21 September 1888 zijner 

onroerende goederen verdeelde zoals hierna zal worden medegedeeld: 



                                                                                                                         

A. Onroerende goederen gelegen onder de gemeente Bergen  

en aldaar kadastraal bekend in de Sectie F onder nummers  

349 bouwland groot 68 aren 20 centiaren, 348 bouwland  

groot 1 hectaren 50 aren gewaardeerd als eene verkoopwaarde  

ten dage van het overlijden van fl. 2.100,-- 

B. Inboedel met landbouwgereedschappen, landbouwvoorraad 

en levende have, gewaardeerd op eene verkoopwaarde ten 

dage van het overlijden van fl.    600,--       

Totaal het actief der nalatenschap – schulden en lasten  fl. 2.700,--  

 

Bij gemelde akte van boedelverdeeling werden toegescheiden aan: 

Gerard Sweijen te Aijen: 1
e
 vermelde perceel sectie F nr. 349 en 2

e
 een ter plaatse kennelijk 

afgepaald gedeelte van ongeveer 62 aren aan de zuidzijde van het perceel sectie F nr. 348 

grenzende dit gedeelte ten Noorden aan de rest van dit perceel ten Oosten aan den eigendom 

van Rutten Wijenberg ten Westen aan den gemeente-weg naar Sintelberg en ten Zuiden aan 

de eigendommen van Heijligers en de Kerk van Well en – 

Arnoldus Sweijen, te krijgen de rest van voorgezegd nummer 348 sectie F,  

onder de verplichting om in des erflaters nalatenschap in te brengen de somme 

van fl. 1.500,-- (waaraan Gerardus Sweijen fl. 900,-- en Arnoldus Sweijen fl. 600,-- moest 

bijdragen) welke door den erflater werden toegedeeld aan zijne overige kinderen. 

Wijders verklaren de aangevers dat de erflater geene goederen als erfgenaam of in 

vruchtgebruik, legaat, geen affecten of schuldvorderingen heeft nagelaten en dat door zijn 

overlijden geene periodieke uitkeringen zijn vervallen of bij opvolging zijn overgegaan. 

 

                               Bergen  den     October 1897 

        

 

   
 

Het hiervoor genoemde is niet het enige dat zij van hun ouders hebben geërfd. Na het 

overlijden van Johanna van Issum, moeder van de bovenvermelde erfgenamen, heeft, bij 

notariële akte van 18 maart 1888, al een verdeling plaatsgevonden van haar gedeelte van de 

huwelijkse boedel en van de onroerende goederen welke tot haar privaat eigendom hebben 

behoord.  



                                                                                                                         

De onroerende goederen gaan naar Gerardus en Arnoldus Sweijen, die aan ieder van hun 

zuster en broers hiervoor een bedrag van fl. 888,57 en eenzevende cent moeten betalen. 

Aan Arnoldus Sweijen wordt toebedeeld een huis, met erf, op den Suikerberg gelegen.      
 

 

 

 

 

Het gezin van Peter Johannes, zoon van Mathijs Sweijen. Hij vertrok op jonge leeftijd uit 

Aijen en vestigde zich in Capellen, waar hij trouwde en ook is overleden. Hij was 

meubelmaker van beroep.  
 

 

 

 
 

Het gezin van Peter Johannes Sweijen v.l.n.r. 

achteraan: Peter Johan, Johanna, Matthias; 

midden: Maria, vader Peter Johannes, moeder Mechtilde, Anna Gertrud; 

vooraan: Gerhard, Jakob. 



                                                                                                                         

 Generatie VII. 

 
Zoon van Gijsbertus Swijen (A-6-1). 

 

Volgnummer A-7-1. 
 

Johannes Swijen, geboren te Bergen op 24-05-1837. 

Zoon van Gijsbertus Swijen en Jacoba Vermaeten. 

Overleden te Bergen op 05-04-1923. 

Jan was ongehuwd. 

 

 

Zoon van Mathijs Sweijen (A-6-2).  

 

 

Volgnummer A-7-2. 

 

Arnoldus Sweijen, geboren op 27-11-1844 om 19.00 uur in Bergen.  

Zoon van Mathijs Sweijen en Johanna van Issum. 

Gehuwd op 28-05-1877 te Maashees en Overloon met Johanna Maria Versleijen, geboren 

in Holthees op 31-03-1848.  
Beroep: landbouwer. 

Arnoldus is overleden in Bergen op 15-04-1912 om 23.00 uur en Johanna Maria Versleijen op 

20-12-1901. 

Zij woonden in Aijen op D huisnummer 43. 

 

Uit dit huwelijk zijn geboren: 

1. Willem Sweijen, geboren op 06-03-1878 (zie A-8-1). 

2. Peter Johannes Sweijen, geboren op 18-04-1880. 

Hij is op 14-jarige leeftijd overleden. 

3. Johanna Sweijen, geboren te Bergen op 17-11-1882. 

Overleden in Bergen op 09-09-1900. 

4. Martinus Sweijen, geboren op 16-02-1886 (zie A-8-2). 

5. Petronella Sweijen, geboren op 14-06-1890 te Bergen. 

Petronella trouwt in Grubbenvorst en is daar op 27-04-1931 overleden  
 

Volgnummer A-7-3. 

 

Gerardus Sweijen, geboren op 07-02-1850 te Bergen. 

Zoon van Mathijs Sweijen en Johanna van Issum. 

Overleden op 19-09-1923 te Bergen.  

Gerard was ongehuwd. 

Hij heeft enige tijd in Weeze gewoond maar keerde in 1890 terug naar Bergen en woonde 

daar op D huisnummer 8. Hij was ongehuwd. 
 



                                                                                                                         

 
 

Petronella Sweijen (1890 – 1931), dochter van Arnoldus Sweijen (A-7-2). 

 

 

 

Volgnummer A-7-4. 
 

Ludovicus Sweijen, geboren op 27-10-1856 te Bergen. 

Zoon van Mathijs Sweijen en Johanna van Issum. 

1
e
 Huwelijk op 15-02-1884 te Bergen met Christina Wilhelmina Frederix, geboren te 

Bergen op 18-02-1863 en overleden eveneens in Bergen op 27-02-1895. 



                                                                                                                         

2
e
 Huwelijk op 27-04-1896 te Bergen met Cristina Regina Juriens, geboren te Bergen op 

02-01-1864. 

Lodewijk is overleden op 09-02-1905 te Bergen. 

Christina Regina Juriens is op 05-11-1924 verhuisd naar Uden en daar op 06-09-1934 

overleden. 

  

Uit deze 2 huwelijken zijn geboren: 

1. Peter Johannes Sweijen, geboren op 10-11-1885 (A-8-3). 

2. Maria Josephina Sweijen, geboren te Bergen op 09-03-1888.  

Van Maria is bekend dat ze in december 1955 op de Oude Kerkstraat 5 in Bergen 

woonde. 

Zij is in het ziekenhuis in Venlo overleden op 16-08-1963 en op 20-08-1963 in Bergen 

begraven. Maria was ongehuwd. 

3. Johanna Christina Sweijen, geboren te Bergen op 09-12-1890. 

Zij is op 27-01-1891 te Bergen overleden. 

4. Johanna Christina Sweijen, geboren op 09-05-1892 te Bergen. 

Na haar huwelijk met Theodorus Koppes is zij naar Well verhuisd.   

