VAN DER POEL

Het heraldisch schild is geïnspireerd door het handmerk, dat stamvader Jasper Jasperts Coperslaeger in 1668 plaatst

HET SMEDEN- EN BOERENGESLACHT
VAN DER POEL UIT CUIJK
Deze/onze familie Van der Poel stamt af van Jasper Jaspers (geb. ca. 1625 – overl. 1697), die ca. 1652
huwt met Jaecxken Thonissen Ariens uit Cuijk. Hij is koperslager en het nageslacht splitst zich in een
smeden- en een landbouwerstak.
Opvallend is het gebruik van de familienaam in beide takken. De smedentak (2.B en 3.B) te Grave
noemt zich al snel, nl. vanaf 1699 Van de(r) Poel; de landbouwerstak (2.A, 3.A en 4; en ook hierin zit
nog smedenbloed !) te Cuijk en later te Oploo noemt zich (afgezien van de eenmalige vermelding te
Cuijk in 1741 van de ongehuwde ketel(mak)er Claes Willems van de Poel) pas vanaf ca. 1780 Van
de(r) Poel. Dit voedt het vermoeden, dat de naam Van der Poel in deze tak een slapend bestaan heeft
geleid in de eerste generaties.
Over het voorgeslacht van deze Jasper Jaspers is nog genoeg te puzzelen. Er is nl. ook een Nijmeegs
geslacht Van de Poel, dat afstamt van Jasper Derckx Poelen/van de Poel, geb. ca. 1610 te Beuningen x
vóór 1640 Beeltje Dercx, die een zoon is van Derck Dercx Poelen/van de Poel x Anna Ariens.
Maar een link naar deze familie is echter nog niet gevonden !
We vonden in onze zoektocht naar de stamvader Jasper (Gen. 0) te Cuijk e.o. de volgende losse, maar
niet aansluitbare gegevens:
* ORA 401 Cuijk dd. 12.12.1612: Hans van Ham als gemachtigde van Huijbert Jaspers de Vries en
Michiel Fransen Hodemaeckers x Jenneke Jaspers de Vries (resp. gepasseerd voor schepenen te Den
Bosch dd. 12.10.1606 en voor schepenen van Gorinchem op 9.10.1606) vesten Jasper Willems van
Heeswijck (overl. 1627-1633) en (huwt ca. 1595) Maria Cornelissen Jacobs Poelmans, overl. na
1633), borger te Den Bosch en zijn erven met hofstad en 2 holl. morgen land en een kampke land, bel.
het Kruisherenconvent te St. Agatha. Idem dd. 1.4.1613: Jannen van Baexen, schout tot Gennep, als
gemachtigde van Jasper Willems van Heeswick, borger te den Bosch (schepenacte aldaar gepasseerd
11.3.1613), vest Johan van Plueren Ooswalts x voor 1611 Sybilla (van) Ba(e)x met een hofstad en
kamp weiland onder St. Agatha.
Den Bosch Index Momboirboek R 1926 dd. 24.8.1651 f. 98v: Judith, overl. Den Bosch 1.3.1651, d.v.
Jasper Willems van Heeswijck, tweede huisvrouw (huw. vóór 1633) van Pauwel Wijnants van Rosan/
Resan(de) (geb. ca. 1580 en overl. Den Bosch 4.2.1652; huwt (1) Johanna Hermans Jacobs van
Casteren; zie Bosch Protocol dd. 22.4.1653). In Archief Schijndel dd. 17.7.1724 is sprake van land in
Eerdtveld te Orthen, eertijds verkocht door Cornelis, z.v. Jasper Willems Ariens Peters van Heeswijck
aan Johan van Boxmeer, die gehuwd was met Jenneke (ged. Den Bosch 27.12.1630), d.v. Cornelis
Jaspers van Heeswijck, begr. Den Bosch 10.11.1648, gehuwd vóór 1627 met Josijntje Jan Pauwels
Coolen; Cornelis hertr. Schijndel 30.7.1635 Isabella Hendriks van Liebergen (vóór 1666 overleden).
Deze Jasper Willems van Heeswick heeft als mogelijke stamvader goede papieren i.v.m. het
vernoemen van de tweede zoon Willem bij Jasper Jaspers x Jaecxken Thonissen en de naam van zijn
vrouw Maria Poelmans, maar hij past niet goed in de tijd (geb. ca. 1570).
* ORA 401 Cuijk dd. 22.7.1640 en 6.2.1641 is sprake van een Casper den Smit, die een
“commerslag” (gerechtelijke beslaglegging) verricht ten aanzien van Aert Jans Goossens (x Cuijk
4.3.1642 Met Jacobs) en Derick de Scheeper tot Wielick x Celij Jan Goossensdr. op de nagelaten
goederen van Jan Goossens zaliger, m.n. vanwege de verlopen pacht van 3,5 malder rogge. Hij is
identiek met Casper Rutten Smit x Jutgen Dericx, die Jan Wolters Verheijen vest met dezelfde 3 en
halve malder rogge uit 2 morgen land van Jan Goossens zal. op Santbergh (ORA 401 Cuijk dd.
17.3.1641). Casper Rutgers, ruijter onder den heer Stakenborch,hertrouwt ned. duits geref. (NG) te
Grave op 1/20.7.1626 met Juditjen Derricks, weduwe van Cornelis Stevens. Jutt Dericks en Cornelis
Stevens, beiden van Grave, trouwen NG te Grave op 22.12.1618/9.1.1619. Casper Rutgers, ruijter
onder ritmeester Quaedt, trouwt NG Grave op 19.10/5.11.1608 met Jenneke Aerts Hoemakers uit
Grave. Wellicht is Casper z.v. Ruth Jans de Smyth (overl. vóór 3.12.1644 te Grave) x Peterke Thijssen
(overl. na 1644; zie schepenprotocol Grave 7041.266, pag. 148). Een Rut Jans Smit uit Grave betaalt
ca. 1638-45 1 hoen en 5 st. aan kerk Cuijk.
Zeer waarschijnlijk is hij niet identiek aan (0), daar bij de vernoeming van de kinderen van Jasper

Jaspers (1) dan zeker een Jutge/Judith had moeten zijn. Ook zou de familienaam (den) Smit zeker
terug hebben moeten komen. Bovendien worden zijn kinderen ned. duits gereformeerd gedoopt te
Grave.
* ORA 401 Cuijk vermeldt op 19.2/8.3.1640 een Willem van der Poel, ook Willem van Poll
genoemd, die dan gehuwd is met Jenneke Jans, ged. Beers 15.1.1620 als dochter van de Beerse
richterbode Jan Geurts van de Waterlaet, gehuwd Beers 13.11.1614 met Maijke, d.v. Thijs Ermits x
Elsken Jans, (tweedens gehuwd met Willemke Willems Claessen vóór 1630, die vóór 22.1.1639
hertrouwt met Matthias de Quay, richterbode te Ravenstein). Willem is sergeant van de compagnie
van kapitein Knippenborchs te Grave. Als Wilhelm Janssen van Poll huwt hij NG te Grave op
7/30.1.1639 met de Beerse Jenneke Jans. Zeer waarschijnlijk is er geen verwantschap, maar toch
interessant te noemen, omdat de tweede zoon van Jasper Jaspers ook Willem heet.
* Verder vinden we in ORA 402 Cuijk dd. 27.1.1648: Willemke Caspers, huisvrouw van Blassmar
Frimaz, last en procuratie hebbend van Coendert de Wael, (zoon van Gerit de Wael, overl. voor
4.10.1634 (ORA 401 Cuijk) en Beetgen Gerrits), burger te Nijmegen, vestigt Peter Jansen Deckers
(z.v. Jan Deckers x Jenneke Lenaerts; ORA Maashees 263 dd. 5.2.1635) en (gehuwd vóór 1635) met
Merriken Claessen met een stuk land, de Keerbost geheten, in de nabijheid van het Kruisherenklooster
te St. Agatha gelegen. Dezelfde Willemke verkoopt aan Thoniske Gubbels een stuk land, het Weijerkempke genaamd. Wellicht is deze Willemke een zus van Jasper Jaspers (1), en verklaart dit de naam
van zijn kind Conrardus (>Coendert de Wael) ?
* ORA 401 Cuijk dd. 7.1.1632 noemt een Willemke Coenen als belender van land op de Hoenderberg onder Cuijk gelegen. Zij is de moeder van Jan Jacobs Coenen x vóór 1614 Metjen, overl. vóór
26.10.1629 en de zus van Marten Jordens x Berber. Willemke Coenen heet van haar eigen Willemke
Jordens Peters x Jacob Coenen (hieruit als kinderen naast Jan ook Peter, Grietken en Metken), xx
voor 15.8.1605 Hanrick Hermens (overl. vóór 1610). Jacob Coenen Jans (schepen vanaf 1583; overl.
na 16.7.1602 en vóór 15.8.1605) huwt (1) vóór 12.5.1579 (ORA Cuijk 400 sc. 236) met Jenneke,
waaruit geboren een dochter Lijske x Hendrick Rutten Vergeest (ORA Cuijk 401 dd. 2.4.1608).
* We vinden in ORA 401 Cuijk in de periode 1612-1635 een Jan Jaspers/Caspers (alias “Grenen”
en “Stu(ij)venbercg”) x ca. 1612 Willemke Jans van Heumen, geb. ca. 1590; hieruit kind Hilleke x
vóór 1638 Hendrick Jacobs. Willemke hertrouwt vóór 1638 Tuenis Peters op de Heuvel uit Gassel.
Idem dd. 4.1.1634 deze Jan in een koop van Hanrick, z.v. (schepen in 1625) Jasper Daniels x vóór
25.5 1607 Elsken, xx vóór 1634 (schepen) Jan van R(e)ijn (xxx vóór 1643 Merry Reijners). Idem dd.
St.Martiensavond/ 11.11.1603 wordt Jan Stunenberg x Ercke genoemd. Is Jan Jaspers een oom van
onze stamvader Jasper Jaspers x ca. 1652 Jaekxke Theunissen, gezien hun kinderen Jan en Willem ?

*

Een Peter Peters van de Poel x Jannetje Aerts woont vanaf 1705 ook in Cuijk. Hij heeft een broer
Jan en als zussen Geurtje, Jenneke en tweemaal Petronella. ORA Beugen 358 dd. 21.11.1726.
* Te Haps wordt gedoopt op 24.8.1665 Hendrikus z.v. Paulus Peters en (huwelijk te Beers op
14.4.1660) Maria Hendriks, beiden uit Beers. Get. Casparus Coenraets en Johanna Gerrits.
* Tenslotte kan er relatie zijn met de in de acten sub Gen. I genoemde familieleden Thijssen, voor
wie Jasper Jaspers (generatie I) regelmatig als momber/voogd optreedt en waarin ook een Maria
Coenders (xx Aleph Thijssen), - is dat zijn hertrouwde moeder ? - figureert.
Op de laatste pagina staat een schematisch overzicht van deze Van der Poel-genealogie.
Deze genealogie draag ik op aan mijn moeder, Maria Johanna van der Poel (1928-2011).
De kinderen van haar broers zijn de enige nakomelingen, die afstammen van stamvader Jasper Jaspers
en die nog steeds de geslachtsnaam Van der Poel dragen. NB. * is afstamming in rechte lijn.
Drs. Jan W. M. Lange
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GENERATIE 0
C/Jasper NN * x ca. 1625 NN/?? Maria Coenders xx Aloff/Aleph Thijssen: geb. ca. 1600.
Kinderen: (* is voorvader in rechte lijn).
Jasper Jaspers *: zie Generatie I
? Gertrudis Jaspers: doopgetuige in 1667.
Gezien de vernoeming van de kinderen van Jasper Jaspers x Jaecxken Thonissen in Gen. II moeten in
deze generatie verwijzingen komen naar een Conrardus (b), Willem (c), Anneke (e) en/of een Jan (d).
De kinderen Maria (a), Antonius (g), en Jasper (h) verwijzen naar ons bekende grootouders.
De hierboven genoemde Maria Coenders KAN zijn moeder zijn, die vóór 1663 hertrouwd is met Aloff
Thijssen, wat ook kan verklaren, dat Jasper Jaspers (I) als momber/voogd fungeert bij familieleden
Thijssen en een van zijn kinderen Conrardus heet. Zie ook op vorige pag. onder laatste *. Te Cuijk
overlijdt op 27.8.1699 wel een Maria Alephs (“zo genoemd naar haar laatste man”), maar het is de
vraag of het hier om dezelfde Maria Coenders gaat; die is nl. ca. 1605 al geboren.

GENERATIE I
Jasper/Caspar Jasper(t)s/Caspers Co(o)perslaeger *
Hij is geboren ca. 1625 en overlijdt te Cuijk op 2.12.1697. Hij is koperslager. Hij huwt te Cuijk (?) ca.
1652 met Jaecxken/Jacoba/Judoca Thonissen (geb. na 1627 en overlijdt te Cuijk als Judoca,
weduwe van Jasper Jaspers op 3.11.1712). Beiden zijn lid van het Cuijkse gilde/de broederschap St.
Marten en St. Antonis (opgericht 1450-1500).
Jaecxken is de dochter van Thonis Ariens (geb. ca. 1600; overl. te Cuijk na 21.2.1662) en (huwelijk
vóór 1626) met Mariken, die overl. vóór 1658/1662). Thonis is een broer van Joost Ari(a)ens,
koperslager/ketel(mak)er/ketelaer, gehuwd vóór 1631 met Aeltje Lammers, beiden ook lid van het
gilde te Cuijk (uitvoeriger over deze Joost Ari(a)ens, zie Gen. II, sub a).
Jasper is getuige in 1694 en 1696 bij de huwelijken van zijn kinderen Anthony en Anneke. En in 1688
bij de doop van kleinzoon Coen Willems (3.A). Hij kan niet schrijven en plaatst steeds dit handmerk:

(Hand)Merk (hamer !) van Jasper Jasperts dd. 18.1.1668 als lid van het St. Marten en St. Antonisgilde Cuijk.

ORA 401 Cuijk dd. 17.2.1626: Jhr. Walram van Steenhuijs als gemachtigde van juffr. Maria van de
Hoenen, weduwe van Jhr. Sebert van Steenhuijs, zijn broer, vest Thonis Ariens x Merijke met 2
morgen bouwland, genaamd de Santcamp, bel. Baetgen Vergeest, wed. (huw. vóór 1609) van Kersten
van Attenborg en de gemene straet.
Idem dd. 28.12.1631: Thonis Ariens x Merrike vesten Gerart Meis x Wilbertje met 2 morgen land “de
Santcamp” onder Cuijk gelegen.
In de schatcedule van Cuijk 1646 wordt een Thonis Ariens onder Heeswijk voor 2 morgen land (is 4
gld.) aangeslagen.
ORA 403 Cuijk dd. 10.10.1658: Jan Hensen x Merrike vesten Thonis Ariens en zijn erven met een
jaarlijkse rente van 11 gld. en 5 st. (losbaar 225 gld.); onderpand is huis, hof en 6 morgen bouw-/
weiland onder Heeswijk.
De inventarisatie van de Ambtman meldt 1665 onder Heeswijk een Gerrit Segerts, wonend in het huis
van Thonis Ariens.
Idem f. 104v, dd. 9.4.1660: Rentenbrief: Roelof Bernts (alias Baesen, hij overl. 1661; vóór 1630 en tot
1635 is Roelof (1) gehuwd met Handerske van Nuijs (d.v. Wolter Gerits van Nuijs x Enneke (overl.
vóór 1607); zij hebben dd. 4.10.1610 nl. een zoon Gerit en Hanriske); Handerske sterft aan de pest en

(2) huwt Roelof Basen te Cuijk op 24.2.1642 met Swaentijen/Sweerke/Assuera van Aecken. Met haar
vest hij te Cuijk t.b.v. Jasper Jaspers en Jaecxken Theunissen een huis, hof en het daarbij behorende
land, bel. de Arme Camers, Joost Ariens erf, Reijnder van den Broeks erf en de gemene straat, met
cijns van 3 kannen olie aan de kerk van Cuijk en 3 stuivers aan het Kruisherenconvent te St. Agatha.
Dit goed valt in de erfdeling van 1713 aan zoon Willem Jaspers (Gen. II.c) ten deel. In de aanslag
t.b.v. de brandspuit van Cuijk nl. wordt in 1716 zoon Willem Jaspers aangeslagen à 0-5-0 voor een
huis, dat vrijwel direct grenst aan “de arme kamers”, eerder samen met zijn moeder, in 1708 alleen
zijn moeder. Zie de koopacte hieronder.

ORA Cuijk 404 f. 6v, dd. 21.2.1662 draagt Thonis Ariens aan Jasper Jaspers Coperslager en Jaecxken
Thonissen en hun erven diverse geldsommen/waardepapieren op: een rentenbrief van 100 carolusgld.
van Hendrick Boschmans; een obligatie van 150 car. gld. staande ten laste van Egbert de Smit; idem
een obligatie van 125 car. gld. staande ten laste van Dirck Willems te Mill. Tenslotte 100 car. gld. van
Thonis Ariens aan Jasper en zijn vrouw en hun erven als vergoeding voor huisvesting, kost, drank en
was in gezondheid en krankheid van Thonis Ariens door Jasper en zijn vrouw. E.e.a. veronderstelt
door patroniem (Thonissen) en vertrouwelijkheid van verzorging, dat Thonis de vader van Jaecxken is
en dat Jaexcke enige erfgename is. Zie copie van deze acte op volgende pag.
PM. ORA 403 Cuijk dd. 15.3.1657: Reijn Ariens, Thonis Reijnen, de weduwe van Thonis Ariens en de weduwe
van Geurt Ariens als erfgenamen van Arien Reijnen, vesten de nagelaten kinderen van Ceel Blommerts zaliger.
ORA Land van Cuijk 252 dd. 17.3.1644: Willemken van de Biesen, weduwe van Jan Guillen, heeft voor haar
zelve als vanwege haar onmondige kinderen, met consent van de Ambtsman tot Grave in kwaliteit als momboir

van alle weduwen en wezen, verkocht aan Thonis Ariens en Hen Jans, echtelieden, haar vierdepart van een
hoffstad en erf onder Cuijk, belendend Hendrick Crebbers, Jan Leunissen, de gemene straat en Jan Leunissen.
Idem dd. 29.8.1644: Thonis Rijnen en Thonis Ariens, als oom en momboir van het onmondig kind, nagelaten bij
Jut Ariens, zijn gewezen vrouw, hem mede sterk makend voor Rijn Ariens, medemomboir van het voorschreven
onmondig kind, verkopen aan Jan Jans en Erken, zijn vrouw de helft van een huis en hof en halve schoorsteen
van de gemene straat af achteruit met de halve binnenhof binnen Cuijk, met een zijde neffens Hendrick Wijnen
erf, oostwaarts nevens Itijen Hensen erf, westwaarts schietende op de gemene straat en achter ook op het erf van
Itijen Hensen. Gezien boven/onderstaande acte dd. 21.2.1662 gaat het hier om een andere Thonis Ariens.

Acte 1662, waarin Thonis Ariens e.e.a. overdraagt aan Jasper Jaspers Coperslager en zijn vrouw.

ORA Cuijk 404 dd. 26.3.1663: Jan Thijssen x voor 23.4.1650 Stijntje (Peeters; eerder gehuwd met
Metje Thijssen/Thonissen, waaruit 3 kinderen), Alof Thijssen voor zichzelf en als momber van
onmondige kinderen van Jan Thijssen en van zijn eigen kinderen verwekt bij Maria Coenders, en zijn
broer Reijnder Thijssen, neffens Jasper Jaspers, mede als momber van de voornoemde Reijn Thijssen,
onnozel zijnde, gezamenlijke erfgenamen van Hilleke Goossen zaliger, vesten Reijnder van den Broeck
x Anneke met huis, hof en kempken daarbij gelegen; tevens vesten zij aan Reijn Aben (Smits) x vóór
1639 Merrijke Claessen Gieben met een kempke bouwland aan het Hagelkruijs.

PM.: Hilleke Goossen kan zijn Hilleke Thijssen, sinds 1638 de huisvrouw van Goossen de Metselaer (ORA 402
Cuijk dd. 22.5.1645; wellicht ook identiek aan Hilleken Poel, zie hieronder bij eerste kind Maria Jaspers). Maar
evenzogoed is het gewoon Hilleke Goossens, de zus van Michiel Goossens en de dochter van Goossen Willems
x Aeltje; Michiel vest Hilleke met de ouderlijke hofstad: ORA 402 Cuijk dd. 4.5.1645.

ORA Cuijk 404 dd. 13.12.1664:Jenneke Lamberts, weduwe van Gerit van Sprangh, met Thijs Lambers
als momber, Arien Thijssen en Jasper Jaspers als mombers van de onmondige kinderen van Lambert
Thijssen x Jenneke (Thijssen) zal., Jan Aerts x Hendriske Lambers, Thijs Lambers x Maria Peters,
Thijs Lambers als momber van de nagelaten kinderen van Gerit van Sprangh, verwekt bij zijn eerste
vrouw Jenneke Peters zaliger en als oom en momber van Joachim Goossens, zoontje van Goossen
Hendriks x Maria Lambers zal., vesten Dirck Dircx, jongman, met zijn erven in een huis, hof en
landerijen: een morgen en anderhalve hondt land aan de Nieuwwinkelsedijk.
Inventarisatie van de Ambtman dd. 23.5.1665 te Cuijk: “Jasper Jaspars cooperslager hem generende
met sijn voorschreven ampt, belast met een huijs vol cleijne kinderen”.
ORA 405 Cuijk dd. 10.5.1671: Jasper Jaspers en Arien Thijssen als mombers van de onmondige
nagelaten kinderen van Lambert Thijssen, nakinderen verwekt bij Jenneke Thijssen, vesten de
armmeesters van Beers met 15 car. gld. jaarlijks, uit hoofdsom van 300 car. gld., zoals Dirck Dirx x
Margaretha Peeters zaliger t.b.v. comparanten hebben gevest volgens constitutiebrief dd. 26.3.1666
(ORA 404, folio 106 en 157); onderpand is huis, hof en landerijen aan de Nieuwwinkelsendijk, waar
Dirck Dirx nu op woont. Zij lossen 200 gld. af aan de armmeesters.
PM. 1:Hier ook (?) een link met deze familie Thijssen: ORA Land van Cuijk 252 dd.24.2.1644: Thonis Ariens
en Gerrit Ebben als momboirs over het onmundig dochtertje van Thijs Jans zaliger, genaamd Merritien Thijssen,
met nog Thijs Janssen en Lijsken Janssen, echtelieden; Goossen Handericks en Ariaentjen Thijssen, echtelieden;
Lambert Thijssen en Jenneken Thijssen echtelieden, verkopen aan Peter Peters Claes en Heijlken Nelissen,
echtelieden, 4 kleine morgen land onder Haps, belendend Peeter Handericx, voorts rondom in de gemeijnt.
PM. 2: ORA 402 Cuijk dd. 4.6.1651: Luijtgaris van Vuijtwijck, jongedochter, Aelke Coenen, wed. van Hendrick
van Vuijtwijck, geass. met Peter Mesmaeckers als momber, (e.e.a. te Cranenburg gepasseerd dd. 17.5.1651),
Casper van Vuijtwijk voor hemzelf en als momber van Luijtgardis, vesten Lambert Thijssen en Jenneke, Metje
Aben en Aert Jans de Haen x Merij en hun erven in de helft van 2 malder rogge graafse maat, waarvan de andere
helft toekomt aan Hendrik Coenen van den Bercken, burgemeester van Cranenburg x Elisabeth van Vuijtwijck,
gaande uit huis en hof te Cuijk. Idem dd. 9.5.1651 vest Hendrik Coenen van den Bercken, burgemeester tot
Cranenburg x Elisabeth van Vuijtwijk, Lambert Thijssen x Jenneke met die andere helft van de 2 malder rogge.
Idem dd. 20.12.1649: Sr. Jasper van den Bercken, last en procuratie hebbend van (vader ?) Hendrik Coenen van
den Bercken x Elisabeth van Vuijtwijck vest Jan Hensen x Merrike met 2 malder en 3 vaten rogge en 4 hoenders
als erfpacht uit erf van Jan Hensen x Merrike aan de Nieuwwinkelsedijk.
Intrigerend is de relatie in voornamen (Coen/Jasper) bij de families van den Bercken/van Vuijtwijck !
Burgerboek Kranenburg dd. 29.12.1633 meldt een Henrich Coenen van den Bercken/ Bueken met een zoon
Jasper en Jan. Jasper Coenen van de Bercken, z.v. Hendrik Coenen van de Bercken x Elisabeth van Vuijtwijck
ook vermeld te Grave (260 dd.28.7/ 7.12.1649).

ORA Cuijk 405 dd. 27.4.1676: Jasper Jaspers, last en procuratie hebbend van Sr. Burgemeester Peter
van Nederbergh x Willemina Heurkens vest Trijneke Cuijpers, weduwe van Geurdt Jans Sweerman in
de helft van vijf en halve hond bouwland.
ORA Geld. Archief 0163-11 Heumen sc. 55 dd. 13.10.1686: Jasper Jaspers is verwikkeld in een
procedure over de deugdelijkheid van een door hem gemaakte grote koperen sopketel voor Beleken
Jacobs x Arien Peters; borg voor Jasper is Thijs Lamberts (x Merike Peters; zie boven), borg voor
Beleken is Art Tobias Smit (uit Heumen).
Notaris Rutger de Haen dd. 9.3.1713: Magescheid/erfdeling te Cuijk van de kinderen en erfgenamen
van Jasper Jaspers en Jaecxken Thunissen: compareren Willem Jaspers, Jan van Gennip als man en
momber van Anneke Jaspers, Anthony Jaspers, nogmaals Anthony Jaspers en Arnoldus Janssen
(Goduwaerts) als mombers/voogden over de onmondige kinderen van wijlen Caspar Jaspers (junior).
Het eerste lot valt ten deel aan Willem Jaspers en betreft een huis, schuur, bakhuis of smitsken, hof en
land ten zuiden van Cuijk, belast met 3 kannen olie en 6 stuivers aan de kerk van Cuijk en 3 stuivers
aan het klooster te St. Agatha (dit is het in 1660 gekochte goed). Dit lot moet aan het tweede en derde
lot ieder 236 gld en 5 stuivers en bovendien aan het vierde lot 11 gld. en 5 stuivers uitkeren. Het

tweede lot valt ten deel aan Anthony Jaspers, het derde aan Jan van Gennip als man en momber van
Anneke Jaspers, het vierde lot (125 gld. ten laste van Jan van Gennep, 100 gld. ten laste van Willem
Jaspers en 11 gld. en 5 stuivers uit het eerste lot) valt op de onmondige kinderen van Kasper Jaspers.
Zie voor hun nageslacht GENERATIE II.

