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Van Vierlingsbeek naar Sint Tunnis in zes generaties.
De familie van Tits.

Woord vooraf
Jac van Kempen had al eens uitgebreid gesproken met Tien (Martinus) van Tits, die
lange tijd schoenmaker is geweest en een schoenenwinkel had in Sint Tunnis. Hij
schreef daar over in Oelbroeck’s Heem, de nieuwsbrief van de heemkundevereniging
Sint Tunnis in Oelbroeck (Tien van Tits vertelt, januari, 2009; in memoriam:
november, 2012. Hij had ook al een stamboom van de familie. De familie van Tits is
rond 1900 naar Sint Tunnis gekomen en heeft op verschillende plaatsen op de
Breestraat gewoond. We wisten al dat ze oorspronkelijk vanuit Vierlingsbeek en
Beugen kwamen. Ik heb geprobeerd om, met de hulp van Jac, de
familiegeschiedenis te achterhalen op basis van de BHIC archieven: met wie
trouwden ze en welke kinderen kregen ze, waar woonden ze en welke beroepen
oefenden ze uit. Uit de archieven kwam ook informatie tevoorschijn over aan- en
verkoop van roerende en onroerende goederen en testamenten. Van de familie van
Tits kreeg ik ook informatie en foto’s en daar zaten ook nog aantekeningen bij die
Harm Douma al uit oude bronnen had opgetekend. En ook zijn er gegevens uit het
criminele register. Ook heb ik informatie opgezocht in het kadastraal archief en de
oude kranten (dank ook aan Angeline Aben voor diverse krantenberichten en haar
opmerkingen bij een eerdere versie), die ook via het BHIC te raadplegen zijn Ik
probeer de gebeurtenissen min of meer chronologisch weer te geven door de
opeenvolgende generaties te beschrijven.

Eerste generatie
De stamvader van de familie van Tits, voor zover we die hebben kunnen traceren
was Henricus Joannis. We weten niet wanneer hij geboren is. Hij trouwde voor een
eerste keer met Jacoba en kreeg van haar een zoon, Henricus (1683). Op basis van
deze gegevens kunnen we schatten dat hij rond 1655 is geboren.
Vader Henricus trouwde vervolgens met Agnes Petri in Vierlingsbeek. Er zijn allerlei
aktes uit die periode die laten zien dat Henricus en zijn familie in Groeningen leefden.
Met Agnes kreeg Henricus 6 kinderen, waaronder Petrus: geboren in 1698 in
Groeningen.
Henricus overleed in 1727.
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Tweede generatie
Zoon Henricus (1683) is volgens de hier onderstaande aktes getrouwd met Agnes
(Angenes) Claass of Claesen. Hij is overleden in 1744.

76 Pouwel Lijtiens en zijn vrouw Grietie Versteijlen eerder weduwe van Jacob
Verrosmeulen; Johannes Schonenberg en zijn vrouw Joanna Verrosmeulen; Johan
Lovendaal en Hendrik van Tits als momboiren1 over de minderjarige kinderen van
voornoemde Jacob Verrosmeulen, met name Allaart, Willem en Jan Verrosmeulen,
benoemd door de amptman van de stad Grave en het land van Cuijk verklaren Fl.
800,-- schuldig te zijn aan Johanna de Roij. Als waarborg stellen zij al hun roerende
en onroerende goederen, zoals twee weilanden genaamd de Engse Wei; bouwland
genaamd de Maije Engelaars; bouwland genaamd Jan van Oijenslandt grenzend aan
de Raatseweg; bouwland genaamd het Lang Raat grenzend aan de Leemkuil;
bouwland achter Jan Huis aan de Raatse Weg; bouwland in het Vortums Veld
grenzend aan de Herselse Weg en bouwland in de Wintmortel aangekomen van
Cornelis Jacobs.
Datering:

01-04-1732

100 Jacob Thonissen gehuwd geweest met Maria Derks; Elisabeth Derks gehuwd
met Jan van Langen geassisteerd met Hendrik van Tits en zijn vrouw Angenes
Claass verkopen aan Peter Jans in de Mortel een stuk bouwland gelegen in het
Schaffers Veld grenzend aan de Raatsche Weg voor Fl. 61,--.
Datering:

23-06-1734

2 Staat en inventaris van de onroerende goederen van Agnees Claesen Jans de
weduwe van Hendrik van Tits: Haar huis, schuur en hofstad te Groeningen groot
ongeveer drie morgen; Een perceel bouwland in ’t Heijvelt gelegen, groot drie
morgen; Een perceel bouwland aan den Priesterberg, alsmede vee en roerende
goederen.
Datering:

28-04-1744

Peter, geboren in 1698 en een halfbroer van Henricus, trouwde met Elisabeth
Hytric (Hettrix) en zij kregen 8 kinderen, waaronder 6 zoons:, Gerardus (1722),
Joannes (1725), Martinus (1728), Heiliger (1733), Jacobus (~1735) en Petrus
(1738).
Vader Peter is in 1764 overleden.
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Momboir komt in oude notariele akten voor en betekent: beheerder van nalatenschap.
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Harm Douma vond een bericht in een oud schatboek (belastingen) van Vierlingsbeek
uit 1756 dat Peter wordt aangeslagen voor 18 stuiver en 2 penningen.

Harm Douma vond bij de belastingregistratie van Vierlingsbeek voor kleine specie (
graan, beesten, in 1762/63) dat de ervan van Peter 6 stuiver moeten betalen en dat
Jan ook 6 stuiver moeten betalen.
Harm Douma vond ook een registratie voor ingezetenen van Vierlingsbeek die in
aanmerking kwamen voor inkwartiering van soldaten. Dit was het begin van de
Oostenrijkse Successieoorlog. In 1742 werd Hendrik van Tits geschikt geacht om 2
soldaten in te kwartieren, Peter van Tits kon er 1 opnemen.