5. Petronella Sweijen, geboren op 27-02-1895 te Bergen. 

Na haar huwelijk op 04-06-1920 met Johannes Henricus Rijniers, is zij in Bergen gaan 

wonen. 

6. Christina Mathea Sweijen, geboren op 10-03-1897 te Bergen. 

Na haar huwelijk op 26-12-1921 met Antonius Petrus Martinus Jetten, zijn zij in  

Veghel gaan wonen. 

 

Zodra na het overlijden van een van de echtgenoten, de nabestaande partner opnieuw wilde 

trouwen, moest ter bescherming van de rechten van de uit het huwelijk geboren kinderen een 

inventarisatie van bezittingen worden opgemaakt.  

Vóór het huwelijk van Ludovicus Sweijen met Christina Regina Juriens, werd op 6 april 1895 

zo’n inventarisatie verricht door notaris Teulings. 

 

Inventarisatie huisraad Ludovicus Sweijen. 

 

Heden den zesden April achttien honderd vijf en negentig. 

Ten verzoeke en in tegenwoordigheid van Lodewijk Sweijen, landbouwer wonende te Bergen 

ten deze handelende voor zooveel noodig in eigen naam en tevens als vader en wettigen voogd 

over zijn vier minderjarige kinderen genaamd, a. Peter Johannes b. Maria Josephina,  

c. Johanna Christina en d. Petronella Sweijen, geboren uit zijn huwelijk met wijlen Christina 

Frederix, welke laatste ab intestato is overleden te Bergen den zeven en twintigste Februari 

achttien honderd vijf en negentig. 

Voorts in tegenwoordigheid van Francis Roefs, kuiper, wonende te Bergen in hoedanigheid 

van toezienden voogd over genoemde minderjarigen als zoodanig benoemd en beëedigd door 

den EdelAchtbare heer Kantonrechter te Boxmeer. 

Ben ik Henricus Gerardus Maria Teulings, notaris ter standplaats Gennep in 

tegenwoordigheid der na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen ten woonhuize van den 

verzoeker te Bergen, overgegaan tot de beschrijving van alle goederen en schulden 

behoorende tot de algeheele gemeenschap van goederen die bestaan heeft tusschen verzoeker 

en wijlen zijne genoemde echtgenoote. 

De schatting der daaraan onderworpen goederen zal geschieden door Peter Juriens, 

landbouwer, wonende te Aijen, gemeente Bergen, als deskundige daartoe door den toezienden 



                                                                                                                         

voogd benoemd, ten deze mede verschenen en door den heer Kantonrechter van Boxmeer als 

zoodanig bereids beëdigd. 

De aanwijzing der goederen zal geschieden door den verzoeker, die sedert het overlijden van 

zijn echtgenoote in het bezit is gebleven der gemeenschappelijke goederen waarin gerechtigd 

zijn: de verzoeker voor de eene helft en de uit zijn gezegd huwelijk geboren kinderen, de 

minderjarigen voornoemd te samen voor de wederhelft, als erfgenamen bij versterf van hunne 

moeder.  

Waarna overgaande tot de beschrijving zijn gevonden: 

 

 

-------------------------------In de kamer rechts inkomende---------------------- 

Een kachel met toebehoren geschat vier gulden f    4,--           

een kast en een kastje op acht gulden f    8,-- 

tien stoelen en een bank op tien gulden    f  10,-- 

een tafel en een tafeltje op twee gulden vijftig cent  f    2,50 

schilderijen een spiegel, koffiemolen en een lamp op drie gulden f    3,-- 

een klok op een gulden f    1,-- 

porcelein op een gulden f    1,-- 

twee bedden met toebehoren op dertig gulden f  30,-- 

 

----------------------------------------In de keuken---------------------------------- 

een rek met tin en porcelein op twee gulden f    2,-- 

een karnmolen een kist en een kast op negen gulden f    9,-- 

koffiepotten en soepkom op vier gulden f    4,-- 

een gieter op een gulden f    1,-- 

een karn, een tobbe, ijzeren potten, lepels en vorken op zes gulden f    6,-- 

een moeston, pan en emmers op drie gulden f    3,-- 

 

----------------------------In het kamertje links inkomende----------------------- 

een bed met toebehoren op vier gulden f    4,-- 

een kist, een tafeltje en oude stoelen op twee gulden f    2,-- 

een meelkorf en baktrog op twee gulden f    2,-- 

varkensvleesch op vijf en twinfig gulden f  25,-- 

 

-----------------------------------------In den kelder------------------------------- 

een partij aardappelen op vijf gulden f     5,-- 

een pot met vet op een gulden f     1,-- 

 

--------------------------------------Op den zolder----------------------------------  

een meeltrechter, twee zeven en een wan op vier gulden f     4,-- 

een partij haver, rogge en boekweit op vijftien gulden f   15,-- 

een maat, een schoep en een zak met erwten op vier gulden f     4,-- 

enige rommel op een gulden f     1,--  

 

---------------------------------------In den stal------------------------------------- 

drie koeien en twee hokkelingen op drie honderd vijf en zeventig gulden f  375,-- 

een paard op honderd gulden f  100,-- 

twee varkens op vijf en twintig gulden f    25,-- 

emmers, schoppen, rieken en haak op drie gulden f     3,-- 

-------------------------------------------------------------transporteren  f  650,50 



                                                                                                                         

-------------------------------------------------------------transport f 650,50 

 

twee kuipen, hakselkist, en paardentuig op zeven gulden f     7,-- 

zestien kippen en een haan op acht gulden f     8,-- 

een partij hooi en stroo op zes en twintig gulden f   26,-- 

 

--------------------------------In de karschop--------------------------------------  

een lange en een korte kar en kruiwagen op vijf en veertig gulden f   45,-- 

een welboom, ploeg, egge en melkkar op zestien gulden f   16,-- 

een roeibootje op elf gulden f   11,-- 

 

-------------------------------In den schuur-----------------------------------------  

een wanmolen, snijbak en schoep op acht gulden f     8,-- 

stroo en schuurgereedschap op tien gulden f   10,-- 

 

--------------------------------In de kamer----------------------------------------- 

mannenkleederen en lijfstoebehoren op tien gulden f   10,-- 

vrouwenkleederen en lijfssieraden op vijf en twintig gulden f   25,--  

totaal der geschatte roerende goederen acht honderd zestien gulden en 

vijftig cent f 816,50 

                                                                                                                 ===== 

 

De verzoeker verklaart dat aan contante gelden aanwezig is eene som van  

tien gulden f   10,-- 

dat tot de gemeenschappelijke boedel behoren de volgende onroerende goederen gelegen in 

de gemeente Bergen 1. Een huis, schuur, stal en erf met bouwland, hooiland, weiland, 

hakhout en heide kadaster sectie E nummer 333, 334, 565, 567, 591, 652, 653, 1112, 1261, 

1262, 1458. 1459, 1610, 1611, 1212, 2034 en sectie F nummer 1810 samen ter kadastrale 

grootte van veertien Hectaren, negen en veertig Aren en vijftien Centiaren; 2. Hooiland 

kadaster sectie D nummer 1017 en 1275 samen ter kadastrale grootte van drie en negentig 

Aren vijftien Centiaren. 3. Bouwland en hooiland kadaster sectie E nummer 230, 891 en 892, 

samen ter kadastrale grootte van negen en tachtig Aren, vijftig Centiaren. 4. Hooiland 

kadaster sectie E nummer 596 ter kadastrale grootte van vijf en zestig Aren zestig Centiaren. 

