Cornelis Heijns.
Memorieboek van Cornelis Heijns.
Ravels, handschrift, 19e eeuw.
Ravels den 20 sten April 1793
Den waer inne genoteert is het gene hij van differente persoonen te
pretenderen heeft alsmede hetgene hij aan anderen debit is, den
ouderdom van sijne kinderen en voorders eenige geheugendweerdige zaken die hem ten tijde van dit kort en ongestadig leven
wedervaren zijn.
Voor goet gekeurt de scheyding en deyling die ik, C.Heyns nog levende gedaan hebbe onder mijne
kinderen.
Anna M.Heijns is geboren den 25 Meij An° 1788 's nachts ten 11 ½ uren. Gedoopt den 26 dito haren
Peteren is Peeter Huybs, de meter M.Catharina Adriaenssen.
2. Joanna M.Heijns is geboren en gedoopt den 15 april An°1790. Haren Peter Heijns de meter Joanna
M.Huybs.
3. Pieter Joannes Heijns is geboren den 21 Februari 1793 's morgens ten 5 uren. Den Peter is Jan
Francis Huybs de meter M.Elisabeth Heijns.
Nota. Desen Jean Heijns is opgetrokken tot dienst van Napoleon Bonaparte ingedrongen francen
keijser den nooit gehoorden tyran An°1812 den 20 9ber en naar vele gevaren en gevangenissen van
den Kazakken transporten honger en koude gesont thuis komen den 2 July 1814 's avons om 6 ure.
M.Elisabeth Heijns is geboren den 25 Meert 1795 's avonts ten 10 uren. Gedoopt den 27 dito haren
Peter is Adriaan Huybs de meter Anna Maria van Ael.
5. Adriaen Heijns is geboren en gedoopt den 2den April 1797. Den Peter is Peeter Aerts de Meter
Elisabeth Hoefmans.
6. 2de July 1799 smorgens ten half 6 uren is geboren en ten selven dage gedoopt Anna Catharina
Heijns den Peter is Peeter Andriessens de meter Anna Maria Beyens.
Den Koop masten sparren in de Gilseinse heijstraat door mij betaelt 13-11 st. Dit is van mijne
Grootvader C.Heijns zoon van P.H.Heijns.
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41. Beschrijvinge van 't eijnde der 18 eeuwse bij ondervindinge.
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35. Dimphna Dimmers
13. H.P.Huybs
Jacob van Oekelen
70 71 dinstboden
Laurijssen folio 69-0-0
Diens-boden gehuert in 't jaar 1799 tot half meert 1800.
Jasper Laurijssen voor knegt, wint 35 gts. en toedieningen.
Joanna Cornelia gijsbrechts, wint 16 gts. en toedingen.
Willem Wilbrorts van 18 junij tot half meert 1800 voor Scheper wint 10 gts.
2 hemden, 1 voorschoot, kousen, schoene kolen en socken.
1801. Jacoba schots wint 10 gts en toedingen.
Jesper Laurijssen A°1801 40 gts. toedingen en nog een sip. Seb. Huybs Scheper wint 2 kronen.
Verschoten voor Peer Huybs wegens 5.15 ½ nog voor een sip voor Bastiaen een paer kousen etc. 1
st. summe 7 ½ st.
nog wegens enregistrement van Testament. 5.163/4
hier op gehadt L france kroon
nog 1 huere van Bastiaen 6.5.0.
Dienstboden jaar 1802
Jasper Laurijssen de oude huer met kost.
Sebastiaen huybs 9 gts. en toedingen.
1803 Sebastiaan 12 gts. en toedingen.
1804 Seb. 15 gts. en toedingen.
1805 Seb. 18 gts. en toedingen.
1806 Seb. 25 gts. en toedingen.
1807 Seb. 30 gts. en toedingen.
1808 Seb. 35 gts. en toedingen.
1809 Seb. 35 gts. en toedingen.
1810 Seb. 35 gts. en toedingen.
De pastorije gekogt 1807 1 mey, toen betaelt 500 gts.
2e paye 1808 300 gts. ontvangen in jan 1800-98 fr. het
jaar 1809- in jan. 200 francs jan. 1810-200 franc, dese hueren zijn onder mij en P.Aerts verdeyld naar rato dat ieder betaelt heeft ik 1200 gts.
1808 betaalt
1809 1810 betaelt.
1811 1812 betaelt.
1813 1822
1825
Hebben aan deuren en vensters voor het jaar 1808 en 1809 betaelt 16 francs 50 centimes. gts. st. cm.
C.Heijns van de 1200 gts. 48 10 2
61 14 10
P.Aerts 48 10 2
61 14 10
110 5 0
Op 5 en 6 7ber 1809 den decker gedient en gelevert 300 dekbanden tegen 16 st. Item gelevert
hondert steen regt stry. Rekeningzegel en Diel Schots en moet op een ander geschreven worden.
Alsmeden voor den armen devoiren gedaan op dito wegen de Rijen een halven dagh hier voren -10als nog geweest naar Turnhout om raet en advies 0-10-0
9 8ber geweest op de convocatie van den amire een halven dagh 0-7-0
Notitie onsen Adriaan sig ongelukkiglijk hebben misgaan met Cornelia Andriessen op 2 April 1815 zoo
dient alhier gesegt dat hij nogtans den echten vader niet is want het den 6 februari 1815 geboren is,
en zij zelfs heeft bekent met meer aandere te doen gehat heeft en ben berijt dit alzoo voor alle
gerechten en op het woordt van Eeren en waarhei te verklaren desen 3 Meert 1816.
Verklaren het bovenstaanden waeragtig (get.) Adrianus Heijns.

Alsoo ik Cornelis Heijns, met mijn zwager Peeter Aerts op eersten October 1799 hebbe gedeijlt de
Renten, Obligatiën en Constante Penningen, ons bij onze ouders achtergelaten te weten: van mijne
en zijne vrome ouders welkers naerlatentheeijd in renten en verloopen intrest beloopt circa bij de 13
duijsent gls. als haef en 1900 gts. En de erfgoederen die wij bij leven van moeder gedeijlt hebben
waeren alstoen in weerde ten minste 7 duijsent gts.
Dus eene naerlatentheid van omtrent 22 duijsent gts., dus resteert ons niet anders als hare zielen en
die van onze Ooms die het grootste deel gewonnen hebben, gedagtig te zijn, deze goederen wel te
gebruiken om onse zaligheid hiermede te winnen.
Adriaen van Ginhoven, Smit,
Eene rente van 500 Capitael, den intrest drij gls.
drij st per cent.
1795 is betaelt vervalt 13 julij.
1796 97 en 98 betaelt: de wed. nog te goet 4-11-0.
1799-1800 De wed. te goet op 't jaar 1801 4-1-0 gehat een loopen raepsaet.
1801 nog gehat een fransen patacon en eenen haen.
1802 nog gehat 5 france kroonen.
1803 nog een veertel koorn 4-14-0.
1804 nog 1 dag met peert gewerkt.
1805 de weduwe te goet op 't jaer 1808 6-18-¼.
1806 op 't jaer 1809 de wed. te goet 4-14-1/4.
1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 voldaan en alles verrekent 1816 1817 Den inhout
der bovengen. rente afgeleijt en voldaan met Capitaelen en intrest desen 25 Meert 1818.
(get.) C.Heijns
79 de wed. gehat.
35 op rijs
105 van Bieën
140 28 st. hooand.
H.Huybs vragt beloopt 4-19-1
onder ons samen 6-8-6
gehat een loopen.
Wed. Wouter Luyten tot Hoogemierde.
Eene rente van 175 Capitael. Den intrest 3-10 het hondert, vervalt den 5 Junij.
1797 is betaelt 98 99 1800 1801 2-3-4-5 en 1806 is betaelt. 1807 en 1808 1809 1810 1811 1812 1813
1814 half betaelt door Ant. van der Zanden.
1815 1816 1817 1818 en 19 en 20. 21.
Ik voor mij C.Heijns Land Bouwer te Weelde waarom wordt Godt gekend:
90 2530
26 435
440
180
---2240 Ant 22 voor zijn paart 600
2240 Ant voor zijn paert 300
Goris Tomas. 10
Eene rente van 150 gls den intrest 3 gds per cento vervalt 26 februarij.
1782 is betaelt.
Deze rente afgelijt op 20 Febr. 1800. Dus hier van voldaen met den verloopen intrest.
Hendrik Huijbs.
Eene obligatie van 300 gls. courant nog van Hendrik te goet volgend obligatie. brief 38 gns.
Van Hendrik geleent 6-6 27 anno 1805 nog aan mij de-bet wegens hueren en van de koopceel 32 3½
nog van peirt 25
nog mutsaert