GENERATIE II
Kinderen van Jasper Jaspers Coperslager en Jaecxken Theunissen Ariens (I).
Gedoopt allen RK te Cuijk:
a. Maria Jaspers, ged. 14.2.1653, getuigen Antonius Arts (is grootvader Thonis Ariens) en
Helena/Lijntje Judoci/Joosten. Overleden vóór 1713. Zie m.n. acte dd. 25.11.1648 hieronder.
Acten m.b.t. Lijntje d.v. Joost Ariens (is een oom van Jaecxken Thonissen Ariens x Jasper Jaspers):
ORA Cuijk 401 dd. 15.2.1631: Claes Willems x Tueniske Belten, Thomas Hulleck x Heijlken Belten,
Peter Reijnen en Hogart Jans (Smit) als mombers over de onmondigen Luenis, Guert en Lijsken Belten
vesten Joost Ariens Keteler x Aeltje in haar aandeel van een huis en hofstad onder Cuijk gelegen, bel.
Harijt Gerits zal., Hermen Hanricx van Well, Roelof Bernts en de gemene straet.
Idem dd. 3.8.1632: Pauwel Jacobs van Middelaer vest Joost Ariens x Aeltje Lammerts met een
huisplaetske onder Cuijk, bel. voors. Joost Ariens, Roelof Bernts, Aloff Bernts en de gemene straet.
Idem dd. 4.4.1639: Andries Pouwels (Valants ?), gemachtigde van Derick van Cuijk, die zich mede
sterk maakt voor zijn mede-erfgenamen, alzo vastgelegd voor Conraed van Daell en Derick Meuwis,
schepenen van Venraedt dd. 19.3.1639, vesten Joost Ariens x Aelken Lammers met huis, schuur en
hofstad bij zijnen broeder heer Jacop van Cuijk, gewezen pastoor alhier nagelaten, bel. de gemene
straet, land toebehorende aan zeker altaar van de kerk in Cuijk, Kersten den Glaesmaecker en
Jenneke Gijsberts, belast met 5 st., een hoen en een kan wijn.
ORA Cuijk 402 dd. 9.11.1646: Ds. Henricus Beventrup namens vele anderen vesten Joost Ariens x
Aelke met huis, schuur en hof aan de Straet te Cuijk, bel. Hillen Poel (!) en Aelbert Clingerenbergh,
belast met 4 st. aan de pastorie van Cuijk.
Idem dd. 8.3.1647 verkopen Joost Ariens x Aeltje een hofstad onder Cuijk aan landschrijver
Melchior Maes de Loockere x Anna Bodinckhuisen, belendend Peter Dirckx de Wever en Kersten
Dircx de Gelaesmaecker (zie hierboven ORA 401 Cuijk dd. 4.4.1639).
Idem dd. 18.1.1648:Hendrick Aerts x Geertgen en Roelof Cornelis x Lijsken verkopen aan Joost
Ariens x Aelke een hofstad, bel. Heijliken Goossens, Joost Ariens,Hendrik Stulenius en de straet.
Idem dd. 25.11.1648: Joost Ariens, koperslager te Cuijk, gehuwd met Aeltjen Lamberts; hun dan nog
ongehuwd kind Lijntje Joosten wordt tot universele erfgenaam benoemd van Aeltjen‟s zus Jenneke
Lamberts (400 car. gld. en landerijen te Cuijk/elders gelegen). Zus Heijltje Lamberts ontvangt 12 gld.
Idem dd. 25.5.1649: Joost Ariens x Aelke vesten Michiel Thijssen Raets en Mathijs Kijnen, als broer
en zwager van Peter Thijssen Raets zal. (in eerste huwelijk met Aelken Aeben, in tweede huwelijk met
Jenneke, d.v. Jan Aerts x Metje) voor zichzelf en als mombers van Peeter en Enneke Peeters, mitsgaders Thijs Peeters, (met Michiel Peeters een) zoon van Peter Thijssen zal., met een rente van 25 car.
gld. (hollandse valuatie) met als onderpand 2 stukken land; het ene 2 morgen groot, bel. Everard van
der Heijden, kapitein (Boudewijn) Briaert en de gemene straet, het andere een morgen groot, liggend
achter de Hoven, bel. Geeridt de Wit zal., Jan Verheijen, Reijn de Smit en de gemene straet; alles
losbaar met 500 car. gld. (is op 2.12.1651 geschied). Dd. 25.5.1649 zijn Joost en Aelke door voorn.
comparanten met deze 2 percelen gevest. Zie ook ORA 401 Cuijk dd. 27.6.1639.
Schatcedule Cuijk dd. 1653 en 1657: Joost de Koperslaeger aangeslagen voor 3 morgen (1 morgen is
0.85 ha) en 1 hond land (is eenzesde morgen). Joost Ketelers wordt in 1646 voor 6 gld. (is 2 gld. per
morgen) aangeslagen. Joost Ariens belendt ook het huis, dat Jasper Jaspers in 1660 koopt te Cuijk; hij
is ook nabuur van Hilleke Goossens (is identiek aan Hillen Poel ?; zie ook PM onder Gen. I).
Joost Ariens en Aelke zijn lid van het St. Marten en Anthonisgilde te Cuijk; in 1647-1648 is hij
gildemeester. Van 1647-1653 pacht hij land van het gilde. In 1649-50 is hij brouwer van het gildebier.
Lijntje Joosten huwt te Cuijk in 1654 Jan Meussen: zie Genealogie Lange Dl. I sub V pppp, nr. 94-95.
b. Conrardus Jaspers, ged. 27.5.1655, get. Peter Theunissen/Maria Adriaans. Overleden vóór 1713.

c. Wilhelmus/Willem C/Jaspers *, ged. te Cuijk op 3.11.1657, get. Maria Adriaans/Joannes Jacobs.
Huwt ned. duits geref./NG te Cuijk/Beers op 9.4.1687 (get. Jan Jaspers, broer) (RK te Cuijk op
27.4.1687) met Huberta/Bertjen/Bartie Claessen van Dael uit Haps (ged. te Haps op 6.6.1660 als
d.v. Nicolaes Jans van Dael en Joanna Jans Gijsberts; overl. te Cuijk op 26.2.1740). Willem overl. te
Cuijk op 12.6.1721. Beiden lid St. Marten en St. Anthonisgilde. Hij kan niet schrijven. Zie onder I.g
dd. 25.4.1721, waar Willem Jaspers een der ondertekenaren is met het handmerk:
Willem erft het huis/de smederij van zijn ouders te Cuijk en heeft land te Haps.
Schoutsarchieven 570: In 1716 (eerder zijn moeder Jeuxcken Jaspers in 1708 voor 2.10.0.)
wordt hij te Cuijk voor het onderhoud van de brandspuit etc. aangeslagen voor een huis ad 0-5-0; in
1708 is dat voor 0-10-0.
PM. Een huwelijk, gesloten voor de predikant van de ned. duits geref. (NG) gemeente of voor de
schepenbank van een dorp is vergelijkbaar met ons huidige huwelijk, gesloten voor de burgerlijke
stand. Ook overtuigde rooms-katholieken vinden we dus in deze registers terug.
Zie voor nageslacht: GENERATIE III onder 2.A.

Ondertrouw ned. duits geref./NG Cuijk in 1687 van Willem Jaspers en Bartie Claessen

d. Joannes/Jan Jaspers, ged. 13.10.1660, get. Adrianus Thijssen/Maria Jacobs. Vader Caspar
Cooperslaeger, moeder Jacoba Antony Adriani genoemd. Hij overl. te Cuijk na 9.4.1687 en vóór
1695/zeker vóór 9.3.1713. Ongehuwd. Hij is in 1687 getuige bij de ondertrouw van broer Willem.
e. Anna/Anneke Jaspers, ged. 15.12.1663, get. Roef Jans v. Roij (Smits)/Maria Mathijssen. Overl. te
Cuijk op 17.7.1742. Huwt NG te Cuijk/Beers op 9.4./24.4.1694 met Jan Jacobs van Gennip de
ouden/ Jan Mennen. Hij is geboren te Gennep ca. 1670 en overl. te Cuijk op 27.1.1751 (Jan Mennen
senior). Hij is een zoon van Jacob Jans Mennen alias van Gennip, gehuwd met Engelberta Jans, die als
weduwe te Cuijk begraven wordt op 21.11.1721. Jan Mennen kan schrijven. Hij is lid van het St.
Marten en St. Antonisgilde en verzorgt ca. 1735 de dodenlijst voor dat gilde.
Schoutsarchieven 570 dd. 27.4.1716: contributie te Cuijk t.b.v. onderhoud van brandspuit en ander
gereedschap: hij wordt aangeslagen voor een huis ad 0-5-0; in 1708 voor 2.0).

Handtekening Jan Mennen ca. 1735 in Cuijks gilde-archief

Ondertrouw Jan Jacobs (van Gennip/Mennen) en Anneke Jaspers in 1694.

ORA 410 Cuijk dd. 15.12.1701: Peter Peters van Rosmalen; Teunis Teunissen van Brunkum en
Cornelis van Wijck als momboirs over de minderjarige kinderen van Peter van Rosmalen uit zijn

huwelijk met wijlen Teunisken Peters; zich tevens sterk makend voor de afwezige broer Hendrik Peters
van Rosmalen, die al ca. 18 jaar buitenlandig is, als hij nog in leven zou zijn, verkopen voor f 72,-- en
een halve hooge aan Jan van Gennip en zijn vrouw Anneke Jaspers, de helft van een huis met hof in de
Molenstraat te Cuijk, met uitzondering van een zesde part, dat toekomt aan Ambrosius Brax, grenzend
oost aan Lambert van Woelderen, west aan Cornelis van Heumen, zuid aan de Heerweg en noord aan
Hilleken Hoogers.
ORA 411 Cuijk dd. 31.1.1708: Elisabeth Jacobs, jongedochter, vest Jan Mennen x Anneke Jaspers en
Ambrosius Brax x Maria Janssen in de helft min een zesde part van een huis aan de Meulenstraat te
Cuijk tussen het erf van Jan Mennen en Ambrosius Brax gelegen voor 125 gld. In de kantlijn geven
predikant en diakenen van de Diakonij van de ware gereformeerde kerk te Cuijk te kennen, dat Jan
van Gennep (is dus Jan Mennen) aan de Diakonie vergunning geeft om een vleugeltje aan het
Diakoniehuis te bouwen en actieve en passieve servitutie te geven bij evt. renovatiewerkzaamheden
aan het (zomerkeukentje van het) Diakonijhuis; geaccordeerd in de kantlijn dd. 24.3.1719.
Bij de aanslag t.b.v. de brandspuit van Cuijk worden in 1716 aangeslagen in deze volgorde:Ambrosius
Bracx, Hendrick van Lottum het huijs in den Meulenstraet, Jan van Gennep, allen voor 0-5-0.
ORA 414 Cuijk dd. 22.4.1728: Jan van Gennip x Anneke Jaspers, Coen en Claes Willems, Casper van
de Poel voor zichzelf en namens zijn zussen Maria en Susanne van der Poel vesten t.b.v. Peter Jans
van de Huij de helft van huis, schuur, moeshof en boomgaard met 4 en halve morgen bouwland,
verder anderhalve hollandse morgen hooi/weiland, verder de helft van 10 hond bouwland “den
Heijcamp” en tot slot de helft van 2 stukken bouwland, 4 en halve hond groot, allen onder St. Agatha,
voor 900 gld, in totaal met diverse cijnsen voor 1142.14.6 gld. Het betreft hier wrschl. goederen uit de
nalatenschap van Anthony Jaspers.
ORA 440 Cuijk dd. 19.2.1753: coopsconditie van de nagelaten goederen van wijlen Jan Mennen x
Anneke Jaspers door hun erfgenamen aan de meestbiedende. De comparanten en de te verkopen
goederen zijn gelijk aan die in onderstaande acte. Het huis aan de Molenstraat wordt door Leendert
Thijssen x Eerke Simons gekocht. Het land door de heer Lambertus Johannes Brouwer x Christina
Elisabeth Vermeer.
ORA Cuijk 417 f. 32, dd. 24.3.1753: Jan Mennen x Maria Jans, Casper Mennen (begr. te Cuijk op
26.6.1766), Laurens Wesemans x (Grave 10.8.1735) Jacomina Mennen, Engel Leenderts x Engelina
Mennen, Kasper van der Poel (zie 3.B; kan schrijven) en Reijnder Reijnders, voogden over Elisabeth
Huijssen, minderj. dochter van de overleden Jan Francis Huijssen x Maria Mennen, kinderen en
erfgenamen van Jan Mennen x Anneke Jaspers verkopen een uit twee huizen bestaande woning aan de
Molenstraat, bel. zuid het Diakonijhuis te Cuijk met werkhuis, ledig erf, stenen put, moeshof (met
recht, dat indien de opgaande muur of gevel van zomerkeukentje van het diaconiehuis door brand of
anderszins zou komen te vervallen en niet weer opgebouwd noch onderhouden wordt dit dan als
vanouds zal strekken van de heg tot de opgaande gevel van dit diaconiehuis) voor 752 gld en 50
hoogen, totaal 902 gld. Idem 2 hond land in den Oeijp onder Cuijk gelegen en anderhalf hond
bouwland, het Bazelaar geheten, ook onder Cuijk voor 105 gld en 20 hoogen, totaal 165 gld.
Zie 3 A.i: doopgetuige is een Anneke Jaspers Mennen in 1732 bij z.v. Coen Willems.
Van Caspar Mennen te Cuijk wordt in 1760 gezegd, dat hij een paarden- en koeiendoctor is; hij woont
te Cuijk in een eigen huis met stro gedekt zonder vee. ORA 465 Cuijk dd. 12.10.1746 koopt Casper
Mennen x Johanna van den Burght voor 70 gld. anderhalve hond bouw/hofland op de Santberg te
Cuijk van Anna Emonts, weduwe van Jacobus van Ravesteijn e.a.
f. Joanna Jaspers, ged. 31.1.1667, get. Petrus Hendriks en Gertrudis Caspers. Overl. vóór 1713.
g. Antonius/Anthony/T(h)oon Jaspers, ged. 21.8.1669, get. Nicolaas Blommers/Meth Schenck (?).
Huwt NG te Cuijk/Beers op 28.4/13.5.1696 met Handerske Ho(o)gerts, weduwe van Anthony
Verschout. Handerske Hoogerts is begraven te Cuijk op 8.11.1722 (dd. 9.2.1723 staat en inventaris der
goederen; zie hieronder). Anthony Jaspers is begraven als weduwnaar te Cuijk op 12.2.1727. Beiden
zijn lid van het St. Marten en St. Anthonisgilde. Zie hierboven acte ORA Cuijk 414 dd. 22.4.1728.
Hun huwelijk blijft kinderloos. Anthony Jaspers kan schrijven. Hij is Mr. (koper- en tin)smid te Cuijk.
Handerske Hoogerts is ged. te Cuijk op 13.6.1646 als d.v. Mr. smid Hogert/Goeijert Jans (de) Smit en
Heijlwig/Hilleke Jacobs Leijnssen (get. Reijn Aben (de Smit) en … Jans tot Catwijk). Hogert huwt (1)
vóór 10.10.1628 met de Wanroijse Anneke, d.v. Gijb Claessen (overl. na 1655) en Trijn. Anneke

overlijdt te Cuijk op 25.10.1639. Govert/Hogert huwt (2) te Cuijk op 19.8.1642 (get. Reijn Aben en
Antonia Claessen) met Hilleke d.v. Jacob Leijnssen x vóór 1613 Hanriske d.v. Jan Goossens x Rutgen
(ORA Cuijk 402 dd. 19.4.1646/ ORA 401 dd. 9.5.1618/ORA 403 dd. 30.6.1660). Hilleke hertrouwt na
de dood van Hogert (overl. te Cuijk op 11.9.1648) vóór 1653 met Elbert/Egbert Peters. Te Cuijk
overlijdt een Helena Elbers alias Hogaerts op 19.7.1702.
ORA 401 Cuijk dd. 10.10.1628: Jacob Peters van Mill xx Lijntke Arnts, Geraert Hogarts van Erp als
oom van Jenneke, d.v. voors. Jacob x Jenneke Hogerts, vesten Hogert Jans Smit x Anneke Gieben met
huis en hofstad te Cuijk, bel. o.m. Jan Jaspers en Jan de Smit. Zie ook sub Gen. II.a acte 15.2.1631.
ORA 403 f. 12v Cuijk dd. 19.5.1655: Maechgescheijt: Gijb Claessen, Peeter Gijben en Jacop Jans de
Smit als respectievelijk grootvader, oom en bloedmomboir van de 4 nagelaten kinderen van Hoogert
Jans de Smit bij Enneken Gijben zaliger, gewesen vrouw van voorschreven Hoogert de Smit en Jacop
Hendricx en Jenneken zijn vrouw, mede een van de 4 nagelaten kinden ter eenre en Hilleken Jacops,
gewesen vrouw van de voorschreven Hoogert Jans en nu getrouwd en geassisteerd zijnde met Elbert
Peeters, haar echteman ter andere zijde; verklaren de voorschreven comparanten reciprokelijk over
en weer over op approbatie en ratificatie van de ambtman van Grave en Land van Cuijk als
overmomboir van s‟ Heren wege over alle weduwen en wezen. Dat om alle verschillen kwesties en
processen te voorkomen, met andere in de minne overeengekomen zijn, nopende het versterf van de 4
nagelaten kinderen, zo van vader als moederlijk goed, in voege en maniere hierna volgende. Eerstelijk
beloven de voorschreven Elbert en Hilleken, zijn vrouw aan de voorschreven Jacop Hendricx en
Jenneken, zijn vrouw voor haar voorschreven vaderlijk en moederlijk goed eens te betalen 200
Carolusguldens en een roijer oobe aanstonds te betalen, mitsgaders aan de resterende 3 andere
kinderen insgelijks ieder kind een gelijke som van 200 gulden en een roijer oobe of acht gulden,
daarvoor waarvan de betaling zal geschieden, als wanneer de voorschreven kinderen tot harer
huwelijken staat of te mondige dagen gekomen zullen zijn, onder eerstelijke conditie, dat
voorschreven Elbert Peeters en Hilleken, zijn vrouw schuldig zijn de voorschreven kinderen tot hare
voorschreven geattesteerde staat, zullen hebben te onderhouden in kost, kleren en een bekwaam
ambacht te laten leren, waarmee de voorschreven kinderen dan van haar vaderlijk en moederlijk goed
gecontenteert ende tevreden zullen halden, voorbehoudens, dat de voorschreven kinderen
daarenboven zullen profiteren het goed van hare voorschreven grootvader, die alsnoch onverstorven
zijn en voor zoveel aanlanght de grootmoeders goederen zullen na dood van Gijb Claesen, haar
grootvader egalijck bij de voorschreven vier kinderen en de nakinderen van Hoogert Jans bij Hilleken
Jacops, gepart, geschift, gescheijden en gedeelt worden.
Idem dd. 26.7.1656: Jacob Hendrikx (uit Boxmeer) x (NG Cuijk dd. 18/RK 23.4.1655) Jenneke
Hogers/Govers, Peter Gijben en Jacob Jans de Smit als mombers (ooms van resp. moeders-/vaderszijde) over de 3 andere, onmondige kinderen van Hogert en Anneke, m.n. Trijntken, Jan en Dries
Hogers vesten Egbert Peters x Hilleke Jacobs met alle goederen, die hun overl. vader en moeder
bezeten hebben. (Dries Hogaerts uit Cuijk huwt te St. Anthonis op 11.8/6.9.1667 met Catharina Aerts).
Uit het huwelijk van Elbert en Hilleke wordt te Cuijk o.m. gedoopt op 17.12.1657 Hoogert Elbers.
Gooijert/Hogert Jans de Smit en zijn vrouwen Anneke en Hylke zijn lid van het St. Marten en St.
Anthonisgilde te Cuijk. Vanaf 1644 pacht hij land van het gilde.

Handtekening van Hogert Jans Smit als getuige in Cuijks gildeboek dd.17.1.1647

Mogelijke vader van Hogert, die ook Govert/Go(e)ijert genoemd wordt is Jan Jacobs de Smit (overl.
vóór 1611) x vóór 1582 Metje (huwt (2) Jan van Wassen; ze heeft o.m. een zoon Jacob; zie boven).
Ook mogelijk is als vader Jan Goerts (Arts) Smit x Geritgen (ORA 401 dd. 12.12.1612), bel. Joost
Hogarts erf. In Wanroij komt in 1613 (cijnslijst) echter ook een Jan Hoogers Smit voor.

Ondertrouw van Antonij Jaspers en Hendersken Hogers in 1696

Not. Rutger de Haen Cuijk dd. 17.8.1693:Testament Hilleken Hogers, wed. van Elbert Peters te Cuijk.
ORA 410 Cuijk dd. 1.8.1702: Jan Hendrix, weduwnaer van wijlen Peterken Janssen. dewelke getrouwt
was geweest met Jan Peters Bloemen ende weduwe van hem geworden, ende met hem Hendrik
Hendrix, rigterbode te Oploo, ende Egbert Jordens, rigterbode op het Rijkevoord, en Egbert Hendrix
als momboirs over des voornoemde Jan Hendrix onmundige kinderen, door hem bij de voorschreven
Peterken Janss verwekt, met name Hendrina en Janss Janssen, Peter Peters Bloemen ende den
gemelte Hendrik Hendrix, rigterbode te Oploo als momboirs over Thijs Janssen, simpelen soone van
Peterken Janssen en Jan Peters Bloemen, haren eersten gewesene eheman, Jan Hermens ende Marrij
Janssen sijne huijsvrouw, ende echtelieden, mede volkomentlijk overgifte van erffenisse in de
ondergeschreven goederen hebbende, ende Aerd Janssen, Anthonij Janssen van Gelder, getrouwt
geweest sijnde met Jenneken Janssen, Gerrit Janssen en Marrij Martens sijne huijsvrouw ende Welt
Martens en Claesken Janssen echtelieden, kinderen van den bedde van wijlen Jan Peters Bloemen
ende Marrij Claesse, sijne gewesene eerste huijsvrouw zaliger ende eijndeijk Hendrik Jacobs
ende Marrij Janssen echtelieden, Peter Janssen, Peter Janssen Bloemen ende Hendrik Janssen,
kinderen van wijlen Jan Peters Bloemen ende Peterken Janssen meergemeld, welker simpele broeder
Thijs Janssens momboirs hierboven sijn genoemd, vesten Anthonij Jaspers, meester smit te Kuijk ende
Hendersken Hoogers, zijne huijsvrouw, de gereghte vierde part in ongevaerlijk anderhalve mergen
hooij ofte weijland onverdeijld gemeen, met Cornelis Peters van Haps en Michiel Braeber van
Katwijk, gelegen in de Boogelaers onder Linden resort der hooftbanke van Kuijk, ten oosten nevens
erve van de advocaet Diemers, ten suijden nevens het gemene broek, ten westen nevens erve van Sijn
Exie den graeve van den Bergh, ende ten noorden nevens erve genaemt het Hemelrijk, vrij erff
uijtgesondert 3 guldens en een hoen thijns uijt den ganschen kamp jaerlijx aen den graeve van den
Bergh, ende sulx voor 173 guldens, also voor opgedraegen, aldus gepasseert tot St. Agatha ten
overstaen van W: Droevendael, gesubst. rigter, Johan Crebbers en Corn. Boon, schepenen.
Idem dd. 29.5.1703: Nelis Ariens en Agnes Martens echtelieden, Jan Martens, soone van Marten
Teunissen,…. (opengelaten, maar blijkt uit volgende akte van bevestiging te zijn) Jan Toone en
Jenneke Tijsse, echtelieden, de welke hebben opgedragen aen ende ten behoeve van Anthonis Jaspers
ende Henderink Hoogers sijne huijsvrouw, de helfte van een stuk bouwland genaemt de Valuwse
Kamp onder de dorpe Cuijk gelegen, groot in‟t geheel anderhalve mergen, waer van de wederhelfte
aen de getransporteeerdens is toebehorende, herkomende van Huijbert Hendrix, belent met eene sijde
nevens erve van Aerd Kluijt, de andere sijde de gemeene straet, ‟t eene eijnd nevens erve van de Ho:
Ed: Vrouwe van Heumen en ‟t laetste eijnd den Arme Kamp, vrij erff ende sulx voor een somma van
200 caroli guldens.
Not. Rutger de Haen dd. 1.10.1706: Hoogert Elbers (overl. Cuijk 5.4.1711), halfbroer van Handerske
en weduwnaar van Bersebea van Butten en van (huw. NG Cuijk dd. 12/27.5.1696) Judith Dirx Jacobs
Bloemaerts/Bloemen (uit Heeswijk; overl. Cuijk 15.2.1702), geass. met Jacob Bloemaerts en Anthony
Jaspers als mombers over zijn kinderen, leent 100 gld. van de Gereformeerde Diakonie.
ORA 411 Cuijk dd. 31.3.1707: de erfgenamen van Jan Aerts Jans van Diependael, procureur fiscaal
van het Land van Cuijk, als weduwnaar van Maria Thits (uit Geertruidenberg; huwt met haar te Den
Haag op 5.7.1654) gehuwd te Cuijk NG op 29.5/24.6.1698 met juffr. Anna Hou(w)aert (uit Gorcum)
vesten Anthony Jaspers, Mr. smid te Cuijk, met huis, schuurke en moeshof ter waarde van 570 gld.(zie
Van Diependaal in Brab. Leeuw 1988 nr. 4, p. 224 e.v.)

ORA Land van Cuijk 605 dd. 22.3.1709: Taxatie van goederen nagelaten door Anneken Hoogers,
overleden 22.2.1709 en verstorven op Hoogert Elberts, Handersken Hoogers, Mettien Hoogerts en
Jacomijn Hoogerts, waarvan de lijftocht aan Gerrit (Gerrits) ten Hooff, haar man volgens testament
van 15.12.1706 is gemaakt: bouwland komend van Hilleken Hoogers, groot ongeveer 3 hondt op het
Hoogeveldt onder Cuijk; een mergen bouwland; vijf vierendeel mergen weiland.
ORA Cuijk 411 dd. 26.7.1709: juffr. Odilia Margarita Wagtendorp, wed. van hr. Isebrant Greve vest
t.b.v. Anthony Jaspers x Handerske Hogers huis, hof en 2 hollandse morgen bouwland en een
streepken weiland van een halve hollandse morgen, gelegen in De Kuijlen te Cuijk voor 400 gld.
Idem. dd. 1.8.1709 verkopen Anthony en Handerske dit goed voor 500 gld. aan Peter Peters van de
Poel x Jannetje Aerts.
In 1716 (Schoutsarchieven 570) wordt Anthonij Jaspers te Cuijk i.v.m. onderhoud van de brandspuit
aangeslagen voor huis en smidse ad 0-10-0. In 1708 voor 3.0.
ORA Cuijk 412 dd. 25.5.1719: Anthony Jaspers en Arnoldus (Jans) Goduwaerts zijn mombers over de
onmondige kinderen van Casper Jaspers x Petronella Vos (deze hertrouwt Jan van Heumen; met
anderen genoemd als kinderen/erfgenamen van Hendrik Vos x Maria Decquers; zie sub h).
Ambtman Land van Cuijk dd. 1.1/25.4.1721: Antoon Jaspers, Willem Jaspers en Coen Willems (3.A)
zijn mede-ondertekenaars van een petitie als beklag, dat de collecteurs sedert vele jaren te Cuijk in
gebreke zijn gebleven. Er ondertekent dan ook een Peter (Peters) van de Poel (x Jantje Aarts).
ORA Cuijk 425 dd. 9.2.1723: Staat en Inventaris van de goederen van Anthony Jaspers, nagelaten
weduwnaar en boedelhouder van Handerske Hoogerts:
Ongerede goederen onder Cuijk: (1) huis, schuur en moeshof, belendend de Kerkstraat, Hr. de Haen,
gemene straat, Jan Mooren. (2) bouwland De Valusecamp, groot anderhalve morgen, bel. de Biesenmanscamp en Botercamp. (3) de helft van bouwland “de Bazelaer”, en halve morgen bel. “de Valut”
en Biesenmanscamp. (4) stukje bouwland, groot anderhalve hond in de Oeijep.
Erfgoederen onder St. Agatha (steeds de helft van): huis, schuur met den Hostert..…morgen en een
hond, bel. o.m. Kruisherenconvent; 4 hond bouwland; een hollandse morgen bouwland; 4 en halve
hond bouwland; een hollandse morgen Het Maesselaer; 3 en halve hond bouwland De Gal,bel.
Kruisherenconvent; een hollandse morgen hooiland De Suerencamp; 2 en halve hond hooicampke,
bel. het Kruisherenconvent.
Kapitaal: 100 gld. ten laste van Thijs Hendriks te Kl. Linden dd. 28.5.1709; 100 gld. t.l.v. Peter
Hermens te Cuijk dd. 21.6.1716;100 gld. t.l.v. Willem Abels te Gr. Linden en erfgen. Jan Martens op
Catwijk dd. 23.1.1718; 200 gld. t.l.v. Jan de Laeracker te St. Agatha dd. 20.4.1722; 50 gld . obligatie
t.l.v. Jan Peters; 250 gld. ten gevolge van de nalatenschap van kinderen van Jasper Jaspers; 25 gld
leen aan iemand; 200 gld t.l.v. Hendrik de Laeracker te Beugen. Contanten: 375 gld.
Drie koeien t.w.v. 46 gld. (op 3.3.1723 is een van die koeien overleden).
Gouden hoepring en kruisken; zilveren ketting en oorijser; 2 witte hembdrocken, 19 hembden,
19 trekmutsen, 8 cornetmutsen; 12 neerstiens, 2 ondermutsen; een flapsen, een kraagh, 2 witte
kappen; 2 paar ondermouwtiens; 2 santees, 6 halve neusdoeken, een nachthalsdoek.
Wol: 2 keurslijven; 7 rocken; een mantel en jack; 7 schortedoeken; een zwarte falie, een zwarte
zijden kap, een moff; een paar handschoenen; 2 paar coussens; 2 ploussens; een paar socken; een tas
en gebedenboekje; een boeck genaamd Postele; een paar muijlen.
Alles in een kist; de sleutel ervan heeft Jacomina Hoogerts.
Linnen: 20 paar bedlakens, soo van flessen- als werkendoek, schoon en vuil; 10 paar kusteijcken,
7 taeffellaeckens; 26 ellen nieuw gebleijckt flessendoeck;6 servetten; 14 en half el gekookte garens;
6 slechte coorensacken; alles in voornoemde kist.
Bedden: 3 slechte bedden met hoofdpeluwen; 3 kussens, die alle in de sieckte van de overledene zeer
zijn bedorven; 3 dekens goed en quaet; 2 gardijnen en een baart.
Tin: 71 en half pond tin.
Cooper: 2 metalen vijzels; een koperen tuijt; een kooperen keteltien; een schuijmspaan; 2 kandelaars;
een sopketel; een seischotel.
IJser: 5 ijseren potten groot en klein; 2 ijseren deksels; een haal; een lenghaal; 2 vuurijsers; 2 tangen
en een blaaspijp; een lepel, twee roosters, 2 schuijmspaenen; een strijkijsee; een hanglamp; een
drievoet; een coeckpan een hangijser, een hackmes.
Blick: een appelbraedertie; een lamp; een treghter en worsthoorentie, 2 emmers.