 

 

Dat de begrafeniskosten van zijne echtgenoote bedragen eene som van  

Tachtig guldens f   80,-- 

 

Dat de boedel verschuldigd is: 

Aan Frederik Frederix te Bergen eene som van drie duizend zeven honderd 

gulden f 3.700,-- 

aan Gerardus Heurkens te Bergen eene som van vijf honderd gulden f    500,-- 

aan Franciscus Roefs te Bergen eene som van honderd vier  

en zestig gulden f    164,-- 

aan dokter Hermans te Gennep eene som van tien gulden f      10,-- 

 

Niets meer bevonden of aangegeven zijnde om in dezen inventaris te worden opgenomen of 

vermeld, heeft de verzoeker als zijnde sedert het overlijden van zijne echtgenoote in het bezit 

der goederen gebleven, in handen van mij notaris afgelegd den eed dat hij niets heeft 



                                                                                                                         

verduisterd noch gezien heeft, noch weet dat iets verduisterd is van hetgeen tot den 

onderwerpelijken boedel en nalatenschap behoort. 

En zijn de goederen in het bezit van den verzoeker gebleven die beloofd heeft daarvan 

rekening en verantwoording te zullen doen daar en aan wien zulks behoort. 

En is men met deze beschrijving bezig geweest, des namiddags van drie tot vier ure. 

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend. 

Waarvan akte. Gedaan en verleden te Bergen op dag, maand en jaar in het hoofd dezer 

vermeld in tegenwoordigheid van Aloijsius Wilhelmus Hubertus Maria Valk, candidaat 

notaris wonende te Gennep en Hendrikus Schelbergen, herbergier en landbouwer wonende te 

Bergen als getuigen. 

Onmiddellijk na voorlezing hebben de komparanten, de deskundige, de getuigen en de notaris 

deze akte ondertekend. 

 



                                                                                                                         

Generatie VIII. 

 
Zonen van Arnoldus Sweijen (A-7-2). 

 

Volgnummer A-8-1. 

 

Willem Sweijen, geboren op 06-03-1878 te Bergen om één uur voormiddag  

Zoon van Arnoldus Sweijen en Johanna Maria Versleijen. 

Gehuwd op 10-05-1907 te Bergen met Johanna Catharina Rutten Wijenberg, geboren in 

Bergen op 27-12-1877.  

Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-05-1907 in de St. Petruskerk te Bergen 

Beroep: landbouwer. 

Willem is in Bergen overleden op 02-09-1915 om 3.00 uur voormiddag. 

Na het overlijden van Willem Sweijen is Cato Rutten Wijenberg op 18-01-1917 hertrouwd 

met Gerardus Johannes van Bree, geboren in Sambeek op 18-06-1886.     

Jan van Bree is overleden op 30-03-1948 in Venlo en Cato op 05-07-1959 te Venray.   

 

Uit het 1
e
  huwelijk zijn geboren: 

 

1. Maria Johanna Engelina Sweijen, 

geboren op 06-07-1908 in Bergen om 

half elf voormiddag.  

Gehuwd op 22-04-1936 in Maashees en 

Overloon met Lambertus Petrus 

Theodorus Zegers, geboren in Holthees 

op 29-06-1913. 

Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 

22-04-1936 in de St. Laurentiuskerk  te 

Vierlingsbeek. 

Bér Zegers is overleden in Overloon op 

01-06-1990 en Maria op 19-06-1993 

omstreeks 17.30 uur. 

Vanaf datum huwelijk tot het vertrek 

naar het bejaardenhuis in Overloon 

hebben zij op de Vliegenberg in 

Holthees gewoond. 

2. Johannes Hermanus Sweijen, geboren 

op 18-08-1910 (zie A-9-1). 

3. Allegonda Gerarda Sweijen, geboren 

op 04-06-1914 te Bergen. 

Overleden in Bergen op 30-06-1915. 

 

  

 
 

Maria Sweijen. 



                                                                                                                         

Familierelatie.  
 

Zoals al vermeld, trouwt Willem Sweijen met Cato Rutten Wijenberg. Uit onderstaande 

trouwakte uit het kerkelijk huwelijksregister, blijkt er een familierelatie te bestaan tussen de 

beide huwelijkspartners. 

 

 

 
 

Kerkelijk huwelijksregister. 

 

 

Er wordt een “dispensatione in tertio gradu” (dispensatie in de 3
e
 graad) verleend. In de boom, 

die hieronder vermeld wordt, is te zien hoe deze familierelatie in elkaar zit. 

 

                                                     De Boom. 

 
                 Joannes Swijen       x      Catharina Segers 

 

 

 

Gijsbertus Swijen                                    broers                                          Mathijs Sweijen 

 

 

 

Engelina Swijen                                    nicht en neef                                Arnoldus Sweijen 

 

 

 

Johanna Catharina                                  huwelijk                                      Willem Sweijen 

Rutten Wijenberg          

 

 

           Willem en Johanna Catharina zijn dus achterneef en achternicht. 



                                                                                                                         

 

 

                                  Bij de doop al met elkaar verbonden. 

 

 
 

 

In het doopregister van de kerk van Bergen worden Johanna Catharina Rutten Wijenberg 

en Willem Sweijen direct na elkaar vermeld. 

Cato was op 27 december 1877 de laatste dopeling van dat jaar en Willem op 6 maart 1878 

de eerste van het daaropvolgend  jaar.   

 

 
 

Volgnummer A-8-2. 

Martinus Sweijen,  geboren te Bergen op 16-02-1886. 

Zoon van Arnoldus Sweijen en Johanna Maria Versleijen. 

Overleden op 28-04-1969 te Nijmegen.  

Tinus is niet gehuwd geweest. 

 



                                                                                                                         

Inventarisatie na het overlijden van Willem Sweijen. 
 

Op heden den dertigsten November negentien honderd vijftien des voormiddags om tien uur 

wordt door Petrus Johannes Brabers, Notaris in het Arrondisement ’s Hertogenbosch ter 

standplaats Vierlingsbeek, in het bijzijn der na te noemen getuigen, ten sterfhuizen van 

Willem Sweijen te Aijen, gemeente Bergen overgegaan tot de beschrijving der goederen 

behorend tot de ontbonden algeheele gemeenschap van goederen welke heeft bestaan 

tusschen wijlen Willem Sweijen, overleden te Aijen den tweede september negentien honderd 

vijftien en Johanna Catharina Rutten Weijenberg, hierna genoemd, zulks ten verzoeke en in 

tegenwoordigheid van Johanna Catharina Rutten Weijenberg, weduwe van Willem Sweijen 

voornoemd, zonder beroep wonende te gezegd Aijen handelende a. in eigen naam en b. als 

moeder voogdes over hare minderjarige kinderen, Maria Johanna Engelina en Johannes 

Hermanus Sweijen. 