Adriaen Huybs aan mij van wegens uitkoop nog schuldig 756 1260 heb hierop gehad loopen koorn
som 12-7-2 van Adriaan Huybs 27 gls ingehouden wegen Jan Horsten vervallen 1° 1805 27-0-0
Adriaan nog debet 3 Loopen Koorn in dsen 20.0.0
Nog Adraan een Jan Horsten
Nog gehad te hebben 10 loopen Koorn a. 7 gls. de veertel des jaar nog debet 6-4-12
Adriaen Van Hees.
Twee renten eene van 750 gls. verval den 1 februarij
den ander van 450 valt ingelijkes 1 februarij den intrest a drij per cent.
1792 is betaelt 93 94 95 96
12 Germinal jaar 12 ontvangen 4-18-0
stem 1/2 dag gewerkt met peert.
nog ontvangen drie Fransche kronen.
1797 betaalt.
1798 1799 betaelt 1800 gehat 1 veertel koorn.
1801 op 1802 gehat 6 loopen à 4-6-0 veertel.
met peerd gewerkt bijna eenen dagh.
1802 voldaen en verrekent ...1803 betaelt.
Op 1803 gehat: 1 zeeuwse patacon en 1 nieue kroon
1803 betaelt 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811
1812 1813 op 1814 ontvang 8 gl. 1815
1816 op 1817 gehat een verken kost 16 gls nog 2 1818 20
1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827
Adriaen Lemmens a Hoohrmierde.
Eene obligatie van 80 gls. Hollants vervalt 29 September, den intrest tegen 3-10 het hondert 1790 is betaelt
91 92.
Deze rente is gequeten en den intrest betaelt op eersten Meeij. 1808
Jan B. van Nooten van mij C.Heijns het huis een polderken aan de kerk gekocht hebbende omtrent half November
1902 heeft op intrest gehouden 250 gls. 25 gls heeft
hij afgelijt op 7 9-ber 1813 dus is nog 225 gls a 3
percent vervalt te nieujaar den intirest is betaelt op
16 meert 1815 en nog afgelijt 12-10.
Gerekent met J/B. Van Nooten 36 36
het jaer 1824 bet 10 9
360 314
C. Van Hees op Jaer 1820
betaelt 16 gls.
Dionius van Oekelen.
Eene rente van 475 gls. vervalt den 1 sten Meij den intrest a drij dls per cent.
Dese rente gequeten en den intrest voldaen.
Hendrik Wouters, modo Peeter Adriaenssen.
Eene obligatie van 550 gls. Drois 1804 1805 1806 1807
1808 1809 1810 1811 1812 en 1813 1814 1815 1816 1817
1818 1819 1820 1821 1822 1824 1825 26
Op 1816 gehat 4 pont klaversaet a 13 st. 't pont op 't
jaer 1812 Peer te goet. 12-12 te goet op 't jaer 1812
13 gls. - -0
7½ pont klaversaet a 6 st sommen 1.13-0
Norbert Schots.
Drij renten de eene 500 gls. d'ander 350 gls. de ander 175 gls.
Vervallen de twee renten den lasten October de ander 7 junij den intrest drij per cent.

1792 is betaelt.
1799 betaelt en op 1800 te goet 5 veertels boekwij a
4-10-7 22-10-0
Betaelt 1800-1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808
1809 1810 1811 1812 en 1813 alles verrekent 1814 1815
1816 op 1817 22 gls. 41 st. 1817 is voldaen 1818 1819
1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827
1807 1808 1809 1810 1811
Op 1818 gehat in Koorn 5./17
Op 1809 gehat elf hondert banden
op 1810 oock deel banden gaht.
1811 Schots te goet 10 gls.
16-6
5
44
1
27 10
Joannes Wouters J.
Twee renten samen 425 gls. den intrest a 3-3 percent
vervalt de eene den 11 Feb. de ander 10 april 1786 is betaelt 1787 88 89 1790. Het weeskind
J.F.Wouters gegeven 2 veertels Koorn a. 5.16 0 en 2 veertels a 6 gls.
de veertel.
Het jaar 1791 92 93 94 95 96 97 98 99 1800 1801 is betaelt.
en naer rekening van 2 86 1808 is betaelt het jaer 1807
behoudelijk dat er nog schuldig blijft 18-18-0
paert ten ware bezondere redens dat den ouder daar
van geen kosten hadden als Bastiaen die bij mij lange
is onderhouden.
Het legitime paert is als er een oft meer kinderen ist de helft
Voor hem verschoten uit aanstellen 0.6-0. Item voor
bastiaen 3 mael geweest naar Turnhout in 't lotten
keuren en eens van de vooren voor verteer en verlet
1-16-0
Item aen den Secretaris Gerard: voor devoiren en eenen brief te schrijven 13-1-0
Aan denselven nog een koppen vette Capucijnen die ik
hem belooft had 2-5-1
Item aan onzen Maire P.Janssen voor de devoiren en
verschotten door hem gedaan 4-4-0.
Item aan Donnz voor een kerstenbrief 2-9-0.
Totael 25-0-1/2
Hendrik P.Huybs.
Een obligatie groot 300 gls. a 3.10. per cent nempt
cours 16 8ber 1800 nog is Hendrik schuldig 38 gls wegens dat den koop van de Driessen liep over de 300
gls. nog 32 - 3½ van de ceel
nog van 't peert 25 gls. maekt te saem 95-3 nog mutsaert gehat bij de Wed. jan bert ontvangen 6-6.
Gerekent op 6 april 1810 tegens Huybs van het boven
staende (uitgenomen vant ceeltje dat naergesien moet
worden) anders van alles tot alles den intrest het
jaer 1809 verrekent.
maar blijft Hendrik nog debet 89-2 st.
De weyden aan D Heyns heeft nog te goet 10 gls gehat
l loopen zetpatatten
Hierop 2 dagen met peert gewerkt. Item gehad 1 zeesen

patacon en 1 quartje
Item nog gehat 2 zeeuwen en 1 hollanse schelling.
Op 30 April 1811 ontvangen op 't bovenstaenden 20 gls.
nog 1 kar hout naar Turnhout gevoert
6 loopen koorn gehat somme 10.7.0.
Op 18 Meert 1811 gerekent tegen Sebastiaen Huybs die
bij mij gewonnt heeft tot dato deser in van 1801 af
tot zijne 18 jaren gerekent tegens het onderhoudt en
zoo van alles tot alles dat men bedagt heeft zoo dat
Sebastiaen nog trekken moet de somme van een en seventig gls. dito 71 gls.
Get. C.Huybs. Heyns
Sebastiaen Huybs
Betaelt hier op een en 3-1-1 oortjen
idem nog 3-1-0
idem 1 france kroon 3-4-0
Item nog van Hendrik
van mijn lammeren 38-18-2
Totael 48-4-3/4
Aan Frans Beyens op den
50 gls. en 15 france kroonen gehat
betaelt 15 france kroonen
van P.Goosens à Beersse
van den Os 100-7-St.
ontvangen 30 france kroonen.
nog betaelt 30 gls.
2 steen vlas en 5 mutsaerts.
Remedie voor het Ruye der schapen.
Wat tair en wat zoute boter warm en zagt gemaekt op
het vier en daar men niet dat de huyt schorft is de
wol weg getrocken en wel gesmeirt op de bloote huijt
en alle weken eens alle schapen te sien oft zij het
smeiren nodig hebben.
Remedie voor den rooden loop.
Neemt den doir van een eij wat Boomolie en wat van
een Cruij-noot te samen wat warm gemaekt en dan ingenomen.
Remedie voor het Loops worden der Koeyen.
Neemt wat schrapsel van eenen kopren ketel en geeft
se dat in.
Remedie voor een valling aan hand oft voeten.
giet pap van lijse-meel en flier bloemen in vers boter-melk in den nagel wel open gemaekt en gehouden 4
à 5 mael niew dat alle dagen daer opgeleijt, 1 em.
in regenwater is oock seer goet.
Blz.22 Schuld-bekentenisse
Aan Jan Aerts obligatie 100 Capitael
50 gls geschoten en gekweten
den intrest a 2-10 nog 17-5-6 debet.
Aan P.Segers een obligatie 200 capitael
100 gls geschoten.
nempt cours 10 ja. 1803 intrest 3-3-0