Aardwerk: 5 schootels; 2 borden; 5 kannen, 2 coppies goet en kwaat.
Houtwerk: 4 kwade tonnen; een oxhooft (1.10 gld.); een melktob; 4 botertonnetjes, alle seer sleght
(2.10 gld.); een groot en kleijn wascuijp met een koorenvat (1.10 gld.); kast in de keuken; kleine kast
dito in het achterkamertje; 2 kisten en een coffer, waarvan in een het goed van de overledene
berustende; 3 recken en een mantelstock; een leij; een spiegeltje; een borstel; een lampeklos; 2 tafels;
2 water- en voederemmers (1.0 gld.); 10 stoelen; 2 spinnewielen; een seest; een vleescuijp.
Hooi en strooij: 2000 hooi (5 gld.); 100 schobben strooij (1 gld.);
Speck: 2 varkens aan speck hangende aan de balck (15 gld.).
De Smits/smederij is getaxeerd met toebehoren door een onpartijdige Mr. smid op 35 gld.
Koren op de solder: 5 malder garst (9 gld.); 6 en halve malder boeckweijt (11.14 gld.); tot St. Agatha
5 malder rogge (13.15 gld.).
Passieve schulden: 5 gld. voor brood aan Paul de Grutter. Diverse tarieven/leges voor het opmaken
van deze staat. Huur van de dienstmeid (17.10 gld.) en 5 gld. voor het extra oppassen van de zieke.
Aan Jacomina Hoogerts en Bertien, weduwe van Willem Jaspers nog 15 gld. voor het oppassen.
Notaris Rutger de Haen Cuijk dd. 10.3.1727 Magescheijd: Jan van Gennep den Ouden x Anna
Jaspers, Coen en Claes Willems voor hun vader Willem Jaspers, Casper Caspers van der Poel voor
zichzelf en zijn zusters Maria en Susanne Jaspers van der Poel i.p.v. de vader Caspar Jaspers ter
eenre; Metjen Hogers (x vóór 28.11.1673 Hermen Hendrikx Beckers), geass. met Michiel (Thijssen)
Paradijs (x vóór 1691 Maria Lamberts; luitenant van het Cuijkse gilde), Jacomijn Hogers, geass. met
Aloff Verhoeven, haar schoonzoon, Bart Hogers, Helena en Johanna Hogers, geass. met Jacob
Bloemen i.p.v. de vader Hogert Elbers, alsnog Michiel Paradijs zich sterk makend voor de 4 minderj.
kinderen van Dries Hogers: allen erfgenamen van Handerske Hogers, gehuwd met Anthony Jaspers
ter andere zijde; zij verdelen huis, schuur, hof bijbehorend land en diverse stukken bouwland te Cuijk;
alsnog een huis, schuur en moeshof te Cuijk.
ORA Cuijk 431 dd. 29.10.1727: Metjen Hoogerts, geassisteerd met Michiel Paradijs, haar momboir,
Jacomina Hoogerts, geassisteerd met haar zoon Jan Bongaarts, Barth Hoogerts, Jan Blesers, gehuwd
met Helena Hoogerts, Johanna Hoogerts, geassisteerd met Jacob Bloemen, haar momboir. Verder
nog Jacob Hendrix en Gijsbert de Smit, voor zich en voor anderen; allen vrienden en erfgenamen van
Hendersken Hoogerts, maken een erfmagescheid: 1e lot: Huis, schuur, moeshof in Cuijk, oost en west
gemeene straat, zuid de Heer de Haan, noord Jan Mooren; bouwland, genaamd de Cranenkamp,
groot 2 mergen te Cuijk, oost de Katholieke Armen, zuid de gemeene straat, west en noord de Freule
van Heumen. Dit lot gaat naar Jacomina Hoogerts en moet de andere 4 loten 728 gulden uitkeren. 2e
lot: Een obligatie ten laste van Peter Hermans te Cuijk, ter waarde van 100 gulden. Uit 1e lot 182
gulden. Dit lot gaat naar Metjen Hoogerts; 3e lot: Een obligatie ten laste van de weduwe van Thijs
Hendrix, ter waarde van 100 gulden. Uit 1e lot 182 gulden. Dit lot gaat naar de kinderen van Egbert
Hoogerts; 4e lot: Een obligatie ten laste van Jan de Laaracker voor de helft ter waarde van 100
gulden. Uit 1e lot 182 gulden. Dit lot gaat naar Jacob Hendrix; 5e lot: Een obligatie ten laste van Jan
de Laaracker voor de andere helft ter waarde van 100 gulden. Uit 1e lot 182 gulden. Dit lot gaat naar
Gijsbert de Smit c.s. Blijft over een obligatie van 100 gulden ten laste van de erfgenamen van Jan
Martens en Willem Abels. Dit wordt verdeeld over de 4 laatste loten.
(Jacomina Hoogerts/Elberts Smits is gehuwd (NG Cuijk 4/RK 22.5.1678; get. Jasper Jaspers-Gen. I)
met Hendrik Jans Bongaerts (uit Gelder), waaruit zoon Jan).
In 1716 (Schoutsarchieven 570) worden te Cuijk aangeslagen:Hendrick Bongaerts 0-10-0; Mettien
Hoogerts 0-3-0; Bart Hoogers huis en smids 0-5-0.
h. Casper/Jaspar C/Jaspers van Cuijck/van de(r) Poel, ged. te Cuijk op 20.4.1673, get. Herman
Theunissen, Anthony Peters, Helena Jansen, Allegonda/Alitgen Jansen. Overl. vóór 25.1.1708 te
Grave. Hij kan schrijven. Burger te Grave. Hij huwt te Grave/Overasselt NG (als “Caspar van Cuijck”,
wonend te Grave/RK Jaspar Jasparts van Kuijck) op 17/23.1/RK 2.2.1698 met Petronella Vos.
Petronella Vos is geb. te Grave ca. 1670 en d.v. (1682-1699 Mr. (hoef)smid; 1706 koordeken van het
smedengilde te Grave) Hendrick Jans Vos (uit Grave) x (otr. NG Grave/Cuijk 18.8/9.9.1663) Maria
Peters Decquers/Deckers, weduwe van Klaas Peters (Grave)/ Jacobs (Cuijk). Hendrick Vos,
weduwnaar van Maria Dekkers, hertrouwt te NG Grave 14.7.1677 met Josina van der Hage (uit
Grave) met attestatie naar Beers. Hendrik Vos, wednr. van Maria Dekkers hertrouwt te Grave op

8.7.1694 met Hendersken de Rass, weduwe van Gerard Bloemers. Wellicht is Hendrik Jans Vos een
z.v. Jan Willems Vos (uit den Reeck) x (NG Grave 9.1.1632) Aeltjen Jacobs van Kerpen (uit Cuijk).
Petronella Vos hertrouwt, als “weduwe van Caspar van de Poel”, te Grave op NG 25.1/RK 15.2.1708
met Jan van Heumen uit Cuijk, wonend te Grave; hun huw. voorwaarden passeren voor notaris Rutger
de Haen te Grave dd. 22.11.1714, geassisteerd met Anthoon Jaspers en Arnoldus (Jans) Goduwaerts.
Petronella Vos overlijdt vóór 29.8.1717. Jan van Heumen hertrouwt, als weduwnaar van Petronella
Vos NG te Grave op 13/RK 29.8.1717 met Geertruijd Jansen Heussen, jongedochter uit Grave. Hij
overl. waarsch. na 1746: tot 10.1.1746 is een Jan van Heumen nl. deken van het Graafse Smedengilde.
Op 28.11.1744 wordt een Jan van Heumen begraven op kerkhof te Grave.
Schepenprotocol Grave 7128.6 f. 139 dd. 18.11.1699: codicil/testament van Sophia van Euwick,
geestelijke dochter en haar broer Caspar van E(u)wick (in 1700 deken van de broederschap van het
H. Sacrament). Getuigen: mr. Henderick Vos(s) en
Caspar van der Poelen (tekent zelf: van de Poel).
ORA Cuijk 411 dd. 2.12.1709: Maria Vosch, wed.
(huw. Grave 17.2.1697) van Rudolf van Aken, haar
zwager Jan van Heumen x Petronella Vosch,
Allegonda Vosch, wed. (huw. vóór 1698) van Jan
van Batenburgh, Hendrina Vosch, wed. (huw. Grave
1.6.1704) van Jan van Westrenen, allen kinderen van Hendrik Vosch en Maria Deckers, verkopen
onroerend goed te Cuijk. Idem 25.5.1719 te Kl. Linden.

Ondertrouw op 17.1.1698 Casper van Cuijck en Petronella Vos, beiden wonende in de Grave.

Ondertrouw Petronella Vos, weduwe Caspar van de Poel, met Jan van Heumen op 25.1.1708.

Zie voor nageslacht GENERATIE III onder 2.B.

GENERATIE III
2. A. Nageslacht van Willem C/Jaspers en Huberta/Bertje/Bartie Claessen van Dael:
Er zijn twee zonen:
a. Coenrardus/Coen(rae(d)t) Willems *, ged. te Cuijk op 14.7.1688, get. Casper Caspers (opa) en
Nicola Claessen van Dael. Overl. te Cuijk op 7.10.1753. Kerkmeester te Cuijk in 1738. Hij kan
schrijven. Lid/stemman van het Cuijkse St. Marten en St. Antonisgilde.
Huwt NG te Cuijk/Beers/RK te Cuijk op 30.4./15.5.1718 , (get. Claes Willems (broer); Jenneke en
Christijn Derks en Jacobus Hendriks) met Elisabeth Hendriks Bosmans (ged. te Cuijk/St. Agatha op
5.1.1697 als d.v. Hendrikus Jacobs Bosmans en Wendelina Peters Geurts (zij overl. als weduwe te St.
Agatha op 28.1.1730) en overl. te Cuijk op 3.12.1767).

Handtekening Coen Willems uit het Cuijkse gilde-archief; zie ook Gen. III.A.sub b.

Handtekening van Coenraet Willems en handmerk van Elisabet Bosmans.

Zie sub Gen. I, g: dd. 25.4.1721, waar ook Coen Willems een der ondertekenaren is.
ORA Wanroij 576 dd. 15.9.1730: Opdracht door Coen Willems x Elisabeth Bosmans, Peerke Bosmans
geass.met Coen Willems, Jan Wilbers gehuwd met Christina Bosmans, Thomas Bosmans, allen
kinderen en erfgen. van Hendrik Bosmans en Weijndel Peters. Aan Aeb Otten, van a. van een huijs,
schuur, backhuijs met bijgelegen bouw- en weijland groot samen twee holl. mergen gelegen op de
Parck, e.z. Peter Simons, a.z. de Peelsteegh, e.e. Reijn Jacobs, a.e. de gemeene straat, b. een mergen
bouwland, e.z. Peter Simons, a.z. en e.e. de Heijde, a.e. de gemeene straat. c. van een stukje bouwland
groot 1/4 mergen onder Wanroij, e.z. Nelis Nelissen, a.z. en e.e. Ebbert Theunissen, a.e. Reijn Jacobs.
Voor f. 1240.7.8, t.o.v. Anthony Verstraten gesubst.schout, Jan Peters en Reijn Hendrix, schepenen.
Notaris Rutger de Haen te Cuijk dd. 14.2.1732: Coen Willems en Jan Wilbers zijn momber over de 3
onmondige kinderen van Petronella Jans Hofmans, weduwe van Claes Jans Brouwers, wanneer die
hertrouwt met Jelis Dercx.
ORA Cuijk 415 dd. 6.10.1732: Willem van Beusekom, Jan Vos x Barbara van Beusekom, Goossen van
Beusekom, de kinderen van wijlen Geertruijd van Beusekom x Arnoldus Ruijs vesten Coen Willems
met anderhalve morgen bouwland “het Padtstuck” op het Hooghvelt aan de Veldtweg te Cuijk met
anderhalf roei erfdijk voor 155 gld. incl. 6 hoogen totaal 199 gld.
Notarieel schepenprotocol Cuijk 4 en 5 dd. 17.12.1738: Theunis Bosmans, ter eenre en Coenraet
Willems x Lijsbeth Bosmans; Hermen Theuws x Peerken Bosmans en Christina Bosmans x Jan
Wilbers; alsmede Thomas Bosmans. Allen neven en aangetrouwde neven van de eerste comparant.
Overdracht van goederen in ruil voor verzorging. Theunis verhuurt zijn goederen aan hen voor de
som van f. 40,- kostgeld en f. 30,- zakgeld.
ORA Cuijk 415 dd. 16.2.1741: Jacob van Watel x Geertruij Maria Hagens e.a. vesten Coen Willems x
Elisabeth Hendriks met anderhalve hollandse morgen weiland te Cuijk voor 505 gld., incl. totaal
651.5 gld.
ORA Cuijk 426 dd. 22.4.1749: Staat en inventaris van Helena Catharina van den Bosch, weduwe van
Willem Roosen, i.v.m. deling met de twee voorkinderen van haar man bij Gerritje Jacobs. Huis en hof
te Cuijk. O en W de gemene straat, Z Jan van Walsum en Peter Hermens weduwe, N weduwe Aloff
Verhoeven. Weiland te Heeswijk. O Jan Zegers, W Thomas van den Heuvel, N de Cruijscampen.
Bouwland te Cuijk. O en Z Willem van Beusekom, N de gemene weg. Weikamp te Heeswijk. O

Anthonij Andriessen, W Thomas van den Heuvel. Bouwland op het Hoogveld te Cuijk. O Coen
Willems, W Juffrouw Stepraat etc.
ORA Cuijk 439 dd. 11.7.1749: Reijntje Hermens, weduwe van Frans Adriaens, geassisteerd met haar
meerderjarige kinderen, met namen Catharina Hermina en Cornelia Franssen en met haar broeder
Marten Hermens haar momboir verkoopt in het openbaar huis, schuur en moeshof te Cuijk. Oost en
noord Cornelis van Heumen, west de Heer Van Anrae, zuid de gemeene straat. Aan Peeter van
Duijnhooven en stelt tot borg Coen Willems.
ORA 439/416 Cuijk dd. 2.5.1750/8.5.1750: Frederik Huibert Engelen, landschrijver Boxmeer,
verkoopt namens Anna Christina Geertruij Peters, weduwe van Controleur Ernst Hendrik Bammelraij
(acte te Well dd. 4.4.1750), aan Coenraad Willems x Elisabeth Bosmans anderhalve morgen hooi/
weikamp in het Broek onder Cuijk, de Pekelharing geheten, voor 875 gld.
ORA Beugen 380 dd. 5.11.1751: P. Hengst, rentmeester van de Heer Grave van den Bergh als
gevolmachtigde van Everd Reijnders, van Jan van Elsbroek en Alida Reijnders echtelieden, van
Jacomina Reijnders, meerderj. jongedochter en van Willem Reijnders biedt aan in openbare verkoop
de volgende onroerende goederen te Beugen: een stuk bouwland op het Heijdse Veld, oost Derk
Gerrits, west de Vilt, zuid de gemeene weg, noord Jan Ebben. Tevens de volgende jaarlijkse
inkomende pachten, nl. van Coen Willems te Cuijk, van Jan Ebben te Oeffelt, van Hendrik Willems te
Beugen, van Hendrik Jans te Beugen en van de Armen van Beugen. Afgehangen op de somma van fl.
200,--, gelopen op de somma van F 105,--, gemijnd door Gerrit Huijbers, doet 5 hogen, habet, stelt tot
borg Jan Jansen en Wijnand van Mil.
ORA Cuijk 440 dd. 3.1.1754: Willem Claassens en Johanna van Bisselijk; Jan van Bisselijk en
Nicolaas van Bisselijk verkopen aan Lambertus Johannes Brouwer en Christina Elisabeth Vermeer
e.l. een stuk bouwland, genaamd de Pickert, groot 4 hond te Cuijk. Oost en west de gemeene straat,
zuid de erfgenamen van Jan van Lottum en noord de Armen van Cuijk. Nog een stuk bouwland, groot
1/2 mergen op het Hoogveld te Cuijk. Oost de erfgenamen van Elbert Hogers, west de erfgenamen van
de Heer Verheijen, zuid en noord de gemeene wegen. Nog een stuk bouwland, genaamd de Vetvinger,
groot 1 mergen te Cuijk. Oost het gasthuis, west en zuid Kersten Gerrits, noord de weduwe van Coen
Willems. Dit voor de somma van F 845,-- en een rijksdaalder spellegeld.
Archief Dorp van Cuijk nr. 248: Cohier van aanslagen Cuijk dd. 10.4/16.6.1760: de weduwe van Coen
Willems woont bij haar schoonzoon (zijnde een timmerman en stoeldraaier; bedoeld is of de man van
Elisabeth of van Johanna) in hun eigen huis, annex schuur met stro gedekt; heeft nog een klein
woninkje ook met stro gedekt met bijbehorende moestuin. Jaarlijks ca. 14 gld. in hunne doed.
Ze hebben geen paarden, maar een koe en een maal.
ORA Beugen 381 dd. 2.3.1761: De erfgenamen van Peerke Bosmans en Hermen Theuwissen: Jan
Simons x Allegonda Jans; Leendert Thijssen x Eerke Simons; Hermanus, Michiel; Johannes Peters,
meerderjarige jongmannen; Jacobus Driessen x Maria Peters; Thijs Jansen x Eerke Peters;
Elisabeth Bosmans, weduwe van Coen Willems, geassisteerd door schoonzoon Jan Keukens; Jan
Gerrits x Maria Jans; Thomas Jansen x Hendrina Jans; Jan Gerrits en Thomas Jans tevens als
momboirs over zwager Arnoldus Jans; Jacob Jacobs x Willemijn Bosmans; voormelde Jan Gerrits,
Jan Wilberts, Peter Aertz en Thoon Kerstens als momboirs over de nog minderjarigen van Thomas
Bosmans, m.n. Maria, Hendricus, Johanna en Jacobus Bosmans verkopen een huis, schuur, schop met
de halve put (onderhoud ook voor de helft); aangelegen bouwland grenzend ten oosten weduwe Eb
Hendrix , west de erfgenamen van Bart Nielen; bouwland grenzend oost Peter Bongers, west Peter
Gerrits en noord Jacomina Graat en bouwland genaamd „de heidsche hostert‟ grenzend oost Harit
van Mil, west Hendrik Harits en noord Jan Thijssens‟ erfgenamen; bouwland aan het Helbroek
grenzend oost Hendrik Harits, west Hendrik Jans, zuid Anthoon Hurkens en noord het Helbroek;
bouwland aan het Helbroek, grenzend oost Wijnand van Mil, west Hendrik Harits, zuid Hurkens en
noord Gerardus van Broekum; weiland grenzend oost Willem Ebben, west de weduwe van Dries
Kerstens, zuid de erfgenamen van Jan Huijbers; weiland op „het Eveland‟ grenzend oost en zuid Geurt
Ebben, west Harit Hurkens; weiland genaamd „het Ham‟ grenzend oost de erfgenamen van Jan
Geurts, west de Maasbroekschen Graav, zuid Harit Aarts en noord Anthonij Peskes; bouwland aan de
Maasbroekschenweg grenzend west Jan Barten, zuid de erfgenamen van Jan Huijbers en noord Mels
Hermens; bouwland genaamd „de Winkelhaak‟ grenzend oost Peter Jans, zuid Jan Barten en noord
Thijs Jans van de Voort; bouwland grenzend oost Willem Ebben en erven, west Maria Hermens, zuid
de weduwe van Huijbert Graat en noord Geurt Ebben; bouwland in „de Ijspan‟ grenzend oost Peter

Cuijpers, zuid Maria Hermens en noord Harit Hurkens; bouwland grenzend oost Maria Hermens,
west Jan Michiels en noord Albert Bouwmans; bouwland grenzend oost Hendrik de Haas, west Peter
Pottestraatje, zuid de Heirstraat en noord Rut Jans; bouwland aan „de Meulenbergh‟ grenzend oost
en zuid de heer van Dael, west Thomas Huijbers en noord de graaf van den Bergh.
ORA Beugen 360 dd. 22.4.1761: Gezamenlijke erfgenamen van wijlen Hermen Theuwissen en Peerke
Bosmans, met name Jan Simons x Aldegonda Jans e.l.; Leendert Thijssen x Eerke Simons e.l.;
Hermanus Peters, meerderj. jongman voor zich en als gelaste van zijn broer Michiel Peters volgens
volmacht voor notaris Op de Winkel dd. 26-3-1761 te ‟s-Gravenhage; Johannes Peters, meerderj.
jongman; Jacobus Driessen x Maria Peters e.l.; Thijs Jans x Eerke Peters e.l.; Elisabeth Bosmans,
weduwe van Coen Willems, geassisteerd met haar schoonzoon Jan Keukens; Jan Gerrits x Maria Jans
e.l.; Thomas Jans x Hendrina Jans e.l.; voorschreven Jan Gerrits en Thomas Jans als bloedmomboirs
over haar minderjarige zwager Arnoldus Jans; Jacob Jacobs x Willemijn Bosmans e.l.; voornoemde
Jan Gerrits, Jan Wilbers, Peter Aerts en Toon Kerstens als aangestelde momboirs over de 4 nog
minderjarige kinderen van wijlen Thomas Bosmans verkopen aan Ansem Huijbers en Peternel
Hendrix e.l. weiland het Ham genaamd en bouwland aan den Maesbroekschen Weg voor Fl. 90,--.
Dezelfden verkopen aan Arnoldus Graat en Johanna Barten e.l. voor de ene en aan Antoon Aarts en
Maria Bouwmans e.l. voor de andere helft bouwland genaamd den Winkelhaak, bouwland in de
IJspan en enige andere percelen bouwland voor Fl. 446,--. Dezelfden verkopen aan Jacob Graat
major en Anneke Ebben e.l. bouwland aan het Helbroek voor Fl. 216,-ORA Cuijk 441 dd. 7.1.1763: Albert van Driel en Anna Maria Mooren e.l.; Jan van Driel en Heijltje
Jans e.l.; Jacobus van Driel en Petronella Peters e.l.; Francis van Driel en Anna Maria Martens e.l.
verkopen aan Jan Cuijpers, weduwnaar van Catharina Aben volgend onroerend goed te St. Agatha:
schuur, schop, moeshof en bouwland, oost pastoor Albert van den Bungelaar, west en zuid de Heren
Conventualen van St. Agatha, noord de gemeene straat; bouwland, genaamd de Messemaker, zuid de
gemeene straat, voorts Conventualen van St. Agatha; bouwland, het Cuijkse Veld genaamd, oost wed.
Coen Willems, west Leendert Jans, zuid de Conventualen van St. Agatha, noord de gemeene weg; etc.

Ondertrouw ned. duits geref. Cuijk in 1718 Coenraedt Willems en Lijsbet Hendriks.

Nageslacht zie GENERATIE IV onder 3 A.
b. Nicolaas/Claes Willems van de Poel/Ketels, ged. te Cuijk op 5.6.1696, get. Anthonius Jaspers en
Maria Claessen. Ongehuwd. Overl./begr. te Cuijk op 10.9.1764 (Nicolaas Willems dictus/genaamd
Ketels, wonend op Santberg). Hij kan schrijven. Gezien zijn bijnaam “Ketels” is hij zeer
waarschijnlijk ook koperslager.

ORA 415 Cuijk dd. 6.2.1741: Hr. Peter Verheije, in opdracht van de pastoor te Lottum, vest Claes
Willems van de Poel met hooi/weikamp, groot 1 morgen en 2 hond te Kl. Linden voor 400 gld.
ORA 417 Cuijk dd. 31.5.1758: Claes Willems verkoopt aan Gerrit van de Logt x Thomaske Jans een
hollandse morgen bouwland onder Haps voor 100 gld.
Idem dd. 2.2.1761: Cornelis Aerts x Petronella Jans zijn schuldig aan Claes Willems, zijn erven of
wettige houders van deze obligatie een kapitale som van 250 guldens. Waarborg: een huis, moeshof en

aangelegen land onder St.Agatha, palende oost: Jan Keukens; west: de gemene straat; zuid: Jan
Cuijpers en noord: Jan Aarts. Idem: een stuk bouwland onder St.Agatha. Nog de helft van een hooi- of
weikampje onder St.Agatha. In de marge: aan ons gerechtspersonen is uit kwitantie van Claas Kersten
en Catharina Theunissen onder de originele obligatie of verbandsbrief dd. 7.2.1786 gebleken, dat het
kapitaal van 250 gld. aan hen bij erfenis aangekomen met alle achterstallige rente in hun handen is
afgelost en dat zij toestemmen in royering obligatie, hetgeen gebeurt Cuijk dd. 13.2.1786.
Notaris van Hoytema: Testament: dd. 4.9.1764: Claes Willems,meerderjarig en ongehuwd, legateert
aan zijn twee neven Hendrik en Willem Coenen zijn kleren. Aan nicht Bartje Jans, d.v. Jan Theunissen
x Elisabeth Coenen 50 gld; aan Claeske Gerrits, dienstmeid van Adriaen Hombergen 16 gld. voor het
goed oppassen. Erfgenamen zijn: de kinderen van zijn overl. broer Coen Willems, m.n. Jacomina
Coenen x Jan Keukens, Elisabeth Coenen x Jan Theunissen, Hendrik Coenen, Willem Coenen en de
kinderen van de overl. Joanna Coenen x Gijsbertus Hoffmans.
ORA Cuijk 417 dd. 14.9.1765: Cornelis Aarts en Petronella Jans e.l. hebben met toestemming van de
rechtgemaakt hebbende crediteuren verkocht aan Jan Kuijpers een stuk bouwland aan de Liesmortel
onder St.Agatha. Idem de helft van een hooi- of weikampje onder St.Agatha.
In de marge: compareerden Jan Keukens en Hendrik Coenen voor zich en als borgen voor hun
vrouwen, afwezige broers, zusters, zwagers, respectievelijke erfgenamen van Claas Willems, die te
kennen geven dat de in nevenstaand transport vermelde 2 percelen bouw- als weiland ingevolge
rentebrief d.d. 2.2.1761 met en naast zeker huis en moeshof met aangelegen land te St. Agatha
speciaal zijn verbonden voor een kapitaal van 250 gulden t.b.v. genoemde Claas Willems.

Overlijden in RK Begraafboek Cuijk van Nicolaus/Claes Willems genaamd Ketels (ook een smidsterm !)

2. B. Nageslacht van Jasper Jaspers van de(r) Poel en Petronella Vos:
Er zijn drie kinderen uit het huwelijk van Jasper en Petronella te Grave geboren:
a.Jasper/C/Kaspar van de(r) Poel(l), geb. ca. 1700 Grave. Huwt NG te Grave op RK 25/27.1.1728
Mechtildis/Michhelijn Versluijs uit Mill (get. RK: Theodorus Versluijs en Susanna Maria van de
Poel). Zij overlijdt te Grave op 15.5.1756; half uur klokgelui. Op 8.4.1723 wordt hij Mr. Smid; hij
betaalt hier 20,- gld. meestergeld voor. Op 1.4.1728 neemt hij de leerjongen Jacob Jacobs aan; op
10.9.1731 Hendrik Smits, in 1737 Michiel van Weveren. Hij wordt in 1740 deken van het
smedengilde te Grave; op 10.1.1742 als oude decaan van zijn eed ontslagen; weer benoemd op
10.2.1752 en ontslagen op 7.1.1754 (Archief Ambtman; ORA 7076, nr. 20 Smedengilde Grave). In
1756 weer deken van het Smidsgilde. Hij wordt begraven te Grave op het burgerkerkhof op 3.1.1776.
Mechelina Versluijs is een dochter van Mr. hoedemaker Peter Gerrits Versluijs uit Venraij en
(huwelijk NG Cuijk 10/29/RK 30.7.1677) Hendersken Jans Aerts uit Cuijk (d.v. Jan Ariens van Haren
x ca. 1650 Aeltje Huberts (eerder gehuwd met Wouter Krullers/van Baerwijck, waaruit zoon Francis);
Jan overl. na 1698 en Aeltje na 1712). Peter Versluijs en Handersken kopen in 1687 een huis aan de
Grote Rogstraat te Grave. In 1735 een huis/soldaten-kwartier in het Vissersstraatje. Beiden kunnen
schrijven en wonen te Grave in de Hamstraat.
Not. Grave 47 dd. 20.1.1729: Caspar van der Poel en Mechtelt Versluijs,
echtelieden benoemen de langstlevende tot enige en universele erfgenaam.
Schepenprotocol Grave 7041.263 dd. 19.5.1730: Gerhardus Bloemerts,
meerderjarige jongman, vest Arnoldus van Os en Hendrik Braningen als dekens van de St. Anna
broederschap een rente van 7 gulden, 10 stuivers losbaar met 150 gulden, de eerste pacht te vervallen
over een jaar a dato heden, uit het huis en erf in de Hamstraat, aan de ene zijde het erf van Jacobus
vande Graeff, aan de andere zijde Allegonda Heijnen en voor aan de gemene straat,. Wie wil lossen of
laten lossen moet dat een kwartaal tevoren aanzeggen. Substituutscholtis, schepenen Jacobus Smits en
Cornelis van de Velde. doorgehaald; in de marge: mij secretaris bij kwitantie van Jacobus Verschuure
als koordeken dd. 19.5.1739 gebleken, dat dit kapitaal door Casper van der Poel is afgelost; dus
geroyeerd, 8.10.1739, D. Ragaij. In de marge: de 40ste penning 3-15-0 dd. 19.5.1730.

