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Cornelis van der Leeuw werd op 14 maart 1698 door de predikant van de Hervormde 

Gemeente in Monster (Zuid-Holland) gedoopt. Zijn ouders waren Abraham Leendertsz van 

der Leeuw en Eva Cornelisdr Leenheer. Abraham was Nederduits gereformeerd en smid van 

beroep. Gelet op de hiernavolgende jeugdige en succesvolle carrière van Cornelis, die alleen 

is te verklaren met een aanzienlijk startkapitaal, moet Abraham al tamelijk welvarend zijn 

geweest en moet Cornelis qua beroep in de voetsporen van zijn vader zijn getreden. 

Waarschijnlijk is Abraham actief geweest als aannemer van werken en wellicht in Monster 

geweest voor de bouw van een windmolen. Hij verbleef daar van 1696 tot 1700. Een oudere 

zus van Cornelis en Cornelis zelf werden hier geboren. Daarvóór was Abraham in Heenvliet 

woonachtig, waar de eerste twee kinderen geboren werden, en in West-Barendrecht, waar een 

oudere broer van Cornelis werd geboren. Cornelis erfde al jong, samen met zijn vier broers en 

zusters, van zijn krankzinnig verklaarde oom Willem Corneliszn Leenheer die tussen 1717 en 

1720 overleden moet zijn. In 1699 worden Abraham en zijn broer Willem van der Leeuw 

vermeld in een transportakte in Sandelingen-Ambacht. 

De gebroeders Abraham en Willem van der Leeuw kwamen oorspronkelijk uit West-

Barendrecht op het eiland IJsselmonde. Hun afkomst en de relatie met de andere stammen van 

der Leeuw in Holland is nog onbekend. Wel zijn er meerdere aanwijzingen dat er een relatie 

kan zijn met de in en rond den Haag wonende van der Leeuw’s. In het doopboek van de 

Hervormde Gemeente in Barendrecht worden de gebroeders naar hun vader Leendertszn 

genoemd. In het trouwboek wordt Willem echter van der Leeuw genoemd en zijn kinderen bij 

de doop ook. De kinderen van Abraham worden van der Leeuw, van Leeuwen of de Leeuw 

genoemd. In het begrafenisboek wordt Abraham vermeld als van Leu. Waarschijnlijk is de 

vader van Leendert van der Leeuw ene Antonnis van der Leeu die in een transportakte uit 

1653 in Barendrecht wordt vermeld. 

Cornelis van der Leeuw werd in 1721 naar Stevensweert gehaald door de toenmalige heer van 

de Heerlijkheden Stevensweert, Ohé en Laak, graaf Reinier Vincent de Hompesch. 

 Deze Gulickse baron was een 

verdienstelijk topmilitair in het Staatse 

leger en werd vanwege zijn 

verdiensten tot de Hollandse adel 

toegelaten met de titel van graaf; graaf 

van het Heilig Roomse Rijk, ridder van 

de zwarte adelaar van Pruisen, 

luitenant-veldmaarschalk, luitenant-

generaal van de cavalerie van het 

Staatse leger, gouverneur van Grave. 

Vanaf 1718 was hij gouverneur van de 

Meijerij van s’ Hertogenbosch. In 

1719  nam hij de Heerlijkheden Stevensweert en Ohé en Laak voor een aanzienlijk bedrag 

over van graaf Philip Willem van Limburg Bronckhorst Stirum. Tot de koop behoorde ook 

het, in Stevensweert kasteel genoemd, buitengoed Walborgh in Ohé en Laak (zie afb. 

maquette Walburg - Streekmuseum Stevensweert/Ohé en Laak) 



De nieuwe eigenaar liet het kasteel direct verbouwen tot een geweldige lusthof, hoewel hij er 

maar zelden verbleef. Hij was vrijgezel en na zijn overlijden in 1733 erfde de tweejarige zoon 

van een nicht, Sigismund, de titels en de eigendom van het kasteel en de Heerlijkheden. 

Diverse familieleden [1] verbleven op het luisterrijke kasteel waar zelfs de stadhouderlijke 

familie van Oranje te gast was. De familie van der Leeuw, waar deze publicatie over 

gaat,  zou  later erg close zijn met de adellijke families op het kasteel. 

Stevensweert lag indertijd, samen met Ohé en Laak, op een eiland in de Maas [2] en werd in 

1633 door de Spanjaarden tot een vestingstad omgebouwd. In 1702 kwam de vesting in 

Staatse handen. Met de komst van het Staatse garnizoen kreeg het stadje een protestantse 

gemeenschap en een dominee die reeds in oktober 1702 aantrad. Ondanks de protectie door 

graaf de Hompesch bleef de protestante invloed zeer beperkt. In 1728 telde de Hervormde 

Gemeente nog maar 12 gezinnen, de graaf niet meegerekend [3]. 