En is ten deze medeverschenen: 

1. Peter Johannes Sweijen, landbouwer wonende te Bergen (Limburg) in zijn hoedanigheid 

van toezienden voogd over voornoemde minderjarigen. 
2. Hendrik Rutten Weijenberg, landbouwer wonende te gezegd Aijen, als schatter daartoe 

benoemd door belanghebbende en beëedigd door den Edelachtbare Heer Kantonrechter 

te Boxmeer, welke schatter verklaarde de roerende goederen te zullen waarderen op den 

door hem afgelegden eed naar hunne verkoopwaarde op gronden van recht en billikheid 

en naar zijn beste kennis. 
De aanwijzing der goederen zal geschieden door de comparante verzoekster, die in het bezit 

der goederen is en het huis bewoont waarin dezelve zich bevinden en die onder eede in 

handen van mij Notaris voor het sluiten dezer akte af te leggen verklaarde daarvan te goeder 

trouw opgave en aanwijzing te zullen doen. Alvorens tot de beschrijving over te gaan, gaven 

de comparanten te kennen: 

dat de echtelieden Sweijen-Rutten Weijenberg huwden in algehele gemeenschap van 

goederen. 

dat Willem Sweijen ab intestato overleed nalatende tot erfgenamen bij versterf  zijn beide 

kinderen, de voornoemde minderjarigen. 

Dat de boedel sedert diens overlijden eerder in waarde vermeerderde dan verminderde; 

dat de beschrijving wordt opgemaakt ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 182 juncto 

444 van het Burgerlijk Wetboek. 

Thans tot de beschrijving overgaande worden gevonden beschreven en gewaardeerd: 

 

--------------------------------In de woonkamer----------------------------------- 

Penantkastje met glas en porcelein, achttien messen, achttien lepels, 

achttien vorken en wat rommel, geschat op vijf en twintig gulden  

vijftig cent f   25,50 

tafel met tafelkleed, leunstoel en acht stoelen, dertien gulden f   13,-- 

tafel met tafelkleed, staande lamp en naaimachine, dertien gulden f   13,-- 

hanglamp, drie beelden met kastversiering, regulator, twee schilderijen, 

spiegel en crucifix, drie gulden vijftig cent f     3,50 

gordijnen, kachel, kapstok, twee kandelaars en beelden op de kast  

handvaliesje en twee paraplu’s, acht gulden vijf en zeventig cent f     8,75 

 

---------------------------------In de keuken------------------------------------- 

fornuis, tien potten met pannen, turfbak, kolenbak, emmer, pot,  

schuimlepel en droogrek, twee en twintig gulden f   22,-- 

transporteren f   85,75 



                                                                                                                         

transport f   85,75 

rekje, koffiemolen, vier koffiekannen, lantaarn, looplampje, wekker,  

broodmachine, waterkan, zes gulden vijf en zeventig cent f     6,75 

tafeltje, eikenkast, twee boterpotjes en porcelein ad zeven gulden f     7,-- 

crucifix, kapstokje, vijf stoelen, leunstoel, hanglamp, tafel met 

tafelkleed, bank, schilderijtje en spiegel, boterpotje, messen en  

gordijn acht gulden zestig cent f     8,60 

 

------------------------------In de slaapkamer------------------------------------ 

ledikant, bed en toebehoren, kinderledikant met idem vijf en  

twintig gulden f   25,-- 

kist met oude katoenen en linnen stoffen, acht gulden f     8,-- 

twee boodschappen mappen, korf, trommel en naaidoosje, fietslantaarn, 

soepterrine, rommel en stoel, twee gulden vijf en twintig cent f     2,25 

een partij worst, drie gulden f     3,-- 

schilderijtjes en twee paraplu’s, vijftig cent f     0,50 

 

---------------------------------In de opkamer-------------------------------------- 

ledikant met gordijnen, kersenhouten kast, twee vaasjes, crucifix, beeldjes, 

gordijn, kapstok, worstmachine, mand met twintig eieren, staande lamp, 

elf gulden vijf en zeventig cent f   11,75  

 

---------------------------------In den gang----------------------------------------- 

vogelkooi, vijftig cent f     0,50 

 

--------------------------------In den kelder----------------------------------------- 

aardappelen, drie kuipen, moesla met moeskuip met spek, pot met maïs 

en eenig fruit, twintig gulden f   20,-- 

pot met vet, twee koekepannen, glaswerk, boterpotje met boter, pot  

met stroop, vijf gulden f     5,-- 

 

------------------------------------Op de geut------------------------------------- 

bedflesch, porcelein, vijf emmers, drie kannen, soepterrine, mandje, 

emailgoed, blikwerk en zeep. Vijf gulden f     5,-- 

  

-------------------------------------Op zolder-------------------------------------- 

een partij haver, twee en zeventig gulden f   72,-- 

lijnkoek, vier melktuiten, elf gulden vijftig cent f   11,50 

kinderwagen, dakpannen, zaaikorf en rommel, twee gulden vijftig cent f     2,50 

oude kast, zak met tarwe, zak met evene, spekkist, vier gulden f     4,-- 

paardentuig, vier ziften, zak met veeren, twee gulden f     2,-- 

kast vier broodbakken, rommel, meelbak, vijf gulden f     5,-- 

kinderstoel en drie melkkorven, drie zakken roggemeel, ton vijftien gulden f   15,-- 

ton met boonen en een partij erwten, vijftien gulden f   15,-- 

 

-----------------------------------Op de zolderkamer------------------------------- 

ledikant met bed en toebehoren, koffertje, stoeltje en drie stoelen, vijf 

en twintig gulden f   25,-- 

transporteren f  341,10 

 



                                                                                                                         

transport f  341,10 

 

-------------------------------------Op den stal--------------------------------------  

twee melkkoeien, drie honderd zestig gulden f 360,-- 

drie dragende vaarzen, vier honderd twintig gulden f 420,-- 

drie koppelingen, honderd vijf en twintig gulden f 125,-- 

mest op den stal en stalgereedschap, vijf gulden f     5,-- 

paardentuig tien gulden f   10,-- 

hiep, stelletje en bezem, een gulden f     1,-- 

drie varkens, honderd vijf en zestig gulden f 165,-- 

vier manden en zakken, bietensnijder, twintig gulden f   20,--  

twee voedertonnen, bruispot, ijzeren pot, melkbak, voedergereedschap- 

pen, dertig gulden f   30,-- 

twee varkens en zeug met tien biggen, honderd vijf en zestig gulden f 165,-- 

 

--------------------------------------In de schuur----------------------------------- 

paard en mest, honderd gulden f 100,--  

snijbak, wanmolen, dorschmachine, en manège haverkist en schuurge- 

reedschappen, wan en ladder, honderd vier gulden f 104,-- 

zakken, maat en kaf, een gulden f     1,-- 

 

--------------------------------------In de schop-------------------------------------- 

kruiwagen, lange kar en slagkar, honderd vijf en twintig gulden f 125,-- 

rijwiel, twee ploegen, twee eggen, acht en twintig gulden f   28,-- 

turf, melkwagen, hond en tuig, tien gulden f   10,-- 

hooihark, ladder, aks, schoepen, oude bruispot, twee zeisen en zicht 

drie guldenvijftig cent f     3,50 

kalverhok, hout, slijpsteen, haktezicht, een gulden vijftig cent f     1,50 

 

-----------------------------------In de kippenkooi---------------------------------- 

zeventig kippen en twee hanen, waschmachine, ton, aardappelen, 

mais, steenkolen, manden, zakken, bascule en gewichten, vijf en  

zestig gulden vijftig cent f   65,50 

gelintstaken, vijf gulden f     5,-- 

partij lupinen en een partij hout, drie gulden f     3,-- 

aardappelmolen, vijftig cent f     0,50 

 

----------------------------------In de schuur------------------------------------------     

ongedorschen rogge, vijf en zeventig gulden f   75,-- 

rogge en haverstroo, tachtig gulden f   80,-- 

ongedorschen gerst, veertien gulden f   14,-- 

hooi, honderd gulden f 100,-- 

ingekuilde vruchten: aardappelen, mangelwortelen en knolrapen 

honderd tachtig gulden f 180,-- 

ingezaaide rogge, zeven en zestig gulden vijftig cent f   67,50 

manne- en vrouwenkleeren, vijftig gulden f   50,-- 

pellen en linnen, dertig gulden f   30,-- 

contant geld honderd zestig gulden f 160,-- 

horloge, twee gulden vijftig cent f     2,50 

transporteren f  2.848,10 



                                                                                                                         

transport f  2.848,10 

 

gouden en zilveren voorwerpen: gouden halsketting met kruisje, gouden 

broche met twee dito oorbelletjes, gouden ring, zilveren horlogeketting, 

twintig gulden f   20,-- 

eene vordering op de Boerenleenbank te Bergen, bij het overlijden van 

erflater groot drie honderd een en negentig gulden twee cent rentende 

drie procent ’s jaars op een en dertig december f 391,02 

rente van een juni jongstleden ---pro memorie--- van dit geld is ter 

betaling van de begrafenis van den overledene op negen september  

jongsleden honderd gulden terugontvangen. 