Schepenprotocol Grave 7041.264 dd. 24.11.1736: Gerardus Bloemarts voor zichzelf en uit kracht van
procuratie van zijn echtgenote Maria Lelievelt voor schepenen en secretaris der stad Osch dd. 19
dezer, schepenen gebleken, vest Casper van der Poel en Mechlina Versluys e.l. het huis en erf in de
Hamstraat, aan de ene zijde het erf van Jacobus van de Graaff, aan de andere zijde het erf van Judicq
Heynen, achter schietend aan het erf van juffrouw Ermers en voor aan de gemene straat, met geen
andere lasten dan 's heren poortchijns, een kapitaal van 150 gulden t.b.v. de St. Anna broederschap
verkocht voor 170 gulden. Substituutscholtis J. Smits, schepenen J. Leurs en A. Versluijs. In de marge:
de 40ste penning 8-0-0 dd. 24.11.1736.
Schepenprotocol Grave 7041.265 dd. 17.7.1739: Maria van den Hove, weduwe van Henricus Kuune,
Theodora, Jacoba, Cornelia, Adriana, Michiel en Hendricus Kuune, de vrouwen met de secretaris als
momboir, vesten burgemeester Hendrik Verhorst en Peternella van Hal e.l. een rente van 6 gulden,
losbaar met 150 gulden, de eerste pacht te vervallen over een jaar a dato heden, uit het huis en erf in
de Hamstraat, aan de ene zijde het erf van Peter Kilsdonk, aan de andere zijde Casper van der Poel,
achter schietend aan het huis van de weduwe Ermers, voor aan de Hamstraat, en terzijde uitkomende
met een gang in de St. Jorisstraat met geen andere lasten dan 's heren poortchijns, 15 stuivers
geestelijke pacht aan het comptoir van ZH, 15 stuivers aan het St. Catharina gasthuis, 18 stuivers aan
de OLV broederschap, 2 gulden aan de broederschap van St. Elisabeth.
Schepenprotocol Grave 7041.265 dd.22.9.1740: Maria Vosch, weduwe (Rudolf) van Aken (zij overl.
Grave 20.4.1754), met de secretaris als momboir, Casper van der Poel en Mechlina Versluys e.l.,
Andries Gieben en Maria van der Poel e.l., Jan van Heumen en Geertruy Janssen e.l., allen
erfgenamen van Hendrik Vosch, vesten Arnoldus van Boekel en Susanna Maria van der Poel e.l. het
huis en erf in de Oliestraat, belendend het erf van Cornelis van Streep, het erf van kopers, achter
schietend aan het erf van juffrouw de Decquere en voor aan de gemene straat, met geen andere lasten
dan 2 gulden, 11 stuivers, 8 penningen aan het Catharina gasthuis, 5 stuivers geestelijke pacht aan het
comptoir van ZH verkocht voor 84 gulden. Substituutscholtis Arnoldus van der Plaat, schepenen J.
Smits en J.P. Ickler, Jan van Heumen, het merk van Geertruy Janssen, Jan Rovers, Kaspar van der
Poel, Mechtildus Versluijs, Andris Giebe, Maria van der Poel, Maria Vos, weduwe van Aken. Zie
copie handtekeningen hierboven. In de marge: de 40ste penning 3-17-6 dd. 22.9.1740.
Not. Grave 54 dd. 19.10.1740: Johannes Versluijs, meerderjarig jongman; Johannes Deckers en zijn
vrouw Allegonde Versluijs; Elizabeth Versluijs, meerderjarige jongedochter; Caspar van der Poel en
zijn vrouw Megteldis Versluijs en Theodorus Versluijs, meerderjarig jongman, allen wonende te
Grave geven een besloten testament van 16 november 1726 van wijlen hun vader en moeder, met het
verzoek dat te registreren en te openen: Peter Versluijs en Henderske Janssen Aerts, echtelieden
wonende te Grave laten hun nalatenschap aan de langstlevende van hen; hierna benoemen zij tot hun
enige en universele erfgenamen hun zes kinderen met de namen Joannes, Gerardus, Aldegonda,
Elizabet, Mechelina en Theodorus Franciscus Versluijs en verdelen zij de nalatenschap in 6 gelijke
porties; mocht een van de erfgenamen hiertegen in opstand komen, dan verbeurt hij of zij het recht op
zijn of haar zesde deel en ontvangt dan alleen de legitieme portie.
Schepenprotocol Grave 7041.265 dd. 9.8.1741: Johannes Nieuwenburg voor zichzelf en in naam van
de verdere erfgenamen van Albertina Maas de Loquere, zich voor hen sterkmakend vest Jacobus
Verschuure en Catharina Vooght e.l. het huis en erf in de Hamstraat, aan de ene zijde het erf van
Jacobus van de Graaff, aan de andere zijde het erf van Francis Petri, achter schietend aan het erf van
de erfgenamen Cramer en voor aan de gemene straat, met geen andere lasten dan een kapitaal van
400 gulden t.b.v. Peter Versluys, nu diens erfgenamen, 3 gulden, 2 stuivers,8 penningen aan het
Catharinagasthuis, 4 stuivers aan het comptoir van ZH, met reserve aan Casper van der Poel en

Mechlina Versluijs om een pijp te mogen brengen in de put van dit huis breder omschreven in de akte
van vergunning dd. 9.1.1740 en bij het passeren van deze vest overgegeven aan kopers verkocht voor
255 gulden, 20 hogen en een ton bier. Substituutscholtis Arnoldus van der Plaat, schepenen
Christiaan Reding en Arnoldus Versluys, J. Verschuren, het merk van Johannes Nieuwenburg, J.
Rovers. In de marge: de 40ste penning 20-3-2 dd. 4.8.1741.
Schepenprotocol Grave 7041.265 dd. 31.10.1747: Theodora van de Graeff voor zichzelf en in naam
van haar zusters, voor wie zij zich sterk maakt met de secretaris als momboir vest Leendert Hoovens
en Rikka Peters e.l. en zulks t.b.v. Peeter Zuithoven en Johanna Maria Hovens e.l. het huis en erf in de
Hamstraat, aan de ene zijde Casper van der Poel, aan de andere zijde het erf van Jacobus
Verschuure, verkocht voor 150 gulden, mits daaraan kortende volgens koopvoorwaarde met geen
andere lasten dan 2 malder rogge à 2 gulden het malder aan het comptoir van ZH, met dien verstande
dat het huis is bezwaard met de halve goot aan de zijde van Casper van der Poel, als die nieuw wordt
gelegd, en dat de lekken daarin door ieder aan zijn zijde moeten worden gesoldeerd en onderhouden,
zoals ook dit huis met het leggen en onderhouden van de hele goot is belast aan de zijde van het huis
van Jacobus Verschuure, waartegen dit huis is gerechtigd boven en achter vrij licht en vensters te
hebben en te houden, waaruit echter geen water mag worden uitgegoten. Substituutscholtis Arnoldus
van der Plaat, schepenen C. Redingh en A. Versluijs, Dor van degraef [zeer ongeoefende hand], D.
Ragaij. In de marge: koop met de last 250-0-0, de 40ste penning 6-5-0 dd. 30.10.1747.
Schepenprotocol Grave 7041.266 dd. 8.4.1752: Casper van der Poel en Reijnier Reynders als
voogden van het onmondige kind Elisabeth Huijsen, dochter van Jan Francis Huijsen en Anna
Elisabet du Pon, weduwe van de voornoemde Jan Francis Huysen (op 23.11.1729 te Grave eerder
gehuwd met Maria Mennen, get. Susanna van de Poel) met de substituutsecretaris als momboir, ten
deze gemachtigd door dit gericht dd 18.2.1752, vesten Anna Elisabet du Pon, weduwe van Jan Francis
Huysen de kamer met een bovenkamer genaamd Urtkens Camer met een stal terzijde daarvan en een
plaats achter deze kamer en stal met nog de halfscheid van de doorgang met het recht om daar door te
mogen gaan en komen in de Oliestraat aan de wal, aan de ene zijde het erf van Jasper Meltser, aan de
andere zijde de halfscheid van de doorgang, achter schietend tegen het erf van Lambertus Roers, met
geen andere lasten dan 's heren poortchijns, een kapitaal van 100 gulden aan de wezen van Grave,
verkocht voor 80 gulden, 8 hogen en een halve ton bier.
Schepenprotocol Grave 7041.266 dd. 27.7.1756: dezelfden vesten Casper van de Poel en Wynant
Wienties, dekens van het smidsgilde, t.b.v. dat gilde de halve morgen in de Zeelandse Camp, groot 4
morgen in de hoge With, aan de ene zijde de erfgenamen Roeloff van Aaken nu [niet ingevuld], aan de
andere zijde Rut Vosch modo de heer Versluys verkocht voor 530 gulden, 30 hogen en een halve ton
bier. Substituutscholtis J.V. Diependaal, schepenen J. Verhorst en I. v. Woelderen, Gerrit Vos, Anna
Maria Smits, Derk van der Venne, Willem van Kerckhof, W. van Ommeren, het merk van Cornelis van
de Venne, P. Ragay, Angnees Vos, Gijsbert Vos, Geertruij van Suijlen, Tunnes van den Hurk, Sibila
Vos, Jan van der Venne. In de marge: koop 624-0-0, de 40ste penning 15-12-0 dd. 7.7.1756.
Schepenprotocol idem Grave 267 dd. 26.1.1762: Jan Deckers/den Dekker en (huwelijk Grave
8.9.1711; get. Peter en Jan Versluijs) Allegonda Versluijs e.l. vesten Casper van der Poel het huis of
soldatenwoning in het Bijlsestraatje, aan de ene zijde de hof van de erfgen. van de burgemeester
Verhorst, aan de andere zijde het erf van Willem Nieuwenhuijze en voor aan de gemene straat
verkocht voor 6 gulden. Subst. scholtis Johan v.d. Plaat, schepenen I. v. Woelderen en J. v.d. Meulen,
Jan Deckers, Allegonda Versluijs. In de marge: koop 6-0-0, de 40ste penning 0-3-0 dd. 25.1.1762.
Schepenprotocol Grave 7041.268 dd. 23.12.1779: Pieter Quithooven en Johanna Maria Hoovens e.l.
vesten Agnes Hendrix, weduwe van Carel Sterck, stadsvroedvrouw, het huis en erf in de Hamstraat,
aan de ene zijde de erfgenamen van Casper van der Poel, aan de andere zijde Willem Berents en voor
aan de gemene straat, met geen andere lasten dan 's heren poortchijns, twee malder rogge te betalen
met twee gulden het malder aan de domeinen en bovendien de last van goten en vensterlichten, zoals
breder vermeld in het transport dd. 31 oktober 1747 verkocht voor 294 gulden .
Idem 7041.268 dd. 21.12.1780: Jan van Alteren en Johanna Reynders e.l., de eerste mede mede
namens zijn buitenslands zijnde en minderjarige zonen ten deze gemachtigd door de magistraat en
weeskamer d.d 26.9.1780 vesten Jan Kuypers en Willemina Wouters e.l. het huis en erf in de
Hamstraat, aan de ene zijde de weduwe (Andreas) Gieben, aan de andere zijde het erf van Casper van
de Poel en voor aan de gemene straat, met geen andere lasten dan 's heren poortchijns, 15 stuivers

geestelijke pacht, 18 stuivers aan de OLV-broederschap verkocht voor 1282 gulden, 100 hogen en
twee tonnen bier.
Schepenprotocol Grave 7041.267: dezelfde belending met Jan v. Alteren, dan gehuwd met Jacomina
van Haaren dd. 24.10.1763, 8.11.1764 en 7.5.1767.
ORA Cuijk 418 dd. 16.3.1782: vermeld wordt het onderpand van een huis, hof en aangelegen
bouwland, groot ca. 1 holl. morgen staande en gelegen aan het Broek onder Heeswijk, ressort Cuijk,
palende Oost: Reijnier Dirx; West en Zuid: het Broek en Noord: de erfgenamen Casper van de Poel.

Nageslacht te Grave: zie GENERATIE IV onder 3.B.
b.Suzanne (Maria) Caspers van de(r) Poel(l), geb. ca. 1700 te Grave. Zij huwt NG Grave op 31.3/
RK 15.4.1731 (get. Gregorius v.d. Wielen en Helena Laroche) met Arnoldus van Boe(c)kel(t)/
Boeckholt, beiden van Grave. Beiden overlijden vóór 1.8.1759. Uit hun huwelijk o.m. zoon Caspar
van Boekel x 1766 Maria Elisabeth van de Middegaal (d.v. koopman Theodorus Hermens van de
Middegaal x Hendrina van Lottum) xx Maria Bruins (ORA Grave 129 dd. 27.1.1800).
Not. Grave 51 dd. 30.12.1720: Antonetta van Meer, weduwe van Jan van Batenburgh (huw. Grave
22.1/7.2.1683) legateert aan haar dochter Agatha van Batenburgh een obligatie van de gemeente
Boxmeer van 600 gulden en de opbrengst van een kapitaal van 100 rijksdaalders ten laste van
Christina Engelen, weduwe van Walraven Dirckx voor een stuk land te Velp; verder voor dochter
Agatha een nieuw habijt; aan het klooster te Griethuizen 25 gulden; aan haar nicht Susanna van der
Poel haar zwarte tabbert en rok; aan dienstmeid Aeltien Dirckx 100 gulden en een eerlijke en
fatsoenlijke rouw; enige en universele erfgenaam is haar zoon Theodorus van Batenburgh.
Schepenprotocol Grave 7041.264 dd. 5.4.1737: Gerardus Bloemarts voor zichzelf en uit kracht van
procuratie van zijn echtgenote Maria Lelievelt voor schepenen en secretaris der stad Osch dd 19
dezer, schepenen gebleken, vesten Arnoldus van Boekel en Susanna Maria van der Poel e.l. de schuur
op de Doelenwal aan de haven, aan de ene zijde het erf van Jasper Meltser, aan de andere zijde en
voor stadserf met geen andere lasten dan 's heren poortchijns, een gulden, 10 stuivers aan de stad
verkocht voor 230 gulden, 25 hogen en een halve ton bier. Substituutscholtis J. Smits, schepenen J.V.
Diependaal en C. Redingh. In de marge: de 40ste penning 8-13-4 dd. 19.3.1737.
Zie ook acte sub a (Jasper) hierboven dd. 22.9.1740.
Schepenprotocol Grave 7041.265 dd. 3.3.1747: Godefridus de Goeij en Theodora van Boekholt e.l.
vesten Arnoldus van Boekel en Susanna Maria van der Poel e.l. het huis en erf in de Oliestraat,
genaamd den Prins van Oranje, aan de ene zijde het erf van Johannes Gruter, aan de andere zijde het
erf van vrouw Striep, achter schietend aan het erf van de weduwe Ermers en apotheker van Boekholt
met geen andere lasten dan 's heren poortchijns à 3 stuivers, 4 penningen, 6 gulden aan de OLVbroederschap, een gulden tweeeneenhalve stuiver geestelijke pacht aan het comptoir van ZH verkocht
voor 1000 gulden. Substituutscholtis Arnoldus van der Plaat, schepenen J.P. Ickler en J. Smits, G. de
Goey, Theodora van Boekholt. Koop met de lasten 1182-3-12, de 40ste penning 29-11-2 dd 1.3.1747.
Schepenprotocol Grave 7041.265 dd.10.1.1749: Arnoldus van Boekel en Susanna Maria van de Poel
e.l. vesten Christiaen van den Bergh het huis en erf in de Oliestraat, aan de ene zijde het erf van
Cornelis Verstreep, aan de andere zijde het erf van Christiaen Machon, achter schietend aan het erf
van Hermannus van de Middegael en voor aan de gemene straat, met geen andere lasten dan 's heren
poortchijns, 2 gulden elfeneenhalve stuiver aan het St. Catharina gasthuis, 5 stuivers aan het comptoir
van ZH verkocht voor 500 gulden. Substituutscholtis Arnoldus van der Plaat, schepenen J. van
Diependaal en M. Gomarus, Arnoldus van Boekel, Susanna Maria van der Poel, P. Ragaij. In de
marge: koop met de lasten 570-12-8, de 40ste penning 14-5-6 dd. 8.1.1749
Schepenprotocol Grave 7041.266 dd. 15.5.1753: Hendrik Janssen en Johanna Janssen e.l., de vrouw
met haar man als momboir, vesten Arnoldus van Boekel en Susanna Maria van de Poel e.l. een rente
van 16 gulden, losbaar met 400 gulden, de eerste pacht te vervallen over een jaar a dato heden, uit het
huis en erf op de hoek van de Olie- en de Brugstraat genaamd den Sonnewijzer, voor en aan de ene
zijde de gemene straat, aan de andere zijde het erf van de weduwe Leendert van Dijck en achter het

erf van de weduwe de Bak met geen andere lasten dan 's heren poortchijns à 3 stuivers, 21 stuivers
aan het St. Catharina gasthuis. Wie wil lossen of laten lossen moet dat een kwartaal tevoren
aanzeggen met tot meerdere zekerheid onder verbintenis van hun persoon en goederen. Substituutscholtis Johan van der Plaat, schepenen A. Versluijs en J. Smits, het merk van Hendrik Janssen, P.
Ragaij, het merk van Johanna Janse, Jacob Rovers. In de marge: kapitaal 400-0-0, de 40ste penning
10-0-0 dd 14.5.1753. Doorgehaald; in de marge: mij secretaris gebleken bij kwitantie op de vestbrief
dat dit is afgelost: ik, Gerardus Graven voor mijzelf en mij sterk makend voor mijn echtgenote
Elizabeth Maria van Boekel, verklaar van Hendrik Janssen te hebben ontvangen 400 gulden met de
lopende rente vervallen 15.5.1769 à 16 gulden, waarmee deze brief ons bij magescheid met onze broer
dd. 27.5.1767 aangekomen is afgelost, 29.5.1769, w.g. Gerardus Graven, dus geroyeerd, 30.5.1769, P.
Ragaij. Zie ook ORA Grave 272 dd. 21.4.1809.
Schepenprotocol Grave 7041.266 dd. 21.1.1755: Theodora Maria van Tongelaar, weduwe van Joost
Schutte met de substituutsecretaris als momboir vest Arnoldus van Boekel en Susanna Maria van der
Poel e.l., het huis en erf in de Oliestraat, aan de ene zijde het erf van de verkrijgers, aan de andere
zijde Christiaan van den Bergh en voor aan de gemene straat, met geen andere lasten dan 's heren
poortchijns, 2 gld., 11 st., 8 penningen aan het gasthuis verkocht voor 81 gld. Substituutscholtis
Johan van der Plaat, schepenen J. Charldorp en I.V. Woelderen, Doramia van Tongeren, weduwe van
Ios Schutte. In de marge: koop met de lasten 144-7-8, de 40ste penning 3-12-4 dd 14.1.1755.
Not. Grave 82 dd. 1.8.1759: Aperture/opening van een besloten testament van Arnold van Bockel en
Susanna Maria van der Poel e.l.: met copie van hetzelve en superscriptie.

c.Maria Caspers van der Poel, geb. ca. 1700 te Grave. Zij overlijdt/begr. te Grave op 10/13.12.1756.
Huwt (1) NG Grave op 18.1/5.2.1730; otr./tr. RK te Escharen op 18.1./5.2.1730 met Petrus van
Tongeren uit Escharen (get. Arnoldus van Boeckelt/Susanna van de Poel). Zoon van Willem van
Tongeren/Tongelaer (overl. tussen 26.10.1726-25.9.1727; pachter v.d. 4 grote speciën Escharen; op
5.2.1703 erfgenaam van Derrisken van Steenhuijs) x NG Grave 14.5.1695 (Willem is dan soldaat)
Anna Maria Bou(w)mans uit Grave (zij huwt (2) Escharen schepenen 22.6.1733/RK otr./tr.
13/28.6.1733 Cornelis Jans van Str(e)ijp, weduwnaar van Jenneke Luijbers, get. Jacobus Faessen/
Joanna Roelofs/Hendrina van Elderom/Joanna Lamberts).
Huwt (2) otr. NG Grave op 9.11.1731/ otr./tr. RK te Escharen op 9./25.11.1731 met Andreas
Giebe(n)/Ghijben, geb. te Neder-/Overasselt (z.v. Hermen Gieben x Metje Aarts xx NG Overasselt
9.2.1690 Marij Nelissen uit Mill), wonend te Grave; Maria woont dan te Escharen (huw. get. Henricus
Hermens/Joanna Peters Minten). Andries Gieben/Gijben hertrouwt NG Grave op 21.4/schepenen
Escharen/RK Grave (get. Henricus Franciscus van der Poel) op 6.5.1759 met Maria Elisabeth van
Boe(c)kel (geb. te Grave, overl. Grave 12.7.1798). Zij verhuizen naar Escharen, waar Andreas al met
Maria van der Poel was gegoed (o.m. aan de Veegtas aldaar, noordelijk tussen de Maas en Escharen
gelegen). Andries Giebe overl. te Grave op 12.7.1769. Andries en Maria kunnen schrijven.Andries
Gieben is ca. 1740-50 rentmeester van graaf Bernard van Welderen x gravin Genoveva Maria van
Steenhuijs, van het hoogadelijk Huis te Heumen, Malden en Oploo. In 1763 een huis aan Hamstraat.
ORA Escharen 519 dd. 10.12.1731: Andries Gieben en Maria van de Poel echtelieden hebben geleend
van Anna Maria Bouwmans, weduwe van Willem van Tongeren een som van 300 gulden met als
onderpand een huis, schuur en moeshof, genaamd de Veegtas onder Escharen.
Idem datum: Anna Maria Bouwmans, weduwe van Willem van Tongelaar en Jan Gruttelaar momboir,
gelasten van Joost Schutte en Dorothea Maria van Tongelaar hebben verkocht aan Andries Gieben

en Maria van de Poel echtelieden een huis, schuur en moeshof genaamd de Veegtas onder Escharen
jaarlijks belast met twee koppels hoenderen aan heer van Geijsteren. Koopsom 615 gld.
ORA Grave notarissen 57 dd. 30.3.1735: Derk van Hoorn en Margreta Jansen, e.l. wonende te Grave
verklaren schuldig te zijn aan Andries Ghijben en Maria van der Poel e.l. een bedrag van 500 gulden.
ORA Escharen 519 dd. 13.7.1736: Johan Versluijs als momboir van Johan en Hendrik Coeberg
hebben geleend aan Andries Gieben en Maria van den Poel echtelieden een som van 500 gulden, met
als onderpand bouwland groot ongeveer 2 hollandse morgen onder Escharen naast erf van juffrouw
van der Gheest en alle landerijen van afgebrande bouwhof, genaamd Kouwenoort.
Idem dd. 25.1.1737: Theresia Mechtildis van der Gheest en Joseph Passet Chevalier hebben verkocht
aan Andries Gieben en Maria van den Poel echtelieden bouwland genaamd den Eijercamp, groot
ongeveer drie vierde Hollandse morgen, grenzend de gravinne douariere van Schellart. En een kamp
bouwland genaamd den Hongercamp, groot ongeveer twee Hollandse morgen onder Escharen, bel.
het erf van de kinderen van Johan Coeberg. Koopsom incl. 33 hogen à 3,-: 504 gld.
ORA Escharen 535 dd. 24.8.1739: Andrijs Gijeben en Anne Marija van de Poel, echtelieden verkopen
enige schapen voor bedrag van 49 gulden en 19 stuivers.
ORA Escharen 532/520 dd. 26.4/4.6.1743: Andries Gieben en Maria van de Poel echtelieden
verkopen aan Peter van der Weijen een huis met erf, genaamd het Land van Belofte, in Escharen aan
de Vegetas met hofje daarachter gelegen, schietend met een eind aan de Eijercamp en verder rondom
de gemene Straten; Een schuur en moeshof, over de Strate, naast het erf van de Heren van Gijsteren
en van Afferden en voor aan de gemene Straat, belast met 4 hoenderen, betaalbaar met 12 stuivers
aan Heer van Gijsteren. De koopsom bedraagt 900 Caroli guldens. De aanvaarding zal zijn binnen
zes weken. De betaling zal moeten geschieden bij transport. Koper zal de 40e penning moeten betalen.
Schepenprotocol Grave 7041.265 dd. 30.4.1743: de procureur Frederick Huijbert Engelen uit kracht
van procuratie van Jenneke van den Heuvel, weduwe Kilsdonck, enige en universele erfgename van
haar zoon Peter van Kilsdonck, onder het secreet zegel van Grave, gepasseerd dd. 12.4.1743,
schepenen gebleken, vest Andries Gieben en Maria van de Poel e.l. het huis en erf op de hoek van de
Ham- en St. Jorisstraat, aan de andere zijde het erf van de weduwe Kuune, achter vast aan de weduwe
Ermers en dus met de gang achter het voornoemde huis, lopende die aan de voornoemde Peter van
Kilsdonck dd. 2.6.1741 is gevest en dus behoort aan het huis dat nu wordt gevest, en met alle lusten en
lasten als vanouds volgens de oude brieven door verkoper aan kopers ter hand gesteld met geen
andere lasten dan 's heren poortchijns à 2 stuivers, 15 stuivers geestelijke pacht beide aan het
comptoir van ZH en 237 gulden, 10 stuivers kapitaal aan Ester Anna Maria du Bois, losbaar bij het
einde van de looptijd van een fideicommis verkocht voor 1012 gulden, 10 stuivers. Substituutscholtis
Arnoldus van der Plaat, schepenen C. Redingh en J. Smits, F.H. Engelen. In de marge: kooppenningen
met de lasten 1271-5-0, de 40ste penning 31-15-10 dd. 29.4.1743.
ORA Beers 468 dd. 7.3.1744: Jan Jans en Petronella Deenen, echtgenoten, verklaren een schuld te
hebben aan Andries Gieben en zijn vrouw Maria van de Poel. Onderpand is een boerderij genaamd
den Pluckwolf, belast met een jaarlijkse afdracht aan het Comptoir van Zijne Hoogheid te Grave, aan
Willem Arendt de Quaij en aan het Beneficie van het St. Anthonis Autaar.
Notarissen Grave 71 dd. 19.12.1748: Mutueel testament van Andries Gieben en Maria van de Poel e.l.
Schepenprotocol Grave 7041.266 dd. 27.6.1753: Andries Gieben en Maria van de Poel e.l., de vrouw
met haar man als momboir, en Mechelina Gieben, meerderjarige ongehuwde dochter met de subst.
secretaris als momboir vesten de ontvanger mr. Daniel de Lobel t.b.v. het gemene land volgens
resolutie van HH.EE.MM. de Raad van State der Verenigde Nederlanden dd. 1.6.1753 het huis, de
hof, stal en erf achter de Marsstal, aan de ene zijde het erf van de weduwe Malingrez, aan de andere
zijde 's lands magazijn en achter aan de wal met geen andere lasten dan 's heren poortchijns à 2
stuivers, een gulden 17 stuivers en een halve aan het Catharina gasthuis verkocht voor 500 gulden.
Substituutscholtis Johan van der Plaat, schepenen J.V. Diependaal en J. Charldorp, Andris Giebe,
Maria van der Pol [ongeoefende hand]. In de marge: voor het land dus de 40ste penning exempt.
Afbeelding handtekeningen zie hieronder.
ORA Grave 315 dd. 6.1.1757: Taxatie van de vaste goederen nagelaten en met de dood ontruimd
door Maria van de Poel, vrouw van Andries Gieben, overleden 10-12-1756 te Grave. Het betreft: helft
in een huis, erf en gang op de hoek van de Hamstraat en Sint Jorisstraat.
Schepenprotocol Grave 7041.267 dd. 18.1.1764: Ermert van Luunen en Maria Janssen e.l. vesten
Andries Gieben en Maria van Boekel e.l. het soldatenkwartier in het Binse straatje, aan de ene zijde

het erf van de heer Diependaal, aan de andere zijde het erf van de weduwe Wientjes, verkocht voor
100 gulden vrij geld. Substituutscholtis Johan van der Plaat, schepenen J. Des Tombe Mz en J.G.
Torsinck, het merk van E.V. Luunen, P. Ragaij, het merk van de tweede comparante, Joh. Ragaij.
In de marge: koop 100-0-0, de 40ste penning 2-10-0 dd. 16.1.1764.