Zoals gezegd werd Cornelis naar Stevensweert gehaald om voor de graaf een banmolen te 

bouwen. Een banmolen was een molen waarop de inwoners van een heerlijkheid gedwongen 

hun graan moesten laten malen. Het was niet alleen een belangrijke bron van inkomsten voor 

de heer maar ook een kwestie van prestige. En dat miste de nieuwbakken heer want zo’n 

molen ontbrak binnen de heerlijkheid. Zijn “onderdanen” waren gewend hun graan op de 

garnizoensmolen of in Echt te laten malen. 

Cornelis was pas 23 jaar maar had kennelijk al een reputatie als molenbouwer. Maar 

waarschijnlijker is het zo gegaan dat zijn vader het verzoek tot aanneming van het werk van 

de graaf ontving maar geen trek had om op gevorderde leeftijd naar het verre Opper-Gelre te 

verhuizen en daarom zijn zoon mèt een bouwplan naar het verre Stevensweert stuurde. 

De molen was in 1723 gereed maar 

Cornelis bleef in Stevensweert 

hangen. Hij had verkering gekregen 

met de dochter van een oud-

borgemeester, Joannes Andriessen, 

en (waarschijnlijk) in 1724 trouwde 

het stel. De trouwakte is (nog) niet 

gevonden. Een complicatie was dat 

Margaretha Andriessen van 

katholieke huize was en Cornelis 

protestant. Naar verluidt kwamen 

de echtgenoten overeen dat 

eventuele zonen protestants zouden 

worden opgevoed en dat dochters 

katholiek mochten worden gedoopt. 

We zien echter dat zowel de twee 

dochters als de twee zonen van het echtpaar door de pastoor werden gedoopt, ondanks de 

aanwezigheid van een dominee in Stevensweert. De peetvaders en moeders waren ook allen 

van katholieke huize. Cornelis voegde zich kennelijk naar zijn schoonfamilie. 

De eerstgeborene, Maria, werd op 16 januari 1725 gedoopt in de parochie van de H. 

Stephanus in Stevensweert. Zij moet jong gestorven zijn. Op 4 oktober 1728 werd een tweede 

dochter Maria Eva, gedoopt. Tussendoor werd de eerste zoon, Joannes, op 18-10-1726 

gedoopt. De peetvader was zijn oom, Joannes Andriessen òf wellicht wijlen grootvader 

Joannes Andriessen. 



Op 8 november 1730 werd tenslotte de tweede zoon, Abraham Jacobus, gedoopt. 

Door zijn huwelijk met Margaretha Andriessen zat Cornelis meteen midden tussen de 

bestuurlijke katholieke elite van Stevensweert. Zijn zwager Joannes Andriessen was 

borgemeester, evenals diens vader zaliger. Joannes was getrouwd met een nicht van 

stadssecretaris Arnoldus Oldensee. Zijn schoonzus Maria Elisabeth was getrouwd met 

Joannes Mouwens, schepen in Stevensweert. In de gichtregisters [4] wordt zijn naam dan ook 

met de nodige egards omgeven, zoals met de betiteling eerzame heer of meester. 

Waar het jonge gezin aanvankelijk woonde is niet bekend maar op 27 februari 1726 kocht 

Cornelis het vijfde deel van een huis in het centrum van Stevensweert voor een bedrag van 20 

pattacons van de jonge dame Anna Maria Cortoms. Het huis lag tussen twee percelen van 

schepen Aelmans in. Drie jaar later verkochten de vijf erven Cortoms het gehele pand, dat de 

naam Den Engel droeg, voor 100 pattacons. Cornelis was dus inmiddels weer van woning 

veranderd of zijn aankoop in 1726 is niet geëffectueerd. 

Hij blijkt in 1729 als buren te hebben Hieronimus Rijckers en Margarita Geraerts. 

Cornelis nam een flexibele houding aan t.a.v. het geloof. Dat was ook wel nodig want 

enerzijds had hij te maken met de weliswaar kleine, maar vanuit Walborgh sterk gesteunde 

protestante gemeenschap, anderzijds was hij afhankelijk van de plaatselijke katholieke 

bovenklasse waartoe ook zijn schoonfamilie behoorde. Zijn initiële werkgever, de heer van de 

heerlijkheid, was als hoge militair van het Staatse regime uiteraard protestant en steunde de 

protestante gemeenschap. Ondanks zijn katholieke gezin werd Cornelis tot diaken (1728) en 

ouderling (1747) gekozen. De ambivalentie in het geloof bleek wel het duidelijkst door de 

huwelijken van zijn kinderen. Eva en Jan trouwden katholiek en Abraham trouwde voor de 

hervormde predikant. Pas in 1748 komen we Cornelis voor het eerst tegen als getuige bij een 

doop door de dominee. Daarna pas weer in 1757. Naar verluidt was Cornelis in 1756 nog van 

plan om naar Holland terug te keren, reden om een hernieuwde aanstelling tot ouderling in 

Stevensweert aan te houden. 