24 Jan Feughts voor zich en voor zijn vrouw Gertruij Hettricx en voor Maria Hettricx
volgens volmacht gepasseerd voor notaris Bruggen te ’s Hertogenbosch van 29-061728 en volmacht van 02-07-1728 gepasseerd voor het gericht van Vierlingsbeek en
Peter Gerardts gehuwd met Dersken Weerkens verkopen aan Peter Hettricx en
Peter van Tits bouwland op de Loght grenzend aan de Voetweg op de Heirbaan
voor Fl.166,--.
Datering:

22-07-1728

107 Gertruij Hettrix weduwe van Jan van Hoek en laatst gehuwd geweest met
Hendrik Raaijmakers geassisteerd met Willem van Hoek en Peter van Tits als
momboiren van haar minderjarige kinderen uit haar huwelijk met wijlen Jan van Hoek
benoemd door de amptman van Grave en land van Cuijk op 06-03-1733 verkopen
aan Roeloff van Els een weitje gelegen in de Engelaars grenzend aan de Straat voor
Fl. 126,--.
Datering:

28-03-1735

108 Gertruij Hettrix weduwe van Jan van Hoek en laatst gehuwd geweest met
Hendrik Raaijmakers geassisteerd met Willem van Hoek en Peter van Tits als
momboiren van haar minderjarige kinderen uit haar huwelijk met wijlen Jan van Hoek
benoemd door de amptman van Grave en land van Cuijk op 06-03-1733 verkopen
aan de baron van Bemmel, Ebbelingh en Voort een hoffstadt gelegen te Groeningen
met aangelegen boomgaard en moeshof voor Fl. 135,--.
Datering:

04-04-1735

282 Peter van Tits en zijn vrouw Elisabeth Hetterijx verkopen aan Jasper Thijssen
Lovendaal en zijn vrouw Maria Gerrits een stuk bouwland te Groeningen aan de
Noodweg en de gemene Heerstraat voor Fl. 550,--.
Datering:

14-09-1745
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In onderstaande aktes gaat het om Peter van Tits en kinderen (die hieronder worden
uitgewerkt). Een van zijn zoons heet Heijliger Henricus en wordt soms met beide en
soms met een van beide namen aangeduid.

9 Thijs Janssen en Margriet van Langen echtelieden, Elisabetha Derks weduwe van
Jan van Langen, Peter van den Wollenberg momboir van haar minderjarige kinderen,
geautoriseerd door de heer Gerard Torsink, ambtman van de stad Grave en het land
van Cuijk in juli 1746. Peter van Tits en Elisabeta Hetterix echtelieden, Sara,
Egberdijn, Catharina en Maria van Tits, gelasten van de afwezige Helliger en
Elisabeth van Tits. Allen erfgenamen van Agnees Claasen weduwe van
Henderik van Tits. Eerste lot: 1e Er is afgesproken dat Thijs Janssen en Margriet
van Langen echtelieden en weduwe van Jan van Langen de meubilaire goederen
krijgen. 2e Peter van Tits krijgt de helft van een perceel bouwland in ’t Heijveld
grenzend aan het erf van weduwe van Egbertus Verrosmeulen en Jan Mosters. 3e
De resterende delen van de nalatenschap bestaande uit een huis, schuur, hof en
aangelegen bouwland, grenzend aan het erf van Jasper Lovendaal en weduwe
Sissevan. Jaarlijks belast aan de heer van Elshout. 2e de helft van een perceel
bouwland aan den Priesterberg grenzend aan het erf van Jan van Kempen. Ten deel
gevallen aan Thijs Janssen en Elisabeth Derx weduwe van Jan van Langen.
Datering:

30-07-1746

65 Peter van Tits en Elisabeth Hetterix echtelieden; Wolter Derx en Egberdijn van
Tits echtelieden; Heijliger van Tits en Peternel van Tits echtelieden; Sara en
Marij van Tits en Marij Agnees Hamers hebben verkocht aan Gerrit Martens en
Jacomijn Simens echtelieden een perceel bouwland groot ongeveer anderhalve
kleine morgen en drie roeden, grenzend oost Jan Hugens en zuid Matthijs Janssen
en noord Roeloff Verrosmeulen.
Datering:

20-04-1754

4 Openbare verkoop van een perceel bouwland door de gezamelijke erfgenamen
van Hendrick van Tits. Jan Kelders biedt acht hogen en de koop is voor Gerrit
Martens.
Datering:

03-04-1754

25 Jacobus van Tits; Jan van Tits en Gertruij Hendrix echtelieden; Martinus van
Tits; Bastiaen Jonkers en Anna van Tits echtelieden; Hendrick van Tits en
Henderina Martens echtelieden; schepen Johan Volckman als gelaste van
Gerardus van Tits; van Peter van Tits en Christina Lochoff (volgens akte van 6-111764 voor gerigte van Vierlingsbeek) verkopen aan Maria Martens weduwe van Jan
Aerts bouwland op de Camp, grenzend aan Hendrik Peters en Hendrik Rutten en
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bouwland grenzend aan Hendrik Verrosmoolen en Steven Reijnders gelegen te
Groeningen.
Datering:

22-12-1764

7 Gerardus van Tits, Peter van Tits en Christina Loehoff geven een volmacht aan
schepen Johan Volkman om tweezevende delen goederen te transporteren die door
wijlen Peter van Tits en Elisabet Heterikx nagelaten zijn.
Datering:

06-11-1764

Derde generatie
Jacobus trouwt met Gertruij Wittops in 1765. Zij kregen 4 kinderen: Petrus (1769),
Anna Maria (1771), Henricus (1776) en Leonardus (1770).