GENERATIE IV
3.A Nageslacht van Coenrardus/Coen(rae(d)t) Willems en Elisabeth Hendriks Bosmans:
Hun kinderen zijn allen te Cuijk ged. RK:
a.Jacoba/Jacomina Coenen, ged. 6.5.1719, get. Willem Jaspers en Wendelina Bosmans; overl. te
Cuijk op 7/NG 11.5.1793. Zij kan schrijven (zie hieronder sub b). Huwt eerstens NG te Cuijk/Beers op
12/27.4.1739 (get. Lijsbeth Coenen en Willem Jans) met Johannes Jacobs (komend van Haps en
overl. vóór 1751). Huwt tweedens te Cuijk (schepenbank; geassisteerd met Hendrik Coenen) op
30.1.1751/8.2.1751 schepenacte/14.2.1751 voor predikant te Heumen/gericht van Cuijk) met
Johannes C/Keukens/ Kuekens Smit (ged. te Heumen op 18.5.1723, t.t.v. zijn huwelijk wonende te
Cuijk en (plotseling) overl. te Cuijk op 6.9.1793). Hij kan schrijven (zie hieronder sub b). Smid.
Beiden wonend aan de Grotestraat te Cuijk. Lid van het St. Marten en St. Antonisgilde.
Johannes is de zoon van Jan Hendriks Ceuken, die te Heumen op 25.5.1713 trouwt met Lamberta
Peters, weduwe van Tobias Aerts (huw. Mook 13.4/3.5.1705 en overl. Heumen eind 1712). Lamberta
Peters en haar zoon Tobias Keuckens (ged. Heumen 14.3.1718) zijn resp. in 1751 en 1753 doopget.
Tobias Aerts, z.v. Aert Tobias Smit (geb. ca. 1643), z.v. de Millse smid Tobias Jans (overl. Mill
9.2.1662), die huwt te Beers op 27.4/11.5.1641 met Thoniske Jans Hendriks Bungelaers uit Beers.
ORA Cuijk 426 dd. 8.2.1751: Huwelijkscontract tussen Jan Keukens, meerderj. jongman en
Jacomina, Coenen, weduwe van Jan Jacobs, geassisteerd met Thomas Bosmans en Leenderd Jans,
momboiren van haar 3 minderjarige kinderen. De 3 voorkinderen krijgen als vaderlijk bewijs ieder
200 gulden, uit te keren bij mondigheid of huwelijk. Kinderen uit dit huwelijk worden gelijkgesteld aan
de voorkinderen en krijgen een gelijk deel uit de nalatenschap, met aftrek van voornoemd bewijs. Als
er geen kinderen binnen dit huwelijk worden geboren, krijgt de bruid bij vooroverlijden van de
bruidegom ¾ deel van de boedel in volle eigendom. De andere ¼ deel is voor bruidegoms erfgenamen.
Bij vooroverlijden van de bruid krijgt de bruidegom de helft van de boedel en de andere helft is voor
de erfgenamen van de bruid.
ORA Cuijk 417 dd. 14.2.1758:Albert van Driel x Anna Maria Mooren verkopen aan Jan Keukens
Smidt x Jacomina Coenen anderhalve morgen hooi/weikampke, de Boond geheten te Kl. Linden voor
700 gld. Idem deze koop in ORA 440 Cuijk dd. 16.1.1758.
Archief Dorp van Cuijk nr. 248: Cohier van aanslagen Cuijk dd. 10.4/16.6.1760: Jan Keukens, zijnde
een hoef- en grofsmid, woont in zijn eigen huis met pannen gedekt, waarachter is staande een schuur,
mede met pannen gedekt; heeft geen paarden of rundvee. Hij staat direct boven zijn schoonmoeder, de
weduwe Coen Willems.
ORA 441/417 Cuijk dd. 8.11/16.12.1763: Jan Keukens x Jacomina Coenen vesten Thoon Kersten x
Maria Gerrits met huis, moeshof en anderhalve hollandse morgen bouwland te Haps, De Winkel

genaamd, oost Koningsvrij, west de gemeene straat, zuid Martinus de Bruijn, noord de gemeente: voor
850 gld. ,-- en 5 ducaten speldegeld.
ORA Cuijk 441 dd. 15.3.1767: Dorothea Demmers, weduwe Peter van Kempen en Willem van
Kempen, meerderjarig j.m. verkopen aan Theodorus Antonius Postulart en Catharina van Hoeij e.l.
huis, schuurtje, moeshof en halve pomp staande op grond van smid Jan Keukens te Cuijk, oost de
….straat, west en zuid de Armen van Cuijk, noord Jan Keukens. Dit voor de somma van F 850.
ORA 418 Cuijk dd. 4/26.3/5.4.1768: Coen Marcelissen x Allegonda Wouters e.a. verkopen aan Jan
Keukens x Jacomina Coenen huis, schuurtje en moeshof aan de gemene straat te Cuijk, bel. het
bouwland van Reijnier van den Bogaerd en Jacobus en Hermanus Sneltgen, belast met 12 en halve st.
cijns aan hooggrafelijk huis Bergh, zoals in koopcondities dd. 4 maart bepaald, voor 830 gld.
ORA Beugen 360 dd. 15.7.1768: Jan Keukens en Jacomina Coenen e.l. verkopen aan Jan van de
Voort en Theodora Driessen e.l. bouwland aan het Helbroek voor Fl. 400,--.
Idem dd. 1.2.1773: Jan Keukens x Jacomina Coenen verkopen aan Gerrit Heesssels x Joanna van de
Wollenberg hofland, 21 rijnlandse voet breed voor 160 gld. Jaarlijks belast met 6 stuivers en 4
penningen thijns a/h Hooggrafelijk Huis Bergh, verder vrij allodiaal erf, uitgezonderd het contingent
in de gemeente lasten en schattingen en wel : 2 stuivers en 12 penningen in ieder enkele schatting over
Cuijk en Heeswijk omgeslagen. En met de conditie, dat de getransporteerden aan de afscheiding van
dit getransporteerde erf en aan het erf door transportanten aan Jacobus en Hermanus Sneltgens op te
dragen op hun kosten zullen moeten maken en onderhouden een gevelmuur van die kwaliteit als de
gevelmuur aan het huis van genoemde Sneltgens en dat deze de vrijheid hebben om tegen die
gevelmuur te timmeren.
Idem dd. 1.2.1773 verkopen zij aan gebroeders Jacobus en Hermanus Sneltgens hofland acht en halve
voet breed voor 60 gld., in belending o.m. Gijsbertus Hofmans. Vrij allodiaal erf met recht om tegen
de gevelmuur door Gerrit Heessels op zijn kosten te maken en te onderhouden, te timmeren en te
mogen inbalken.Dezelfde koop is ook vastgelegd in ORA 442 Cuijk dd. 15.1.1773.
ORA Cuijk 419 dd. 5.12.1785: Jan Aarts en Mechelina Peeters e.l. hebben verkocht aan Jan Keukens
en Jacomina Koenen e.l.: een huis, met schuurtje of stalling, put, moeshof, bakoven en aangelegen
bouwland, groot ca. ½ Holl. morgen aan den Dijk onder St.Agatha, palende Oost en Noord de gemene
straten; West de gemene dijken en Zuid Jan Lom, jaarlijks belast met 6 vaten rogge en 2 hoenders a/d
Heer van Overschie, verder vrij allodiaal en tiendvrij erf.
ORA Cuijk 419 dd. 6.10.1789: Jan Keukens en Jacomina Coenen e.l. hebben verkocht aan Hendrik
van Susteren en Hosanna Bax e.l.: zeker huis, varkenskot en moeshof te Cuyk palende Oost de gemene
straat; West de broeders Sneltgens; Zuid F.A. Postulart en Noord Jan Fijten en een straatje, jaarlijks
belast met 2 gulden, 12 stuivers en 8 penningen aan St. Martinus altaar te betalen aan het comptoir
van Zijn Hoogheid te Grave. Voorts vrij allodiaal erf.
ORA 612 Land van Cuijk dd. 7.9.1793: Taxatie van de goederen te Cuijk, Linden en St. Agatha
nagelaten door Jan Keukens, weduwnaar van Jacomina Coenen, overleden 6-9-1793 te Cuijk,voor het
betalen van de 20e penning: de helft in een huis, schuurtje, moeshof aan de gemene straat te Cuijk,
oost de gemene straat, west Hermanus Sneltjens, zuid de Heer Bakker, noord de weduwe Gerrit
Hessels; de helft in een hooi- of weikamp, genaamd de Boond, groot 1 ½ mergen te Klein Linden, oost
Peeter Cruijsen, west en zuid de kinderen van Antoon van Kempen en anderen, noord Loef Loeffen
cum suis; de helft in een hooi- of weikamp, genaamd de Pekelharing, groot 1 ½ mergen aan het Klein
Lindens Broek onder Klein Linden, oost Theodorus Rijnders, west het Kerkekampje en anderen, zuid
de Laage Roetert, noord het Klein Lindense Broek; de helft in een huis, schuur of stalling, put,
moeshof, bakoven en bouwland, tezamen groot ½ mergen aan de dijk te St. Agatha, oost en noord de
gemene straat, west de gemene dijk, zuid Jan Lom. Totale taxatie Fl. 1718-14-6. Getaxeerd door
Lambertus Johannes Brouwer, gesubst. schout, Peter van Woelderen, Marinus Adrianus van Ardenne,
Toon de Bruijn, Hermen Geurts en Francis Coenen, schepenen. Kantlijn: eed gedaan door Catharina
Keukens, weduwe van Jan Jacobs Boomers.
ORA Cuijk 420 dd. 12.2.1794: De erfgenamen van Jan Keukens, weduwnaar van Jacomina Coenen en
de erfgenamen van genoemde Jacomina Coenen t.w.: Catharina Keukens, weduwe van Jan Jacobs
Bouwmeester, geassisteerd met haar zonen Jacob en Jan Janssen, Gerrit Keukens meerderjarige j.m.,
Maria en Hendrina Janssen, Peter Keukens, Lamert Keukens, Johanna Keukens, Maria Keukens en
Petronella Keukens meerderjarig j.m. en j.d.; Derk Jacobsen en Maria Keukens e.l. Verder: Willem
en Hendrik Coenen als voogden over Jan Jacobs, minderj. zoon van Jacobus Jacobs en Agnes

Martens in leven e.l.; Jan Damen als vader en voogd over zijn zoon Hendrik Damen in eerder
huwelijk bij Anna Maria Jacobs, geassisteerd met Hendrik Coenen met Gijsbertus Hofmans medevoogd over genoemde minderjarige; Hendrik van Susteren en Johanna Bax e.l. en genoemde Hendrik
van Susteren als curator over zijn onnozele zuster Elisabeth van Susteren en zich sterkmakend voor de
afwezige Jacobus van Lith en Hendrina van Susteren e.l.; de meerderj. dochter Christina van
Susteren en voor Jacobus van Susteren en Petronel Jans e.l. En tenslotte Antoon Goossens en Johanna
van Susteren e.l. hebben verkocht aan Abraham van Ladestijn meerderj. j.m. een huis met een
schuurtje en aangelegen moeshof aan de gemene straat te Cuyk, palende Oost: de gemene straat;
West: Hermanus Sneltjens; Zuid: dhr. Bakker en Noord: de weduwe Gerrit Hessels, die gerechtigd is
tot de helft van de heg aan die zijde naast de moeshof met bepaling, dat houten hek met de bijbehorende palen om het bleekveld achter het huis ter beschikking blijven van de bewoners van dat huis
om ten tijde van vertrek af te kunnen breken.
Dezelfden verkopen aan Gerardus van Kempen, meerderj. j.m: een hooi-of weikamp genaamd de
Boond onder Kl. Linden met last van de halve heggen ten zuiden en noorden tussen dit erf en dat van
Loef Loeffen en kinderen van Antoon van Kempen met recht van vrije uitweg over het erf van de
kinderen van Antoon van Kempen en met last van de vrije uitweg t.b.v. de kinderen van Antoon van
Kempen.
Dezelfden verkopen aan Hermen van den Bungelaer en Catharina Jans e.l.: een hooi-of weikamp
genaamd de Pekelharing a/h Klijn Lindensbroek onder Klein Linden, palende oost Theodorus
Rijnders, west het Kerkekampje, zuid de Laage Roetert en noord het Klein Lindens Broek.
Dezelfden verkopen aan Jan Hermens en Johanna Aarts e.l.: een huis met schuurtje of stalling, put,
moeshof, bakoven en aangelegen bouwland a/d dijk onder St.Agatha palende Oost en Noord: de
gemene straten; West: de gemene dijk en Zuid: Jan Lom.
b.Elisabeth/Lisabet C/Koenen, ged. 13.4.1721, get. Hendrikus Bosmans en Berta Willems; overl. na
1768. Zij kan schrijven. Huwt RK te Cuijk op 27.4 (schepenen; geass. met vader Coen Willems)/RK
op 12.5.1743 met Johannes/Jan Theunissen/Teunesen (geb. te St. Agatha; overl. na 1773; een
Johannes Theunissen overl. te Cuijk op 20.2.1795, wonend op Couwenberg). Hij kan schrijven.

Ondertekening van ondertrouwacten van Lisabet (1743) en Jakomijn Koenen (1751)

ORA Cuijk 417 dd. 2.3.1768: Thijs Hendrix, meerderjarige j.m. en Claaske Hendrix, meerderjarige
dochter, geassisteerd met de genoemde Thijs Hendrix bekennen schuldig te zijn aan Jan Theunissen en
Elisabeth Coenen e.l. 300 Caroli guldens. Waarborg: goederen onder Haps, n.l.: een huis en moeshof
met aangelegen bouwland, genaamd den Murter, palende oost: de weduwe Jan Peters; west: Jan
Theunissen; zuid: Hendricus Biscops en noord: gemeente. Idem stuk bouwland op ‟t Hoogveld.
c.Maria Josepha Coenen, ged. 22.3.1722, get. Nicolaas Willems en Petronella Bosmans, overl. vóór
1768.
d.Willem Coenen, ged. 8.5.1724, get. Antoon Jaspers en Berta Willems. Overleden vóór 1732.
e.Hendrikus/Hendrik C/Koenen, ged. 24.2.1726, get. Antonius Bosmans en Wendelina wed.
Hendrik Bosmans. Overl. na 1794. Kan schrijven (zie hierboven). Waarschijnlijk lid van St. Marten en
St. Anthonisgilde en in 1764 armmeester. Huwt NG te Cuijk/Beers op 27.4.1755 met

Peternel/Antonetta Peters Barten (komend van Beers, ged. Mook 12.4.1732 d.v. Peter Barten x
Hermina Peters/Delissen). De naam Van der Poel komt in het nageslacht echter niet voor.
Hun kinderen: allen ged. RK te Cuijk:
-Catharina (Hendriks) Coenen, ged. 21.2.1756 (moeder Petronella Peters), get. Petrus Barthen,
Elisabeth Bosmans, wed. Coen Willems. Zij huwt NG Cuijk 20.10/12.11.1775 met Henricus Roelofs
uit Heeswijk. Henricus overl./begr. Cuijk 16/19.12.1791, wonend op de Galberg.
-Joannes Coenen, ged. 21.1.1758, (moeder idem), get. Nicolaus Willems, Hermina Peters.
-Christina Coenen, ged. 1.9.1759, (moeder idem), get. Wilhelmus Coenen, Joanna Peters, Jacoba
Coenen. Overl. vóór 1767.
-Joannes Coenen, ged. 10.1.1762, (moeder Antonetta Peters), get. Peter Peters, Jacoba Coenen.
-Joannes Coenen, ged. 4.9.1764 (moeder: idem), get. Gijsbertus Hofmans, Hermina van Dael en
Jacoba Coenen. Huwt te Cuijk NG 13.9.1788/RK op 28.9.1788 (get. Leonardus Coenen en Joanna
Noe) met (Theo)Dora Maria Noe/Noij(en), (geb. te Reek als d.v. Albert Jans Nooijen en (huw. Reek
14.1.1759) Geertrui Jans van Stippent en overl. aldaar op 19.5.1837). Joannes Coene(n), in 1827
bouwman te Reek genoemd, overl. te Reek op 17.3.1841 (moeder wordt dan Petronella Barten
genoemd). Hieruit te Reek vanaf 1791 gedoopt nageslacht Coenen.
-Christina Coenen, ged. 5.10.1767 (moeder: Petronella Peters), get. Johannes Peters, Antonius
Cuijpers, Elisabeth en Jacoba Coenen.
-Leonardus Coenen, ged. 11.2.1770 (moeder idem), get. Joannes Ceukens, Theresia Peeters en
Wilhelmus Coenen. Overl. na 1804.
ORA Cuijk 417 dd. 30.12.1758: Jenneke Gerrits, laatst weduwe van Gerardus van Ravensteijn en haar
kinderen met name Hendricus Reijnen en Maria Peeters e.l., Peter van Ravensteijn en Maria Willems
van Mil e.l., hebben verkocht aan Hendrik Koenen en Peeternel Peeters e.l.: een huis, hof en
aangelegen bouwland onder Cuijk, bel. oost: Jan Clabbers; west: Francois Theonville; zuid: de
veldweg en noord: de gemene schouwweg.
ORA Cuijk 418 dd. 8.6.1768: Anna Geertruijd Theonville, meerderjarige dochter, vest Hendrik
Koenen x Antonetta Peters met 5 hond bouwland bij de molen te Cuijk voor 225 gld.

Ondertrouwacte van Hendrik Coenen en Peternel Peters in 1755.

Idem dd. 27.12.1770:Hendrik Coenen x Peternel Peters verkopen aan wel. ed. gestr. heer Laurens
Spengler, Commandeur bij de Marine, x wel. ed. vrouwe Anna Gertruda Hummel 3 en halve hollandse
morgen hooi- en weikamp “de Koeijkamp” aan de Groenendijk te Cuijk voor 2275 gld.
ORA Cuijk 403 dd. 19.12.1805: Tomas van Duijnhoven, schepen der Civiele Hoofd-en Rechtbank van
Cuijk, loco schout civiel, die in die kwaliteit uit kracht door de advocaat Pieter Vermeehr namens
Alida Kuijpers, in leven weduwe van Cornelis van Ladestijn, nu deszelfs erfgenamen namens Antoon
van Leeuwen, als Diaconiemeester van de Gereformeerde gemeente te Cuijk en namens het
Eerwaarde Klooster der Carmelieten te Boxmeer gedirigeerde executie op boedel en goederen van
thans Hendrik Coenen en Petronella Peeters in leven e.l., alsmede uit kracht van voluntaire
overdracht en de daarop gedane verkoping in naam en vanwege het Bataafse Volk heeft gevest en
opgedragen aan Adrianus Cornelis Sieverts en Anna van Ladesteijn e.l. en hun erven: 1. een huis,
smidshuis, waterput, moeshof en aangelegen bouwland onder Cuijk met als last, dat de erfgenamen
Denesen, of rechtverkrijgenden ten alle tijde water mogen halen uit de hiervoor genoemde waterput.
2. Een stuk bouwland bij de Molen onder Cuijk (zie acte hierboven uit 1768). Het geheel is verkocht
voor Fl. 660,-- en 50 gedane hoogen en daarboven nog Fl. 45,-- voor vervroegde aanvang.

PM. ORA Cuijk 418 dd. 1/16.2.1773 meldt een Hendrik Coenen x Helena Keukens (d.v. Cornelis Keukens x
Joanna Geurts), die een huisje aan Santberg te Cuijk verkopen voor 70 gld.; doch deze kan niet schrijven;
waarsch. dus een andere Hendrik Coenen.

f.Johanna Coenen, ged. 5.5.1728, get. Jacob Bosmans en Berta Willems, overl. te Cuijk op
25.2.1764. Huwt NG te Cuijk/Beers op 22.5.1756 met Gijsbertus Hoffmans (komend van Goch) en
overl. te Cuijk (Grotestraat) op 28.10.1809. Hij kan schrijven.

Ondertrouwacte van Johanna Coenen en Gijsbertus Hofmans in 1756.

ORA 417 Cuijk dd. 20.2.1768: Gijsbertus Hofmans, weduwnaar van Joanna Coenen, verkoopt voor
300 gld. een huis te Cuijk aan de gebroeders Jacobus en Hermanus Sneltgen.
Idem dd. 11.3.1768: Marten Keukens x Ida van den Bergh verkopen aan Gijsbertus Hofmans,
weduwnaar van Joanna Coenen, de helft van een hooiland, anderhalve morgen groot, “de
Crommencamp” geheten, nabij de Galberg te Cuijk voor 325 gld. Dezelfde koop vastgelegd in ORA
441 Cuijk dd. 5.3.1768.
ORA Cuijk 443 dd. 17.5.1784: Gijsbert Hofmans en zijn kinderen Jan Hofmans, Marten Leenderts
Bisschops x Catharina Hofmans, Gijsbert, Jan en de onmondige Elisabeth Hofmans verkopen
goederen, o.m. het hierboven genoemde perceel “de Krommencamp”, alsmede anderhalve morgen op
het Hoogveld, het Padstuck geheten.
ORA Cuijk 446B dd. 14.12.1810: Jan Hofmans en Marten Linders met zijn vrouw Catharina Hofmans,
wonende te Cuijk, mede in naam van Elisabeth Hofmans wonende te Nijmegen, kinderen en
erfgenamen van Gijsbert Hofmans en Johanna Coenen in leven echtelieden hebben verkocht aan
Allegonda Kistemakers, weduwe van Hermanus Thijssen, wonende te Cuijk, twee lopen bouwland,
groot ongeveer een halve morgen, dat een gedeelte van een stuk land is, genaamd het Padstuk, in het
geheel groot 1½ morgen bij het Zand behorende bij de landerijen in St. Hubert, grenzend oost Peter
Huijberts, west de verkopers, zuid de weduwe Augustinus Reijnier Rijnders en noord de Veldweg.
Koopsom 150 gulden.
g.Maria Coenen, ged.13.8.1729, get. Nicolaas Willems en Christina Bosmans; overl. voor 1768.
h.Wilhelma Coenen, ged. 7.4.1731, get. Thomas en Christina Bosmans; overl. na 1760 en vóór 1768.
i.Wilhelmus Coenen van der Poel *, ged. 18.8.1732, get. Anna Jaspers Mennen (zie sub I.e). Overl.
te Oploo op 8.3.1802. Landbouwer. Huwt te Oploo/schepenbank Cuijk op 31.8 (proclamatie voor
schepenbank Cuijk)/15.9.1754 met Agnes Pauwels van de Weijer (ged. Oploo/St. Anthonis op
14.2.1729 als d.v. Paulus Willems Mertens van de Weijer en Maria Peters Arts en overl. te Oploo op
12.1.1800). Bij zijn huwelijk woont hij te Cuijk. Beiden kunnen schrijven.
Schepenbank Oploo dd. 15.11.1757: Willem Coenen en Agnes Pouwels kopen te Oploo voor 600 gld.
van Ruth Brienen x Catharina Peters Vijfeijken een huis met schop en in totaal 9 kleine morgen land.
ORA Sambeek 337 pag. 225 dd. 16.11.1757: Rut Brienen en Catharina Peeters e.l. dragen op aan
Willem Koenen en Agnes Pouwels e.l. 3 kleine morgen bouwland in de Sambeexenhoeck, vrij allodiaal
erf, belast met 1 stuiver 2 penning chijns aan het Huijs Bergh te Boxmeer. Coopspenning: 600–0–0; 1
st. 2 p. chijns 1–8–2 ; 601–8–2 . 40ste penning: 15 gld. 2 st. 12 pen., d.d. 29.10.1757.

ORA Cuijk 418 dd. 27.11/11.12.1773: Willem Coenen x Agnes Pouwels verkopen aan schepen Peter
van Woelderen x Anna Theodora Mechteld Plenker te Cuijk een hooi-en weikampje, 8 hond groot in
de Heeswijkse Kampen voor 900 gld.
ORA Cuijk 338 dd. 26.8.1774: Jacobus Michiels, geassisteerd door Merten Mertens, Jan Martens en
Geret L: Bergmans als momboiren over de 2 onmondige kinderen van Hendrik Bunselaars, in
huwelijk verwekt bij Mechteld Jacobs (Sambeek dd. 28.8.1774) en Theodorus Hermens & Maria
Jacobs e.l. dragen op aan Willem Coenen & Agnes Pouwels e.l. 6 loopjes bouwland aan de heijde in
de Sambeekse Hoek, groot 2½ kleine morgen. Coopspenning: 145–0–0; 10 hoogen 30–0–0; 175–0–0.
40ste penning: 4 gulden 7 stuiver 8 penning, d.d. 13.8.1774. 348: verkoopakte d.d. 16.7. 1774.
ORA Sambeek 338 pag. A291 dd. 17.2.1786: Christiaen Toone, Joannes Toone & Maria Aerts e.l.,
Arnoldus Toone meerderjarig, Jacobus Toone & Maria Bongaerts, Jan Toone &Anneke Cremers e.l.,
Mathijs Cornelisen & Allegonda Toone e.l., Peeter Martens en Geurt Thijssen als momboiren over het
onmondige kind van Aart Cornelisen & Gertruij Toone zal. (octrooi beide Heeren d.d. 13.2.1786)
dragen op aan Willem Coenen & Agnes Pouwels e.l. bouwland aan de heijde in de Sambeeksen Hoek,
groot 2 kleine morgen, belast met 1 stuiver 1 duit chijns aan het Huijs Bergh tot Boxmeer, voorts vrij
erf. Coopspenning: 125–0–0; 16 hoogen 48–0–0; 1 st. 1 d. chijns 1–8–2; 174–8–2. 40ste penning: 4
gulden 7 stuiver 4 penning, d.d. 4.2.1786. Totaal 174-8-2.
Notaris van de Voordt te Mullem dd. 1.7.1822: openbare verkoop: Ten huize van kastelein Peter Poels
te Mullem en op verzoek van de erfgenamen van Willem van de Poel te Mullem openbaar verkopen
van schaar te velde voor 22,85 gld.
Nageslacht: zie GENERATIE V onder 4.

Huwelijksattestatie/proclamatie van Willem Coenen (van der Poel) en Agnes Pauwels v.d. Weijer (1754)

3. B. Nageslacht van Caspar van de(r) Poel en Mechtildis Versluijs:
Hun kinderen, ged. allen RK te Grave:
a.Petronella van der Poel, ged. 12.1.1729, get. Joannes Versluijs, Maria Vos en Maria van de Poel.
b.Petrus Joannes van der Poel, ged. 27.12.1729, get. Joannes Decker, Petrus Versluijs, Maria van
Aken. T.a.v. a of b: begr. te Grave “een kind van Casper van der Poel”: op 24.2.1734 op het kerkhof.
c.Antonius Petrus/Antoni van de(r) Poel, ged. 26.12.1731, get. Theodorus Versluijs, Franciscus
Vos (lekebroeder in orde v.h. Hl. Kruis), Elisabeth Versluijs. Ongehuwd. Overl./begr. te Grave op
28.1/1.2.1781. Een Antonius Franciscus van de Poel is getuige bij het huwelijk RK te Cuijk op
2.11.1766 tussen Casparus van Boekel (z.v. 2.B.b uit Grave) en Maria Elisabeth van de Middegaal (uit
Cuijk, d.v. Theodorus van Middegael x Hendrika van Lottum).
Schepenprotocol Grave 7041.267 dd. 30.7.1771: Anthoni F. van der Poel en Hendrik van de Poel als
erfgenamen van Elisabeth Versluijs vesten Derck Derks het huis en erf in de Rogstraat, aan de ene
zijde het erf van de weduwe Wirtz, aan de andere zijde het erf van Berent van Middagten en voor aan
de gemene straat, met geen andere lasten dan een gulden 10 stuivers en nog 15 stuivers aan het
comptoir van ZH verkocht voor 750 gulden. Subst. scholtis Johan van der Plaat, schepenen P. Smits
en S.F. van Thielen, Antonius F. van der Poel, Hendrikus F. van der Poel. 30.7.1771. In de marge:
koop met de last 806-5-0, de 40ste penning 20-3-2.
Idem: Dezelfden vesten Rudolphus Josephus Malingrez en Cornelia Allegonda Rispens e.l. het
ruiterskwartier in het Visserstraatje, aan de ene zijde het erf van de weduwe Francis Boerecamp, aan
de andere zijde het erf van Gerardus Liebergen en voor aan de gemene straat, verkocht voor 150
gulden. Subst. scholtis Johan van der Plaat, schepenen P. Smits en S.F. van Thielen, Antonius F. van
der Poel, Hendrikus F. van der Poel. 30 juli 1771. In de marge: koop met de last 150-0-0, de 40ste
penning 3-15-0 dd. 29.7.1771.
Not. Grave 315 dd. 20.3.1781:Taxatie van de vaste goederen nagelaten en met de dood ontruimd door
Anthonus van de Poel, overleden te Grave 28-1-1781. Het betreft: helft in huis in de Hamstraat met
een zijde Jan Kuijpers, andere zijde de weduwe Sterck; helft in soldatenkwartier of woning in de
Bijlstraat met een zijde juffrouw Verhorst en andere zijde W. Nieuwenhuijsen.
d.Henricus Franciscus/Hendrik van der Poel, ged. 3.6.1735 , get. Andreas Gieben, Allegundis
Versluijs. Ongehuwd. Overl./begr. te Grave op 31.3/3.4.1800.