 

totaal der activa drie duizend tweehonderd negen en vijftig gulden 

twaalf cent f 3.259,12  

                                                                                                                      ======== 

 

 

Passief 

1
e
 Eene schuld wegens restant koopprijs van onroerend goed groot  

negen honderd gulden, ten behoeve van Engelina Sweijen, weduwe  

van Johannes Rutten Weijenberg, landbouwster te Aijen, blijkens akte  

van verkoop en koop, verleden voor Notaris Hermsen te Vierlingsbeek 

den zes en twintigsten maart negentien honderd en zeven f  900,-- 

2
e
 Eene schuld aan Jan Sweijen, landbouwer te Aijen, wegens geleend  

geld per resto groot twee honderd gulden, rentende vier procent 

’s jaars op een Mei f   200,-- 

Loopende rente --------- pro memorie 

3
e
 Een schuld wegens restant- koopprijs van roerend goed, groot twee 

honderd twee en zestig gulden vijftig cent ten behoeve van Engelina  

Sweijen, voornoemd en hare kinderen(met uitzondering van comparante  

verzoekster) f   262,50 

4
e
 Eene verplichting tot levensonderhoud en wat dies meer zij, ten  

behoeve van Engelina Sweijen voornoemd, blijkens de voorgeschreven 

koopakte opgemaakt door Notaris Hermsen------------- pro memorie 

5
e
 Ene schuld aan Martinus Sweijen te Aijen, wegens ter leen gelaten  

geld groot zestien honderd acht en twintig gulden, acht en twintig cent, 

voortspruitende uit verschuldigde uitkering bij deeling uit diens  

ouderlijke boedel f 1628,28  

6
e
 aan Gerard van Bommel te Aijen, wegens gedaan timmermanswerk 

in negentienhonderd vijftien, twintig gulden f     20,--    

7
e
 aan Jean Cox te Bergen wegens gedaan smidswerk in negentien 

honderd vijftien, dertig gulden f     30,-- 

8
e
 aan Cornelis van Risdonk te Aijen wegens idem twintig gulden f     20,-- 

9
e
 aan Peter Valckx te Aijen, wegens geleverde klompen en schoenen  

vijftien gulden f     15,-- 

10
e
 aan Dokter Willemse te Well wegens geneeskundige behandeling  

vijf en twintig gulden f     25,-- 

 

Totaal van het passief drieduizend honderd gulden acht en zeventig cent   f  3.100,78 

                                                                                                                     ======= 



                                                                                                                         

De begrafeniskosten des erflaters, daaronder begrepen die der uitvaart en den kerkelijke 

diensten gedurende één jaar tot en met het eerste jaargetijde beliepen honderd gulden en 

werden betaald met de honderd gulden welke van de leenbank werden teruggehaald. 

Voorts niets meer te beschrijven zijnde, wat tot den beschreven boedel behoort, heeft de 

comparante-verzoekster die in het bezit der goederen is en het huis behoort waarin deselve 

zich bevinden in handen van mij Notaris den eed afgelegd, dat zij niets heeft verduisterd of 

verzwegen noch gezien heeft, noch weet dat iets verduisterd is geworden van hetgeen daartoe 

behoort. Na te hebben gevaceerd tot des namiddags half drie is deze boedelbeschrijving 

gesloten. De verschenen personen zijn den Notaris bekend.  

Waarvan akte in minuut verleden te Aijen gemeente Bergen, ten tijde als gemeld in 

tegenwoordigheid van Jacobus Alexander van Douveren, landbouwer wonende te gezegd 

Aijen en Michael Joannes Henricus Schreurs, candidaat-notaris wonende te Vierlingsbeek als 

getuigen die onmiddellijk na voorlezing dezer akte deselve met de comparanten en mij Notaris 

hebben getekend. 

 

 
 

 

Zoals al aangegeven, heeft Johanna Catharina Rutten Wijenberg het huis van haar moeder in 

“de Hoeningen” gekocht. Wat daarbij geregeld is staat te lezen in de akte van 26 maart 1907.  

 
Voor Willem Theodor Hermsen, Notaris in het Arrondissement ’s Hertogenbosch, ter 

standplaats Vierlingsbeek, verscheen Engelina Swijen, weduwe van Johannes Rutten 

Weijenberg, landbouwster wonende te Aijen, gemeente Bergen, die verklaarde onder 

vrijwaring als naar rechten te hebben verkocht aan Johanna Catharina Rutten Weijenberg, 

zonder beroep wonende te gezegd Aijen, die medeverschenen verklaart in koop aan te nemen 

de percelen huis, erf, bouwland, weiland en hooiland, gelegen onder de gemeente Bergen en 

aldaar kadastrovaal bekend in sectie F onder nummers 3328, 3590, 3327 en 347, groot te 

zamen, twee hectaren dertien aren zeventig centiaren, voor de som van een en twintig 

honderd gulden, in mindering van welke de comparante Johanna Catharina Rutten 

Weijenberg ter ontlasting van de verkoopster ten haren laste neemt eene schuld, wegens 

geleend geld, groot vijfhonderd vijftig gulden, rentende vier procent ’s jaars op één mei ten 

behoeve van Jan Swijen te Aijen, terwijl zij aanneemt van den restant koopprijs een bedrag 



                                                                                                                         

van dertien honderd gulden te betalen binnen zes maanden na het overlijden van hare 

moeder. 

 

  Voorts verklaarden partijen nog te zijn 

overeengekomen, dat voor de rest van de 

koopprijs ad twee honderd vijftig gulden 

de koopster, hare moeder de verkoopster, 

bij zich aan huis, huisvesting, kleeding, 

voeding bewassing vuur en licht 

overeenkomstig haren stand zal hebben 

te verschaffen en haar na haar dood op 

hare kosten eene haar passende 

kerkelijke en burgerlijke begrafenis te 

zullen bezorgen, alsmede de 

dokterskosten voor hare rekening te 

nemen. 

Ter zake van dit kostcontract 

verklaarden de comparanten nog te zijn 

overeengekomen, dat wanneer de 

koopster en haar aanstaande man 

Sweijen, de verkoopster niet goed 

mochten behandelen, deze het recht zal 

hebben, koopster zonder opgave van 

redenen te verlaten, in welk geval de 

koopster aan haar bij wijze van straf en 

ter voldoening van de rest van de 

koopprijs zal moeten betalen jaarlijks de 

som van zestig gulden, zonder iets voor 

verstrekte kosten als anderszins te 

kunnen in rekening brengen of er 

inhouden. 