Joannes trouwde in 1764 met Gertruij Hendriks maar hij is in 1766 overleden,
zonder nakomelingen voor zover ik kon nagaan.

Martinus trouwde in 1769 met Elisabeth van Oelderen en zij krijgen 6 kinderen,
waaronder Mathias (1789) die op 17 jarige leeftijd overlijdt, Peter (1773) en
Joannes (1781).

3 Martin van Tits heeft verkocht aan Jan Jacobs en Geertruij Verrosmolen
echtelieden de helft van een huis en hof, grenzend west Jan Deenen; oost, noord en
zuid de gemene weg.
Datering:

10-09-1766

Heiliger Henricus, ook wel Heijliger of Henricus – de naam komt van de heilige
Hilarius en komt vaker voor als achternaam- is getrouwd met Anna Maria Klaassen
en zij kregen een dochter, Joanna in 1865 en zij is getrouwd met Gerardus van der
Wouwe, kreeg 8 kinderen en overleed in 1819.

[ In de periode ~1740 – 1796 woont er in Cuijk een Henricus van Tits die getrouwd is
met Hendrina Martens Er is in 1742 in Vierlingsbeek een Henderina Martens
geboren maar ik heb geen trouwdatum van Henderina of Hendrina met een van Tits
gevonden. Wel zag ik dat zij verschillende kinderen kregen waaronder Petronella
(1774) en Martina (1777-1857). Ook is er sprake van nog andere dochters:
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Theodora die trouwt met Reijnerus Hermens. Johanna die trouwt met Lambert of
Albert Hooij of Troij. Ik heb geen link kunnen leggen met de familie van Tits uit
Vierlingsbeek-Beugen. Echter, de volgende akte suggereert dat die familie relatie er
wel is:
25 Jacobus van Tits; Jan van Tits en Gertruij Hendrix echtelieden; Martinus van
Tits; Bastiaen Jonkers en Anna van Tits echtelieden; Hendrick van Tits en
Henderina Martens echtelieden; schepen Johan Volckman als gelaste van
Gerardus van Tits; van Peter van Tits en Christina Lochoff (volgens akte van 6-111764 voor gerigte van Vierlingsbeek) verkopen aan Maria Martens weduwe van Jan
Aerts bouwland op de Camp, grenzend aan Hendrik Peters en Hendrik Rutten en
bouwland grenzend aan Hendrik Verrosmoolen en Steven Reijnders gelegen te
Groeningen.
Datering:

22-12-1764

In deze akte wordt Hendrick genoemd, met zijn vrouw Henderina Martens, samen
met Jacobus, Jan, Martinus en Anna. Het kan niet Heijliger Henricus zijn omdat die al
overleden is op het moment dat Hendrick en Henderina in aktes worden vermeld.
Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat Peter van Tits nog een zoon had die
Hendrik heette.].

Vierde generatie: Beugen
We vervolgen de stamboom met Peter (1773) zoon van Martinus. We zijn nu in
Beugen beland: Peter is geboren in Vierlingsbeek maar verhuist naar Beugen. Daar
trouwt hij met de in Beugen geboren Cornelia Ridders in 1809 en zij krijgen 2 zoons:
Martinus (1810) en Johannes (1812). Cornelia overlijdt en in 1814 is Peter opnieuw
getrouwd, met Anna Maria Gerrits uit Venraij. Zij krijgen geen kinderen, voor zover
ik heb kunnen nagaan.

111 De echtelieden Allardus Jonkers en Maria Egbers, Peter van Tits, Maria
Verberkt echtgenote van Marten Jonkers, Maria van Tits, de echtelieden Christiaan
Diebels en Maria van Tits, Johanna van Tits gehuwd met Lambertus Strooij,
Martina van Tits en de echtelieden Peter Wientjes en Elisabeth Jonkers,
gezamelijke erfgenamen van de overleden echtelieden Jan van Tits en Gertruij
Hendriks, alsmede van Johannes Willems in 2de huwelijk gehad hebbende
genoemde Gertruij Hendriks, verkopen aan Johannes Janssen en echtgenote
Petronella Hendriks wonende te Groeningen, de helft in een huis nr. 118, met
aangelegen moeshof, met de helft der plantage die daar bij hoort, (de wederhelft van
een en ander hoort aan de kopers), voor F.171,-.
Datering:

20-04-1809
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Vijfde Generatie: Oeffelt en Beugen
We gaan nu verder met de 5e generatie. Johannes is de eerste die we in het
bevolkingsregister tegenkomen en wel in Oeffelt in huis 39a.
Johannes woont daar met Johanna Philipsen (ook: Filipsen) uit Sambeek,
waarmee hij in 1837 trouwt. Zij overlijdt en dan trouwt hij nogmaals, nu met Sibilla
Laarackers in 1846. Johannes is linnenwever. De twee dochters Cornelia en
Hubertina (van moeder Philipsen) blijven bij elkaar en verdienen de kost als
naaister. Uit het huwelijk met Sibilla Laarackers wordt Hendrina geboren in 1849. Zij
trouwt in 1872 met Gerardus Arts, bakker te Sambeek.