het jaer 1904 -5 -6 -7 betaelt en het jaer 1808 het
half jaer
schuldig oft gelent van Jasper Laurijssen de somme
45 gls 6 st. 67 oortjens.
2 Meert geleent van Xjs van Oekelen 9 nieuwe Croonen
een france croon.
De france kroon met nog 2 france gerest.
Irma 31-12-1/4
Blz.23 Nijs de Bie.
item hem geleent 4 kroonen nog 1 kroon van mij en
Sus Beyens item Nijs nog geleent 2-1-0 en 12 mutsaert nog 4 boter a-0-1/4 somma 1-5-0 hier ontvangen
van stalpaerts 7-2 st. Nijs nog debet 5-3-1/4
gekogt eenen bempt aan die van Maesdijk aanpalende
van de kinderen Jan Swolfs op de keirsbranding betaelt 19-15 voor hogen en rantsoen en wijnstroop
3-2-1 onder den Keirsen gelegt 0-7-0 den principalen
koop is 1 15 gls.
Aan Antoni Vloemans nog schuldig vier gls van 4 hoogen en een half kroon strijkgeld broeven van goedenisse enregistrement en ... moet ook alles nog betaelt
worden.
Alles is betaelt en kost in alles niet het hout
daarop staende in toto 75-7-½ st.
Blz.24 Voor C.Heyns ten laste der Gemeijnte geduerende het
jaar 10 R.F. Item op 25 Grumaire ten versoeke van den
maire geweest op de Convocatie ten eijnde het weder
in den thoren doen der klocken en verdere onkosten
tot herstellinge van den godsdienst 0-70-0
tot hiertoe overgebragt op 't an. 9.
Op 1 en 2 Nivose an X gewerckt bij den Maire tot Naersien der oude Sloten 1-1-0
4 dito ingelijks gewerckt eenen dagh 0.14.0
15 dito geweest naar Weelde over questie der fonciere
lasten 0.14-0
Pluviose 6 dito bij maire op de ontvangst der oude
klokken idem de 7 dito 0.8-0
18 dito 3vure gewerkt tot het opmaken van de Lijst
der gardes national 0-6-0
20 dito geweest naar Arendonck
21 en 22 dito geweest bij de ontvangst der oude
4 Germinal op convocatie gij den maire over Brig.....
Blz.25 Item 7 Meij geweest bij den maire om den prefect te spreken over het koopen der Pastorije 0.7
st.
6 Juni Geweest met A.Beyens bij den maire tot vereffening van mijn slot somma 0/7-0
Weg geweest naar Arendonck.
Blz.26 Tot hier gebrogt XI
Item 13 ontboden bij den maire idem 0.7-7
Item den 14 eenen dag! item ½ als Reparateur gewerkt
0-14-0

20 dito een ! dag tot ordonnancec van 't gemeyntenhuys 0-7-0
12 dito als Commissaris van 't Steenho 0.8.0
22 dito comparenen over het huis 0.10-0
23 dito comp Sondags en verteer 0-3
Frimaire dito geweest bij Wout Snijers
over het vereffenen der lasten van C.Dircken en
geest van der Steen
28 dito Convocatie bij den Adjoint. 0-10-0
Blz.27 30 frs bij den adjoint uijtgeschreven dan lijst der
Populatie
Item dien der mobilaire Contrib. 0.14-0
1808 dito een dag geweest naar Turnhout om den Prefect te spreken 0.1-0
22 ½ dito geseten op den ontfang voor den Pastoor 0-7-0
3 Meert Convocatie 0-10-0
10 Meert Convocatie over de requisitionairen 0.7
16-17 Dito convocatie idtem 0-12-0
22 23 en 24 meert ontboden tot het opnemen der pastoreele goederen 0-14-0
den 25 dito een dag tot het der gemeyntecas en pampieren gesogt nog een halven dag item 1-1-0
21 Mij een brief gedragen naar den maire van Arendonck
0.8-0
dito vacatie bij den maire 0.14-0
Blz.28 6 July geweest naar Turnhout om geld voor het Commisenhuijs 1-228 dito met Donné veerkt bij den maire Rekening naergesien 1-1-0
Augustus 2. idem gij den maire 1-1-0
6 dito geweest naer Arendonck over de Cantonale Rekning 1-1-0
29 dito nar Arendonck over de Cantonale Rekening hier
voren 1-10
Geweest naer Grobbendonck om de Pannen te verkoopen
1 ½ dag 2-20
Tot hier toe overgebroct op 't jaer XI.
3 voldagen 4den gewerkt bij den maire tot verandering
van den sitboek 1-1-0
5 voldagen ontboden bij den maire op de Reken. van A.
Pluym 0-7.
10 Vendemaire jaer 12 eenen dag geweest bij den maire
tot berading 0.14-0
2 Brumaire Convocatie bij den maire 0-7.
4 dito naer Weelde geweest voor den lasten 0-7-0
10 9ber bij den maire gewerkt over de contributies
van Weelde 0-10-0
20 en 23 id gewerkt om de heyvelden in de leesten te brengen. 1-8-0
Blz.29 22 nivose jaer XII een dag gepasseert bij den maire
0-14-0
4 pluviose bij den maire als municipaal Lit ontboden
over de Conscrits 0-7-0
7 dito met den Land-meter Gijs heijde geweest meten
0-10!-0
17 messidor als Reparateur aan de mobilaire matrice
gewerkt een alven dag 0. 0-10-4.

Thermidor 10 dito ten versoecke van den maire den
Sous-Prefet weest spreken om Kerk en Pastoor te mogen behouden 0-10½
15 dito op de convocatie van den maire geweest over
de voors. saken 0-8-0
fructidor 2 0 dito naer Turnhout geweest over de pannen voor t gemeyntehuys te verkoopen 0-7-0
20 dito naer Grobbendonck geweest met den kooper Nuyens tot inspectie 2-2-0
... die betaelt lig geld van de pannen 1-11-½
Tot hier overgebrogt op 't jaer XII
Frimaire jaer XIII
27 dito Convocatie bij den maire over de peelse straet
0-7-0
25 26 en 27 anno 1805 gesogt in de pampieren aangaende de heyde 2-2-0
28 anno naer Grobbendonck geweest om 't geld van de
pannen 0-14-0
Blz.32 Item 2 mael om saet naer Arendonck geweest tegens onsen maire 1-0-0
tegens den maire naer Antw. geweest 3 dagen 4-40
Naer Turnhout geweest om den Prefekt te spreken 0-70
Een present gedaen aan den Prefekt twee koppelen kapuinen betaelt door
Item naer Turnhout op ad idem bij van Genegten doen
verteer 0-8-0
ad idem verteert 0-5-0
2 en halven dag gewerkt op den Borg Rekening 1-15-0
2 keeren naer Turnhout tegen Mangalg 0-10-0
Nota. de specificatie jaer XII is van den niet ingebrogt als van hoppenbrouwers alleen.
tegens mangaly nog 3 reysen van Turnhout geweest te
samen 1-1
nog geweest naer Turnhout 7 mael. Somtijds moeten ½
dag blijven iderkeer 2-9-0
Naer Antw. en Arendonck en tweemael naer Turnhout.
4-6-0
betaelt aen van Genegten 4-14-2
Naer Turnhout geweest met 1 present en om eenen maire
nog aen gesonden 5-12-0
Blz.32 Verschot en gewerkt aan den Steenoven.
Aan P.Dirks betaelt 1-1-0
Jacob van Oekelen 3 dagen 2 nachten
Ik self 5 daghen 2 naghten
Aen frans baten 31-10
Ik 1 dag
Mutsaert gelevert 375 een pont speck Den Steenoven
30 julij 1902 gedaen met.
Blz.33 2½ dagh aen Steenoven in het afbreken betaelt.
gehat harden steen 1666 harden steen 900 gehat harden steen 800
6 7ber 4400 Ik
Blz.34 Vervolg van verschotten der armens middelen 't se-