 
 

Engelina Swijen. 

 

Welke som de moeder zal kunnen vorderen in vier kwartalen en waarvan het eerste kwartaal 

zal vervallen drie maanden nadat de moeder de woning van hare dochter zal hebben verlaten.  

Zullende de koopster bij wanbetaling in gebreken zijn enkel door het verloop van den dag tot 

de betaling bepaald en voor het vervolg zekerheid voor de prompte betaling of de geheele 

afdoening van de rest van de koopprijs kunnen vorderen. 

Bij overlijden van de comparante koopster en haar aanstaande man Sweijen vóór de 

verkoopster, zal deze direct na het overlijden van den langstlevende dier echtlieden [ lees: 

aanstaande echtlieden ] Sweijen - Rutten Weijenberg hunne woning kunnen verlaten en dan  

jaarlijks in plaats van de kost en zoo voorts zoals hiervoor is gezegd in kwartalen de som van 

zestig gulden kunnen vorderen, tenzij de moeder-verkoopster zich met de rechtverkrijgenden 

dier aanstaande echtelieden mocht verstaan. 

De verkoopster zal geacht worden zich met de rechtverkrijgenden dier aanstaande echtlieden 

te hebben verstaan, wanneer zij na het overlijden van den laatste hunner bij hunne 

rechtverkrijgenden in de kost blijft.  

In alle gevallen zal, wanneer de verkoopster de woning harer dochter met wettige redenen, 

waaronder het geval zal begrepen zijn dat zij de bij deze gekochte vaste goederen verkoopt, 

verlaat zij het recht verkrijgen te vorderen, dat voormelde overgenomen schuld ad 



                                                                                                                         

vijfhonderd vijftig gulden worde afgelost en dat haar binnen zes maanden na haar vertrek de 

schuldig gebleven restant-koopprijs ad dertienhonderd gulden worde betaald. 

Voor gemelde onroerende goederen zijn aan partijen, volgens hunne verklaring, geene 

eigendomsbewijzen of schriftelijke titels, noch overschrijvingen in de registers der hypotheken 

bekend.                                                

Verder verklaarden partijen nog te zijn overeengekomen: 

1e dat de aanvaarding van het gekochte dadelijk zal kunnen geschieden, terwijl de zakelijke 

belastingen daarvan geheven wordende voor rekening der koopster zullen zijn van primo 

januari jongsleden; 

2
e
 dat de koopster geacht wordt alle aan de verkochte goederen, verkochte, heerschende en 

lijdende erfdienstbaarheden wel te kennen, zoodat zij deswege nimmer eenige rechtsvordering 

tot vrijwaring zal kunnen instellen; 

3
e
 dat verschil tusschen de werkelijke en de volgens den kadastrale legger opgegeven maat 

geen grond geeft tot het vorderen van eene vermeerdering of vermindering van een 

overeengekomen koopprijs of van een vernietiging van de koop; 

4
e
 dat de verkoopster tot geene vrijwaring zal gehouden zijn wegens verborgen gebreken 

waarvan zij zelve onkennig is; 

5
e
 dat de koopster zal zijn gemachtigd zich de wettelijke levering van het door haar gekochte 

te verschaffen door middel van overschrijving van een afschrift dezer akte in de daartoe 

bestemde openbare eigendomsregisters. 

De verschenen personen zijn den Notaris bekend. 

 

Waarvan akte verleden te Vierlingsbeek, ten kantore van den Notaris op heden den zes en 

twintigsten Maart negentien honderd zeven, in tegenwoordigheid van Petrus Johannes 

Brabers candidaat-notaris en Willem van de Werff, gemeente-secretaris beiden wonende te 

Vierlingsbeek, als getuigen, die onmiddellijk na voorlezing dezer akte dezelve met de 

comparanten en den Notaris hebben getekend.     

 

Op 5 juni 1912 worden de bovengenoemde onroerende goederen, waaronder het huis in de 

“Hoeningen”, door Willem Sweijen en zijn vrouw Cato Rutten Wijenberg verkocht bij 

publieke veiling.  Nadat de veiling eerst bij opbod en daarna bij het uitbranden van het 

waslicht (kaarsen) zonder bevredigend resultaat had plaatsgevonden, hebben Willem en Cato 

de percelen, voor vierduizend gulden, onderhands verkocht aan Lambertus Rühl uit Ottersum. 

Archief notaris Brabers te Vierlingsbeek 5 juni 1912 no. 326.      

 

             

 

 Wonen op de Suikerberg. 

 
In 1888, na het overlijden van zijn vrouw Johanna, besluit weduwnaar Mathijs Sweijen  

(A-7-2) samen met zijn kinderen over te gaan tot scheiding en deling van alle onroerende 

goederen die hebben behoord tot de gemeenschap van hem en Johanna. 

Aan zoon Arnoldus Sweijen (A-8-4) wordt, naast een aantal percelen bouw- hooi- en 

weiland, toegekend “een huis met erf en bouwland op den Suikerberg (nu Holshaeg no 8) 

onder de gemeente Bergen”. 

De waarde van het hem toegekende bedraagt in totaal fl. 3.900,--. Als compensatie moet hij 

aan zijn broers en zussen in totaal fl. 3.011,42 betalen.  

 



                                                                                                                         

Korte tijd na het overlijden van Arnoldus vindt op 15 mei 1912 ook de scheiding van diens 

nalatenschap plaats. Aan zoon Willem Sweijen worden hierbij alle onroerende goederen 

toebedeeld, waaronder dus ook het huis en de grond op de Suikerberg. De waarde van al deze 

onroerende goederen wordt gewaardeerd op fl. 5.400,-- en is belast met een hypothecaire 

schuld van fl. 2.026,25.  

Willem moet aan zijn broer Martinus en aan zijn zus Petronella, elk een bedrag van 

fl. 1.124,58 betalen.   

 

   

 
 

Het huis op de Suikerberg, met Jan van Bree ( de tweede echtgenoot van Cato Rutten 

Wijenberg ) en de kinderen Karel, Koos en Wim. De man links is Tinus Sweijen. 

 

 

Na het overlijden van Willem blijft zijn weduwe Cato in dit huis wonen, samen met haar 

kinderen Maria en Jan, haar moeder Engelina Swijen en Martinus Sweijen, de broer van haar 

overleden man.  

In 1917 hertrouwt Cato met Jan van Bree. Uit dit huwelijk worden nog vier kinderen 

geboren. Na het overlijden van Cato gaat het huis over op haar zoon Karel van Bree en na 

diens overlijden op zijn zoon Harm.  

Enkele jaren geleden is het huis buiten de familie gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

FAMILIE SWEIJEN - RUTTEN WEIJENBERG ( Tak A Aijen ) 

 

  
 

Willem Sweijen. 

 

 

Catharina Rutten Wijenberg. 

 

 
 

Jan Sweijen en Maria Zegers - Sweijen. 

 



                                                                                                                         

 

 

FAMILIE SWEIJEN / VAN BREE - RUTTEN WIJENBERG ( Tak A Aijen ): vervolg 

 

 
 

V.l.n.r.: Koos van Bree, Wim van Bree, Cato Rutten Wijenberg, Jan Sweijen, Maria Sweijen, 

Jan van Bree, Karel van Bree. 