Bevolkingsregister 1830 Oeffel: Johannes van Tits, linnenwever

1840 Beugen Johannes, linnenwever

140/152 Jacobus Laarakkers, landbouwer Oeffelt voor zich en als gelaste van
Gerardus Laarakkers, landbouwer Oeffelt; van Martinus Kerstens, landbouwer Haps
gehuwd met Anna Laarakkers; van Gerardus Arts, bakker te Sambeek gehuwd
met Hendrina van Tits; van Cornelia van Tits, naaister te Beugen; van
Huberdina van Tits, naaister Beugen; van Hendrikus Cornelissen, landbouwer Sint
Anthonis; van Johannes Cornelissen, landbouwer Rijkevoort en Bernardus
Cornelissen, landbouwer te Rijkevoort in diens hoedanigheid van voogd over Peter
Cornelissen, zoon van wijlen Maria Laarakkers bij Willem Cornelissen en als
toeziende voogd verkopen goederen uit gemeenschap tussen hun ouders Hendrikus
Laarakkers en Hendrina Albers, beiden te Oeffelt overleden. Het betreft: huis sectie A
826met bakoven, erf, tuin, boomgaard en bouwland te Oeffelt ter plaatse de
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Ganzenpoel, alsmede hakhout en hooiland. Huis gaat aan voornoemde Gerardus
Laarakkers voor een bedrag van Fl. 1700,--.
Datering:

24-4/1-5-1873

122 Jacobus Laarakkers, akkerman Oeffelt; Martinus Kerstens, akkerman te Haps
gehuwd met Anna Laarakkers en Gerardus Arts, bakker te Sambeek gehuwd met
Hendrina van Tits en Jacobus Laarakkers voornoemd als gelaste van Hendrikus
Cornelissen, landbouwer Sint Anthonis; Johannes Cornelissen, akkerman te
Rijkevoort en Peter Cornelissen, akkerman te Oeffelt, afkomstig van Gerardus
Laarakkers overleden te Oeffelt verkopen een huis sectie A 826 met erf, tuin,
boomgaard en bouwland ter plaatse de Ganzenpoel en bouwland ter plaatse de
Scheeperij aan Hermanus van den Heuij, die heeft gehandeld als gelaste van Willem
Graat, arbeider Oeffelt voor Fl. 1845,-- en bouwland aan Johannes van den Heuij,
landbouwer Oeffelt voor Fl. 504,--.
Datering:

26-4-1876

163 Martinus van Tits, akkerman te Beugen; Cornelia en Huberdina van Tits,
beiden naaisters te Beugen; Hendrina van Tits gehuwd met Gerardus Arts, bakker
te Sambeek gaan over tot scheiding van de nalatenschap van wijlen Johannes van
Tits weduwnaar van Johanna Philipse, uit welk huwelijk Cornelia en Huberdina zijn
geboren en daarna weduwnaar van Sibilla Laarakkers, uit welk huwelijk Hendrina
voornoemd is geboren. Martinus van Tits en wijlen Johannes van Tits zijn kinderen
en enige erfgenamen van wijlen hun ouders Peter van Tits en Cornelia Ridders.
Martinus is erfgenaam voor de helft, Cornelia en Huberdina voornoemd elk voor 1/12
deel en Hendrina voor 4/12 deel. Huis, stal en erf sectie A 98 wordt toegewezen aan
Martinus van Tits voornoemd en een huis, stal en erf sectie A 1192 met tuin wordt
toegewezen aan Cornelia en Huberdina van Tits voornoemd. Alles te Beugen in het
Helbroek.
Datering:8-7-1878 Soort akte:Erfdeling Plaats: Beugen

Er zijn 2 aktes waarin een Cornelis wordt genoemd. Dat moet zijn Cornelia, geboren
in 1853 in Beugen.

262 Toewijzing
door Cornelis van Tits te Beugen aan Antoon Wijnen te Wanroij van huis en grond te
Boxmeer voor f 1625,Datering:

25-05-1920
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293 Transport
door Cornelis van Tits te Beugen aan Petronella Henriette van Tits aldaar van
onroerend goed te Beugen voor f 500,- en van roerend goed voor f 100,Datering:

19-08-1925

304 Testament
door Cornelia van Tits Martinus dochter te Beugen.
Datering:

03-09-1925

Martinus, de oudere broer van Johannes, woont in 1840 in Beugen bij zijn vader en
stiefmoeder Anna Maria Gerrits in huis 152. De twee mannen zijn allebei bouwman.
Vader Peter overlijdt in 1842. Anna Maria is in 1785 geboren in Venraij en zij was de
tweede vrouw van Peter maar niet de biologische moeder van zijn kinderen, dat was
Cornelia Ridders.

Bevolkingsregister van 1840 Beugen: Peter en Martinus, allebei bouwman, Peter
overlijdt 1842

Martinus trouwt in 1843 met Hendrina Dinnesen (Denissen), dan 23 jaar en
afkomstig uit Sambeek. Zij krijgen drie zoons Petrus (1844), Wilhelmus (1847) en.
Hendricus (1859) en drie dochters: Wilhelmina (1847), Anna Maria (1849) en
Cornelia (1853).
In 1860 woont Martinus met zijn gezin in Beugen, Helbroek, A180. Hij is dagloner
van beroep. Anna Maria Gerrits wordt ook vermeld: geboren in 1785 en moeder. Zij
is in 1866 overleden. De buurtschap Helbroek ligt direct noord van het dorp Beugen,
ten zuiden van het dorp Oeffelt, en nabij de westelijke oever van de rivier de Maas.
”Hel” betekent laag gelegen, broek betekent drassig land.
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In het register van 1890 woont Martinus met zijn vrouw en twee dochters Wilhelmina
en Cornelia in Helbroek A227. In 1878 verwerft Martinus uit de erfenis van zijn broer
Johannes het huis met stal en erf A98, ook in Helbroek. Martinus overlijdt in 1898 en
zijn vrouw Hendrina ruim een jaar later, in 1899.