dert het jaer 10 R.F.
Want ik het vorig memorie niet vinden kan
Vendemiaire an X
betaelt voor kleeragie en hemde voor joannes janssens -6-9½ nog aen 15 ellen hemd-lijvend. Voor de 3
arsen te samen met garen 9-4-1/4
Item gegeven aen Gertrudis Stalparts voor kostgelt
van 't kint Elisabeth van der flaes 6-4½ st. voor 't
welk nog is genoteert 6-6-0
Item aen een el lijnwaert tot een voorschoot voor N.
Wouters 0-7-0
Item aen het maken van 2 hemd 0-8-0 Dese zij aengenoteert in mijn memorie die ik weder gevonden hebbe.
Item Adriaen Donkers geleent 15 france kroon 180
Aan Bastiaen Marinus 6 france kroon meij 1802
Blz.35 Ontvang en uijtgeef voor Dimphone Demers.
Ontvangen van overschot van de naerlatentheid van
haer vader 38-4-3
Hetwelk ik voor mij gebruijkt hebbe nog heeft helena Demers mij geleent 54 gls.
1803 vervolg van Steenoven de A°1803 22 7ber gehat
harden steen 1000
En die betaelt aan hendrik van Loon gelt 28Gehat 7 Busselen vitsel à 25 in de bussel beloopen
met verschotten en loon Saldo justo 1-7-10 maer moet
kosten dat ik gehat en ontvangen heb.
Transport van folio 20.
Van frans Beyens een kar gehat van 50 st. nog 15 f
france kroon en nog velling planken voor een paer raden en 2 à 3 vellingen
hier op gegeven 16 france kroonen, nog 30 gls. nog 7
gls nog 4 steen vlas en 50 mutsaert samen. Item 2 karren planken uijt het 4-14-4
bosch gehaelt, met een kar naer Mierde geweest justato 94-1 oortje nog Eyer gelevert.
Nieuwen steenoven anno 1803
1802 12 7ber aen verteer vij van Loon 13½ st.
1803 1 anni Aan P. Dirks en Jacob.
van Oekelen gegeven 2-10.0
aan P.Dirks nog gegeven 3.10.0
aen van Oekelen nog gegeven 2.16-0 nog aen van oekelen
0.7/0
16 dito aen van Oekelen 1.12.
23 dito aen Jacob van Oekelen 3-6-2.
idem die aan P.Dirkx. 0.12-0.
Van Hendrik van Loon Schaerhout 56-0 van P.Dirks 24-0
betaelt van 't staengeld van mij Corn. Heijns 12-0
van Jan Snijers idem 11-0
feb. 5 dito aen Jacob van oekelen loon 2-2 st. 7 dito
aen Jean Vermeulen 6Aen Jacob van Oekelen een pont boter à 0-8-0
20 dito aen Jacob van Oekelen 4-8- item aen P.Dirkx
een pont boter 0-8

Van Corn. van Endhoven Schaerhout 15-10-0
feb. 26 dito Jacob van Oekelen 1 pont boter 0-9 Van
Corn. van Eijndhoven nog hout gekogt 17-0 Van Corn.
Dircken hout 9-10-0
is betaelt 20 meert aen jacob van Oekelen 3-3-0 15 dito aen Jacob van Oekelen 0-9 ½ 17 dito aen Jan Laurijssen 0-16-0 19 dito aen P.Dirks loonhout 2.12-½ 30 dito aen Jacob van Oekelen 3-3- nog in boter 0-9-½
26 dito aen Jan laureysen van 't kercken geld 1-11-½
aen jacob Nijsen een pond boter 0-9-3/4
Aen Corn Dirken op rekening betaelt van mijn 3-3 Jus
qu'a ici paiez ij compris douze florins pour mon bois
Environ 59 florins
4 meij met twee en mutsaert gemeijt 1-2-0
6 dito mutsaert gemeijt 0-7-0
mutsaert gemeijt een schof met kar en 2 man 0-10-0
Blz. 38 12 Mey aan P.dirks Loon 1-8-0 Mutsaert gemeijt 0-520 dito gelevert stroy aen de stal 84 st. dees jaer
Bastiaen Met kar
aen deze Smut voor sweerden en vormen 3-10-0 betaelt
aan P.Dirks 1-16-0 Dees zijn daglonen van Jacob.
Van Oekelen
van Ingnatius Huybs geleent 35 steen Den steenvormer
is gekomen Donderdagavond op On heer hemelvaart 19
Meij dagen die hij gewerckt heeft steenvormer
gewerkt
Aen P.Dirks betaelt 2-12-½. Aen Jacob van
Oekelen 2-11-0
Aen Jacob van Oekelen 3-18-0 Aen Peer Dirks 1-8-½
Aen Wouter Stalpeert werckloon 1-16-0
20 Junij aen Jacob Nijssen Loon 2-11-0
aan P.Dirckx 2-5-½ Aen Jan van Loon 0-12-0 gevoert
300 mutsaert van 't frans. van 't klerken 100 mutsaert gevoert musaert van 't frans
mutsaert van 't klercken van
Maria Stevens bos Aen P.Dircks Loon 1-4-0
Aen Jacob van Oekelen 0-9-0
Aen P.Dircks 1-4-0 Aen Jacob van Oekelen 0-9-0 Aen
Jacob van Oekelen 3-3-0 Aen Diel voor marmer 1 gls
hollans Aen jongens op in te dragen 0-5-0 Aen jan van
Loon werkloon 2-0-0 ik 2 dagen bastiaen 2 dagen item
Bastiaen een halven dag aen jan smits afgedragen in
't geheel 7-10
betaelt aan Jacob van Oekelen 1-11-½ Aen P.Dirks
0-12-0
Blz.40 Aen Hendric hoeks 1-4-0 Aen Wouter Stalpaerts 1-10-0
Aen Jean van Loon 1-10-0 Bastiaen ½ dag Betaelt aan
Wed van Ginoven 3-3-0 Gewerckt de afdragers met 22
dagen
V-VI nog ½ dag mutsaerts bijeen gevoert item betaelt aan Stan 15-1-¼ Aen Jean van Loon 0-12-0
Aen Jacob van Oekelen gekort op voor loon zijnen
staan 2-1-0 Jacob nog schuldig 1-3-¼ Aen P.Dirks
betaelt en ingehouden 1 gls wegens acquit
Jacob van Oekelen aen mij betaelt het restent van
den steen à 1-3-¼ alsmede betaelt de france kroon

van mij geleent te samen met het stroij van zijnen
moet in den winter nog eenen dag Item aan jacob verhaert zijn patrasvelt in den Gaard-hof, voor het binden van 400 mutsaert tegens A°1804 om met Erten te
mogen.
Beschrijvinge van het eijnde der aghtiende eeuwe,
voor het gene ik Cornelius heijns bij ware ooggetuigenisse oft memorie voor mijne kinderen en naerkomelingen hoe dat keijzer josephus den 2de naer doodt
van Mariatresia zijn moeder zaeliger gedachtenisse
de alder christelijkste Coninginnen, desen josephus
heeft beginnen te regeren omtrent anno 1785 met alle
ongodtvrughtigheid en Cloosters te vernietigen en ten
onder te brengen de bedevaerten aflaten processsiee-n
wirden verboden, hij maekte een placant over het contracteren des houwelijks, de kerckhoven wirden verandert, enz.
En volgens het wereldlijk de reghtbanken moesten verandert worden, naer in forma gelijk de france naer datum, heeft gedaen welcke Cantoen genoemt wird, waer
van naer maels meer zal worden gesproken.
De staen van Braband en andere heren van Capitalen
en van mere kunde en vervuld met iver voor het rooms
geloof en welsijn van ons Nederland hebben hun hier
tegens gestelt en regimenten en soldaten gewerft die
patriotten genoemt wirden en alsoo den kijzer joseph
ten dien tijde omtrent 1788 en 1789 oock oorlog hadde tegens den Teurck en daerom wijnig volck hier te
lande oft terhand hadde zoo hebben dan de Staten ten
eersten zeer voorspoedig geweest en in korten tijd
alle Brabantse steden en sterckten ingenomen maer gij
verloop en zoo zij quamen tot het Limborgse en Luxemborgse en dat de inwoonders aldaer oock seer keysers
gesint waren en hebben de Staten niet meer voorspoedige geweest en zijn gedwongen daer van af te zien.
En zijn alsoo de kijsers soldaten wederom in het Land
gekomen, Josephus heeft niet lange geregeert,
naer hem is zijnen broeder Leopoldus op den troon gekomen en heeft ook niet lange geregeert naer Leopoldus is zijnen Zone Franciscus de Croone op het hoofd
geset den welcken den naem heeft te zijn van goed
gedrage geloof en religie. Onder desen franciscus
is opgesten eene allegodelooste france Natie die hunnen wettigen konink en Coninginne heeft gedoot Aertsbis schoppen, bisschoppen en priesters den halsbijl
oft seker instrument genaemt Guilliotin doen passeren en aller wat geloof oft religie raektevoor zoovele in haer was vernietigt
Dese Natie als scheijnende te wesen de straffe Godts,
heeft ons Nederland ook in bedwang gekregen in het
jaer 1794 wanneer ik Collecteur van Eel was.
En alhoewel de eerste strengigheid van dese natie in
Vrankrijk onder eenen Robbespirre en andere ten jaren 1791 en 92 wat scheen gestilt te zijn zoo is nogtans die vervolginge van Priesters en geestelijken
oock begost te hernemen ten jare 1796 en sequentiën
in der voege dat alle die Eet van haat aen het koningdom en getrouwigheid wijgerden te beloven aen de