 

 
 

V.l.n.r.: Koos van Bree, Maria Sweijen, Cato Rutten Wijenberg, onbekend. 

 

 



                                                                                                                         

Zoon van Ludovicus Sweijen (A-7-4). 

 

Volgnummer E-8-3. 

 

Peter Johannes Sweijen, geboren te Bergen op 10-11-1885. 

Roepnaam Hannes (en in Bergen: Kouwse Hannes).  

Zoon van Ludovicus Sweijen en Christina Wilhelmina Frederix. 

Gehuwd in Bergen op 18-05-1916 met Maria Josephina Urselmann, op 11-03-1891 geboren 

te Bergen. 

Hannes is op 02-05-1952 in Reusel overleden en Maria op 16-07-1979 in Eindhoven. 

 

De plaats Bergen (nu Oud Bergen) was in de tijd dat Hannes Sweijen er woonde dicht bij de 

rivier de Maas gelegen. Elk jaar was er sprake van stijgend water van deze rivier, met het 

onderlopen van de akkers tot gevolg. In 1926 kwam het water heel hoog te staan, tot zo’n 

anderhalve meter hoog in de keuken. Maria was op dat tijdstip hoogzwanger en werd 

overgebracht naar de buren die een hoger gelegen huis hadden. Toen de bevalling begon, trok 

Hannes de lieslaarzen aan, ging de vroedvrouw halen en bracht haar op zijn rug naar de buren. 

Maria is daar bevallen van Anna. Zoals in die winter en ook in andere winters met hoog water 

werden de kinderen met de roeiboot naar school gebracht en weer van school gehaald.  

 

 

 

Familie Hannes en Maria Sweijen, Bergen – Hooge Mierde – Reusel. V.l.n.r.: 

vooraan: Mathieu (1928), Chris (1932), vader Hannes (1885), Gerrit (1937), 

moeder Maria (1891), Jan (1935), Mia (1930); 

achteraan: Koos (1918), Stina (1920), Louis (1921), Nellie (1923) en Anna (1926). 
 

 

 



                                                                                                                         

 Uit het huwelijk van Hannes en Maria Sweijen zijn geboren: 

1. Jacoba Chistina Sweijen, geboren in Bergen op 15-01-1918. 

2. Christina Maria Sweijen, geboren op 20-04-1920 in Bergen. 

3. Ludovicus Matheas Gerardus Sweijen, geboren op 22-12-1921 in Bergen. 

4. Petronella Josephina Sweijen, geboren op 29-11-1923 te Bergen. 

5.  Johanna Christina Sweijen, geboren op 01-01-1926 in Bergen. 

6. Mathias Antonius Sweijen, geboren op 03-01-1928 in Bergen. 

7. Maria Hendrika Sweijen, geboren op 01-01-1930 te Bergen. 

8. Christiaan Jacobus Sweijen, geboren op 03-04-1932 in Bergen. 

9. Johannes Ludovicus Sweijen, geboren op 18-05-1935 te Bergen. 

10. Gerardus Christiaan Sweijen, geboren op 06-05-1937 in Bergen. 

 

De volgende twee pagina’s tonen enkele foto’s uit de periode Bergen ( tot 16-9-1937 ). 

Als Hannes ergens naartoe wilde gaan, kon hij kiezen, te voet of te paard. Bij voorkeur ging 

hij te paard, ook om naar de meid te gaan. 

De foto links bovenaan laat nog een andere hobby van Hannes zien, namelijk het spelen in de 

harmonie. Hij bespeelde er de piston. De foto is gemaakt toen Hannes ongeveer 24 jaar oud 

was. Op deze foto is ook Sjang Rijniers te zien ( 1
e
 rij, rechts ). Sjang is later met Petronella, 

de zus van Hannes, getrouwd. 

Voor hun trouwdag hadden de zussen van Hannes ( Maria, Johanna, Petronella, halfzus 

Christina ) een zgn. Heilwens gemaakt. Zie de tweede volgende pagina. 

Omdat het gedicht hierop moeilijk te lezen is, hebben we het hieronder weergegeven. 
 

Als kinderen speelden wij te samen en deelden het lief en leed der jeugd 

Doch op uw Trouwdag lieven Broeder zijn onze harten vol van vreugd 

Want uw hart is thans vereenigt door een sterken liefdeband 

Met het hart van uw Maria die U voor het Altaar gaf haar hand 

In uwe harten door de liefde: gloeijende aan een gesmeed 

Blijft die ware liefde branden in des levens lief en leed 

Wandelt steeds op schoone roosen die door liefde zijn geteeld 

Op wier blaadjes rein genoegen welvaart Hemelzegen speelt 

Dan zult Gij tot aan uw sterven vrolijk leven met elkaar 

En uw huwelijk zien gezegend door God den Opperzegenaar 

Dat na vijfentwintig jaren Zonen fier hier en kloek van geest 

Dochters minnelijk als de lente met U vieren het zilveren feest 

En als vijftig Huwelijks winters sneeuwen U den schedel wit 

Dat Gij krachtig en vol liefde te saam' aan 't Gouden feestmaal zit 

Met de liefde tot uw schepper wijl dan de aard' voor U niets heeft 

En de goede Hemelvader U eens zijn belooning geeft 

Dit zijn onze wenschen: en dat wij hierna weer met U zitten aan den disch 

Daarboven in den schoonen Hemel waar het eeuwig Bruiloft is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

FOTO’S UIT DE PERIODE BERGEN ( tot 16-9-1937 ) ( Tak E )  

 

 

Hannes Sweijen op de 2
e
 rij rechts, lid van de  Harmonie Bergen; 

op de 1
e
 rij rechts: Sjang Rijniers, zijn latere zwager. 

 

  

  Hannes en zijn favoriete manier van zich         

verplaatsen in de regio Bergen. 

 

Trouwfoto van Hannes en Maria Sweijen. 

 



                                                                                                                         

 

 

FOTO’S UIT DE PERIODE BERGEN ( tot 16-9-1937 ) ( Tak E ): vervolg 

  

 

‘Heilwens’ gemaakt door de zussen van Hannes. 

 

V.l.n.r.: Anna en Nellie; 
Mathieu, Chris en Mia. 

 

 

Schoolfoto uit Bergen, gemaakt in 1928; zie de tekst voor de namen. 



                                                                                                                         

 



                                                                                                                         

Tot 16-09-1937 woonde het gezin van Hannes en Maria Sweijen in Bergen, in wijk D 

nummer 52, nu De Holshaeg genaamd. 

 

 

 
 

De boerderij van Hannes en Maria Sweijen op De Holshaeg te Bergen 
( De naam van de schilder hebben we niet kunnen achterhalen ). 

  

 

Waarom is de familie verhuisd naar het Brabantse land ( Hooge Mierde, Reusel ) ? 

 

In 1936 is Grad Laarakker van de regio Bergen naar Reusel verhuisd. Hij had er een grote 

boerderij gekocht aan de Pikoreistraat, de straat die toen nog de Heikant heette. Hij was zeer 

ingenomen met deze keuze. Toen hij bij gelegenheid van de kermis in1936 op bezoek ging in 

Bergen, ontmoette hij daar ook Hannes Sweijen en vertelde vol enthousiasme over het wonen 

en werken in Reusel. Daar had je géén last van hoog water in de winter ! En een bijkomend 

voordeel was de opkomende sigaren-industrie, die alsmaar meer werkgelegenheid bood. Ook 

Frans Laarakker, een broer van Grad, is in 1937 naar Reusel verhuisd. 