Van aannemingswerkzaamheden van Cornelis, na het opleveren van de molen, is niets 

bekend. In schepenregisters wordt hij aanvankelijk meester genoemd maar later wordt hij 

aangeduid als koopman. Hij ontpopt zich echter ook als onroerend goed belegger en als 

financier van medeburgers, overheden en edellieden. In 1727, 29 jaar oud, verstrekt hij een 

eerste lening van 100 pattacons tegen 5%, een bedrag dat de waarde van een huis 

vertegenwoordigt. Een saillant detail is dat Joannes Andriessen, zwager van Cornelis, als 

gevolmachtigde de overeenkomst sluit namens de twee lenende, minderjarige broers die als 

onderpand hun kindsdeel in de erfenis van hun vader, Willem Oldensee, beschikbaar stellen. 

Het gezin breidde zich uit en het werd nodig naar een riantere huisvesting uit te zien. Een 

geschikte gelegenheid deed zich voor op 15 april 1728 toen de weduwe van Arnoldus 

Oldensee haar woning, aan de Markt [5] gelegen, verkocht. De koopprijs was 50 pattacons. 

Het pand, “De Verkeerde Wereld” genoemd, lag naast het voormalige kapelletje van het 

kasteel Stevensweert dat in de volksmond “De Boeterwaegh” werd genoemd [6] en voor de 

protestante herendienst werd gebruikt. De koopprijs was 375 pattacons. Het moet dus een 

prestigieus pand  zijn geweest, een voorname heer waardig.  

 

Vier dagen later verscheen echter Joannes Andriessen, geassisteerd door procureur Peter van 

Ulft, die op basis van naaste bloedverwantschap het beschudrecht [7] op het pand claimde en 



de koop overnam van meester van der Leeuw. De echtgenote van Andriessen, Maria 

Catharina Orloofs, was een nichtje van Arnoldus Oldensee. Uit een akte uit 1768 blijkt dat 

Joannes Andriessen daadwerkelijk in het pand is gaan wonen. Na zijn overlijden in 1770 is 

het huis door de erfgenamen verkocht.  

Volgens artikelen op het internet is dit pand later “het Scholtishuis” gaan heten, naar Abraham 

van der Leeuw die het pand bewoond zou hebben en schout van Stevensweert werd. Dit blijkt 

niet te kloppen want Abraham is gaan wonen in het pand dat zijn vader Cornelis later bouwde, 

waarover later meer. Waarschijnlijk is de misinformatie op het internet ingegeven door de 

vermelding in het standaardwerk over Stevensweert van de hand van pater Sangers waarin 

abusievelijk staat dat Cornelis in De Verkeerde Wereld is gaan wonen. Of Sangers deze 

opvatting ontleende aan de desbetreffende koopcedule (notariële akte) in het schepenarchief 

of kennis had van het genealogisch archief van notaris Haan (geboren in 1868) uit Urmond, 

wiens echtgenote afstamt van een kleindochter van Cornelis, is onduidelijk. In dit archief 

bevindt zich een memo uit het begin van de vorige eeuw waarin deze misinformatie al reeds 

wordt verhaald. De auteur kon mede putten uit gesprekken met grootouders die gezinsleden 

van Cornelis nog hebben gekend. Evenzogoed lijkt deze informatie niet correct. Daar waar in 

mijn verhaal de verwijzing “naar verluid” wordt gebezigd, is gebruik gemaakt van de 

aantekeningen van de notaris. 

Cornelis genoot al snel aanzien in 

Stevensweert, met name in de 

protestante gemeenschap. Zo werd hij 

aangezocht als momber van de 

kinderen van de jong overleden 

secretaris van het kasteel Walburg, 

Johan George Köberling. Als 

belangrijkste medewerker van de graaf 

was deze dignitaris natuurlijk ook 

protestants. 

Cornelis werd ook aangezocht als 

ouderling en diaken van de 

gereformeerde diaconie. In een 

overgeleverd lidmaatregister  staan 

vreemd genoeg alleen Cornelis en Abraham met diens drie oudste zonen vermeld. Abraham is 

volgens dit register vanuit Schijndel als lidmaat aangenomen. Wat hij daar te zoeken had is 

vooralsnog een raadsel, wellicht ontving hij daar zijn scholing. 

De oudste zoon, Joannes, trouwde op 3 september 1747 in Echt met Johanna Henrica van 

Ulft. Zij was de dochter van Petrus van Ulft die schepen in Echt en luitenant-drossaard van 

het ambt Montfort [8] was. 

De keuze van Joannes voor de katholieke religie is kennelijk niet goed gevallen bij Cornelis. 