Index Schepenprotocol Grave 7041.267 dd. 18.8.1767: ondergetekenden, erfgenamen van Johannes
Dekker en Allegonda Versluijs in leven e.l. en W.E. Charisius als voogd en momboir van de minderj.
kinderen van Willem Hendrix den Dekker en Johanna Vlam in leven e.l. volgens akte van machtiging
dd 4.9.1752, ter secretarie geregistreerd, en zo qq. medeerfgenaam van de voornoemde Johannes
Dekker en Allegonda Versluijs e.l. vesten Franciscus en Geertruij Abels het huis en erf in de
Rogstraat, aan de ene zijde het staaten logement, toebehorend aan de rentmeester Torsinck, aan de
andere zijde de erfgenamen Pierling en voor aan de gemene straat, met geen andere lasten dan 15
stuivers chijns aan het comptoir der domeinen verkocht voor 176 gulden, 38 hogen en eeneneenhalve
ton bier. Substituutscholtis Johan van der Plaat, schepenen S.F. van Thielen en B.J.H. De Mist, Roelof
Hendrick Duckh [zeer ongeoefend], Yda Matens [idem], Antonius F. van der Poel, Hendrikus F. van
der Poel, Heymerik Vos [idem], het merk van Marreij Willems echtgenote van Heymerijk Vos, het
merk van Gerret Peeters, het merk van Joseph Vleijshouwer, het merk van Gonda Willems vrouw van
Gerret Peeters, de merken van Peeter Rossen en Johanna Hermse, Maria Hermens, W.E. Charisius
momboir, Elizabeth Versluys. In de marge: koop met de last en hogen 320-15-0, de 40ste penning 8-06 dd 10.8.1767.
Idem dd. 15.7.1768: Hendricus F. van der Poel uit kracht van procuratie van Gerardus Graven en
Elizabeth Maria van Boekel e.l. voor schepenen van Venlo dd 8.7.1768, schepenen gebleken en ter
secretarie geregistreerd, vest Casper van Boekel en Elizabeth van de Middegael e.l. de helft in het
pakhuis op de Doelewal naast het erf van de erfgenamen Melchior met geen andere lasten dan 's
heren poortchijns verkocht voor 120 gulden. Substituutscholtis Johan van der Plaat, schepenen J.v.d.
Meulen en J.G. Torsinck, Hendrikus F. van der Poel. In de marge: koop 120-0-0, de 40ste penning 30-0 dd. 17.7.1768.
Index Schepenprotocol Grave 7041.268 dd. 14.12.1784: Frederik Sterk en Catharina Kempis e.l. en
Cornelis van Ham en Arnoldus van Bochholt als voogden van de vijf minderj. kinderen van Agnes
Hendrix weduwe van Carel Sterck ten deze gemachtigd door de weeskamer dd 13 mei 1784,
schepenen gebleken en in het weesregister dd 13.12.1784 geregistreerd vesten Jan Tyssen (verderop:
Thyssen) en Petronella Broere e.l. het huis en erf in de Hamstraat, aan de ene zijde het erf van W.
Berents, aan de andere zijde Hendrikus van der Poel en voor aan de gemene straat, met geen andere
lasten dan 's heren poortchijns, 2 malder rogge te betalen met 2 gulden het malder aan het comptoir
der domeinen, en vanouds ingevolge de koopvoorwaarde bezwaard met de halve goot aan de zijde van
H.V. de Poel als die nieuw wordt gelegd, de lekken daarin door elk aan zijn zijde te solderen, evenals
het onderhoud, en met de last van het leggen en het onderhoud van de hele goot aan de zijde van het
huis van W. Berents, met het recht om boven van achteren vrij licht en vensters te houden, waaruit
evenwel geen water mag worden uitgegoten, alles conform de vestbrief dd 31.10.1747 en 23.12.1779
verkocht voor 320 gulden, 46 hogen en een ton bier. Scholtis C.C. Becker, schepenen H.V. Woelderen
en A.C.V.D. Plaat, Fredrik Sterck, Catharina Kempkens, Cornelis van Ham, A. van Bocholt. In de
marge: koop met de last 566-0-0, de 40ste penning 14-3-0 dd 30.11.1784.
Schepenprotocol Cuijk 7040.419 dd. 29.3.1785: Hendricus Francis van der Poel heeft verkocht aan de
Roomse Armen van Cuyk: een stuk bouwland, groot ca. ½ Holl. morgen op den Acker onder Heeswijk,
jaarlijks belast met 1/3 deel in 7 ½ vaatje of sester rogge;in 6 ½ vaatje of sester gerst en in 7 ½ vaatje
of sester haverpacht en met 1/3 deel in 9 stuivers thijns, alles a/h Comptoir van Zijn Hoogheid te
Grave, verder vrij allodiaal erf.
Idem 7041.269 dd. 22.7.1795: Hendricus van de Poel vest Cornelis van Ham en Maria Clara Looden
e.l. het verdistrueerd soldatenkwartier in het straatje genaamd het Bijl, aan de ene zijde het erf van
Derk Schoonenberg, aan de andere zijde het erf van wijlen juffr. Verhorst, achter schietend tegen het
erf van de juffrouwen Rijkensteijn en voor aan het straatje verkocht voor 50 gulden. Scholtis C.C.
Becker, schepenen G. Duiteler en P. van der Sande, H. van der Poel, P.H. Jongedijk, gezworen klerk.
In de marge: koop 50-0-0, de 40ste penning 1-5-0 dd. 9.7.1795.
ORA Land van Cuijk 612 Taxaties dd. 31.3.1800: zijn onr. goed (8 morgen onder Cuijk) wordt geschat
op 2650,- en als erfgenamen worden genoemd Elisabeth van Boeckel x Gerard Grave.
Not. Grave 315 dd. 3.5.1800: Taxatie van de vaste goederen nagelaten en met de dood ontruimd door
Hendrikus Franciscus van der Poel, overleden te Grave 31-3-1800. Het betreft: huis en erf in de
Hamstraat met een zijde de weduwe Jan Kuijpers, andere zijde Jan Thijssen.

GENERATIE V
4. Nageslacht van Wilhelmus Coenen van de(r) Poel en Agnes Pauwels van de Weijer:
Hun kinderen, ged. allen te Oploo:
a.Coenrardus van de(r) Poel, ged. 21.7.1755, overl. te Beugen op 13.3.1830. Ongehuwd.
ORA Sambeek 94 dd. 12.11.1802: Petronella van de Poel, meerderjarige jongedochter, geassisteerd
met Martinus van de Voordt en Simon Simons geeft volmacht aan haar broer Coenradus van de Poel,
wonende te Sint Anthonis om met verdere erfgenamen van de boedel en nalatenschap van wijlen hun
vader Willem van de Poel, gewoond hebbend en overleden te Oploo een staat en inventaris op te
maken.
Schepenbank Oploo dd. 2.11.1802: transport: Coenraad van de Poel, Petronella van de Poel, Willem
van de Poel x Joanna Wintjens, Pouwel van de Poel x Hendrina Cup, Willem Hofmans x Joanna van
de Poel, Joannes Lax x Elisabeth van de Poel verkopen voor 145 gld. aan Peter van Wanroij x
Hendrina Lemmens een perceel bouwland, 1 kleine morgen groot te Oploo.
ORA Sambeek 338 dd. 11.11.1802: dezelfde comparanten voor 215 gld. aan Hermanus Bies x
Elisabeth Geurts een perceel weiland, twee en halve kleine morgen groot te Oploo.
ORA Sambeek 338 dd. 11.11.1802: Coenraat van de Poel met volmacht van Petronella van de Poel
(Beugen dd. 9.10.1802), Willem van de Poel x Johanna Wintjes e.l., Pouwel van de Poel x Hendrina
Cup e.l., Willem Hofmans x Johanna van de Poel e.l., Johannes Lax x Elisabeth van de Poel e.l., allen
erfgenamen van Willem van de Poel x Agnes van de Weijer e.l. dragen op aan Jan Jacobs x
Anthonetta Broens e.l. bouwland in de Sambeekse Hoek, groot 3 kleine morgen, belast met 10 duit
chijns aan het Huijs Boxmeer, voorts vrij allodiaal erf. Coopspenning: 210–0–0; 16 hoogen 32–0–0; 1
st. 2 d. chijns 1–11– 4; 243–11– 4. 40ste penning: 6 gld., 1 stuiver, 13 penning, dd. 16.10.1802.
Idem: Dezelfden dragen op aan Jan Arts x Maria Bastiaans e.l. bouwland in de Sambeekse Hoek,
groot 2 kleine morgen, belast met 6 duit chijns aan het Huijs Boxmeer en 3 duit chijns aan Grave,
voorts vrij allodiaal erf. Coopspenning: 210–0–0; 10 hoogen 20–0–0; 1 st. 1 duit chijns 1–8–2; 231–
8– 2. 40ste penning: 5 gulden, 15 stuiver, 13 penning, dd. 16.10.1802.
Idem: Dezelfden dragen op aan Lambertus van den Bosch x Helena van den Bongaard e.l. bouwland
in het Boxmeers Veld, groot 74 roeden, vrij allodiaal erf. Coopspenning: 100 – 0 – 0. 40ste penning: 2
gulden, 18 stuiver, 0 penning, dd. 10.11.1802.
ORA Vierlingsbeek 292 pag. 333 e.v. dd. 11.10.1802: Dezelfden dragen op aan Matthias Zwarts en
Petronella Kerstjens echtelieden een perceel uiterwaard, groot ongeveer een kleine morgen, grenzend
aan het erf van Hendrik Janssen en noord de weduwe van Rijner Stevens.
b.Petronella van der Poel, ged. 14.2.1758 (get. Henricus Coenen), overl. voor 1763.
c.Joanna van de(r) Poel, ged. 11.11.1760 (get. Wilhelma Coenen), overl. te Overloon op 13.10.1811.
Huwt te Overloon op 11.5.1788 met Wilhelmus Hof(f)mans (geb. Overloon/ged. te Oploo 24.7.1742
als zoon van Peter Jans Willems Hoffmans (x otr. NG/RK Vierlingsbeek 9/24.2.1737) Catharina
Martens Hein(e)kens) en overl. te Overloon (Schaltven) op 11.8.1809). Zie sub 5.c.
Kinderen van Willem Hoffmans x Joanna van der Poel: allen te Overloon gedoopt:
-Christianus, ged. 5.2.1789, get. Petrus Hofmans en Agnes v.d. Weijer; overl. Overloon 20.2.1858,
landbouwer, huwt Overloon 15.4.1820 Wilhelmina Willems (overl. Overloon 12.6.1869, d.v. Peter
Willems en Joanna Elbers).

-Conrardus/Coenraad, ged. 3.9.1790, get. Wilhelmus v.d. Poel en Petronella Hofmans; bouwman,
overl. Overloon 9.7.1850, huwt Overloon 22.4.1822 Jo(h)anna Pubben (overl. Overloon 8.9.1862, d.v.
Theodorus Pubben en Hendrina van Enckevoort).
-Petronella, ged. 13.12.1792, get. Paulus Hofmans en Petronella v.d. Poel; overl. Overloon 18.1.1876,
huwt Overloon 26.8.1815 Hendrikus Hendriks (landbouwer, overl. Overloon 1.8.1859, z.v. Jan
Hendriks en Wilhelmina Jans).
-Anna Maria, ged. 5.8.1795, get. Conrardus v.d. Poel en Maria Hofmans; overl. Overloon 16.10.1865,
huwt Overloon 26.8.1815 Johannes Lemmen(s), (landbouwer, overl. Overloon 28.4.1859, z.v.
Lambertus Jans Lemmen en Maria van Mill).
-Paulus, ged. 10.4.1798, get. Wilhelmus v.d. Poel en Petronella Cornelissen; landbouwer, overl.
Overloon 7.9.1856, huwt Overloon 13.9.1833 Maria Vullings (overl. Overloon 27.10.1841, d.v.
Jacobus Vullings en Elisabeth Hermans); hertrouwt Overloon 29.1.1842 Hendrina Timmermans
(overl. Overloon 4.5.1860, d.v. Wilhelmus Timmermans en Maria Hermans).
-Petrus, ged. 29.12.1801, get. Arnoldus Peters, Joanna Elis. v.d. Poel, Michel Jansen en Joanna
Peters. Waarsch. jong overleden (vóór 1815).
-Agnes, ged. 12.5.1803, get. Paulus v.d. Poel en Allegundis Cornelissen; overl. Overloon 23.3.1886,
huwt Overloon 21.5.1831 Henricus Tiesen (landbouwer; overl. Overloon 29.12.1892, z.v. Martinus
Tiesen en Johanna Simons).
-Christina, ged. 11.4.1806, get. Arnoldus Peters en Henrica Coppes; overl. Oploo 24.9.1881, huwt
Overloon 8.5.1829 Arnoldus Arts, (bouwman, overl. Oploo 2.8.1859, z.v. Egbertus Arts en Hendrina
van Hoenselaar).
ORA Overloon 320 dd. 2.11.1795: De gezamenlijke erfgenamen van wijlen Peeter Peeters en
Peeternel Jans m.n. Johanna, Annamathia, Willemina, Jacomina, Maria en Johannes Peeters, met
Peeter Willems en Peeter Jochijems, verkopen aan de echtelieden Willem Hofmans en Johanna van
der Poel, een bouwhof bestaande in een huis en een halve schuur met aangelegen bouw-, hei- en
weilanden, genaamd Schatven, voor 290 guldens. Behalve de bovengenoemde erfgenamen tekenen ook
Friedus Guerts, Paulus Verstappen en Anna Berber Couwenberg.
Idem dd. 27.4.1804: Johannes Janssen, Lindert Huijbers en Antoon van Bon, benoemd als
commissarissen door de municipaliteiten van Vierlingsbeek, Overloon en Sambeek, verkopen aan de
echtelieden Willem Hofmans en Johanna van de Poel, 2 percelen heigrond, voor 25 gld.
Vredesgerecht Boxmeer dd. 11.12.1815: benoeming (toeziend) voogd: over Paul 17 jaar, Agnes 11
jaar, Christina 9 jaar, kinderen van Willem Hofmans, overl. te Overloon op 14.8.1809 en Johanna van
de Poel, overl. te Overloon op 12.10.1811. Familieraad: Coenraad Hofmans, broer; Christiaan
Hofmans, broer; Johannes Lemmens, zwager en toeziend voogd; Hendrik Hendriks, zwager, allen te
Overloon; Paul van de Poel, oom en voogd te Oploo; Coenraad van de Poel, oom te Oploo, allen
bouwlieden.
Not. van Crimpen te Overloon dd. 21.8.1822: scheiding en deling: Christiaan en Coenraad Hofmans,
Petronella Hofmans x Hendrikus Hendriks, Maria Hofmans x Johannes Lemmens, Paul Hofmans,
allen meerderjarig en bouwlieden te Overloon; Paul van de Poel , bouwman te Oploo, als voogd over
de minderjarige Agnes en Christina Hofmans. Zij gaan over tot de deling van de nalatenschap van
hun te Overloon overleden ouders Willem Hofmans en Joanna van de Poel. Het betreft 2 huizen met
elk een schuur, moeshof en aangelegen bouwland, alsmede 3 percelen heidegrond en 2 percelen
weiland onder Venraij; huisraad, 6 koeien en een paard, schaar te velde en contanten; het totaal is
getaxeerd op 3101 gld., te verdelen in 7 loten.
Not. Vierlingsbeek 17 dd. 7.10.1831: Paul Hofmans, particulier en Hendricus Tiesen, landbouwer,
gehuwd met Agnes Hofmans; kinderen en erfgenamen van Willem Hofmans en Johanna van der Poel,
beiden overleden te Overloon. Zij gaan over tot scheiding en deling van de nalatenschap. Het huis met
schuur, moeshof, bouw- en groesland te Overloon aan het Schaltven, grenzend aan de gemene heide
en aan Jan Hofmans, gaat aan Hendricus Tiesen en Agnes Hofmans. Een paard, twee koeien, de korte
en lange kar, ploeg, eg en meubilaire goederen gaan aan Paul Hofmans.
d.Petronella van de(r) Poel, ged. 22.10.1763 (get. Henricus Coenen), overl. te Oploo op 7.4.1809,
ongehuwd. Zie a.

e.Joanna Elisabeth Willems/Coenen van de(r) Poel, ged. 27.12.1766, get. Gijsbertus Hoffmans;
overl. te Oploo op 1.12.1811 aan de dysenterie. Huwt eerstens te Oploo op 26.4.1795 met Henricus
Claessen uit Vierlingsbeek. Huwt tweedens te Oploo op 2 mei 1802 met Johannes G(errits) Lax
(ged. 22.4.1768 te Winnekendonk (D) nabij Kevelaer/Uedem als z.v. Gerardus Lax en (huw. vóór
1746) Maria Roghmans en overl. te Oploo op 16.11.1811 aan de dysenteria).

Dorpsbeeld Wenekenendonk (D.) uit 1739 van Jan de Beijer.
Vredesgerecht Boxmeer dd. 11.5.1812: benoeming van (toeziend) voogd: over Henricus, 9 jaar en
Martinus 7 jaar, kinderen van Johannes Laks, overl. te Oploo op 16.11.1811 en van Elisabeth
Coenen, overleden te Oploo 27.10.1805 (Noot: moet volgens parochie-archief van Oploo zijn:
Elisabeth van de Poel, overl. 27.12.1811). Familieraad: Coenraad van de Poel, voogd; Johannes van
de Weijer en Paulus van de Weijer, landbouwers te Oploo; Paul van de Poel, hoefsmid te Beugen;
Christiaan Hofmans en Coenraad Hofmans, toeziend voogd, landbouwers te Overloon.
Idem dd. 9.11.1812: in het woonhuis van Coen van de Poel te Oploo als voogd en Coen Hofmans als
toeziende voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Lax en Elisabeth Coenen, verkopen
kleding en huisraad, waaronder een spiegel, t.w.v. 149 gld. en 10 st.
Idem dd. 10.3.1834: Hendrikus Claassen, kuiper te Oploo, wil trouwen, maar kan het overlijdensbewijs van zijn moeder niet overleggen. Inwoners van Oploo en St. Anthonis verklaren, dat Hendrik
Claassen 38 jaar is, geboren te Boxmeer als zoon van Henricus Claassen (i.p.v. Coen Claassen) en
Johanna Elisabeth van de Poel, overl. te Oploo op 1.12.1811, 49 jaar oud en in tweede huwelijk
weduwe van Johannes Laks.
Idem dd. 3.5.1830: idem voor Hendrikus, landbouwer te Oploo, zoon van Johannes Lakx en
Elisabeth van de Poel.
f.Wilhelmus van de(r) Poel *, ged. 11.11.1769, (get. Joannes Keukens), overl. te Beugen op
22.7.1809. Landbouwer. Huwt te Sambeek op 12.4.1800 met Johanna Wintjens (ged. te Sambeek op
29.11.1766 als d.v. Johannes Reijnen Wintjens en Paulina Jans Teeuwen en overl. te Sambeek/Mullem
op 1.9.1821). Bij zijn huwelijk is hij dienstknecht te Maashees.
ORA Sambeek 339 dd. 19.1.1805: Willem van de Poel x Johanna Wintjes e.l.: heijgrond groot 1
morgen 540 roeden, oost de weg naar Vierlingsbeek, west en noord de gemeente, zuid de weg, totaal 1
morgen 540 roeden, vrij allodiaal erf. Coopspenning: 55 – 14 – 0. 40ste penning: 1 gulden 7 stuiver
14 penning, d.d. 18 januari 1805.
Idem dd. 14.2.1807: Michiel Peeter Arts draagt op aan Willem van de Poel x Johanna Wintjes e.l.: een
huis, schuur, moeshof, boomgaard en bouwland, groot 3 morgen 72 roeden, vrij allodiaal erf;
bouwland opt Heijstuk bij dit huis, groot 3 morgen 112½ roede, vrij allodiaal erf. Coopspenning:
1000 – 0 – 0.

Idem dd. 7.4.1808: Paulina Jans Theeuwen, weduwe Jan Wintjes geassisteerd met haar kinderen
Willem van de Poel x Johanna Wintjes e.l., Jacobus Verdijck x Meggel Wintjes e.l., dragen op aan
Roelof van den Bosch x Anna Maria Schoenmakers e.l. een huis (no. 117), moeshof, boogart en
bouwland gelegen in Mullem bij den Leeuw en den Heijzen voetpad, belast met 13½ sester rog aan
Geijsteren, 1 malder rogge aan de Sinte Cornelis Cappel tot Mullem en 2 gulden aan de kerk van
Sambeek, voorts vrij allodiaal erf. Coopspenning: 600 – 0 – 0.
Vredesgerecht Boxmeer dd. 14.2.1812: verkoop door de weduwe Willem van de Poel in haar
woonhuis te Mullem van huisraad, koren en een koe t.w.v. 384 gl. en 18 stuivers.
Idem dd. 17.7.1812: door dezelfde in haar woonhuis te Mullem de verkoop van de oogst van de rogge
t.w.v. 237 gld., 5 st. en 4 ct.
Not. Boxmeer 10 dd. 1.7.1822: Ten huize van kastelein Peter Poels te Mullem en op verzoek van de
erfgenamen van Willem van de Poel te Mullem, openbaar verkopen van schaar te velde, voor een
totaalbedrag van f 22,85.
Idem dd. 18.11.1822:benoeming (toeziend) voogd: over Willem, 18 jaar, z.v. Willem van de Poel en
Johanna Wientjes, beiden te Sambeek overleden. Aangevraagd door Cornelis Jans Teeuwen, oom en
boer te Sambeek. Familieraad: Johannes van de Poel, broer, knecht, voogd; Jacobus Verdijk,
aangehuwde oom en boer; Johannes Melsen, achterneef en boer, allen te Sambeek; Paul van de Poel,
oom en smid te Beugen, toeziend voogd; Coenraad van de Poel, oom en boer te Oploo; Coenraad
Hofmans, neef en boer te Overloon.
Not. Vierlingsbeek 37 dd. 28.8.1843: Jan en Willem van de Poel te Mullem en Agnes van de Poel te
Mill; allen bouwlieden verkopen voor f 300,-- aan Petrus Lemmens, smid te Mullem bouwland te
Sambeek. De verkopers aangekomen uit de nalatenschap van hun vader Willem van de Poel te
Sambeek.
Nageslacht GENERATIE VI onder 5.
g.Paulus/Paul/Pouel Willems van de(r) Poel, ged. 25.2.1773 (get. Joannes Theunissen), overl. te
Beugen op 15.3.1841. Landbouwer en (meester) smid. Hij kan schrijven.
Huwt eerstens voor schepenen van Beugen op 12/27.10.1799 (get. Coenraed van de Poel en
Mechtildis Cup) met Hendrina Cup/Kupp, (ged. te Beugen op 25.11.1747 als d.v. Arnoldus Cup en
Mechelina Wenneke(r)s, en overl. te Beugen op 2.7.1827 en in eerste echt weduwe van meester smid
Godefridus/Fridus Wa(e)tervoor(t/d) (ged. te Boxmeer 25.9.1735 als z.v. (Johannes) Henricus
Wa(e)tervoor(t)/Waerfloet (x Boxmeer 10.11.1734) Gertrude Lemmens; overl. Beugen/Boxmeer
13.7.1799). Hendrina is met hem voor RK kerk Boxmeer/schepenen van Beugen gehuwd op 17.5/
7.6.1767. Paulus is geboortig van Oploo en daar woonachtig en een jaar en 6 weken wonend te
Beugen vóór zijn huwelijk met Hendrina. Beiden kunnen schrijven.
Huwt tweedens te Beugen op 20.1.1828 met Maria Verdijk, (ged. te Beugen op 27.12.1767 als d.v.
Andries Verdijck en Joanna Jansen en overl. te Beugen op 23.11.1838 en weduwe van Willem
Pouwels). Beide huwelijken blijven kinderloos.
Notaris van de Voordt te Beugen dd. 9.5.1815: transport: Jan Bouwmans x Maria Leopoldus Vink te
Beugen verkopen voor 250 gld. aan Paulus van der Poel x Hendrina Kup groesland te Beugen.
Notaris van Hoytema te Beugen dd. 6.2.1819: testament: Hendrina Kup legateert 50 gld. aan Maria
Kup, d.v. haar broer Gerardus Kup en benoemt haar man Paul van de Poel, smid te Beugen, tot
universeel erfgenaam. Daarna zijn de dochters van haar broer Gerardus Kup de erfgenamen.
Notaris van Crimpen te Beugen dd. 27.3.1822: transport: Hendrikus Ebben, bouwman te Beugen,
verkoopt voor 150 gld. aan Paul van de Poel, grofmid te Beugen, een perceel bouwland aldaar.
Idem te Beugen dd. 14.10.1826: testament: Hendrina Cup benoemt haar man Paul van der Poel,
ijzersmid te Beugen, tot universeel erfgenaam met de voorwaarde, dat hij na haar overlijden 50 gld.
moet uit betalen aan haar nicht Maria Cup, d.v. Gerardus Cup en Petronella Ebben.
Idem: Transport: Paul van de Poel en zijn vrouw Hendrina Cup, bouwlieden te Beugen, verkopen
voor 200 gld. aan Antoon Mooren, arbeider te Beugen en diens vrouw Mechel Cup een huisje met
aangelegen bouwland. Dit bedrag hoeft pas na haar het overlijden van Hendrina Cup betaald te
worden aan haar nichten Anna Maria Catharina Cup te Beugen en Anna Cup te Horst, ieder 100 gld.
Notaris Verstraaten te Beugen dd. 22.10.1827: huwelijkse voorwaarden: Paulus van de Poel,

weduwnaar van Hendrina Cup, meester smid te Beugen ter eenre en Maria van Dijk, weduwe van
Willem Pouwels te Beugen ter andere maken huwelijkse voorwaarden.
Vredesgerecht Boxmeer dd.3.1.1828: eedprestatie successie: Pouwel van de Poel, smid te Beugen, is
erfgenaam van Hendrina Cup, overl. aldaar op 2.7.1827.
Notaris van Crimpen te Beugen dd. 1.2.1828: verkoop: Anna Cup, linnennaaister te Horst, Mechel
Cup x Antoon Mooren, bouwman te Beugen, Maria Catharina Cup, linnennaaister te Beugen, Anna
Maria Cup, dienstmeid te Beugen: allen erfgenamen van Hendrina Cup, te Beugen overleden op
2.7.1827, en gehuwd met Pouel van de Poel, smid te Beugen, welke volgens testament dd. 14.10.1826
universeel erfgenaam is. Comparanten verkopen aan Pouwel hun restaandeel in voornoemde
nalatenschap voor een bedrag van 150 gld.
Not. Boxmeer 59 dd. 4.3.1835: Op verzoek van Paulus van de Poel, ijzersmid te Beugen, openbaar
verkopen van roerende goederen, waaronder huisraad en gereedschap. Totaalbedrag f 133,55.
Vredesgerecht Boxmeer dd. 16.1.1837: Over Johannes 5 j. en Anna Maria 3 j., kinderen van wijlen
Hendrik Laks, overleden St. Anthonis 05.12.1833 en van Theodora Aben, die wil hertrouwen met
Hendrik Horsten, landbouwer, St. Anthonis. Familieraad: Hendrik Claassen, halve oom, kuiper, St.
Anthonis; Leendert Franssen, aangehuwd oom, landbouwer, Oploo; Paulus van der Poel, oudoom,
particulier, Beugen; Hendrik Aben, grootvader, particulier; Jan Aben, oudoom, particulier; Martinus
Cornelissen, aangehuwd oom, landbouwer; alle drie te St. Anthonis. Martinus Laks was reeds
toeziend voogd. Hendrik Horsten wordt toegevoegde voogd.
Not. Boxmeer 42 dd. 10.7.1837: Martinus van de Voordt, bouwman te Beugen, als gevolmachtigde
van Joseph Heijmann en Isaak Kaufman, kooplieden te Goch, verkoopt voor f 550,-- aan Coenraad
Hofmans, bouwman te Overloon, voor wie Poulus vander Poel, particulier te Beugen, accepteert;
3/5 deel in een perceel bouwland genaamd de Holstert te Beugen, sectie A nr 812.
Vredesgerecht Boxmeer dd. 12.7.1838: Over Johannes 7 j. en Anna Maria 5 j., kinderen van wijlen
Hendrik Laks en wijlen Dorothea Aben, overleden St. Anthonis 29.05.1838. Abel Aben, grootvader,
zonder beroep, St. Anthonis, verklaart de voogdij vanwege zijn hoge leeftijd niet aan te kunnen. Hij
wordt hierin bijgestaan door de toeziend voogd Martinus Laks, landbouwer te St. Anthonis.
Familieraad: Coenraad alias Hendrik Claassen, halve oom, kuiper, St. Anthonis; Leendert Fransen,
behuwd oom, bouwman, Oploo; Paulus van der Poel, oudoom, particulier, Beugen; Johannes Aben,
oudoom, particulier; Martinus Cornelissen, behuwd-oom, bouwman; Hendrik Horsten, stiefvader,
bouwman; alle drie te St. Anthonis. Martinus Laks wordt thans benoemd tot voogd en Leendert
Fransen tot toeziend voogd.
Idem, dd. 19.2.1838: Paulus van de Poel, keuter/landbouwer te Beugen, wordt met 19 anderen
gedagvaard voor het niet betalen van grondrenten in natura t.w.v. 3 gld. en 11 en halve ct.
Idem voor hetzelfde dd. 19.2.1838: Paulus van de Poel, landbouwer te Beugen, voor hetzelfde bedrag.
Not. Boxmeer 45 dd. 31.12.1838: Op verzoek van Paulus van de Poel, arbeider te Beugen, ten
huize van Martinus Verdijk, bouwman te Beugen, openbaar verkopen van roerende goederen,
waaronder huisraad, gereedschap en kleding, voor een totaalbedrag van f 134,80.
Not. Vierlingsbeek 33 dd. 15.9.1840: Paulus van de Poel, particulier te Beugen, verkoopt voor f 550,-aan Christiaan Hofmans en Hendrikus Tiessen, bouwlieden te Overloon een perceel weiland
genaamd de “Crommelanden” in de Zittersteegse weilanden te Beugen, sectie B nr. 70.
Not. Boxmeer 49 dd. 14.4.1841: Op verzoek van Martinus Lax, bouwman te St. Anthonis, ten
sterfhuize van Paulus van de Poel te Beugen, openbaar verkopen van roerende goederen, waaronder
huisraad, gereedschap, vlas, kaf, planken, spek, klaverzaad, aardappelen, turf, stro, geiten en kleding,
voor een totaalbedrag van f 319,75.
Not. Boxmeer 68 dd. 19.7/2.8.1841: 1. Martinus Lax, bouwman te St. Anthonis voor zich en als voogd
over de 2 minderj. kinderen, genaamd Johanna en Anna Maria van wijlen Hendrikus Lax en Theodora
Aben; 2. Leendert Fransen, bouwman te Oploo als toeziend voogd over voornoemde minderjarigen; 3.
Johannes van de Poel, bouwman te Sambeek; 4. Christiaan Hofmans, bouwman te Overloon; 5.
Hendrikus Claassen, bouwman te St. Anthonis voor zich en als gevolmachtigde van: a. Willem van
de Poel, dienstknecht te Maashees; b. Agnes van de Poel x Christiaan van Katwijk, bouwman te Mill;
c. Coenraad Hofmans; d. Paulus Hofmans; e. Petronella Hofmans x Hendrikus Hendriks; f. Anna
Maria Hofmans x Johannes Lemmen; g. Agnes Hofmans x Hendrikus Tiezen, allen bouwlieden te
Overloon; h. Christina Hofmans x Arnoldus Arts, bouwman te Oploo; i. Anna Maria Claassen x
Leendert Fransen voornoemd laten verkopen op verzoek van Johannes van de Poel, bouwman te