republique haren godsdienst teenemael mosten laten
en als schelmen en dieven wirden vervolgd de kercken
wirden gesloten en de vervolginge was
43 44 zoo groot dat nouwelijks imand eenigen bupliquen
godtsdienst dorste plegen, de priesters die in hare
handen geraekten, wirden in ballingschap gezonden enz.
En volgens het wereldlijk regiem wat heeft men in 't
jaer 1798 en 99 al niet geleden wegen de requisitie
der jongens, ouders en kinderen heeft men van vreese
en segerijn zien uijt teiren en te niet gaen (heeft
geduurt tot anno 1814) tot wanneer Godt zijn genade
aan het Nederland heeft bewezen.
45 46 Omdat oock de ouders en naestbestaenden voor deze
jongens aengepakt en vastgehouden wirden en hun goet
verbeurt en door miliaire gedwongen wirden, ja borgers oft gijselaers in hunne plaetsen genomen. Adriaen Lurinckx in den Eel alhier heeft eenige dagen
als gijselaer tot Turnhout geseten ik zelfs heb hier
oock voor gevreest en verschijden nachten en eenige
dagen mijn huijs verlaten; maar wee wee die jongens
die in hunne cotten en honger en vuijligheid vergingen in Ano 1798 1799.
En volgens de administratie der gemeijnte den dorpen
de oude regtsbanken wirden teenemael vernietigt de
Schouten schepens en secretarissen wirden afgeseth
5-6-7 oft meerdere dorpen tot een geregts-banke genaemd Canton geleydt hetgeen een aldergrootste kosten
was besonders voor de kleijne gemijntens gelijk Ravels.
wilk nu nog een wijnig spreken van het jaer 1799 en
voor eerst wat harden winter dat men heeft gehadt te
weten dat alle veldvrugten van koolen, slooren teenemael bedorven zijn en het koorn zoodanig bevrosen dat
er in het laatste van Meij nog weijnige hairen te
zien waren en te half Augustij maaijden met het eerste koorn en ik heb es nog zien maeyen op den 2den
7ber den oigst was ook zoo slegt dat vele eckers hun
-46 47 - zaet niet weder gaven de dierte van het graen
was voor den oist groot te weten van het koorn 7-8ja 9 gls. stelt het hem wederom al tot dierte.
De boter door den geheelen zomer niet onder Seven st.
te bamis 8 ½ st.
Den Godsdienst in anno 1799 circa Bamis weder wat
herstelt zijnde, zoo dat de Pastoors en vicepastoors
in kamers en verholen plaetsen wederom begonsten
dienst te doen, hetwelck door de vingers wegens de
gendarmen wirt gesien, hetwelk alsoo heeft gecontinueert zonder nog in de kercken het Sacrificie te
derven oft mogen doen tot heden 12 Julij 1801 en kan
nog al lang blijven duren.
Maer de Misse en Lof zonder Sacrificie wordt door de
keuster en zangers nu al 't sedert een halfjaer in
de kerck gesongen, selcken dienst Borgerlijken dienst
wordt genoempt.
De onrechtvaerdigheid die in dese droeve tijden moet
voor goet erckent worden niet tenemael achter te laten is onbeschrijfbaer.
De goederen der geestelijken en wereldlijken die niet

teenemael aen hunne wetten voldoen, wirden hun afgenomen, de Tinden vernietigd. kloosters en broederschappen vernietigt en kercken, beneficien en fondatien verhogt en de priesters die den Eed doen, moeten
dese verkoopingen in gevolge de constitutiën voor
goet erkennen.
En hoe menigen mensch sig met het koopen van eenige
van dese goederen 't zij hoeven, Erven, Bosschen,
boomen oft andere Effecten die sommige niet het tiende van hun rechtveerdigen prijs en gelden en waarmede een ontalrijke menigte van baetsoekende en wereldse menschen verlijd worden, tot hun verderf, en een
tweede onrechtveerdigheijt die in desen tijdt oock
niet geacht wordt is dat: Bijnaer eenider weijgert
oft ten minsten uijt steldt zijn schulden te betalen
alle welcken handel een oprechten Christenen te betalen
alle welcken handel een oprechten Christenen en godtvresende siele doet zuchten en weenen siende in desen
tijden besondelijk waer gemaeckt de woorden Christi
dat er vele geroepen zijn en luttel uijtverkoren en
dat hem wijnige menschen sullen ingaen.
48 Dat de ontstichtinge aen den onbesmetten dan dienen tot verbeteringe en meerder oplettentheijd, en
alsoo de enige poorte ingaende sig onthoudende van
alle onrechtveerdigheijdt en begeerlijkheijd door
dien smallen weg vinden het eeuwig Leven. Amen.
Rechten aengaende Testamenten gedurende de france
République.
Mondelings advis aen mij gegeven door den Advocaet
Lemmens.
De getroude geen kinderen hebbende, kunnen alles
aen malkander maken. 't zij in tocht oft in eijgendom zonder exeptie. De getrouden kinderen hebbende
kunnen malkander niet maken 't zij in tocht oft eijgendom, dan ten hoogsten een tiende deel, het voordeel heeft bij desen tijdt geen plaets.
De ouders zijn niet magtig het een of het ander kint
in eenige manieren te bevoordeelen, niet tegenstaende wat reden haer mogten moveren alsook niet eenige
andere persoonen hare neven nigten oft eenige andere bloetverwanten maer moet gedeijlt worden volgens
den regel ab intestato.
49 't vervolg van steenoven A°1803 begint 7° 40 ontvangen op 1050 vitsel van P.Snijers 3-6½ vermeulen
eenen Schelling ingehoudt op genotend petrassen...
Vervolg van Renkening d'An° 1806 25 meert twee halve dagen op den Schoolmeester 0-14-0
Transport van folio 22 Jasper Laurijsen. Jesper volgens Rekening van 17 Meert 1806 had van mij te goet
van huren en geleent geld 172 16½
En naer hem niet voldaen te hebben te Mey 1808 hebbe hier van intrest belooft tegen 50 st. het hondert
nempt cours te meij en vervalt te meij 1809 het eerste jaer.
hier is op betaelt als volgt 8-15 1/4
nog 6-1-0 nog 1160-½
nog betaelt A° 1814 2-15-0 nog op 22 feb. 1817 (

staet folio 69) 6-8-0
Oo 27 7ber 1828 intrest betaelt 1825 en 1826 en 4-0
½ op rekening.
Rekeninge tusschen mij, frans Beyens en Jan B. van
Loon en ...
Te beginnen 't sedert dat wij opnieu in Compenie begonst zijn den 8en junij 1801
Ik C.Heyns verschoten aen Graen 51-1½ Item jan B.
van Loon en f.Beyens 7ber 60 zeeuwen ... Item
hendrik huijbs gehat 6 loopen meel a 6-16 de veertel
Hendrik van Leent 1 veertel 6-16 P.Beyens Wildert 5
loopen 6-16 de veertel
Ik selfs gehat 6 loopen 6-16 de veertel Ik selfs gehat 6 loopen 2 st. a 7 gls. de veertel Item P.Andriessen 3 loopen a 5 gls. de veertel Cornelis Dircken 6 loopen à 7 gls.
49bis Adriaen van Hees 't veertel à 7 gls. Wed. Smits gehat 6 loopen à gls 7 frans Beyens gegeven 3 schellingen Item gedaen 1 rijse naer Turnhout 1 naer Mierde
11 Thermidor Item 1 rijse naer Turnhout Hendrik Huybs
gehat 6 loopen meel a 6-12 P.Andriessen 2½ loopen
keur 6-12 Adriaen huijbs 3 loopen keur 6-12 Ik selfs
gehat 7½ loopen keur 6-12 de veertel. P.Beyens Wildert gehat 3 loopen keur 6-12-0
Ik gehat 6 loopen haver frans voor mij betaelt 8 st.
hollans
Item nog 1 veertel haver en twee broden te samen met
voor 10 st. goet 4-17-0
Item gedaen 1 rijse naer Turnhout
een rijse naer den Pael te saemen 1-11½
messidor 2 dito
Item eens tot den Schijt hoek 0.14-0 Item hagat een
half kroon 0-0 Item 2 veertels meel gehat à 6-6 de
veertel. Item gedaen 1 rijse naer Turnhout.
Blz.50 Item gehadt 2 lopen haver à 1-16 Item eijgen gelt
getaelt aen den prefet 1-8 Item 2 rijsen naer Mierde Item gehat in gelt 1-81/4
13 Messidor Item 7 loopen meel à 5 16 keur. betaelt
Wed. Smits 6 loopen keur 5-16 op 15 st. naer Goris
Dirken 6 loopen keur 5-15
ont. 7-2 st. A. van Hees 4 loopen keur 5-16 P.Andriessen 3 loopen keur 5-16 Wed. C.Huybs 2 loopen keur
5-16 Item hebben gelevert een half loopen en ½ quart
koorn Item een rijse gedaen naer Mierde.
24 Messidor 1 rijse naer mierde 1 naer Turnhout. Item hebben gehadt in gelt 1-7-0 Item heb hehat in
gelt 1-7-0 Item nog voor 16 st. hollans zout. Item
nog haver voor 38 st nog 3½ st. Item 1 rijse gedaen
naer Mierde 1 naer turnhout Item het voeder van frontain is betaelt.
Blz.51 Item gehat in geldt 1-8-0 Item nog in gelt 6-12-0 Item in broot 2-9-½ Item van 't gemeyn gelt gehat 3
eeuwen Item bij het gemeyn koren van mijn eijg en geschut 7 veertels - noh zes loopen. Item betaelt eij-