Bevolkingsregister Beugen 1890

Zesde generatie: Sint Tunnis
Met de kinderen van Martinus komen we bij de zesde generatie. We kijken met name
naar Hendrikus en Willem.
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± 1890 Bij schoenmaker van Tits, vlnr. Kareltje Hubers, Hendrikus “De Kromme” van
Tits, oom van Marthe van Tits, en Driek Jansen “De Schoester”. Op de tafel leren
schoenstukken. Oud huis waar later café Hoefnagels was. Hij werd De Kromme
genoemd omdat hij een kromme rug had. Hij had door een ongeluk bij het werk een
oog verloren en had een glazen oog.

Hendrikus, zoon van Martinus en geboren in 1859, komt in 1881 naar Sint Tunnis en
gaat wonen in het huis van Hendrikus Dekkers de huisschilder (geen familie van Jan
Dekkers van de Oude Breestraat), nummer A30. Dat huis stond op de plek waar nu
Lepelstraat 9 is, maar daar is in 1936 het nieuwe huis van meester Arthur Verhelst
gekomen. Hendrikus gaat vrij kort daarop wonen in A31, het huis ernaast.
Hij trouwt in 1887 met Gertruda Willems uit Oploo en gaat wonen op Kerkhoek 7,
op de Breestraat. Hij werkt daar als schoenmaker en herbergier.
Kerkhoek 7 is in het kadaster perceel B1169 en het is het huis, stal en erf van
Henricus Hoefnagel(s), tapper. Henricus heeft het huis laten slopen en het nieuwe
huis heeft het perceel nummer B1301 met het adres A10. Het wordt na het overlijden
van Hendrikus via een veiling in 1910 verkocht aan Martinus van Hoogstraten, zie de
aktes daarvan hieronder. In het kadasterregister zien we dat Hendrikus ook nog een
bouwland en een weiland heeft: B1256 en B1257.
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Perceel B1169, situatie 189? (Laatste cijfer onleesbaar): Van Tits tegenover de kerk,
van den Hoven naast de kerk (B1172), en op B1138 woont huisschilder Gerardus
Dekkers (later Jan van de Berg, Jan de Kôster).

De onroerende goederen van Hendrikus van Tits zoals beschreven in het
kadasterarchief
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In het bevolkingsregister kan men zien dat Hendrikus in de herberg van Hoefnagels
komt wonen.

Hendrikus en Gertruda krijgen 9 dochters waarvan er vele slechts een kort leven is
beschoren: Maria Johanna (1888), Johanna Maria (1889), Hendrika Wilhelmina
(1891), Wendelina (1892), Mathilda (1893), Mathilda (1894), Mathilda (1895), Martha
(1898) en Petronella (1899). Gertruda is in 1899 overleden.
Het gilde St. Jan had daar zijn bijeenkomsten. Hendrikus van Tits heeft achter zijn
huis ook een schutsboom laten plaatsen. De heemkundevereniging heeft een kopie
van een brief waarin staat, dat ze van de gemeente toestemming krijgen die boom te
plaatsen (zie tekstvak).
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Besluit 1892 Schutsboom Hendrikus van Tits:
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OPLOO C.A.

Nader voorgenomen het verzoek van Hendrikus van Tits tot het oprichten van een schietboom
op het perceel, kadastraal bekend op den legger dezer gemeente onder Sectie B n° 1275,
gelegen ten noorden van het huis, gemerkt n° 7 van wijk A en kadastraal bekend onder nummer
1169 van wijk B dezer gemeente--------------------------------------------------------------Gezien de daarbij overgelegde stukken,-----------------------------Gezien het proces verbaal der zitting van 7 Augustus 1892, ingevolge art.7 der wet van 2
Juni 1875 / Stbl. n° 95 / gehouden, waaruit blijkt dat geen bezwaren tegen die oprichting zijn
ingebracht-------------Besluiten:
1° Aan Hendrikus van Tits, herbergier, te St. Anthonis, te vergunnen op het perceel Sectie B n°
1275 dezer gemeente, op te richten een Schietboom, waarop zal kunnen worden geschoten op
den laatsten Zondag van elke maand des jaars en wel van 15 April tot 15 October ’s-namiddags
van 5 tot 6½ uur en de overige maanden des jaars van 1 tot 2 uur ’s namiddags,
Onder voorwaarden:
1° Dat op aanzegging van wege den Burgemeester het schieten niet mag plaats hebben of zal
moeten worden gestaakt, zoo deze mocht oordeelen er voor anderen hinder of gevaar bestaat
en
2° Dat dit besluit ten allen tijde door Burgemeester en Wethouders zal kunnen worden
ingetrokken.
was getekend: paraaf:

Er is een duidelijk kaartje bij dit besluit gevoegd, waarop de schutboom (het besluit
spreekt van “schietboom”, op het kaartje staat “schutboom”) duidelijk staat
aangegeven, nl. aan de noordzijde achter het café. In het besluit werd dit aangeduid
met sectie 1275, op het kaartje staat 1257. Op het kaartje – situatie in 1892 - staan
ook de huizen en de straten. Waarbij opvalt dat er in de Breestraat vanaf de kerk tot
aan de beek bij de Perdshemel aan de ene kant maar drie huizen staan: café van
Tits, nog een woning (vermoedelijk waar later Jan de köster woonde) en de boerderij
van de familie Remmen. Over de beek zie je dan de vicarie en het vroegere huis
waar Mariet Dekkers woonde. Aan de andere kant van de weg zie je de kerk, het
oude huis waar vroeger Teng Willems een woonhuis en garage had, daarnaast nog
een woning en net voor de beek het huis dat eertijds schuur van de familie Remmen
was en waar later o.a. de families van de Laar en Karel Reijnen hebben gewoond.
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Hendrikus overlijdt 1909 op de leeftijd van 50 jaar. Het gezin verspreidt zich in
diverse richtingen: Haps, Boxmeer en Nijmegen.