Mullem volgens vonnis dd. 11-6-1841 voor arrondissementsrechtbank te ‟s-Hertogenbosch de
onroerende goederen uit nalatenschap van wijlen Paulus van de Poel, overleden te Beugen. Het
betreft 3 percelen bouwland te Beugen in het Kerkenveld sectie A 576, 712, 723 en bouwland in het
Vildsche veld sectie A 834. Koper van A 576 voor f 226,-- is Johannes van de Voordt, bouwman te
Beugen. Koper van A 712 voor f 317,-- is Andries Verdijk, bouwman te Beugen. Koper van A 723 voor
f 180,-- is Jacobus van de Voordt, bouwman te Beugen. Koper van A 834 voor f 300,-- is
Bartholomeus van de Voordt, bouwman te Beugen, welke heeft gekocht voor zijn vader Johannes van
de Voordt voornoemd.
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GENERATIE VI
5. Nageslacht van Wilhelmus van der Poel en Johanna Wintjens:
Kinderen, allen te Sambeek ged.:
a.Agnes van der Poel, geb. Mullem/ged. 25.1.1801, get. Wilhelmus van de Poel en Paulina Teeuwen.
Overleden te Mill op 24.7.1876. Zij heeft een onwettig voorkind uit een onbekende vader: Johannes
van der Poel, geb. te Sambeek op 18.9.1821 en aldaar overl. op 12.11.1821. Zij kan schrijven.
Huwt te Mill op 12.1.1823 met akkerbouwer Christianus/Adrianus Rombouts/van Katwijk (ged. te
Mill op 14.10.1800 als z.v. Willem Jans Rombouts uit Mill/St. Hubert en (huw. NG/RK Mill
5/20.4.1788) Hendrina Carels Cuvelier/Chevalier/Curveiller uit Grave) en overl. te Mill op 31.7.1880
(na 1826 genaamd: Van Katwijk). Er worden 7 kinderen geboren te Mill. Wonend Mill C 65.
Not. Mill 21 dd. 12.11.1831: Cornelis Jans Vloedt, landbouwer te St. Hubert, verkoopt voor f 400,-aan Adriaan van Katwijk, daghuurder en Agnes van de Poel, wonend te Mill, een huis met schuur,
moeshof, bouw- en weiland aan de Achterdijk.
Not. Vierlingsbeek 37 dd. 24.8.1843: Willem van de Poel te Sambeek en Agnes van de Poel te Mill,
beiden bouwlieden verkopen voor f 1.000,-- aan hun broer Jan van de Poel, bouwman te Mullem
2/3 deel in een huis, schuur en erf sectie B 773, boomgaard, tuin en bouwland te Sambeek.
De verkopers aangekomen van hun vader Willem van de Poel te Sambeek.
Idem dd. 28.8.1843: Jan en Willem van de Poel te Mullem en Agnes van de Poel te Mill; allen
bouwlieden verkopen voor f 300,-- aan Petrus Lemmens, smid te Mullem bouwland te Sambeek. De
verkopers aangekomen uit de nalatenschap van hun vader Willem van de Poel te Sambeek.
b.Johannes van de(r) Poel, ged. 25.3.1802 (get. Coenradus van de Poel). Overl. te Sambeek op
30.1.1871. In 1830 landbouwer te Mullem. Huwt te Sambeek op 16.7.1825 met Petronella van Els
(geb. te Boxmeer als d.v. Hendrik van Els en Elisabeth van Daal en overl. te Sambeek op 12.3.1882).
Militieregister: op 20.3.1821 gedesigneerd. Lengte 1.64m.
ORA Boxmeer 29 dd. 7.9.1830: Elisabeth van Daal, weduwe van Henricus van Els, landbouwster te
Boxmeer en haar kinderen: Petronella van Els, gehuwd met Jan van de Poel, landbouwer te Mullem;
Wilhelmina van Els, dienstmeid te Geijsteren; Maria van Els, zonder beroep te Boxmeer verkopen
voor f 450,-- aan baron Jan Baldewijn van Hugenpoth, ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw
en militiecommissaris, wonende te Eindhoven, een boerenwoning met aangelegen land aan de
Holsteeg en bouw- en groesland te Boxmeer, genaamd Nieuw Erf.

Not. Vierlingsbeek 44 dd. 22.2.1854: Finale verkoop van onroerende goederen, zie akte 12. Perceel
sectie C 167 wordt gekocht door Peter Johannes Jenniskens, bouwman te Vierlingsbeek voor f. 572,-.
Sectie B 845 wordt gekocht door Marten Martens voor f. 414,-. Sectie C 420 wordt gekocht door
Jan van de Poel, bouwman te Mullem voor f. 730,-. De overige percelen worden niet verkocht.
Not. Boxmeer 94 dd. 22.6.1855: Hermanus Smits, ijzersmid te Sambeek; Petrus Bonants, r.k. pastoor
te Sambeek; Lambertus Ernestus van den Bosch, landbouwer te Vierlingsbeek; Petronella
Wilhelmina Lenssen, weduwe van Franciscus Fredericus Le Blanc, rentenierster te Boxmeer;
Gerardus Gerrits, landbouwer te Sambeek; Godefridus Nabben, landbouwer te Boxmeer; Jan van
de Poel, landbouwer te Sambeek; Christina Stevens, landbouwster te Sambeek, weduwe van
Christiaan van den Bosch; Roelof Stevens, landbouwer te Sambeek en deels tot de nalatenschap van
Egbert Elbers, te Sambeek overleden behorend verkopen hooigras op stam voor totaal f 1.334,-.
Idem dd. 8.9.1856: Jan van de Poel, landbouwer te Mullem verkoopt voor f. 300,-- aan Wilhelmina
van Els, weduwe van Joseph Martens, landbouwster te Geijsteren de onverdeelde helft in een perceel
wei- of hooiland, sectie C nr. 420 te Sambeek.
Not. Boxmeer 101 dd. 22.6.1859: Sibertus Bekkers, timmerman te Venray verkoopt afbraak bij de
kerk van Sambeek voor f 87,70; hooigras te velde langs de Maas bij Sambeek, Vortum en
Vierlingsbeek, deels toebehorend aan Petrus Bonants, pastoor te Sambeek; Gerardus Gerrits, zonder
beroep te Sambeek; Lambertus van den Bosch, zonder beroep te Sambeek; Frederik Griethuijzen,
rentenier te Velp bij Arnhem; Jan Antoon Martens, landbouwer te Sambeek; het r.k. Armenfonds van
Sambeek; Johanna Leopoldina Francisca Koninghs, rentenierster te Boxmeer; Godefridus Nabben,
landbouwer te Boxmeer; Gerardus Hermans, arbeider te Boxmeer; Jan van de Poel, landbouwer te
Mullem en Franciscus Josephus Poos, molenaar te Reek; totaal voor f 1.224,20.
Jan van de Poel verkoopt als mede-eigenaar meermalen hooigras uit dit onroerend goed.
Not. Boxmeer 102 dd. 20.6.1860: Lambertus van den Bosch, buiten beroep te Sambeek verkoopt enige
percelen hooigras te velde te Sambeek, Vortum en Vierlingsbeek, deels hem en deels toebehorend aan
pastoor Petrus Bonants te Sambeek; Johannes Stoffels, landbouwer te Vierlingsbeek; de r.k. Armen en
kerk van Sambeek; Hermanus Smits, smid te Sambeek; Gosewijnus van Hassem, buiten beroep; de
weduwe Christiaan van den Bosch, landbouwster; Jan Antoon Martens, landbouwer; Gerardus
Gerrits buiten beroep; allen te Sambeek; Frederik Griethuisen rentenier te Velp; Franciscus Poos
molenaar te Reek; Hermanus Huijbers, landbouwer te Vierlingsbeek; Wilhelmus Johannes Jansen,
landbouwer te Groeningen; Jan van de Poel, landbouwer te Mullem; Johanna Leopoldina Francisca
Koninghs, rentenierster te Boxmeer f 1.999,Idem 104 dd. 16.6.1862: Lambertus van den Bosch, zonder beroep Sambeek; Petrus Bonants, pastoor
Sambeek; Johannes Stoffels, landbouwer Vierlingsbeek; kerk en armen te Sambeek; Gosewijnus
van Hassem, zonder beroep; Jan Antoon Martens, landbouwer; Gerardus Gerrits, zonder beroep;
Hermanus Smits, allen te Sambeek; Frederik Griethuijsen, rentenier te Velp; Franciscus Poos,
molenaar Reek; het roomse seminarie te Roermond; de familie van Els; Jan Antoon Martens,
landbouwer Sambeek; Hendrina van Kempen, zonder beroep Berlicum; Jacob Heshusius, zonder
beroep Boxmeer; Abel Martens, landbouwer aldaar; Bartholomeus van de Voordt, burgemeester
Beugen; Emilia Ernestina Leopoldina Francisca Anna Antonia Maria barones van Hugenpoth
tot den Beerenclaauw weduwe van Franciscus Josephus Smits, rentenierster te Eindhoven; Johannes
Batist baron van Hugenpoth tot den Beerenclaauw, advokaat generaal te ‟s-Hertogenbosch en
Jan van de Poel, landbouwer te Mullem verkopen roerende goederen voor bedrag van Fl. 1988,--.
Not. Boxmeer 120 dd. 24.2.1871: Petronella van Els, weduwe van Jan van de Poel, landbouwster te
Mullem verkoopt hout, bomen op stam, 1 koe, 1 geit en 2 schapen voor f 383,35.
Idem dd. 19.4.1871: Johannes Nielen, schrijnwerker te Boxmeer verkoopt hout, deels gehakt te
Beugen in de Weiden en nabij de schaapshut, deels ook toebehorend aan het R.K. Seminarie van
Roermond; deels aan Petronella van Els, weduwe van Jan van de Poel, landbouwster te Mullem voor f
88,40.
Idem 140 dd. 24.2.1881:Petronella van Els, weduwe van Jan van de Poel, landbouwster te Mullem
verkoopt huisraad, gereedschap en bomen op stam bij haar huis voor f 390,75.
Idem 140 dd. 29.3.1881: Petronella van Els, weduwe van Jan van de Poel, landbouwster te Mullem
verkoopt gereedschap, gehakt hout, hooi, stro, stenen en 1 paard met tuig; Hendrikus Adrianus
Asselberghs, gemeenteontvanger Boxmeer verkoopt gehakt hout voor f 240,70.

Idem 140 dd. 28-4/30-4/5-5-1881: Michiel Hermens, akkerman te Mullem, gehuwd met Johanna van
de Poel voor zich en als gelaste van Petronella van Els, weduwe van Jan van de Poel, zonder beroep
te Mullem; Willem van de Poel, landbouwer te Mullem als vader en voogd over zijn zoon Johannes uit
zijn huwelijk met wijlen Francina Koenen; Willem van Well, akkerman te Mullem, gehuwd met
Hendrika van de Poel; Andreas Johannes van den Bosch, landbouwer te Boxmeer voor zich en als
mondeling gelaste van a. Catharina Baltussen, weduwe van Rudolphus Petrus van den Bosch,
landbouwster te Mullem; b. Oswaldus Olieslagers, landbouwer te Boxmeer, gehuwd met Huberdina
Hendrika van den Bosch; Willem van Well voornoemd als gelaste van Leonardus Koenen, arbeider te
Geijsteren laten openbaar verkopen huis, bestaand uit 2 woningen, bakhuis, erf, tuin, boomgaard en
bouwland te Mullem sectie B 774, 1491 t/m 1494; huis met erf en bouwland sectie A 1201 en 1202 te
Mullem, alsmede aantal percelen bouw- en hooiland en heide aldaar. Verwijzing naar koop dd. 24-81843 voor notaris Van Lelyveld van Cingelshouck te Vierlingsbeek, alsmede een onderhandse koop
dd. 14-11-1840. Koper van het eerste huis is Willem van de Poel voornoemd voor f 844,--; koper van
het tweede huis is Willem van Well voornoemd voor f 644,--. Overige percelen land worden door
meerdere kopers gekocht.
Nageslacht zie GENERATIE VII onder 6 A.
c.Wilhelmus van de(r) Poel *, geb./ged. 18.12.1803 (get. Paulus van de Poel). Overl. te Haps (aan de
Steenakker) op 27.5.1867. Landbouwer/bouwman. Huwt te Overloon op 6.5.1843 met Lamberdina
Lemmen (geb. te Overloon op 19.7.1816 als d.v. Johannes Lemmen en Anna Maria Hofmans en
overl. te Haps op 9.7.1881). Anna Maria Hoffmans is ged. te Overloon op 5.8.1795 als d.v. Wilhelmus
Hoffmans en Joanna van der Poel (zie hierboven Gen. V sub 4.c; zij huwt te Overloon op 26.8.1815
met Johannes Lemmen). Lamberdina is in 1840 dienstmeid bij Paul van der Poel te Beugen (zie V.4.g).
Militieregister: Willem is 5 jaar in dienst bij de zevende afdeling van de infanterie. Signalement:
lengte 180 el/1.61m, aangezicht ovaal, blauwe ogen, rond voorhoofd, ronde kin, donkerbruin haar. Hij
kan in 1835 niet ondertekenen. Op 27.3.1822 gedesigneerd.
Not. Boxmeer 71 dd. 9/23.1.1844: Maria Arts, weduwe van Gijsbert Keijzers; Theodora en Johannes
Keijzers; Michiel Jacobs, weduwnaar van Anna Catharina Keijzers, als vader en voogd over zijn
minderjarige kinderen Anna Maria, Johanna, Petronella, Lambertus en Gijsberdina met Johannes
Keijzers voornoemd, als toeziende voogd; Franciscus Keijzers; allen bouwlieden te Haps; Henricus
Keijzers, arbeider te Oeffelt; Antoon Keijzers en Gerard Keijzers, dienstknechten; Petronella Keijzers,
zonder beroep; alle drie te Haps; openbaar verkopen van onroerende goederen te Haps. Het betreft
een huis met schuur en erf, bouw- en weiland genaamd De Steenakker, sectie A 3 nrs. 224 t/m 229,
232 en 233. Koper voor een bedrag van f 2.030,-- is Willem van der Poel, bouwman te Mullem.

De in 1844 gekochte boerderij op de Steenakker te Haps volgens kadasterkaart 1832

Not. Vierlingsbeek 49 dd. 27.12.1865: Op verzoek van Peter Lemmen, particulier te Overloon voor
zich en als gelaste van Lamberdina Lemmen en haar man Willem van Poel, bouwlieden te Haps; van

Willem Lemmen, bouwman te Well; van Martinus Lemmen, bouwman te Overloon; van Johannes
van den Bergh, bouwman te Overloon, weduwnaar van Johanna Lemmen als vader en voogd over zijn
minderjarige kinderen, met name Jan, Lambertus, Elisabeth, Anna Maria en Anna Catharina van
den Bergh met Peter Lemmen voornoemd als toeziende voogd; ten herberge van Martinus Elbers,
bakker te Overloon, openbaar verkopen van onroerende goederen. Het betreft 5 percelen bouwland,
twee percelen weiland, een tuin en twee huizen te Overloon, sectie A nrs. 473 en 473a en de
onverdeelde helft in een perceel heide te Venray. De verkopers aangekomen uit de nalatenschap van
hun ouders en grootouders Johannes Lemmen en Maria Hofmans te Overloon. Zie akte 1 van 1866.
Not. Boxmeer 138 dd. 20.3.1880: Anna Geertruida Janssen, vroeger weduwe van Peter Johannes
Eikmans en laatstelijk van Willem Lemmen, landbouwster te Overloon laat een boedelbeschrijving
maken in tegenwoordigheid van Martinus Lemmen, landbouwer Overloon; Geertruida Derks,
weduwe van Peter Lemmen, thans vrouw van Jan van den Berg, stoelenmaker te Venray als moeder en
voogdes over haar dochter Johanna Lemmen met Jan van den Berg als medevoogd; Lambertus van
den Berg, landbouwer te Overloon voor zich en als gelaste van zijn broer Johannes van den Berg,
dienstknecht te Walbeck en van Lamberdina Lemmen, weduwe van Willem van de Poel, landbouwster
te Haps; Elisabeth van den Berg, zonder beroep te Geijsteren; Maria van den Berg, zonder beroep
Overloon; Catharina van den Berg, zonder beroep Sambeek en Antoon Cremers, landbouwer te
Overloon als toeziende voogd laten boedelbeschrijving maken. Het betreft: huis met schuur sectie A
256, stal, bakhuis, erf, tuin, bouw- en weiland, dennenbos, opgaande bomen en roerende goederen.
Not. Boxmeer 146 dd. 5/12.2.1884: Jacobus Ignatius Alphonsus Kock, koopman te Boxmeer als
gelaste van Johannes Jansen, zonder beroep te Vught als hypothecaire schuldeiser ten laste van wijlen
Willem Lemmen en zijn vrouw Anna Geertruida Janssen, landbouwster Overloon voor vruchtgebruik
van nalatenschap, vastgelegd bij notariële akte vanhuwelijkse voorwaarden 11-6-1862 voor notaris
van Eijl te Well en als erfgenaam heeft nagelaten zijn broer Martinus Lemmen, landbouwer te
Overloon voor ¼; nu wijlen zijn zus Lamberdina Lemmen in leven weduwe van Willem van de Poel,
nalatend haar kinderen Johanna, Johannes, Willem en Anna Maria van de Poel voor ¼; zijn nicht
Johanna Lemmen, dochter van vooroverleden broer Peter Lemmen en Geertruida Derks, thans
vrouw van Jan van den Berg voor ¼ en de kinderen van vooroverleden zus Johanna Lemmen en
Johannes van den Berg, landbouwer te Overloon, te weten Lambertus van den Berg, landbouwer
Overloon; Johannes van den Berg, dienstknecht Venray; Elisabeth van den Berg, zonder beroep
Overloon; Maria van den Berg, zonder beroep aldaar en Catharina van den Berg, zonder beroep
Overloon voor ¼. Wegens grote schulden wordt de verkoop gedaan van een bouwhoeve, bestaande uit
huis sectie A 262 met schuur, erf, stal, bakhuis, tuin, bouw- en weiland en dennenbos; door Willem
Lemmen aangekocht voor notaris van Lelijveld van Cingelshoek te Vierlingsbeek aan Martinus
Elbers, bakker en winkelier te Overloon voor een bedrag van Fl. 4900,--. Aangehecht akte van
schuldbekentenis van Fl. 4000,-- ‟s-Hertogenbosch.
Nageslacht zie GENERATIE VII onder 6 B.
d.Paulina van der Poel, ged. 21.9.1805. Overleden te Sambeek op 13.9.1808.
e.Petrus van der Poel, ged. 19.9.1806. Overleden te Sambeek op 9.11.1806.
Te Sambeek memorie van successie van de aldaar op 13.9.1808 overleden Pauweler van de Poel. En
dito op 9.11.1806 van Peter van de Poel.

GENERATIE VII
6.A. Nageslacht van Johannes van de(r) Poel x Petronella van Els:
Kinderen, allen te Sambeek geboren:
a.Wilhelmus van der Poel, geb. 30.4.1830. Overl. te Sambeek op 18.10.1884. Bouwman. Huwt te
Sambeek op 20.4.1874 met Francisca Koenen (geb. te Sambeek op 11.6.1850 als d.v. Peter Koenen
en Helena van Lier en overl. in het kraambed te Sambeek op 30.1.1875).
Militieregister: op 21.3.1849 gedesigneerd. Signalement: lengte 1.69m., rond aangezicht/voorhoofd,
blauwe ogen, gewone neus/mond, ronde kin, bruin haar.

Not. Vierlingsbeek 46 dd. 27.3.1860: Peter Roeffen, dagloner te Mullem gehuwd met Johanna
Catharina Janssen verkoopt voor f. 60,-- aan Willem van de Poel, bouwman te Mullem een perceel
heide aldaar. De verkoper aangekomen uit de nalatenschap vanzijn schoonvader Jacobus Janssen.
Not. Vierlingsbeek 49 dd. 6.2.1865: Willem van der Poel, bouwman te Mullem verkoopt voor f. 30,-aan Michiel Hermse, bouwman te Mullem een perceel heide te Sambeek, sectie A nr. 811.
Dd. 22.9.1868 wederverkoop van dit perceel voor idem prijs tussen deze twee.
Not. Boxmeer124 dd. 15.4.1873: Willem van Well, akkerman; Petronella van Els, weduwe van Jan van
der Poel, landbouwster en Willem van de Poel, akkerman en Michiel Hermens, akkerman, allen te
Sambeek bekennen Fl. 2100,-- schuldig te zijn aan Ida Paulina Hubertina Tielens, vrouw van
Johannes Baptist Hengst, burgemeester van Boxmeer. Waarborg: van Willem van Well huis en erf
sectie B 1343; huis en erf sectie B 1442 met tuin, bouw- en weiland; en van gezamenlijke comparanten
huis, schuur en erf sectie B 773 met tuin, bouw- hooi- en weiland en heide, alsmede hooiland te
Beugen.
Not. Vierlingsbeek 56 dd. 2.10.1873: Finale verkoop van onroerende goederen, zie akte 77. Het huis
met erf en bouwland gaat voor f. 130,-- aan Lambertus Roeffen, dienstknecht te Sambeek. Het perceel
heide gaat voor f. 20,-- aan Willem van de Poel, die verklaart de koop te hebben gedaan voor Willem
Zwinnen, landbouwer te Vierlingsbeek.
Not. Boxmeer 129 dd. 27.4.1875: Willem van de Poel, akkerman te Mullem, weduwnaar van
Francisca Koenen, overleden 30.1.1875 aldaar voor zich en als vader en voogd van zijn minderjarige
zoon Johannes, geboren 30.1.1875 in bijzijn van Peter Koenen, arbeider te Mullem als toeziende
voogd laat inventaris opmaken. Als onroerende goederen worden vermeld een huis met erf, tuin en
weiland te Vierlingsbeek met 4 percelen bouwland en heide.
Not. Vierlingsbeek 63 dd. 8.4.1881:Op verzoek van Peter Hendriks, landbouwer te Afferden, in het
bos van Willem van de Poel aan de brug te Mullem, openbaar verkopen van dennen- en berkenhout
voor f. 46,90.
Not. Boxmeer 143 dd. 23.10.1882: Willem van de Poel, landbouwer te Mullem, weduwnaar van
Francina Koenen verklaart tot zekerheid van zijn goed en deugdelijk beheer als wettelijke voogd
van zijn minderjarige zoon Johannes van de Poel voor een bedrag van f 1.250,- als borg te stellen:
percelen heide en bouwland, een huis, stal en erf sectie A 1202 en een huis met erf sectie A 1200 onder
Sambeek en een huis onder de gemeente Vierlingsbeek sectie D 329 met percelen heide. Mede
verschenen is Leonardus Koenen, arbeider te Geijsteren als toeziende voogd.
Idem: Willem van de Poel, landbouwer te Mullem verklaart f 746,- schuldig te zijn aan Michiel
Willems en Willem van Well, akkerlieden te Mullem. Waarborg: een perceel heide, een tuin, twee
huizen, een woning en boomgaard sectie B 774, 1492 t/m 1494 en 1680 te Sambeek.
Nageslacht zie GENERATIE VIII onder 7 A.
b.Johanna van der Poel, geb. 14.5.1832. Overl. te Sambeek op 26.12.1904. Huwt te Bergen (L) op
16.6.1862 met de akkerman Michiel Hermens (geb. te Bergen/Afferden op 5.3.1834 als z.v.
Hermanus Hermens en Elisabeth Peters en overl. te Beugen en Rijkevoort op 25.1.1904).
Not. Boxmeer 147 dd. 24.10.1884: Michiel Hermens, akkerman te Mullem als voogd over Johannes
van de Poel, zoon van wijlen Willem van de Poel en mede wijlen Francisca Koenen in bijwezen van
Leonardus Koenen, arbeider te Geijsteren als toeziende voogd laten boedelbeschrijving maken. Het
betreft: percelen grond, heide, roerende goederen en kontanten.
Idem dd. 3.11.1884: Michiel Hermens, akkerman te Mullem verkoopt ten sterfhuize van Willem van
de Poel gehakt hout en roerende goederen voor Fl. 237,10.
Idem 150 dd. 10.5.1886: Michiel Hermens te Sambeek en anderen ten behoeve van wijlen Willem
van de Poel te Sambeek.
c.Maria Hendrika van der Poel, geb. 31.5.1836. Overl. te Sambeek op 10.8.1913. Huwt te Sambeek
op 20.7.1857 met Willem van Well (geb. te Bergen op 14.4.1831 als z.v. Michiel van Well en Joanna
Te(e)uwsen en overl. te Sambeek op 22.1.1884).
Not. Boxmeer 124 dd. 15.4.1874: Willem van Well, akkerman; Petronella van Els, weduwe van Jan
van der Poel, landbouwster en Willem van de Poel, akkerman en Michiel Hermens, akkerman allen te

Sambeek bekennen Fl. 2100,-- schuldig te zijn aan Ida Paulina Hubertina Tielens, vrouw van Jan
Baptist Hengst, burgemeester van Boxmeer. Waarborg: van Willem van Well huis en erf sectie B
1343; huis en erf sectie B 1442 met tuin, bouw- en weiland; en van gezamenlijke comparanten huis,
schuur en erf sectie B 773 met tuin, bouw- hooi- en weiland en heide, alsmede hooiland te Beugen.
Not. Boxmeer 173 dd. 29.9.1897: Hendrika van de Poel, weduwe van Willem van Well, akkervrouw te
Mullem; Arnoldus Jans Beeken, akkerman te Mullem gehuwd met Petronella van Well; Michiel van
Well, akkerman te Mullem; Martinus Giepmans, spoorwachter te Sambeek gehuwd met Johanna van
Well; Elisabeth van Well, buiten beroep te Mullem en Godefridus Nabbe, schoenmaker te Boxmeer,
weduwnaar van Marie van Well voor zich en als vader en voogd van zijn 2 minderjarige kinderen, met
name Wilhelmina en Jacoba Nabbe; allen als hypothecaire schuldeisers van een hoofdsom van f 100,ten laste van wijlen Martinus Peters en zijn vrouw Anna Maria Jansen, beiden te Mullem overleden en
hun erfgenamen. Verwijzing naar schuldbekentenis van 29-03-1873 voor notaris Johannes Josephus
Verbunt. De goederen welke als waarborg waren gesteld worden openbaar geveild. Het betreft: een
huis met erf en heide te Vierlingsbeek aan de Steenklef sectie D 308-309. Koper voor f 334,- is
Rudolphus Johannes Huijbers, wethouder te Vierlingsbeek, die verklaart de koop te hebben gedaan
als mondeling gevolmachtigde voor het Algemeen Armbestuur te Vierlingsbeek.
Not. Vierlingsbeek 87 dd. 5.1.1904: Inventaris van het sterfhuis van Willem van Well te Mullem,
gemeente Sambeek, ten verzoeke van Maria Hendrika van de Poel, weduwe van Willem van Well,
wonende te Mullem; Arnoldus Jansbeke, weduwnaar van Petronella van Well, landbouwer te Mullem;
Godefridus Nabbe, weduwnaar van Maria van Well, schoenmaker te Boxmeer; Michiel van Well,
landbouwer wonende te Aijen; Martinus Gipmans, gehuwd met Johanna van Well, spoorwegwerker
wonende te Sambeek; Bartholomeus Meulensteen, gehuwd met Elisabeth van Well, landbouwer,
wonende te Sambeek.
Idem dd. 28.1/4.2.1904: Veiling van huis, sectie B 1317 met schuur, stal, erf, tuin, bouw- en weiland,
heide en dennenbos op verzoek van Maria Hendrika van de Poel, weduwe van Willem van Well,
landbouwster te Mullem; Arnoldus Jansbeke, weduwnaar van Petronella van Well, landbouwer te
Mullem; Godefridus Nabbe, weduwnaar van Maria van Well, schoenmaker te Boxmeer; Michiel van
Well, landbouwer wonend te Aijen; Martinus Gipmans, gehuwd met Johanna van Well, spoorwegwerker te Sambeek; Bartholomeus Meulensteen, gehuwd met Elisabeth van Well, landbouwer te
Sambeek aan Michiel van Well, landbouwer te Aijen, voor Fl. 3580,--.
Idem dd. 10.5.1904: Door Maria Hendrika van de Poel, weduwe van Willem van Well te Mullem,
gemeente Sambeek en anderen van hun gerechte aandelen in een som van Fl. 3580,--, uitmakende de
koopprijs van de op 4.2.1904 publiek verkochte onroerende goederen.
Idem dd. 12.7.1904: Maria Hendrika van de Poel, weduwe van Willem van Well, landbouwster
Mullem voor zich en Arnoldus Jansbeke als vader en voogd over Bertha, Hendrika, Theodora,
Martinus en Wilhelmina Jansbeke; Godefridus Nabbe, weduwnaar van Maria van Well, schoenmaker
Boxmeer voor zich en als vader en voogd over Jacoba en Mina Nabbe; Michiel van Well, landbouwer
Mullem; Martinus Giepmans, spoorwegwerker te Sambeek, gehuwd met Johanna van Well en
Bartholomeus Meulensteen, landbouwer Sambeek, gehuwd met Elisabeth van Well, verkopen
veldvruchten voor Fl. 171,--.
d.Elisabeth van der Poel, geb. te Sambeek op 28.5.1842 en aldaar overl. op 5.11.1843.
6.B. Nageslacht van Wilhelmus van de(r) Poel x Lamberdina/(Ar)Dina Lemmen:
Kinderen, allen geb. te Haps, op de Steenakker:
a.Levenloos, geb. en overl. 7.7.1844.
b.Johanna/Hat van der Poel, geb. 22.8.1845. Overl. te Oploo/
St. Anthonis 13.10.1926. Huwt te Haps op 11.4.1885 met
Antonius/Toon Rijken (geb. te Wijchen op 22.4.1859 als z.v.
Joannes Rijken en Huberdina Matthijssen en overl. te Oploo/
St. Anthonis op 19.10.1927). Antonius/Toon Rijken was begiftigd
met paranormale geneeskrachtige gaven, die hij overdroeg aan
zijn oomzegger Willem van der Poel (zie onder 7.B).

