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FAMILIEARCHIEF DE LEEUW 
 
 
 
Inleiding 
 
Dit archiefje bestaat uit diverse documenten die betrekking hebben op de families De Leeuw en Van 
Gemert die in Deuteren en later in Berlicum woonden. Zij waren tot ca. 1965-1970 eigenaar van de 
hoeve De Honderd Morgen aan de Deutersestraat. Zij verkochten toen de hoeve aan de gemeente 's-
Hertogenbosch die deze later weer aan particulieren doorverkocht.  
De stukken bestrijken de periode 1732-1875, afgezien van de bidprentjes die doorlopen tot 1980. 
De originele stukken zijn thans in het bezit van dhr. Th. Matthijsen te Berlicum die gehuwd is met 
H.J.M. van Gemert. Het Stadsarchief heeft er met hun toestemming op 4 juni 1997 fotocopieën van 
gemaakt.  
Alle stukken zijn openbaar 
 
 
Ton Kappelhof 
4 juni 1997 
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Plaatsingslijst 
 
 
Bidprentjes, 1866-1980 
 
Boedelinventaris van het sterfhuis van Hendrik de Leeuw en wijlen Wilhelmina d.v. Adriaan Claassen 
van Engelen, 1732. 
 
Testament van Willem de Leeuw en Margaretha Vissers, 1782. 
 
Uitgifte van een nieuw erf onder Deuteren aan Hendrik van Leeuwen en Willem de Leeuw, 1788. 
 
Transport van een huis c.a. onder Deuteren aan Willem de Leeuw, 1791. 
 
Benoeming van Willem de Leeuw tot schipper op het noodveer van 's-Hertogenbosch op Vlijmen, 
1795. 
 
Schuldbekentenis van Fl. 900 ten laste van Willem de Leeuw te Deuteren, 1791. 
 
Stukken over de benoeming van Willem de Leeuw tot raadslid van de gemeente Cromvoirt, 1810. 
 
Akte van patent voor Willem de Leeuw als herbergier en tapper van gedestilleerd, 1810. 
 
Reglement op het noodveer 's-Hertogenbosch - Vlijmen, 1823. 
 
Erfdeling van Hendrik de Leeuw, herbergier te Deuteren, c.a. van de goederen van hun ouders en 
grootouders, 1829. 
 
Aantekeningen over inkomsten en uitgaven van A. de Leeuw, 1825-1865. 
 
Schuldbekentenis van Fl. 600 ten laste van Adriaan de Leeuw, 1841. 
 
Akte van koop voor Willem de Leeuw van een huis c.a. in Deuteren in de wijk Honderd Morgen, 1864. 
 
Brief van Theodoor uit Ronse aan zijn tante of moeder, 1867. 
 
Akte van verhuur van en deel van een huis in de Putstraat aan Guillaume de Leeuw, 1871. 
 
Herziening van de belastbare opbrengst van gronden van W. de Leeuw, 1875. 
 
Schrijfoefeningen (?), midden 19de eeuw. 
 
Register met diverse aantekeningen, ca. 1850. 
 
Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen door N. Anslijn N.Z., Leiden, 1845. 
 
Verzameling van rekenkundige voorstellen voor schoolgebruik door onderwijzers, 2de stukje, 's-
Hertogenbosch, 1855. 
 
Beknopte levens der heiligen voor iederen dag van het jaar, kerkelijk goedgekeurd, 's-Hertogenbosch, 
G. Mosmans aan de Markt, z.j. 
 
 
A.C.M. Kappelhof 
4 juni 1997 