 

Omdat Hannes en Maria Sweijen de jaarlijks terugkerende ellende van het hoge water beu 

geworden waren, besloten ze te gaan verhuizen naar de Eendengoor, no 1, in Hooge Mierde. 

Het huis was er gebouwd door ene Geenen uit Noord Limburg. Zie ook de afbeelding in het 

volgende kader. Er was een tractorloods bij. De schuur bevond zich verderop, op een 40 

hectare grote blok grond aan de Belgische grens. 

 



                                                                                                                         

De verhuizing van Bergen naar Hooge Mierde bleek geen eenvoudige klus te zijn. Een 

bijkomend probleem was dat de dochters Stina en Nellie dienden bij verschillende gezinnen in 

Bergen en dat ze eerst moesten uitdienen. Dus op de dag van de verhuizing bleven zij in 

Bergen achter. Met de kerst van 1937 reisden zij af naar de familie in Hooge Mierde. Na de 

kerst bleef Nellie daar en ging Stina weer terug naar Bergen. Per Maart 1938 voegde zij zich 

bij haar familie in Hooge Mierde. 

 

Het bewerken van zo'n grote oppervlakte grond bleek in die tijd een enorme opgave te zijn. Je 

moest óf knechten in dienst nemen óf een andere oplossing zien te vinden. Maar Hannes wou 

geen knechten. Al zoekende kwam hij uit op een boerderij aan de Pikoreistraat ( met de naam 

en het huisnummer destijds: Heikant 2 ), dicht bij de plek waar ook de gebroeders Laarakker 

waren neergestreken. 

Deze boerderij was kleiner en te bewerken zonder dat hij personeel hoefde aan te trekken. 

Ook speelde mee dat zijn vrouw Maria maar moeilijk in Hooge Mierde kon aarden. Daarom 

was zij het direct met hem eens om weer te gaan verhuizen, nu van Hooge Mierde naar 

Reusel. 

Ze hebben van September 1937 tot en met November 1938 in Hooge Mierde gewoond. 

 

In Bergen had de familie van Hannes Sweijen één fiets, en die werd om de beurt gebruikt. Het 

verplichte rijwielbelastingplaatje werd telkens doorgegeven en aan de arm gedragen, met 

behulp van een bandje. Uiteraard ging het kostbare bezit ook mee naar Hooge Mierde en 

Reusel. Zie ook de afbeeldingen in het volgende kader. 

De fiets werd ook gebruikt om ermee van Bergen naar Gennep te fietsen, om daar 

bijvoorbeeld schoenen te gaan kopen. Het nemen van de tram ( die in die tijd heen en weer 

reed tussen Venlo en Nijmegen ) naar Gennep was geen optie, want dat was te duur. 

Ook het oversteken van de rivier, met de veerboot van Bergen naar Vierlingsbeek en vice 

versa, kwam maar sporadisch voor. 

 

Daarnaast hebben we enkele andere foto’s uit de periode Hooge Mierde en uit de periode 

Reusel - Pikoreistraat opgenomen. Zie de kaders op de volgende twee pagina’s. 

De portretfoto’s van de kinderen van Hannes en Maria Sweijen zijn weergegeven op de 

tweede volgende pagina. 

 

De trouwfoto’s van de kinderen van Hannes en Maria Sweijen zijn weergegeven op de 

derde volgende pagina. Een opvallend detail is dat de foto’s, met het voortschrijden van 

de tijd, een verandering laten zien in de kleur van de trouwjurk. 

De kleur was in de periode 1941 (Koos) tot 1955 (Coba Sweijen-Legius) ’zwart’ 

en ging via ‘grijs’ in 1956 (Mia) over naar ‘wit’ vanaf 1961 (Annie Sweijen-Hermans). 

 

Een uitzondering op deze volgorde is de blauwgrijze kleur van de trouwjurk van Annie 

Sweijen-Meurs in 1949. Een mogelijke verklaring voor de afwijkende kleurkeuze zou 

kunnen zijn dat de gebruiken in de streek De Liemers, waar zij vandaan kwam, anders 

waren dan in de streek De Kempen. Een bevestiging van deze veronderstelling is niet 

verkregen. 
 

 



                                                                                                                         

 

 

FOTO’S UIT DE PERIODE HOOGE MIERDE ( van 16-9-1937 tot en met Nov. 1938 ) 

EN REUSEL ─ PIKOREISTRAAT ( Tak E ) 

 

 
 

Het huis aan de Eendengoor te Hooge Mierde; 

v.l.n.r.: Hannes, Mathieu, Maria, Mia, Koos en Chris, Anna en Jan. 

 

   
 

Stina met de 

familie-fiets; de fiets werd 

om de beurt gebruikt. 

 

Het rijwielbelastingplaatje 

werd telkens mee 

overgedragen. 

 

Hannes Sweijen. 

 



                                                                                                                         

 

 

FOTO’S UIT DE PERIODE HOOGE MIERDE ( van 16-9-1937 tot en met Nov. 1938 ) 

EN REUSEL ─ PIKOREISTRAAT ( Tak E ): vervolg 

 

  
 

Koos met broertje Gerrit. 

 

Maria Sweijen - Urselmann geflankeerd door de 

kinderen Mia en Chris, Gerrit en Mathieu. 

 

 

 

 

PORTRETTEN VAN DE KINDEREN VAN HANNES EN MARIA SWEIJEN 

 

   
Koos Stina Louis 

 
                   Nellie                          Anna                       Mathieu                          Mia 

   
Chris Jan Gerrit 



                                                                                                                         

 

 

TROUWFOTO’S VAN DE KINDEREN VAN HANNES EN MARIA SWEIJEN 

 

  

Koos en Tinus: 1941 Nellie en Theo: 1947 Stina en Toon: 1948 

 

Louis en Annie: 1949    Anna en Jan: 1952     Mathieu en Coba: 1955     Mia en Wim: 1956 

   

Gerrit en Annie: 1961 Jan en Joke: 1964 Chris en Nettie: 1972 



                                                                                                                         

 

 

 

Generatie IX. 
 

Zoon van Wilhelmus Sweijen (A-8-1). 

 

Volgnummer A-9-1. 

 

Johannes Hermanus Sweijen, geboren op 18-08-1910 te Bergen. 

Zoon van Willem Sweijen en Johanna Catharina Rutten Wijenberg. 

Overleden te Bergen op 16-09-1987. Jan was ongehuwd. 

 

   

Op de foto voor de kapel van 

Aijen staat een aantal leden van 

het schuttersgilde van Aijen. 

Tweede van links is Jan 

Sweijen. Hij was de laatste met 

deze achternaam die in Aijen 

en zelfs in de gehele gemeente 

Bergen heeft gewoond. 

 

Met het overlijden van Jan, op 

16 september 1987, eindigde 

een tijdperk van meer dan 350 

jaar familie Sweijen/Swijen in 

de gemeente Bergen. 

 
 

 
 



                                                                                                                         

 

 
FAMILIE ZEGERS - SWEIJEN ( Tak A Aijen/Bergen ) 

 

  
 

Maria Sweijen. 

 

 

Trouwfoto v. Lambertus Zegers en Maria Sweijen. 

 

 
 

Heilwens t.g.v. het huwelijk van Lambertus Zegers en Maria Sweijen; 

gemaakt door Lamberdina Zegers en Johannes Sweijen. 
 



                                                                                                                         

   

 

 
 

 

 
 