Militieregister Toon Rijken dd. 20.3.1879: Opgeroepen 9.5.1879 V-e Infanterie. Signalement: 167 cm;
ovaal aangezicht, gewoon voorhoofd, bruine ogen, gewone neus, grote mond, ronde kin, bruin haar.
Not. Cuijk 116 dd. 17.11.1884: Koop en verkoop van vast goed. Verkoopers de kinderen FranssenKlaassen, nl. Franciscus Franssen, Elisabeth Franssen en Hendrika Franssen, allen wonende te
Oploo. Aankoopster Johanna van de Poel,wonende te Haps van vast goed onder Oploo,
(Watermolenstraat 11), kadaster sectie C nummers 646. 700. 1319. 652. 698. 699. 1697. 1876. 1877.
2478. 2479. 637. 652a. 2511. 1512. Onder Sambeek kadaster sectie A nummers 88. 892. 108. 587.
Onder Vierlingsbeek kadaster sectie D nummer 124. koopsom f. 5200,-. Zij wonen er van 23.4.1885
tot 14.4.1890. Inwonend zijn vanaf 23.4.1885 zus Anna Maria van der Poel en broers Johannes van
der Poel (vertrekt 30.3.1852 naar Haps) en Willem van der Poel (vertrekt in oct. 1889 naar Haps).
Zie ook d.
Met dienstmeid Anna Maria van Dijk en zus Anna Maria van der Poel verhuizen zij 14.4.1890 naar
Brugstraat 2 in Oploo. De boerderij wordt dan verhuurd aan Jan Baltussen.
Not. Van den Bergh te Cuijk dd. 1.3 en 25.4.1894: voor Antoon Rijken wordt deze tiendvrije hoeve
(huis, schuur, tuin, boomgaard, bouw- en weilanden, groot 5.6 ha.) verkocht voor 5069 gld. Reden van
verkoop is, dat Antoon Rijken op vervaldag een rente à 4,5 % op een lening van 5000 gld. (aangegaan
18.1.1893) bij de Veghelse Spaarbankvereniging niet kan betalen, waarna die verhoogd wordt tot 5 %.
Antoon weigert, negeert een deurwaardersbevel, waarna openbare verkoop volgt.
Not. Boxmeer 155 dd.11.11.1889: Antoon Rijken, landbouwer te Oploo, gehuwd met Johanna van
de Poel verhuurt aan Johannes Baltussen, landbouwer te Oploo een huis, schuur, erf, tuin, bouw- en
weiland sectie C 637, 646, 652, 698 t/m 700 te Oploo, alsmede bouw- en weiland aan de Sambeekse
Hoek en heide te Vierlingsbeek. Huur is voor 6 jaren à f 225,-- per jaar.
Not. Verbunt te Boxmeer dd. 24.1.1890 :Thomas Verschuren (x Maria van den Berg) verhuurt als
voogd en oom over de minderjarige Nicolaas Albertus van den Berg (geb. 26.8.1882 te Oploo als z.v.
Jan van den Berg en Maria Abels, die overlijden resp. 1890 en 1888) het huis met stal en 1,36 ha. aan
Brugstraat 12 te Oploo voor 71 gld. per jaar aan Antoon Rijken. Deze gaat met zijn vrouw en
ongehuwde schoonzus Anna Maria (f) van der Poel bij Nicolaas Albertus inwonen. Dit duurt tot
17.6.1895, waarna Nicolaas Albertus verhuist naar zijn tante Maria Verschuren-van den Berg aan de
Loonseweg 7 te Oploo en de fam. Rijken-van der Poel verhuist naar St. Anthonis, Kerkhoek 56.
c.Joannes van de Poel, geb. 19.9.1849. Overl. te Haps op 8.12.1851.
d.Joannes van der Poel *, geb. 30.3.1852. Overl. te Haps op 5.5.1923. Huwt te Haps op 18.5.1886
met Joanna Rijken (geb. te Gr. Linden op 31.10.1860 als d.v. Joannes Rijken en Huberdina
Matthijssen en overl. te Haps op 6.4.1935). Landbouwer te Haps.
Militieregister: vervanger dienstplicht Johannes Martinus van Beukering, pontonnier Dordrecht.
Signalement: lengte 1.73m., ovaal aangezicht, smal voorhoofd, blauwe ogen, kleine neus, gewone
mond, spitse kin, bruin haar. Lichtingsjaar 1872.
Not. Boxmeer 122 dd. 20.4.1872: Johannes Martinus van Beukering, dagloner te Cuijk zal voor f 550,de dienstplicht vervullen voor Johannes van de Poel, minderjarige zoon van Lamberdina Lemmen,
weduwe van Willem van de Poel, landbouwster te Haps.
Not. Cuijk 117 dd. 20.1.1885: Boedelbeschrijving ten verzoeke van Johannes van de Poel te Haps
voor zich en als curator over Anna Maria van de Poel b. Johanna van de Poel en c. Willem van de
Poel, allen wonende te Haps. In tegenwoordigheid van Hendrikus van Katwijk te Mill als toeziende
curator over Anna Maria van de Poel. Schatter Johannes van Katwijk ,wonende te Mill.
Not. Cuijk 117 dd. 29.1.1885: Provisionele verkoop van vast goed. rekwiranten verkoopers 1.
Johannes van de Poel te Haps voor zich en als curator over Anna Maria van de Poel 2. Willem van
de Poel te Haps en de eerste als mondeling gemagtigde van Johanna van de Poel te Haps. in
tegenwoordigheid van Hendrikus van Katwijk te Mill, toeziende curator. Geveild vast goed onder
Haps, kadaster sectie A nummers 228. 229. 232. 783. 761. 748. 226. 224. en 752. 749. 750. 784. 698.
en 703. Inzetters en hoogers Jan van de Besselaar, Francis Beelen, Johannes van de Poel, Cornelis
Barten, allen te Haps. Provisionele koopsom f. 2875,Not. Cuijk 5.2.1885: Ophouding van vast goed te Haps. Rekwiranten en geveild vast goed als in nr. 33
van dit jaar en dit repertorium is omschreven. 1. Johannes van de Poel te Haps voor zich en als

curator over Anna Maria van de Poel 2. Willem van de Poel te Haps en de eerste als mondeling
gemagtigde van Johanna van de Poel te Haps. In tegenwoordigheid van Hendrikus van Katwijk te
Mill, toeziende curator. Hoogers: Hendrikus van Tienen te Sint-Hubert ,gemeente Mil, Martinus
Nuijen, Willem Kuipers, beiden te Haps. Geboden koopsom f. 3400,Not. Cuijk 117 dd. 11.3.1885: Verkoop van roerend goed te Haps. verkoopers 1. Johannes van de
Poel te Haps, voor zich en als curator over Anna Maria van de Poel 2. Willem van de Poel 3. Johanna
van de Poel, allen te Haps. De opbrengst is f. 1281,90.
Not. Cuijk 117 dd. 9.4.1885: Koop en verkoop van vastgoed onder Haps. Verkoopers 1. Johannes van
de Poel voor zich en als curator over Anna Maria van de Poel 2. Willem van de Poel 3. Johanna van
de Poel aan kooper Jan Weimans, allen te Haps van vastgoed onder Haps, kadaster sectie A nrs. 224,
226, 228, 229, 232, 748, 749, 750, 751, 752, 783, 784, 698 en 703. Koopsom ƒ 3500,-. Het betreft in
bovenstaande acten in 1885 de verkoop van o.m. de ouderlijke boerderij aan de Steenakker te Haps.
Not. Cuijk 117 dd. 17.7.1885: Verkoop van veldvruchten te Haps. Verkoopers 1. Johannes van de
Poel voor zich en als curator over Anna Maria van de Poel 2. Willem van de Poel en 3. Johanna van
de Poel, allen wonende te Oploo. De opbrengst is ƒ 452,-. Zie ook onder b. als zij naar Oploo
verhuizen.
Not. Cuijk 119 dd. 1.5.1886: Koop en verkoop van vast goed. Verkooper Jan Rijken (is de schoonvader van aankoper), wonende te Haps. Aankooper Johannes van de Poel, wonende te Oploo, van vast
goed onder Haps, kadaster sectie B 3 nrs. 429. 430. 428. 427. 426. 425. 518. 519. 521. en 1155. Huis,
erf, schuur, stal, bakhuis, bouw- en weiland met opgaande bomen. Koopsom f. 8000,-. Dit is de
boerderij, nu Lokkantseweg nr. 9. Jan Rijken koopt dit op 23.12.1880 voor ruim 10.000,-. (zie kaart).
Not. Cuijk 131 dd. 17.4.1894: Hijpotheek. Schuldeischer Johan Hendrik van Oldebarneveld - Tullingh
te Delft. Schuldenaar Johannes van der Poel te Hapsƒ 5000,- à 4%.
Not. Cuijk 132 dd. 28.9.1895: Hypotheek. Schuldeischeres is de algemeene burgerlijke armen in
stelling te Veghel. Schuldenaar Johannes van de Poel te Haps. Kapitaal f. 5000,- 4%.

Kadastrale kaart B 3 Haps uit 1832 de boerderij, nu Lokkantseweg 9 aan de weg Haps-Beugen.

Idem 137 dd. 26.11.1896: Hypotheek. Schuldeischeres de algemene armen van Veghel. Schuldenaar
Johannes van de Poel te Haps. f. 600,- 4%.
Not. Boxmeer 181 dd. 27.3.1903: Schuldbekentenis met hypotheek door Johannes van de Poel te Haps
ten behoeve van Johanna Joosten te Cuijk, groot f 2200.Not. Mill 146 dd. 1.5.1923: Testament door Johannes van der Poel te Haps.
Not. Boxmeer 212 dd. 4.2.1927: Scheiding van den gemeenschappelijken boedel, bestaan hebbende
tusschen Johanna Rijken te Haps en wijlen haren echtgenoot Johannes van der Poel, waarbij

toegedeeld aan eerstgenoemde onroerend goed voor f 3500,- en roerend goed voor f 7819,- en aan
(haar zoon) Wilhelmus van der Poel te Haps onroerend goed voor f 25.000,Nageslacht zie GENERATIE VIII onder 7 B.
e.Willem van der Poel, geb. 3.5.1855. Overl. te Oploo/St. Anthonis op 16.11.1907. Huwt te Oploo op
8.4.1899 met Bartelina Gerrits (geb. te St. Anthonis op 27.6.1861 als d.v. Gerardus Gerrits en Joanna
van den Hork en overl. te Oploo/St. Anthonis op 12.1.1941). Landbouwer te St. Anthonis aan
Steenakker 1. Zie onder b en d.
Militieregister: lengte 1.72m., ovaal aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus, grote
mond, ronde kin, lichtbruin haar. In 1875 vrijgesteld vanwege broederdienst.
Not. Cuijk 131 dd. 11.4.1894: Inzet van huis, schuur, erven, tuin, boomgaard, bouw- en weiland onder
Oploo kadaster sectie C nr. 646, 700, 1319, 652, 698, 699, 1697, 1876, 1877, 2478, 2479, 637, 652,
1512 en 1511, bouw en weiland onder Sambeek sectie A 88, 892, 108, 587, 1457, 1458 te zamen groot
6.20.20 ha en heide en dennen te Vierlingsbeek D 124 groot 3.92.90 ha; verkooper Antonius Marinus
Bernardinus Smulders te Cuijk qq, kooper Willem van der Poel, landbouwer Haps; koopprijzen ƒ.
4700,- en ƒ 29,-.
Not. Boxmeer 182 dd. 3.2.1904: Schuldbekentenis met hypotheek door Willem van de Poel te St.
Anthonis ten behoeve van Maria Petronella van de Voordt te Beugen, groot f 3500,Not. Boxmeer 183 dd. 29.12.1905: Schuldbekentenis met hypotheek door Willem van de Poel te St.
Anthonis ten behoeve van Maria Petronella van de Voordt te Beugen, groot f 1500,Nageslacht zie GENERATIE VIII onder 7 C.
f.Anna Maria van der Poel, geb. 5.6.1859 en overl. te Oploo/St. Anthonis op 2.8.1901. Ongehuwd.
Inwonend bij b. Zie onder b en d.

GENERATIE VIII
7.A. Nageslacht van Wilhelmus van de Poel x Francisca Koenen
Johannes van de Poel, geb. te Sambeek op 30.1.1875 en overleden te Venlo op 20.2.1954. Werkman,
landbouwer te Bergen (L).
Hij huwt (1) te Bergen op 21.1.1895 met Anna Maria Vennekers (geb. te Bergen op 4.11.1863 als
d.v. Petrus Johannes Vennekers en Hendrina Si(j)mons, en overl. aldaar op 1.6.1907).
Uit dit huwelijk geboren, allen te Bergen;
1.Petrus Wilhelmus van de Poel, geb. 8.9.1895, overl. Bergen 11.9.1895.
2.Wilhelm van de Poel, geb. 18.4.1897, overl. Bergen 21.4.1897.
3.Franciscus Johannes van de Poel, geb. 17.2.1898, overl. onbekend.
4.Henrica van de Poel, geb. 10.9.1899, huwt (1) te Bergen op 19.6.1924 met de landbouwer
Theodorus Fila (geb. te Bergen/Well op 5.3.1886 als z.v. Gerhard Fila en Gertrudis Giepmans en
overl. te Bergen/Venlo op 9.12.1926).
Huwt (2) te Bergen op 14.6.1928 met de voerman Abraham van Hoven (geb. te Veen op 22.8.1893 als
z.v. Johannes van Hoven en Lijsje Clement en eerder gehuwd te Sambeek op 21.12.1918 met
Petronella Jansen (geb. te Sambeek op 27.2.1898 als d.v. Jacobus Jansen en Hendrika Claassen en
overl. te Bergen op 14.1.1919).
5.Wilhelmina van de Poel, geb. 6.8.1901.
6.Francisca van de Poel, geb. 10.11.1903.
7.Sophia Maria van de Poel, geb. 10.8.1906.
Hij huwt (2) te Bergen op 27.3.1913 met Anna Maria Gielens (geb. te Beugen op 18.3.1882 als d.v.
Hendricus Gielens en Catharina Willems en overl. te Bergen 16.4.1922).
Zij baart in 1900 en 1902 twee buitenechtelijk geboren kinderen.
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren, maar allen waarschijnlijk reeds bij de geboorte overleden te
Bergen:
1.Antonetta Francisca van der Poel, overl. 30.4.1916.

2.Wilhelmus Hendrikus van der Poel, tweeling met
3.Bernardina van der Poel, beiden overl. 5.11.1918.
4.Hendricus Antonius van der Poel, overl. 24.12.1921.
Hij huwt (3) te Bergen op 7.5.1925 met Elise Bertha Bauman (geb. te Donsbrüggen (D) op 21.4.1901
als d.v. Herman Bauman en Bertha Michels en overl. na 1954).
Not. Boxmeer 149 dd. 21.2.1885: Ten herberge van Christiaan Rutten te Mullem laat Michiel
Hermens, akkerman te Mullem als voogd over Johannes van de Poel, minderj. zoon van wijlen
Willem van de Poel en Francisca Koenen, beiden overleden te Mullem openbaar verhuren percelen
wei- en bouwland voor f 51,-- per jaar.
Idem dd. 18.3.1885: Peter Theunissen, akkerman te Mullem, verkoopt huisraad, gereedschap,
veldvruchten, 1 koe, 1 kalf en 1 geit, afkomstig uit de nalatenschap van Wilhelmina Willems, weduwe
van Johannes Martens, zonder beroep te Vierlingsbeek; namens de minderj. Johannes van de
Poel wordt hout verkocht voor totaal f 312,10.
Idem 150 dd. 21.12.1886: Johannes van den Bosch, burgemeester te Sambeek verkoopt gehakt hout te
Sambeek in het Broek, toebehorend aan de gemeente Sambeek en gehakt hout te Mullem toebehorend
aan Jacobus van Kempen, buiten beroep te Beugen, Hyacinthus Constantinus Fredericus Kerstens,
notaris te Mill en de minderjarige Willem (bedoeld is Jan) van de Poel; totaal voor f 195,95.
Not. Boxmeer 153 dd. 10.2.1888: Lambertus Jacobus Stevens, burgemeester te Sambeek, verkoopt
gehakt hout te Sambeek in het gemeentebos en in het Nieuw Erf aldaar, toebehorend aan de gemeente
Sambeek en aan de minderj. Jan van de Poel te Mullem voor f 260,05.
Idem dd. 19.7.1888: Jan Willem Luijckx, rentmeester te Grave verkoopt ten huize van Gerardus van
den Bosch te Sambeek de korentiend van Sambeek, toebehorend aan het St. Catharina Gasthuis te
Grave en vruchten te velde aldaar aan den Grindweg en aan de Heide, toebehorend aan Johannes
Versmeeten, secretaris te Sambeek, de weduwe en kinderen van Martinus Keijzers te Sambeek,
Frederick baron de Weichs de Wenne, grondeigenaar te Workum en de minderjarige Willem (bedoeld
is Jan) van de Poel. Ten huize van de weduwe Martinus Martens te Rijkevoort, de tienden geheven
onder Beugen, Rijkevoort en Ledeacker, toebehorend aan voormeld gasthuis, de r.k. pastorie van
Boxmeer en de r.k. pastorie van Escharen. Totaal voor f 1.060,50.
Militieregister: zijn voogd is Michiel Hermens te Sambeek, vrijstelling als enige wettige zoon op
18.12.1894. Hij is dan dienstknecht, woont in Weeze (D) en is 1.81m. lang.
Gevangenisregister 1895: Johannes van de Poel, 21 jaar oud, werkman, wonend in Bergen (L),
veroordeeld tot 9 maanden hechtenis 13.12.1895-8.9.1896 wegens opzettelijk wederrechtelijk in
vereniging (met Johannes Willems, 31 jr. ook uit Bergen) vernielen van andermans vaartuig.
Signalement: 1.82m, ovaal aangezicht, gezonde kleur, bruin haar, gewoon voorhoofd/neus/mond,
bruine ogen, ronde kin.

(Johannes van de Poel; gevangenis reg. 1895)

7.B. Nageslacht van Joannes/Jan van der Poel x Joanna/Hanneke Rijken
Kinderen, allen te Haps geboren, aan de Lokkantseweg 9:

Jan van der Poel

Hanneke Rijken

a.Lamberdina/Dina van der Poel, geb. 29.2.1892. Overleden te Haps op 7.3.1921. Huwt te Haps op
31.8.1915 met Mar(t)inus Raaijmakers (geb. te Haps op 11.7.1882 als z.v. Lindert Raaijmakers en
Maria Jacobs en overl. te Haps op 3.11.1961). Zie hieronder schoolfoto 1902.
Not. Mill 137 dd.9.12.1915: Testament door Lamberdina van der Poel te Haps, echtgenote van
Martinus Raijmakers.
Not. Mill 144 dd. 10.5.1921: Inventaris door Martinus Raijmakers te Haps van de huwelijksgemeenschap tusschen hem en wijlen zijne echtgenoote Lamberdina van der Poel bestaan hebbende.

Lamberdina van der Poel (in 1902)

Willem van der Poel en Ciska Arts ca. 1926

Schoolfoto Haps 1.11.1905: 2e rij zittend rechts van de meester Mina en Anna van der Poel; 1e rij staand 3e van
links Bertha van der Poel; achterste rij staand 4e van links Willem van der Poel

b.Wilhelmus/Willem van der Poel *, geb. 2.1.1894. Overl. te Wanroij op 5.10.1991. Huwt te
Escharen op 10.5.1927 met Francisca/Ciska Arts (geb. te Escharen/de Maurik op 31.3.1898 als d.v.
Leonardus Arts en Anna Maria de Klein en overl. te Mill op 17.9.1987). Landbouwer te Haps aan de
Lokkant. Lichtingsjaar dienstplicht 1913. Zie verlovingsfoto, gezinsfoto‟s en schoolfoto 1905.
Not. Boxmeer 213 dd. 2.5.1927: Hypotheek door Wilhelmus van der Poel te Haps, ten behoeve van de
Boerenhypotheekbank te Eindhoven, groot f 16.000,- (zie sub 6.B.d. bij zijn ouders dd. 4.2.1927).
Nageslacht 9 kinderen, waaronder mijn moeder (allen geb. te Haps, Lokkantseweg 9).

Gezin Willem en Ciska van der Poel-Arts ca. 1943
Staand v.l.n.r. Leo, Jan, Han, Marie, Dina, Bertha. Op de tafel Koos, Frans, Wim.

Gezin Willem en Ciska van der Poel mei 1952 zilveren huwelijk
Zittend v.l.n.r. Wim, Willem, Ciska, Frans.
Staand v.l.n.r. Koos, Ans, Dina, Jan, Marie, Bertha en Leo.

Schoolfoto Haps 1936 v.l.n.r. Dina, Marie en Han/Ans van der Poel

c.Berdina/Bertha van der Poel, geb. 31.10.1895. Overl. te Haps op 11.3.1970. Huwt te Haps op
3.9.1940 met Johannes Hendricus Marie/Jan Goossens (geb. te Ottersum op 28.5.1899 als z.v.
Theodorus Goossens en Maria Agatha Poos en overl. te Haps op 23.7.1962). Zie schoolfoto 1905 en
huwelijksfoto. Wonend Lokkantseweg, Haps.

Jan Goossens en Bertha van der Poel 1940

d.Johanna Maria/Anna van der Poel, geb. 31.1.1898. Overl. te Beneden Leeuwen op 20.1.1986,
begraven te Horssen. Zie schoolfoto 1905. Huwt te Haps op 2.7.1929 met Johannes Hubertus/Johan
van Haaren (geb. te Neerloon op 13.8.1889 als z.v. Gradus Johannes van Haaren en Huiberdina van
Kortenhof en overl. te Wamel op 13.4.1980 en begr. te Horssen.
Johan van Haaren is eerder gehuwd te Gassel op 5.5.1920 met Antonia Hendrika Wouters (geb. te
Gassel 23.3.1878 als d.v. Hendrikus Wouters en Johanna Catharina Janssen en overl. te Horssen op
8.8.1927). Zie schoolfoto 1905.
e.Wilhelmina/Mina van der Poel, geb. 6.12.1899. Overl. te Haps op 17.12.1980. Huwt te Haps op
15.11.1927 met Franciscus Antonius/Frans Theunissen (geb.te Ottersum op 8.1.1897 als z.v.
Johannes Theunissen en Johanna Reijntjes en overl. te Haps op 3.3.1965). Zie gezinsfoto volgende
pagina en schoolfoto 1905.
f.Michiel Johannes van der Poel, geb. 7.8.1902 en aldaar overl. op 22.3.1903.

Zittend Frans Theunissen, Mina van der Poel, staand v.l.n.r. Tilly, Diny, Koos, Gerrit, Jan, Annie, Gerda.

7.C. Nageslacht van Willem van der Poel x Bartelina Gerrits
Kinderen, allen te St. Anthonis geboren: Alle drie wonend aan Steenakker 1 te St. Anthonis.
Landbouwers
a.Lamberdina Johanna/Bertha van der Poel, geb. 29.7.1900. Ongehuwd. Overl. te St. Anthonis op
13.2.1981.
b.Gerardus Wilhelmus/Grad van der Poel, geb. 19.9.1901. Ongehuwd. Overl. te St. Anthonis op
3.1.1990. Lichtingsjaar dienstplicht 1920.
c.Wilhelmus Richardus/Willem van der Poel, geb. 17.9.1904. Ongehuwd. Overl. te St. Anthonis op
1.5.1982. Lichtingsjaar dienstplicht 1923. Lichaamslengte 1.65m.

.*****************************************************.

BIJLAGEN
Uit Wikipedia over het beroep van onze oudste voorvader Jasper Jaspers:
Een koperslager is een ambachtsman, die platen koper of andere zachte metalen bewerkt.
Dit bewerken omvat verschillende bewerkingen, zoals knippen, buigen, solderen en felsen.
Een koperslager kan ketels maken en metalen dakbedekkingen produceren en monteren, maar ook
sierlijk bewerkt koperen keukengerei wordt door koperslagers geproduceerd.
Siervoorwerpen ontstaan, wanneer de koperslager een plaat koper in een houten mal (of vorm) slaat
(drijft) en daarmee omvormt tot een sier- of gebruiksvoorwerp. Op deze manier konden grote
gebruiksvoorwerpen, zoals borden betrekkelijk snel in serie worden geproduceerd, zonder gebruik te
maken van speciale ovens. Tijdens de industriële revolutie is dit ambacht in onbruik gemaakt door de
opkomst van persen, die het werk waar een ervaren koperslager enkele uren over deed, in enkele
seconden konden uitvoeren.

Afbeeldingen hamer van een koperslager; vergelijk het handmerk, dat Jasper Jasperts stelt in 1668.

De laatste koperslager in België, indruk van het interieur werkplaats,gereedschap en werkwijze.

Familiefoto b.g.v. huwelijk Johannes Martinus/Jan Arts x Johanna Maria/Hanna Jans
(Escharen 2.5.1904)
Eerste rij v.l.n.r.: Mieke Braks (1839 -1909) (weduwe van Jacobus Arts en moeder bruidegom).
Bruidegom Jan Arts, bijgenaamd „de Logtse Jan‟ (geb. Escharen 27.9.1878). Bruid Hanna Jans
(Johanna Maria, geb. Escharen 6.9.1879). Willemina (Mientje „Hoek‟) Jans-Couwenberg (moeder
bruid).
Tweede rij v.r.n.l.: Nel “Hoek‟ Jans, zus bruid, huwt later met Grad Verstegen. Grad „Hoek” Jans,
broer bruid, huwt later met Marie Verstegen. Peter Jans (Pet Hoek; vader bruid). Martien Jans, broer
bruid. Miek Arts-de Klein, vrouw van Nad Arts. Trui Arts, vrouw van Martien Janssen, zus bruidegom.
Leonardus/“Nad” Arts uit de Maurik, broer bruidegom, vader van Ciska van der Poel-Arts, zie Gen.
7.B. Martinus Romanus Janssen (bijgenaamd d‟n Rombout uit Reek), man van Trui Arts. Trien Arts,
zus bruidegom.