Het gezin van Hendrikus van Tits, zoals beschreven in het bevolkingsregister van de
periode 1890-1900.

Twee berichten uit het Boxmeers Weekblad uit 1888. Er vonden allerlei activiteiten
plaats in de herberg. Er waren muziekuitvoeringen. Er is ook herhaaldelijk een
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biljartconcours gehouden. En diverse malen per jaar kwam de notaris, met name
Verbunt uit Boxmeer, in de herberg voor een openbare verkoop van een huis met erf
of onroerende goederen.

Het gilde “St Jan” had de herberg als “clublokaal”. In een krantenbericht uit het
Boxmeers Weekblad uit 1892 zien we dat er een personele prijsschieting is geweest
waar gildes uit de omringende dorpen aan hadden deelgenomen.

68 Hendrikus van Tits, herbergier en schoenmaker te St. Anthonis verklaart f
1.700,- schuldig te zijn aan Geertruida Aben weduwe van Gerardus Bergmans,
buiten beroep te Oploo. Waarborg: een huis, schuur en erf sectie B 1169 met 2
percelen bouwland en 1 perceel weiland sectie B 775, 1256 en 1257, alles te St.
Anthonis.
Datering:

07-03-1888

162 Hendrikus van Tits, herbergier en schoenmaker te St. Anthonis verkoopt aan
Bernardus van Dommelen en Gerardus van Dommelen, beiden landbouwers te
Ledeacker een perceel grond te Rijkevoort voor f 135,-.
Datering:

03-04-1894

113 Geertruida Aben weduwe van Gerardus Bergmans, overleden 3-2-1884 te
Oploo, landbouwster te Oploo verkoopt voor f 2.800,-- aan a. Martinus Willems,
landbouwer te Overloon; b. Peter, ook genoemd Mathijs Willems, landbouwer te
Oploo; c. Petrus Willems, landbouwer te Oploo; d. Hendrikus van Tits,
schoenmaker te St. Anthonis gehuwd met Geertruida Willems; e. Lambertus van
Daal, winkelier te Haps als vader en voogd over zijn 6 minderjarige kinderen uit zijn
huwelijk met wijlen Maria Willems, genaamd Jacobus Johannes, Wilhelmus Antonius,
Petrus Hubertus, Antonius Martinus, Jacobus Hendrikus en Hendrikus Gerardus een
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huis met schuur en erf sectie C 2481 met boomgaard, wei- en bouwland te Oploo;
alsmede dennenbos in de gemeente Vierlingsbeek.
Datering:

2-4-1898

126 Scheiding
tusschen Hendricus van Tits en zijne minderjarige kinderen van den boedel
tusschen hem en wijlen Geertruida Willems waarbij aan hem aanbedeeld huis en
grond onder Oploo sectie B nr 1301 voor f 2150,Datering:

02-05-1908

37 Provisionele veiling
door Maria Johanna van Tits . Johannes Everardus Mulder te Haps cs van te St
Anthonis gelegen onroerend goed.
Datering:

03-02-1910

46 Toewijzing
door Maria Johanna van Tits . Johannes Everardus Mulder te Haps cs van huis en
grond te St Anthonis Sectie B No.1301 en ged 1302 aan Martinus Adrianus van
Hoogstraten te Oeffelt voor f 4250,Datering:

10-02-1910

Willem is geboren in 1851 en in het bevolkingsregister van 1860-70 staat al
aangeduid dat Willem schoenmaker is. Hij vestigt zich mei 1876 in Sambeek en
vertrekt in januari 1877 naar Wanroij volgens dat register maar daar kan ik geen
registratie van hem vinden. In Sambeek wordt ook vermeld dat hij schoenmaker is en
hij woont daar in huis A19. Enkele jaren later, in 1882, trouwt Willem met Theodora
Jansen (1854), een dochter van bouwman Johannes Jansen en Hendrika Martens
en zij wonen in huis nummer 96 in Sambeek: Willem heeft dus niet bij zijn
aanstaande schoonouders gewoond. Na zijn trouwen woont Willem in Beugen.

Beugen 1890 Willem – Janssen schoenmaker Dorp A nr 66 K
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Willem en Theodora krijgen vijf kinderen: Martinus Johannes (1883), Arnoldus
(1884), en Johannes (1886), Wilhelmina (1888) en Hendrikus (1890)

100/106 Gerardus Janssen, landbouwer te Sambeek; Willem van Tits, schoenmaker
te Beugen gehuwd met Theodora Janssen; Antoon van Os, herbergier te Sambeek
gehuwd met Hendrika Maria Janssen laten openbaar verkopen de onroerende
goederen hen aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders Arnoldus Janssen
en Johanna Huijbers, beiden te Sambeek overleden. Het betreft: een huis met erf en
tuin te Sambeek sectie C 170 en 724; een huis bestaande in 2 woningen met erf en
tuin te Sambeek sectie C 118 en 119; 4 percelen bouwland en 1 perceel dennenbos.
De verkoop wordt opgehouden.
Datering:

10/17-04-1888

84 Lambertus van den Berg gehuwd met Johanna Meulensteen, landbouwers te
Mullem en Cornelis Meulensteen, landbouwer Beugen verkopen aan Willem van
Tits gehuwd met Theodora Jansen, schoenmaker te Beugen bouwland Beugen voor
Fl. 400,--. De verkopers aangekomen uit nalatenschap moeder Theodora Reijnders
weduwe van Hendrikus Meulensteen en Peter Gerrits.
Datering:

24-4-1885

95 Willem van Tits gehuwd met Theodora Jansen, schoenmaker te Beugen bekent
schuldig te zijn aan Arnoldus Johannes Haenraets, meester kuiper te Venray Fl.
1500,--. Waarborg: bouwland te Beugen sectie A 456 met het daarop nieuw
gebouwd nog niet kadastraal opgenomen huis en te Sambeek een huis sectie C 120
met stal, schuur, tuin, bouwland en dennenbos.
Datering:

3-5-1885

396 Antoon Theunissen, akkerman te Beugen herroept eerdere testamenten en
legateert het vruchtgebruik van zijn nalatenschap aan zijn vrouw Wilhelmina van Tits.
Datering:

12-12-1899

397 Wilhelmina van Tits herroept eerdere testamenten en benoemt haar man
Antoon Theunissen, akkerman te Beugen tot universeel erfgenaam. Bij zijn
vooroverlijden benoemt zij tot erfgenamen de 2 kinderen van haar man uit eerder
huwelijk met wijlen Maria Barten, genaamd Peter Johannes en Johanna.
Datering:

12-12-1899
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Zevende generatie
De kinderen van Willem vormen de zevende generatie. We kijken hier naar Martinus
(Johannes) geboren in 1883, Arnoldus en Johannes

In 1910 gaat Martinus Johannes, neef van de eerdergenoemde Hendrikus die in
Sint Tunnis de herberg van Hendrikus Hoefnagel(s) had overgenomen, wonen bij de
familie Theunissen, als commensaal, in het centrum van Sint Tunnis, Wijk A27
(Lepelstraat ). Dat is hetzelfde huis als waar oom Hendrikus heeft gewoond voordat
hij naar de Breestraat A7 ging. Hij werkt dan als schoenmaker. Nog in datzelfde jaar
gaat hij wonen in het huis waar eerst Maria Anna Hoenselaar woonde en die dan
vertrekt naar Wanroij. Het adres is Breestraat A50 (nu nummer 51). Martinus wordt
mede-eigenaar van perceel B1331: hij heeft een deel van het perceel overgenomen
van smid Willem Haerkens en het huis herbouwd. Theodorus van Heijster is de
andere mede-eigenaar en die woont in het huis waarin nu de Wingerd is gevestigd..
Martinus werkt als schoenmaker en heeft ook een café.

Situatie hoek Breestraat – Oude Breestraat in 1894: B1331, gemeenschappelijk bezit
van Theodorus van Heijster en Martinus van Tits
20

Martinus (legger 2788) koopt in 1929 het huis aan de overkant van de straat, perceel
huis met bouwland (B1666), van de erven van Kaal (legger: 2343). Dat is het pand
Breestraat 55 waar sedertdien schoenmakerij-schoenwinkel van Tits is gevestigd.
Het staat zo wel in de boeken maar het verhaal hierachter kent nog een speciale
wending, zoals men kan lezen in het verhaal Tien van Tits vertelt en waarvan ik
hieronder een stuk weergeef:
Op een zondagmorgen toen Martinus van Tits braaf naar de Hoogmis was, werd er aangebeld bij
van Tits. Moeder van Tits (Anna van Raaij) deed open. Er kwam een man binnen die vertelde dat
hij ergens in Sint Tunnis moest zijn, daar was een woonhuis met winkel te koop. (Dat was op de
Peelkant, het huis waar later de familie Arts-Michels woonde). Hij wilde dat huis kopen en de
winkel erbij. Moeder van Tits raakte met de man aan de praat en zei toen ineens, dat hun huis
met café ook te koop was. Ze praatten over en weer, er werd gehandeld en toen Martinus thuis
kwam uit de kerk, was het huis met café verkocht!
Daarna is de familie van Tits daar tegenover gaan wonen.

Het is bekend dat zijn vrouw Anna niet gecharmeerd was van de mannen in het café
die geen maat wisten te houden. Wellicht heeft dat een rol gespeeld bij het snelle
verlaten van het pand Breestraat 52 en de keus om een schoenmakerij annex winkel
te beginnen,

Uitsnede van kadastrale hulpkaart uit 1926: perceel B1666 van Martinus van Tits
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Pentekening van het nieuwe huis van Martinus van Tits en Anna van Raaij, die voor
de deur staan met naast hun zoon Tien. De tekening is gemaakt door Egbert
Pikkemaat.

Foto van huis en winkel: op de foto is te zien dat het huis is verbouwd, het dak is
veranderd en op de 1e etage zijn ramen geplaatst.
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De schoenwinkel van binnen
Martinus Johannes trouwde in 1913 met Anna Maria
van Raaij (1890) uit Haps. Veel van hun kinderen is
maar een kort leven beschoren. In 1914 wordt Theodora
geboren en zij is ook in 1914 overleden; in januari 1915
volgt een doodgeboren kind en in december 1915 komt
Martinus Theodorus, in 1917 Wilhelmus Martinus die in
1918 is overleden); in 1918Theodora; in 1919
Wilhelmina Theodora Arnolda en ook in 1919 overleden;
in 1920 Wilhelmina Theodora Maria en overleden in
1921; Wilhelmus Theodorus is geboren in 1923 en
overleden in1924 en in 1927 is Wilhelmina Anna
geboren.
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Jac van Kempen herinnert zich nog het volgende: Anna Maria van Raaij was verwant
met aannemer Jan van Raaij uit de Molenstraat, vader van Harrie (PSV), Jos
(Oelbroeck) en Jan jr.(Intervet). Jan was geboren in de Lepelstraat 15 (zie boek
Lepelstraat blz.45), verhuisde later naar Haps, ging toen werken in Sint Tunnis en
ging de middagboterham opeten bij familielid Anna Maria van Raaij.
Maar hoe was die familierelatie? Anna Maria is een dochter van Martinus van Raaij
en Johanna Maria Barten en haar opa was Martinus van Raaij uit Beers, getrouwd
met Marianne van der Sterren. Johannes van Raaij, geb 1911, is een zoon van
Jacobus Johannes van Raaij (1881), timmerman, en Wilhelmina Hendrika Jansen,
die in Sint Tunnis wonen, in huis A21 in de periode 1910-20, en in A30 in de periode
1920-30. De opa van Johannes was Antonius van Raaij (1851) uit Sint Tunnis die in
1881 trouwde met Johanna Holtmeulen. Zo bezien is er geen directe relatie tussen
Anna Maria en Jan.
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Anna Maria van Raaij
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Martinus Johannes van Tits is in 1967 overleden op 84 jarige leeftijd in Sint Tunnis
en zijn vrouw overleed in 1970.