gen gelt in de Cramerije van vertert liggeld en een
half verteel haver voor frans te samen 4-7½ Item hehat 7 loopen meel keus 6-0-0 Item van mijn eijgen bij
't gemeyn geschut 2 veertels. Item gedaen 2 rijsen
naer Mierde Item 1 en 8 st. betaelt eigen gelt voor
een karvragt aen m van Bladel Item nog eijgen gelt
betaelt aen 9½ d Loopen koorn 18-4 Item gehadt en
gelt 1-8-0 Item gehat 7½ loopen meel keus 6- Tot hier
verrekent op 2° 1801 maer ik vind nog goet 1 loopen
boeckwij gehat 10 zeeuwen voor den meulder 31-10
32 12
Blz.52 Item op 7° 9ber 1801 betaelt eijgen gelt aen 5½ veertel koorn in den hert en aen 6 veertel a Turnhout te
samen 64-4Item frans met mijn peert gedaen een rijse naer Tilburg, ik een a Mierde. Item frans met mijn peert naer
Mierde. Ik een selfs naer Mierde. Item frans met mijn
peert geweest 2 rijsen naer Mierde, selfs mijn koren
die keer een veertel mede genomen. nog een loopen 1/4
dat tot Mierde lagh
Frimaire 11 ditot frans met mijn peert geweest naer
Mierde 2 rijsen, ik een rijse naer Tilborg. Item selfs
met peert en karre geweest naer Mierde. Item gehadt
van 't koorn van de Caplaen drij veertel in eigen
gelt betaelt loopen 3 veertel.
Item gedaen een rijse naer Mierde
Item gehat
Item eigen gelt verschoten ad 7½ veertel
Boekwij van J.B.van Gils 33-15 ct.
21 Pluviose gedaen 1 rijse naer Mierde.
Blz.53 Op nieu haeling van graen 17 feb. 1802
1802 17 feb. verschoten eijgen gelt aen onkosten en
verteir te samen 4-3½
Eodem die eijgen gelt verschoten 25-2
27 dito verschoten eijgen gelt aen onkosten van en
verteer 3-13-2
Item met mijn karre een kar gehaelt naer Turnhout.
Item gehat van 't koren van den Caplaen 6½ loopen.
6 meert verschoten aen en halen van een kar
koorn 10-1. 12 dito met kar en peert geweest a Mierde 1 nog 1 rijse naer Mierde waer van vier en ½ veertel van mijn eijgen
Item betaelt oft te goet van en aan A. Nootens Col°
1 veertel boekwij 5-2-0 en nog 2 st. aen P.Huybs op
't ...........Item aen 6 veertel koorn a 6-5 met 10
st. verteer te samen 38 gls. Item een vragt gedaen naer Mierde. Item een rijse naer Mierde gedaen.
Item
Blz.54 Verschoten eijgen gelt van een kar koorn 40-13½ st.
Item in verteir en onkosten 4-0-0 bij boogers geleent
49 gls. van min gelt voldaen. Item een ½ loopen koorn
a 6-2 de. Veertel gehouden voor mijn eijgen 0-15-½
Item een rijse naer Mierde. Item een rijse naer Turnhout. Item aen onkosten en verteer en koorn 3-19-2.
Item aen konisten en verteer en koorn 3-19-2. Item
gegeven van den armen 12 france kroonen 2 tot betaling

der Thinden moet door mij 40-0½ st gerestitueert worden de reste door de Thindens.
22 April aen P.Huybs voor 2 veertel koorn en 1 veertel boewij 20-10. 29 dito geweest naer Mierde gehat
62-11 st. honnans ons peert te betalen nog 3 en 3 hollans. Item met 53 1/4 veertel Boekwij geweest naer
Oosterhout van hier mede genomen. Item de paspoort
0-10½. Item ontvangen 31-12½ hoolans. Item nog ontvangen courant gelt 70-10-0.
Blz.55 nog ontvangen 26 gls hoonas mijn koorn geleent aen 't
gemeijn is voldaen. Ik gehat 2½ st. Peer aerts 2 koffie boonen
Eijgen gelt betaelt 61-1½ nog in onkosten 3-½. Deze
sommen 75-2 st. zijn aen mij niet verrekent of betaelt.
geleent in de Zwaen 36 eijgen geld, verschoten 3-7-0
gehad 15france kroonen gehat in haver erten en gelt
85-5-0 nog 50 zeeuwen a 3-0-½. Item frans Beyens v
voor mij betaelt aen P.verspreeuwen 10 loopen koorn
à 95-10 't veertel gehat in haver erten en een
nieuw van C Dircken 85-15-0
Blz.56 Nieu Conventie in vlas etc.
1 nivose aen den Prefect 1; 12-2 op 't Comptoir -0-16
3 dito aen Prefect 0-11-12. 3 7ber 1802 met kar en
Peirt naer Turnh 28 dito naer Mierde: samen 2-0-0.
31 dito aen Comptoir en verder verteir te samen 2-3-0
1803 09 gehalet een kar koorn. gegeven aen Prefect
comptoir ontlasten van Achuit 4-2-0
12 dito aen l steen vlas 26-8-0. Eodem die met kar
naer Turnh 1-0-0
19 dito aen 2 certificaten aen prefet meijt en Comptoir te samen 6-6-½. Item met mijn kar naer Turnhout
1-0 samen 56
Blz.57 21 dito met kar geweest na Mierd 1-0-0. 22 dito aen
Prefect 3 certificaten 3-10-0. Item aen P.Aerts 1
vragt van Turnhout 1-14-0. 25 dito kar vragt naer
Turnhout 1-0. 27 dito kart vagt naer Mierde 1-0. 28
dito een kar vragt naer Mierde 1-0 genomen een veertel Boekwij van
10 dito gegeven aen 2 steen vlas 19-5 aen paspoort
0-9. eijgen geld betaelt aen vlas en aen paspoort
0-9. eigen geld betaelt aen vlas en aen prefect
14-3-2. dito aen verteir toen wij niet gekregen hadden 0-14. 19 dito een rijs naer Mierde. 26 dito gehat 1 steen vlas a 266-0. 26 dito aen verteir b c
2-10-0
Blz.58 Betaelt aen Boogers gemijn geld 16 steen vlas a 2-11
som 49-60-0 nog gegeven aen vlas gemeijn geld 36-0-0.
Verschoten ik en frans 28-5-¼. Meert 5 dito Betaelt
van ons 2den aen 4½. Veertel Boekwij. Veertel Boekwij 32-4-0. Van mijn eijgen aen ontlasten van Acquit
1-2-0
Van 10 tot 17 meert gedaen 2 rijsen met kar naer
Turnhout 1 naer Mierde 3-0-0. Gehat een quartier.
.........het verschot aen vlas aen mij voldaen
op 12 glns naer. het verschot aen kosten van attes-