We zien wel oma Margaritha als meter maar geen opa Cornelis als peetvader bij de katholieke 

doop van de kleinkinderen. Veelbetekenend is dat de eerstgeborene Petrus werd genoemd, 

tegen de vaste gebruiken in naar zijn opa van moederskant, Petrus van Ulft, die ook de 

peetvader was. Pas de derde zoon kreeg de naam Cornelis en de naam Abraham werd 

helemaal niet gebruikt. 



Meer bijzonder is dat Cornelis in 1772, hij is dan 74 jaar en weduwnaar, besluit om zijn 

roerende goederen en het vruchtgebruik van de onroerende goederen op het eiland integraal te 

schenken aan zijn jongste zoon, Abraham. Over Joannes wordt in deze schenkingsakte niet 

gerept. Joannes van der Leeuw, overleed in 1802 in Echt, ruim vijf jaar na zijn echtgenote 

Johanna Henrica van Ulft. Zijn moeder Margaretha Andriessen overleed al in 1754 en 

weduwnaar Cornelis bleef achter met dochter Eva en zoon Abraham. 

Eva trouwde in 1757 met Hubertus van Namen, promotor [9] aan het bisschoppelijke hof in 

Roermond. Zij kregen in Roermond zes kinderen. Eva hertrouwde in 1774 met 

Maastrichtenaar Peter Reggers die in 1781 secretaris van de Heerlijkheid Stevensweert werd. 

Zijn zwager Abraham zal daarvoor wel een goed woordje bij de graaf hebben gedaan. Van dit 

huwelijk zijn geen kinderen bekend maar na haar overlijden hertrouwde Reggers en uit dit 

huwelijk kwamen wèl kinderen. 

Op 5 januari 1758 werd Abraham van der Leeuw, jongste zoon van Cornelis, door de 

opvolger van graaf Reinier, Sigismund Vincent Lodewijck 

Gustaaf van Heiden Hompesch (zie afb), aangesteld tot 

scholtis van de Heerlijkheid Stevensweert, Ohé en Laak. Hij 

was pas 27 jaar oud en nog vrijgezel. De kersverse 

functionaris werd ingezworen ten huize van Cornelis van der 

Leeuw. 

De keuze van Abraham voor de protestante religie zal zeker 

een rol hebben gespeeld want het was voor de graaf 

natuurlijk zaak om de protestante godsdienst te bevorderen. 

En veel andere kandidaten zullen er niet geweest zijn. 

Dat Abraham voor de protestante godsdienst had gekozen, 

in tegenstelling tot zijn oudere broer en zus, blijkt wel uit het 

feit dat hij als bruid de dochter van de overleden secretaris 

van de graaf koos: Amelie Louise Köberling, uit 

protestantse huize. Hij nam de voogdij over haar over van 

zijn vader en trad op 22 april 1759 met haar in het huwelijk. 

Op 13 december 1744 door de hervormde predikant gedoopt. Zij was dus nog geen vijftien 

jaar oud toen het huwelijk werd gesloten. 

De eerste zoon werd naar zijn opa Cornelis genoemd. Opa Cornelis was ook peter bij de doop 

door de dominee. Deze zoon werd later hervormd predikant in Hoorn, Brouwershaven en 

Utrecht. De tweede zoon werd geneesheer en lector in de anatomie en chirurgie in Dordrecht, 

een protestants bolwerk. De derde zoon, Wilhelmus, werd notaris en speelde in de Franse tijd 

een rol in het bestuur van Stevensweert. Aanvankelijk was hij Commissair du pouvoir 

exécutif van het nieuw gevormde canton Stevensweert en later secretaris en conseiller 

municipal van de commune Stevensweert. 

Twee andere zoontjes stierven jong en op dezelfde dag. Ze werden in het protestante kerkje 

begraven onder de zitplaats van hun moeder. 

Abraham was vanzelfsprekend ouderling van de plaatselijke gemeente. 

Abraham voerde een bescheiden staat want volgens de Franse inwonerslijst uit 1794 woonde 

hij met vrouw, derde zoon en vier dochters en slechts twee dienstmeiden. Dus geen knechten 

of koetsiers. 



Toch deed hij qua ambitie niet onder voor zijn vader want in 1765, hij was toen pas 34 

jaar,  kocht hij van jonker de Pavinowitz de hoeve Lilbosch [10] met maar liefst 50 bunder 

grond  voor een kapitaal van 1.300 pattacons. In 1841 was de hoeve nog in bezit van zijn 

jongste zoon Lodewijk Gustaaf van der Leeuw die de hoeve verpachtte en zelf als 

rijksambtenaar in Den Haag woonde. 

Abraham genoot groot vertrouwen van de graaf want hij werd aangezocht om als 

zaakwaarnemer op te treden. Zo sloot hij in Maastricht een lening voor de graaf af van 1.000 

pattacons. 

En meerdere leden van de grafelijke familie traden op als peter of meter van zijn kinderen. 