Een gouden en een zilveren van de Nederl Vereniging van Schoenwikeliers. Op de
achterkant van de zilveren medaille staat: 25 jaar lidmaatschap
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370 Martinus van Tits, akkerman te Beugen verkoopt voor f 200,-- aan Cornelia van
Tits, zonder beroep te Beugen een huis met erf en tuin te Beugen sectie A 1714,
waarvan het vruchtgebruik blijft voor de verkoper en zijn vrouw Hendrika Dinnissen.
Datering:

31-10-1893

249 Transport
door Willem Haerkens te St Anthonis aan Martinus Johannes van Tits aldaar van
huis en grond onder Oploo sectie B nr 1331 voor f 500,Datering:

27-12-1910

250 Schuldbekentenis met hypotheek
door Martinus Johannes van Tits te St Anthonis ten behoeve van de minderjarige
Petronella Henrietta van Tits te Uden groot f 450,Datering:

27-12-1910

114 Hypotheek
door Martinus Johannes van Tits te St. Antonis aan Hermanus Hermens te Mill,
groot f. 1800,=
Datering:

02-04-1913

Arnoldus, de in 1884 geboren zoon van Willem, is knecht geworden en heeft op
verschillende adressen in Beugen gewoond. In de overlijdensakte wordt hij
landbouwer genoemd en is hij woonachtig in Boxmeer. Daar is hij in 1942 op 58
jarige leeftijd overleden.

De 38 jarige Johannes trouwde in 1924 met de 21 jarige Hermina Jilissen uit
Beugen. Hij is schoenwinkelier. We weten dat hun dochter Josephina in 1943 is
overleden. Johannes is in 1959 in Boxmeer overleden.
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1910 Martinus Sint Tunnis Breestraat 50, kwam van A27, schoenmaker, trouwt met
van Raaij

1931 Martinus Sint Tunnis A76 schoenmaker
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Zoon Martinus Theodorus Wilhelmus, geboren in 1915, neemt de schoenmakerij
over van zijn vader. Hij is algemeen bekend als Tien van Tits. Hij trouwde in 1948
met Maria Bogers (1920-2006) uit Heijen. Zij werkte in de oorlogsjaren bij
“overbuurman” dokter Verbeeck. Toen de broeders in Stevensbeek een middelbare
school oprichtten in de zestiger jaren vroegen ze aan Tien of hij wellicht ook
sportartikelen zou kunnen leveren voor de jongens. En aldus werden in de winkel
naast schoenen ook sportartikelen verkocht.
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Trouwboekje van Martinus van Tits en Maria Bogers

Zij bouwden naast de winkel een nieuw huis, Breestraat 56. Dit is ook terug te vinden
in het kadastraal archief: Breestraat 55 wordt in 1953 een “winkelhuis” en nummer 56
is een huis. Volgens de familie van Tits heeft Anna van Raaij 3 huizen bij het kruis
gebouwd: het kruis stond in een klein perkje bij de “ingang” van het dorp, ter hoogte
van Breestraat 52.

Uitsnede uit kadasterkaart 1953: Breestraat 55 (1967) en 56
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Persoonsbewijs van Martinus van Tits, uitgegeven in 1941

Zoon Eric nam de zaak over van zijn vader in 1980. In 1983/84 werd de winkel
ingrijpend verbouwd en daarna zijn er nog twee uitbreidingen geweest. De winkel die
Eric overnam was ongeveer 65 m2. Toen hij in 2018 stopte was de totale beneden
verdieping 650m2 voor winkel, magazijn, podotherapie, pedicure en werkplaats voor
schoenen en onderhoud/ opslag skies. In 2020 is het pand verkocht.

Gerechtelijke vonnissen
In het archief van de Arrondissementsrechtbank van ’s-Hertogenbosch zijn 5
vonnissen te vinden waar een lid van de familie van Tits bij is betrokken, te weten
Petrus Franciscus van Tits, 1910, Overtredingen tegen het weggeld
Petrus van Tits, 1917, Diefstal
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Arnoldus van Tits, 1917, Verboden vervoer / smokkelarij / zoutfraude
Petrus Franciscus van Tits, 1918, Verboden vervoer / smokkelarij / zoutfraude
Hendrikus van Tits, 1921, Diefstal

Petrus Franciscus, geboren in 1891 in Beugen, is huisschilder van beroep volgens
het bevolkingsregister van 1910 in Sint Tunnis. Hij is een zoon van Willem en
Theodora Jansen.
Arnoldus is ook een zoon van Willem en Theodora, en geboren in 1884, evenals
Hendrikus, geboren in 1890.
Ik heb de aktes niet ingezien en kan niet vertellen of ze wel of niet veroordeeld zijn.
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