tatie en pasoort voor vlas is 12-4. nog verschoten
aen prefect en meijt 1-10-4
31 meert met kar geweest naer Turnhout toen verschoten 0-16-½
Blz.59 21 dito geweest met kar naer Mierd 1-0-0. 16 Germinal jaer 11 met kar geweest naer den hert en niet
konnen laden 0-10-0. Item nog een rijs naer Turnhout
1-0. Item nog een rijs naer Mierde 1-0-0. Item naer
Tilborg geweest met 2 mud kooren 2-16-0. Item betaelt
ad 2 paspoorten tot Mierde 1-1 12 hollans: 1 florial
Item betaelt aen aquit ontlastn en verteir te samen
6-1-0. Item met kar geweest naer Tu. dito met kar geweest nar Mierde 1-0-0. 2 April met kar geweest naer
Turnh. en naer Mierde 2-0-0. Mey 2 dito met kar naer
Turnhout vlas gehaelt 1-4-0 toen verschoten 1-5-½.
2 dito gehat van 't gemeijn 2-16-0. 3 dito een rijse
met frans naer Mierd 1-0-0. 7 dito verschoten 0-5-¼
Item gehat 3-10
Blz.60 10 dito een rijs naer Turnhout 1-10. alstoen verschoten 0-13-0. Tot hier verschotten een karvragten verrekeckent, behoudelijk 75-2- fol 55.
Item kind. Huybzs 3 karvragten Cornelis Heijns karvragten naer Mierde. Naer Turnhout. 16 meij eijgen
geld aen ontlasten van acquit met 1 quart haver aen
van Leent 6-08-0. Gehat 4 brooden 2-3-0 nog
zout 0-14-0. nog brood 1-1-½. nog geld van H huybs
1-0-0 Hendrik nog schuldig 2-2. verschoten uit halen
van vlas 17 st. Ik verschoten op 75 2 4 9ber 55
gehad heg ik nog te goet 60-18-3/4
52 hooans moeten ik en frans nog hebben van 't koren
ten zijn gelegen.
Blz.61 22 junij ik fahat 6 loopen meel à 7-18 de veertel gekogt. Julij 20 dito gehat 6 loopen 6-10. Item verschoten 1-2½. 5 Augustus 1 rijs naer Meiren 0-12. 10 dito
geleent opt gebrogt van 't gemeijne 7 loopen. Item
nog een loopen. Gemeijne geld gehat 1 half kroon. Tot
hierto alles verrekent. 27 7ber 1803 een karvragt van
18ber 1 na mierde 1-0-0. 1 dito een rijse naer Mierde
1-0-1. geleent 5 veertels koorn. betaelt aen Swinnen
oock op korting 99-10-0. 20 dito aen Wilmsen oock op
korting 99-10-0. 21 dito nog gegeven om onkosten te
betalen aen jan van den Borne van paspoort en weg
brengen van hop 21-0-0. Eodem die een karvragt naer
Mierde 1-0- Item naer middag nog 1 rijs 1-0-0.
24 dito een kar vragt naer Mierde 1-0-0. Item naer
middag nog 1 rijs 1-0-0. 24 dito een kar vragt naer
Mierde 1-0-0 toen mede gebrogt 3 kisten suyker 1-0-0.
Blz.62 6 dito betaelt in voldoening van mijne agterheid en
daerboven 154-5-¼. Eodem die het mutsaert geld 1-15.
Item heeft frans nog ingetrokken van da ik Cors Dircken geleent had 6-10-½. Item heb ik verschoten aen beyens 0-15-3/4. 3 dito het mutsaertgeld 110-0. 4 aen gelent 15 3/4 st. tot hier betaelt
307-7-3/4. Dito nog verschoten 2-18-½. gehat 6 veertels koorn van jaan Beyens 5-15 de veertel. Verschoten voor verteir 1-8-0/6 1804 betaelt oft ge-

geven 4-14-½. geleent 1 veertel koorn: 15 dito een
rijs naer Mierde 1-10. 19 dito een rijs naer Breda
met 6. eodem die een rijs naer .. veertels Tarwe a 5-5-0. Van Joos hendrickx te goet 12-½ st.
Blz.63 Rekeninge tegens mijne gecompagneerde vervolgende
volgens rekeninge van 29 meert 1801.
Ik C.Heyns verschoten en verdient sommen 16718 en 20 Zeeuwen P.Janssen idem 6-10-1. Frans Beyens idem 290-12. Jan B. van Loon idem 347 1-0.
gelevert aen
Vervolg van Rekening tusschen mij, frans en eenen
ongenoemden. 1804 isten februari gehat van 't gemeijn 100 gls courant. voormaels nog
100 gls. honnans. Item ik nog gehat 3 france
kroonen . Mangulij genoten op den Loon
Van de hoppe hollnas geld 99-3 st. Item nog in
vorige zaken . vergeten dat Manguly heeft ontf.
van P.Toonen 17.10.0.
En nog voor hem brood betaelt 1-13-0.
Blz.64 Ik nog gehat 25-14-0 brabants courant. het laatste
van Ventose 2 rijsen naer Turnhout en een naer Mierde met kar en peert met 7 st. aen teekenen en aquit.
Germinal 7 dito een rijs naer Mierde met 3000st.
vlas. 14 dito 1 rijs naar Mierde en een naar Turnhout,
ik nog gehat 7 zeeuwen. 21 dito geweest naer Turnhout
met kar en niet kunnen laden.
Floreal 1 dito 600 st. vlas gehaelt naar Turnhout.
toen betaelt aan aquit en teekenen 10½ st. Item gehat 1 veertel koorn van mijnen zolder nog gehat 10
loopen koorn. gehat 1 kroon eijgen geld betaelt 64-0. item gehat 2 loopen koorn. 13 floreal aen aquit
van 600 st. hop en verteer te samen 1-8-0. 19 dito
een rijs met hop naer Mierde. nog 1 rijs naer Mierde
met vlas. aan aquit. Eijgen geld en aan sus gegeven
4-0-½.
Blz.65 5 Prairial 1 rijs naar Mierde met hop. 12 13 praerial
naar Breda geweest met circa 700 st. hop en betaelt
aen paspoort en teekenen van 't gemijn hollans 4-13-0
de vragt aan hol 15 st. de 100 st. som 5-5-0.
Hier op van 't gemijn gehad 9-18.
van 't gemyn hollans 9-9-0.
dat mij nog 9 st. zouden komen. Stem gehat en genoten het gelt gehaalt tot Breda van de hop op 4 kroonen naar die ik aan frans, gegeven heb.
18 dito een rijs naar Mierde met vlas. verschotten
en betaling tegen malkander verrekent en salvo genomen dat ik 164 gls hollans heb ontvangen van de
van de Van den Eynden karvragten heb ik nog te goet.
gehat of geleent 7 loopen koorn van onsen zolder. Item nog 9 loopen (nog twee loopen). Item nog 4 loopen,
item nog 5 loopen. Item nog 1 loopen nog 10 loopen,
nog l geleent nog 2 loopen nog 2 loopen nog 5 loopen.
Blz.66 Item nog 2 loopen nog 1 loopen. weder gedaan 3-3/4
veertels. Item weder gedaan 5 loopen quaert tot
hiertoe alles verrekent maar vinde nog te goet dat
hop 164 gls te hog is genomen circa 8 gls. gelevert

2 loopen koorn 3-3-0.
Op 3 frimaire verschoten aan onkosten van declaratie aquit 8 c. 2-7-0. Item gedaen een rijse met een
kar hop naar Mierde 1-0-0.
Item een rijs e ad idem met vlas 1-0-0 item een kar
vragt naar Alphen met 83/4 tarwe. 22 7ber 1804 gegeven tot Turnhout aan Sus om tarwe te betalen 29-8-0
gegeven aan onkosten van aquit 1-11-2.
een kar vragt naar Turnhout 1-0-0. Item betaelt aan
aquit en verteir 2-3-0. 14 dito een kar naar Mierde
een naer Turnhout 2-0-0.
Blz.67 28 dito nog een rijs nar Mierde met hop 1-0-0.
verschoten aan de meijt van prefect 0-14-0. 27 dito
een rijs met kar naar Turnhout 1-0-0. 30 dito gehaelt een kar koorn nar Giel. toen verschoten 2-17-0
nog komt mij vant mijn koorn 0-9-0. gelevert voor
peert 27 st. hoei en een quartier haver. In geld verschoten 2-11-½ nog gelevert 100 st. hoei en 25 st.
Item 2 loopen koorn gegeven. Item een rijse naar
Turnhout 1-0-0.
12 Meert verschoten aan de declaratie en meyt 2-2-0
gehat in gelt 17-17-0 gelevert 85 st. Hoey. gelevert
34 st. hoey. in gelt betaelt aan P van Gestel 1-93/4. nog 21 st. hoey.
Blz.68 nog gehat 2½ france kroon 8-3-1/8 tot hier alles verrekent en met Mangily in quam. van mijn eygen betaelt
aan aquit 0-15-3/4 van verteir onderwege 0-8-½.
Item 2 rijsen met karre naar Turnhout. 1 rijs met
koorn naar Mierde heb nog gelevert een vat koorn dat
er te kort was voor P.Aerts 2-0-0.
Blz.69 7 frimaire eenen dag zitting gehouden tot ontvang
der agterstellen 0-12-0.
Transport van fol.22
Aan Jaspar Laurijssen schuldig van hueren enz. 17216-1/4 heb hier van gelooft voor intrest 2-10- sedert mey 1802 van t hondert, dus alle jaren
4-61/4. Hier op betaelt 8-14-¼ Hier op betaelt
8-14 ¼. nog 6-1-0 nog betaelt 11-0-½ nog den 17
juny 1813 10-10 3/4. Dus op desen 1813 betaelt op
het capitael 14-15 ¼
nog betaelt 10 9ber 1814 1-2-13.
op 22 feb. betaelt 6-8-0. op 8 juny 1817 aan Jasper
9-12-1. Op 7 Juny 1818 voor hem aan stier betaelt
24-6-½
Op 20 feb. 1825 nog gegeven 9-0-0.
Blz.70 Devoiren en vacatiën voor den Armen.
An 11 3 dito namiddag mandelijkse vergadering op onsen bureau 0-7-0. 5 dito geweest naar Turnhout op te
teekenen eenen act van reclamatie. 0-14-0. 10 dito
geweest op de vergadering van den Bureau 0-7-0. 17
floreal geweest naar Turnhout tot het teekenen voor
Bonaparte als keyser 0-14-0. Bij den maire op moeten geven mijn Signalement age qualit enz. 0-7-0:
id furctidor 3 dito met pampieren naar Turnhout geweest die seffens door Donnez in de perfecture moesten ingebrogt worden 0-10-0. 4 en 5 fructidor