Met de komst van de Fransen in 1794 veranderde er veel op bestuurlijk gebied. In de 

inwonerslijst van 1796 wordt hij echter nog steeds schout (bailli) genoemd. Ook is hij 

vredesrechter geweest en in 1806 werd hij benoemd in het Collège électoral de département. 

Hij overleed  in 1810 op 79 jarige 

leeftijd in zijn huis in Stevensweert. 

In de “Listes Civiques“ van 

Stevensweert uit 1811 zijn geen 

personen met de naam van der Leeuw 

of Andriessen meer te vinden. 

Terug naar Cornelis. Hij doet in 1728 

zijn eerste grondaankoop, de eerste 

van tientallen aankopen in 

Stevensweert en de verre omgeving. 

In het bunderboek van Stevensweert 

dat tot 1750 loopt tellen we al 19 

percelen met een totaal oppervlak van 

ca. 7 bunder [11]. Op 3 juni 1730 koopt Cornelis een “huijsplaetsken” van de weduwe van de 

paymeester Nobelen uit Maastricht , grenzend aan het huis van zijn schoonmoeder, de 

weduwe Sophia Engelen. De koopprijs is 25 pattacons. Hoogst waarschijnlijk was dit een 

perceel bouwgrond op de locatie die nu deels Molenstraat Noord 2 is. Cornelis bouwde hier 

zijn woning en breidde zijn bezit later uit met een tuin en met een opslag aan de overkant van 

de straat voor zijn handel. 

Het huidige pand 

Molenstraat Noord 2 (zie 

afb.) is na 1840 gebouwd 

op de locatie van de woning 

en de tuin van Cornelis. 

De kelder onder het huis 

zou nog origineel kunnen 

zijn. De schuur aan de 

overkant kocht hij samen 

met Willem Mouwens, 

kennelijk zijn compagnon, 

van de erven van Joachim 

van Oldensee, de vader van 



Arnoldus en Willem. Feite-lijk van diens kleinkinderen waaronder de vrouw van Joannes 

Andriessen die ook hier weer als momboir (voogd) van familieleden optrad.                        

De afbeelding is een fragment minuutplan Stevensweert ca 1840 Op nr 586, rechts                                                                                                                                                                                                                    

boven in de hoek, woonde de familie Van der Leeuw. Nu is dit                                                                                                                    

Molenstraat Noord 2. 

Op 1 april 1735 verkoopt Maria Margarita Rijckers aan schepen Joannes Severijns een huis 

dat voor de helft van haar is en voor de helft van bakker Anthon Kevers. Het huis is gelegen 

aan de “Gemeene Straet” [12] met rijgenoten Cornelis van der Leeuw en de weduwe van 

Arnoldus van Oldensee (voormalig secretaris). Kennelijk was het huis van Cornelis toen dus 

al gerealiseerd.  

Op 27 juni 1735 beschudt Cornelis de verkoop van een huis dat eerst eigendom was van Pleun 

van Boles die het op 19 april aan Conraerdt Housmans had verkocht. De rechtsgrond voor dit 

beschud is waarschijnlijk gelegen in nabuurschap. Rijgenoot is namelijk de hiervóór 

genoemde Anthon Kevers. Het pand kostte maar liefst 470 pattacons dus het moet een 

kapitaal pand zijn geweest. Het werd gehuurd en bewoond door de ontvanger van 

Stevensweert. Vermoedelijk is dit pand dat na het overlijden van Cornelis aan Eva en haar 

echtgenoot Peter Reggers toebedeeld werd. 

De actieradius van Cornelis beperkte zich niet tot Stevensweert. In 1744 kocht hij op Kleine 

Heide onder Echt 1½ vrecht [13] akkerland. Een paar jaar later volgden meer dan 10 bunder 

tegelijk. 

Zijn meest ambitieuze aankoop was de overname van de Haverhof onder Berkelaar [14] op 14 

april 1744. Dit was een herenboerderij met tot dan adellijke eigenaren. Hij kocht het goed van 

de heer van Rothem, P.P. de Verschuijl, en diens echtgenote vrouwe M.J. de Viellemond. 

Deze hadden het goed op 22 augustus 1741 overgenomen van de heer van Nassen, L.H. van 

Creijtzen, een zwager van vrouwe de Viellemond. De koopsom was maar liefst 1.800 

pattacons. Tot het goed behoorden akkerland, grasland, pachters en halfmannen [15], een huis 

in Stevensweert en twee rentebrieven. 

Twee maanden later werd de koop echter ongedaan gemaakt doordat de deken van Maaseik, 

Smeets, zich beriep op het beschudrecht van een zoon van Verschuijl en de koop overnam. 

Over het beschud is hevig geprocedeerd voor het Hof van Gelder want de zoon was nog 

studerende en kon de goederen dus niet direct voor eigen gebruik claimen. Bovendien kon hij 

de koop niet zelf bekostigen. Cornelis trok echter aan het kortste eind. 

In 1747 lukt het Cornelis als noch om de Haverhof van de jongeman L.F. de Verschuijl te 

kopen. De koopsom is nu 2.310 pattacons inclusief het huis in Stevensweert. Dit huis lag 

tussen de erfgenamen van stadhouder W. Aelmans en de erfgenamen van secretaris A. van 

Oldensee. De Haverhoff werd verpacht, in eerste aanleg van 1749 tot 1761 aan de weduwe 

Marijn van Heel-Brentjes en haar kinderen. 

Cornelis breidde zijn grondgebied in rap tempo uit met verschillende aankopen onder Echt. 

Geld lijkt geen rol te spelen en alle aankopen worden contant betaald. In 1754 neem hij grote 

stukken grond, bij elkaar ruim tien bunder, over in het gehucht Ophoven ten zuid-westen van 

Echt. Hij optimaliseert zijn grondgebied door ruil en verdere aankoop en bouwt een nieuwe 

hoeve op een perceel wat nu Ophoven 3 is. In 1755 neemt hij, onder andere, nog eens 4 ½ 

vrecht gras- en akkerland over waarvan in de akte staat dat het recht tegenover de nieuw 



gemaakte bouwhof van Van der Leeuw ligt. In 1758 koopt hij de aanpalende boerderij met 

bijbehorend landbezit, in het bezit van de familie Geeten, op. Met de koop is een bedrag van 

1.037 pattacons gemoeid. Tot de koop behoren ook percelen die Cornelis al pachtte. Dat zou 

betekenen dat hij ook daadwerkelijk als boer werkzaam was naast zijn activiteit als koopman 

en verpachter van landerijen. Hij breidt zijn grondgebied ook uit aan de overkant van de 

Molenbeek. Een volledige inventarisatie van alle bezittingen van Cornelis is achterwege 

gebleven maar het is wel duidelijk dat hij inmiddels grootgrondbezitter is geworden en in 

ieder geval in Ophoven een hele meneer is. Zijn zoon Joannes is steeds betrokken bij de 

verwerving van nieuwe percelen. Kennelijk zijn vader en zoon wel “on speaking terms”. 

Opmerkelijk is nogmaals dat alles in contanten wordt voldaan en geen hypotheken worden 

afgesloten. 

In het kadaster van 1832 staan de erfgenamen van Abraham van der Leeuw nog altijd als 

eigenaren van de boerderij op het huidige adres Ophoven 3 vermeld met land aan weerszijden 

van de weg. 

Ook in Berkelaar vinden we in 1832 nog kleinkinderen van Joannes en kinderen van Abraham 

als eigenaar van percelen die waarschijnlijk tot het goed van de Haverhof hebben behoord. 

Cornelis genoot tot op hoge leeftijd het vertrouwen van de grafelijke familie op Walborgh. In 

1771 trad hij namens de familie op als zaakwaarnemer bij het afsluiten van een lening van 

bijna tienduizend gulden, waarvoor grote delen van het grondbezit van de familie verpand 

werden. Zelf leent hij in 1772 een bedrag van 1.500 gulden tegen 3 % aan de Heerlijkheid 

Stevensweert waarvoor de inwoners met hun goederen garant staan. 

In de hiervoor genoemde overdrachtsakte in 1772 van zijn goederen aan Abraham kunnen we 

ons een beeld vormen van de leefomstandigheden van Cornelis. 

Hij voelt op 74 jarige leeftijd dat de jaren gaan tellen en wil zijn oude dag goed regelen. Hij 

blijkt overigens een winkel te exploiteren dus de aanduiding van koopman blijkt te kloppen. 

Gezien zijn vermogende positie en zijn rol als koopman is te vermoeden dat hij goed verdiend 

heeft aan de bevoorrading van het garnizoen. 

Hij schenkt aan Abraham al zijn roerende goederen, winkelwaren, huisraad, ongemunt zilver, 

ijzer en koper, linnen en wol in kisten en kasten. Verder karren, paarden en koeien die zich in 

zijn huis, schuren, stallen en pakhuizen bevinden. Uitgezonderd zijn de zaken die hij in zijn 

slaapkamer heeft verzameld. Verder geeft hij zijn zoon het (vrucht)gebruik van zijn huis en 

het daarachter gelegen huis en de schuren, stallen, pakhuizen en landerijen, voor zover op het 

eiland gelegen. 

Daar staat tegenover dat Abraham en zijn vrouw hem tot aan zijn dood onderdak en de kost 

moeten verschaffen en goed dienen te verzorgen in goede en in slechte tijden. Daaronder 

verstaat hij onder andere het genot van zijn dagelijkse wijntje en dat niet alleen tijdens 

etenstijd ! 

Abraham dient ook alle zakelijke schulden over te nemen en voor een fatsoenlijke begrafenis 

te zorgen. 