te samen 2 dagen gewerkt bij den maire om uijt te
maken alle verouderde schulden van den armen 1-8-0
Primaire 15 dito om karren rondgegaan om mutsaert
jaar 13 van den kaverberg voeren 0-7-0. 16 dito Biljetten gemaakt om eenieder zijne schult aan den armen te komen betalen 0-10-0. 30 dito een dag zitdag
gehouden tot ontfag der agterstellen 0-12-0.
16 Frimaire een halven dag zitting ad idem 0-7-0.
Enige andere memoriën.
1813 1 July betaelt aan de wed. Jan aerts 2-1-0 en
ingehouden wegens kuyper 7-19-0. te samen 10 gls en
volgens rekening tegens haren zone Bert was het 10
gls en stuyvers.
1813 Antoni Laurijssen wint 12-0-0 gegeven
aan een ....ent 6-10 hollans. 1813 Jacobus Jacobs
vervallen te half meert is betaelt op 5-10 naer hier
op gehat 5-45

Cornelius Heyns zoon van P.Joannes Heyns is getrouwd den 25 Januari 18 5 des morgens om agt uren
met Maria Theresia Brosens. Ik was dertig jaer en
zij 28 jaeren out. Ik trok naer den heykant zonder
oist maar ik kreeg van ons volk een koe en hijkar.
Blz.72 Memorie van verschotten en devoiren in meert 1799
voor Adriaan Wilms tot hoogemierde verschoten aan
den advocaat van genegten 2-8-0.
Idem voor denzelven wegens verteer en aen eenen zegel 1-14-½
Item voor dese zelven 2½ dag devoiren gedaen tot Arendonck en Turnhout. te samen 1-15-0. soma totaal
5-15-½. waarop hebbe gehat een loopen Erten en 10½
geldt dat hij bij Ad. beyens op het bedde verloren
hadde.
Dese voldaen.
Memorie wegens den Emprunt forcé
hebben van den overschot deser penningen betaelt
voor de gemeynte 27 gls. nog rest bij mij een kron
maer hebbe niets gehad voor alle mijn devoiren te
deser gedaen. Hendrik huybs agent heeft zijn korte
niet betaelt.
Blz.73 1799 20 meert verschoten 13-4-3/4 oortjens op onsen
borgemeester boek om 50 gls te vallen te hebben om
te geven aen onsen ex schoutet.
Op 10 vendemiaire jaar 12 3den 9ber 1803. Zoo heeft
den maire adjoint en den raet municipaal aen mij belooft op het woort van eeren, dat zoo ik het huis
voor de commiesen wilde opbouwen, dat in geval het
bij onagtsaemheid der commisen het huijs zoude afbranden dat de Gemeynte het in donsideratie zoude
nemen ter concurrentie van 300 guldens.
De geassembleerde leden van den raet waren J.B. Va n
Loon; C van Eyndoven; Van Hees; J.C.Hoppenbrouwers;
C.Aerts; C.Heijns en A.Van Nooten.
c michilsen hebben aan mij het ook alsoo belooft.
Blz.74 Schuldig aan P.Aerts 11-10 van schaerhout opt hof

aen Josephus van Eyndhoven 15 veertelen haver a 217-5. somme 42-15-0.
Op 18 meert 1917 Sebastiaen Huybs in qualitijt als
momber van zijn minderjarige zuster als voor sig s
selven.
Aen frans Beyens gelevert 1818 Evie stroye a 2-3-3.
nog gehat in waren en arbijtsloon -0-17-½.
Gerekent en gedeylt met Peeter Aerts op 1 8ber 1799
van Renten obligatiën hueren en van alles
dat wij met malkander te stellen hadden wegens de
naerlatigheid van onse ouders zoodat ik nog schuldig
blijf aen mijnen Swaeger de somme 440-15 hetwelk mij
komt voor de helligt ben ook nog schuldig van Scheydinge van Erfgoet 50-0 eygen geldt
Actum als boven
C.Heyns
Den ondergerekent bekent van bovenstaende alsmede
van alles dat wij met malkander te stellen hadden
voldaen zijn.
actum Ravels 12 januari 1801.
P.Aerts.
Blz.76 Gerekent met P.Aerts van hetgene mij met malkander
te stellen hadden tot den dagh van heden van het gene ik van moeders gehadt hadde en van de rekening
van 6 April 1794 nog schuldig was de 100 gls die hij
gehadt heeft van den meulder en van alles tot alles,
zoo dat ik nog schuldig blijf aan moeder eene Somme
van 231-15-0.
Nota de hueren zijn niet betaelt of verrekent.
Actum Ravels 31 jan. 1796
C.Heyns.
Ik bekenne nog schuldig te sijn al boven wegens dat
ik ingehouden hebbe van N.Schots op eenen os A°
1798 als van hem gehat klaversaet de somme 26-0-0
nog ben ik verschult eenige dag gelden aen jan
Lausrijssen maer hoeveel weet Jan. hebbe ook te pretenderen van verschotten aen moeder 24-5.
C.Heyns.
Memorie van 't gene ik naer de dood van moeder uijt
haar inkomen ontvangen en uitgegeven hebbe.
8 februari 1799 van Adriaan Joosen ontvangen van intrest 8 hollanse gls daer missen voor laten doen.
3 meert ontvangen van Corn. van Gils van intrest 21
gls. hebben 20 gls. gegeven aan 50 missen voor moeder.
25 April van Z.Schots ontfangen 8 france kroonen
zijn besteet voor missen en anders
8 kroonen hebbe van hem gehat 10 st. voor moeder en
zijn op mijnen rentebrief gebrogt.
Klaversaet a 4-1/4 st. het pont, nog 5 koopen 4 kroonen van P.Aerts te goet boekwijt item 2 loopen boekwijt van A. Van Hees dat ik vergoeden moet.
25 mey ontvangen van Jan de Bie 8-8-0. 1ste juni gegeven aen 50 missen voor moeder en verders voor vader en oom 20 gls.
15 juny gegeven aen Jacob Tomas.

Blz.78 2 July 1799 Eenen Zeeuwsen patacon gegeven aen Adriaen Snijers vrouw. Eenen hollandsen gls gegeven
aen eenen armen priester
aen joanna janssen voor eenen voorschoot
September 1799 4 dito eenen zeeuwsen patacon aan Jacob Tomas a Poppel. 6 dito eenen zeeusen aen de vrouw
van Adriaen Snijers. 10 dito eenen zeeusen gegeven
aen eenen oogen meester voor den blinden N Wouters
voor handgheld.
12 Oktober aen Jacob Tomas eenen zeeusen patacon gegeven.
24 november aen den zelven jacob Tomas eenen zeeusen
patacon gegeven.
30 november aen eenen huijs armen 6 gls en een halven st. aen mijn eijgen op korting der 51 gls.
30 november van mijn eijgen gegeven 3-3Nog aen klonen voor Joannes 0-5 ¼.