Cornelis verklaart ook expliciet dat zijn erfgenamen, in kwestie Joannes en zijn zus, zich 

nergens mee hebben te bemoeien en dat Abraham en diens vrouw en kinderen, die kennelijk 



gratuit bij hem ingewoond hebben, hun bevoorrechting verdiend hebben door hun jarenlange 

zorg voor hem. De schenking mag geen rol spelen bij een toekomstige deling van zijn 

nalatenschap. 

Cornelis heeft voor zich zelf een kamertje in het souterrain gereserveerd. Hier bevindt zich 

naast een bed, kast en tafel met vier stoelen, een lessenaar. Er vielen immers nog zaken te 

doen. 

Als je de schenkingsakte leest, kan je je niet aan de indruk onttrekken dat deze geheel en al 

door zoon Abraham is opgesteld of gedicteerd. Om de schijn van belangenverstrengeling te 

vermijden laat hij, die doorgaans alle akten zelf passeert, in dit geval maar liefst zes 

schepenen en een stadhouder opdraven. Normaal worden aktes gepasseerd voor de schout en 

twee schepenen. 

De akte bevat een lijst met landerijen. De goederen van de Haverhof en in Ophoven staan hier 

niet bij. Deze waren kennelijk verpacht en bleven vooralsnog onder beheer van Cornelis zelf. 

Op 21 december 1776 heeft Cornelis zijn testament opgemaakt waarbij hij zijn waardering 

voor Abraham en diens vrouw niet onder stoelen of banken steekt en hun recht op een derde 

van zijn onroerende goederen en de weinige roerende bezittingen die hij nog bezat, bevestigt. 

Hij laat ook blijken bezorgt te zijn om de onderlinge verhouding tussen zijn drie kinderen en 

met name om de naijver naar aanleiding van de hiervóór genoemde akte van cessie uit 1772. 

Hij wil alle gedoe voorkomen door eens en voor altijd een regeling te treffen. Hij 

verordonneert dat, alvorens de driedeling plaatsvindt, aan Abraham een vergoeding wordt 

toegekend van 425 rijksdaalders en dat Joannes en Eva al hun bij hun vader uitstaande 

schulden zullen aflossen.  

In november 1779 was Cornelis weer actief als geldverstrekker toen de fam. Ruijters een 

lening van 75 pattacons, die Cornelis in 1748 uitleende aan wijlen de fam. Moors, overnam. 

Er werden verschillende percelen akkerland als pand gegeven. 

En in 1784 voerde hij een proces tegen Peter Aben vanwege het niet inlossen van een lening 

uit 1746. In dat zelfde jaar komen we hem tegen in een verzoekschrift aan het Hof van Gelre 

inzake noodzakelijke werkzaamheden aan het fort Cantelmo in Ohé. Hij is samen met 

Abraham een der geërfden en bestuurders die het verzoekschrift ondertekenen. 

Cornelis bleef dus tot op hoge leeftijd actief. In 1787, 89 jaar oud, trad hij nog verschillende 

keren op als gevolmachtigde. Het was ook wel makkelijk met de gemachtigde en de schout, 

als voorzitter van de schepenbank, wonend onder één dak en de zwager van de schout als 

secretaris van de schepenbank. Opmerkelijk is dat hij daarbij in een testamentaire overdracht 

in 1787 optrad namens de katholieke armen van Stevensweert. 

Het is helemaal een familiebedrijf als in 1788 een overdracht plaats vindt voor schout 

Abraham van der Leeuw en secretaris Petrus Reggers met Cornelis als vertegenwoordiger van 

de graaf en kleinzoon Willem van der Leeuw als vertegenwoordiger (notaris) van de 

ontvangende partij. Zo zijn er tientallen akten in het schepenbankregister te vinden waarin 

pater familias Cornelis met deze familieleden gezamenlijk transacties afhandelt. 

De laatste keer vond dit plaats in september 1789 toen Cornelis onder andere optrad namens 

de graaf van Borchgrave. De vraag is echter of hij zelf bij deze transacties betrokken was op 

dat alleen zijn naam werd gebruikt. 



In 1790, bijna 92 jaar oud, overleed Cornelis in zijn huis nabij de Markt. Hij werd op 11 

februari 1790 begraven onder zijn bank in het protestantse kerkje. 

De erfgenamen verkochten een jaar later de onroerende goederen. Het huis in de Molenstraat 

met bijgebouwen gingen logischerwijs naar Abraham. Samen met het huisje op Raamstraat 

nr. 1 en met een moestuin buiten het stadje werd de waarde gesteld op 1.000 rijksdaalders. 

Zijn zoon Lodewijk Gustav, die inmiddels als chef de bureau op een ministerie in den Haag 

woonde, blijkt in 1841 nog eigenaar van de panden in de Molenstraat te zijn. Een ander huis 

van Cornelis werd verkocht aan Eva en haar man Peter Reggers voor een waarde van 500 

rijksdaalders. 

Enige grondbezittingen werden openbaar geveild maar het meeste is ofwel onderhands 

verkocht ofwel verbleven aan de erfgenamen. 

Voetnoten: 

 [1] Sigismund en zijn ouders kwamen uit Twente waar ze een vergelijkbare positie innamen 

als Reinier of Reinard de Hompesch in Stevensweert. Zijn vader was een baron van Heiden en 

landdrost van Twente en zijn moeder een baronesse van Hompesch. Walburg werd voor hen 

een geliefd buitenverblijf waar ze ook andere familieleden van lieten profiteren. Sigismund 

trouwde met een barones Riedesel-Eisenbach. Al deze namen komen we tegen in de 

geboorteregisters en het kerkhof van de protestante kerk in Stevensweert. De familie had een 

goede band met de Oranjes want erfstadhouder prins Willem V van Oranje was peter van 

enige kinderen van Sigismund en als meter trad zijn moeder op, de echtgenote van wijlen 

stadhouder prins Willem IV, prinses Anna van Hannover, regentesse van Willem de V en 

erfprinses van Groot-Brittannië. 

[2] Het eiland wordt gevormd door twee takken van de Maas, de Nieuwe Maas, ofwel de 

huidige stroom, en de Oude Maas die van Roosteren naar Maasbracht liep en later vrijwel 

dicht slibde maar nu weer gedeeltelijk open is gegraven als onderdeel van een grindplas. 

 [3] De eerste doopaantekening is van 25 januari 1705 en het 1e register loopt door tot 1733. 

Het 2e register loopt parallel. Tot 1737 doopt dominee Hensbroek en daarna assistent 

dominee Kals. Het trouwregister begint in 1728 met het huwelijk van baron van Heijden en 

baronnesse van Hompesch. 

Hoewel het echtreglement dat door de Staten Generaal in al haar gebied werd 

voorgeschreven, verordonneert dat alle huwelijken ook door de dominee moet worden 

bekrachtigd, is daar in het katholieke Stevensweert geen gehoor aan gegeven. 

[4]overdrachtsregisters of transporten, dit  zijn overdrachten van onroerend goed, die in de 

periode vóór 1796 door de plaatselijke schepenbank werden vastgelegd. Te denken valt o.a. 

aan eigendomsoverdracht van onroerend goed, geldleningen met hypotheek, testamenten, 

huwelijkse voorwaarden, boedelscheidingen, benoemingen van voogden. 

[5] De plaatsaanduiding “Markt” moet ruim gezien worden. De toenmalige Markt omvatte 

het hele gebied dat nu gevormd wordt door de huidige Markt en het Jan van Steffeswertplein, 

Singelstraat West en Rulkensstraat. 

 

[6] Sinds 1819 staat op deze plek het protestante kerkgebouw dat tot stand kwam door de 

financiële steun van koning Willem I en uiteraard de adellijke familie op het kasteel Walburg. 



 [7] Het beschudrecht hield in dat de rechthebbende een verkocht goed kon claimen tegen de 

prijs die er door de nieuwe eigenaar voor was betaald. 

 [8] Het ambt Montfort viel onder Staats Gelre en daarmee onder de soevereiniteit van de 

Staten Generaal. Echt was de hoofdplaats van het ambt. 

[9] Promotor fidie, oftewel advocaat van de duivel. Rechtskundig medewerker aan het 

bisschoppelijk hof die bij een procedure tot heiligverklaring tegenbewijzen moest aanvoeren. 

In de praktijk: aanklager in kerkelijke processen. 

 [10] Gebouwd als ontginningshoeve op de heide bij Echt. In 1883 zou dit een Cisterciënzer 

klooster worden wat heden ten dage bekend is als de geboorteplaats van het Livar varken. 

[11] Een bunder komt overeen met 0,85 hectare. Na 1816 is een bunder gelijkgesteld aan een 

hectare. 

 [12] Straatnamen waren nog niet officieel. De vermelding “Gemeene Straet” wil niets anders 

zeggen dan openbare weg. 

[13] Een vrecht is gelijk te stellen aan ca een hectare. 

 

[14] Gehucht aan de Maas, ten noorden van Stevensweert en grenzend aan Maasbracht, dat 

onder Echt ressorteerde. 

 

[15] Een halfman is van oudsher een onvrije pachter die de helft van de opbrengst aan de 

heer moest afdragen. Onder het ancien regime moest de halfman ook diensten aan de heer 

verlenen. 

 

 

Amici Insulae is de heer Lardenoye bijzonder dankbaar voor het verlenen van toestemming 

om dit artikel in het jaarboek te plaatsen. Voor geïnteresseerde leden is het volledige verhaal 

inclusief de voetnoten, die verwijzen naar de archiefstukken waaruit de gegevens zijn 

gehaald, op internet terug te vinden onder: Cornelis van der Leeuw door Lardenoye. 


