De Leveroyse watermolen
I

COR T U I\ÎlE

De Tungelroysebeek was vroeger vall groot belang voor
Midden-Limburg wegens de vele watermo/cus die op of nabij
de beek gelegen woren . Deze zorgden er onder meer voor dat
de bewol/crs van het Land van Weert, het Land van Thom ell

het graafschap Horn van het nodIge brood werden voorzien.
Eén van deze molens, centraal gelegen in de streek, was de
molen vall Leveroy.
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heT graafschap Hom lag. Een klein gedeelte
van Levcroy, waar ook de watermolen gelegen
was, behoorde tot Jl.ae.xem dat samen meT
Grarhem één van de vier kwartieren van de
Rijksheerlijkheid Thorn vormde. De abdis van
Thorn bezat er het recht van molendwang,
hetgeen inhield dat ingezetenen van de heerlijkheid niet d;larbuiten mochten laten malen .
De molen was gesitueerd in het noordwesten
van Haexem in de Heemderhoek bij de boerderij Ouden hof aan de Tungelroysebeek, soms
ook L.everoyseheek of Heythuyserbeek
genoemd. Bij de molen lag een brug, dje de
dorpen Baexem en Leveroy verbond.
111

In vorige eeuwen l:lgcn er vele watermolens
;'t;111 de Tungdroysebcck, die in Noord-Brabant
in de orngevmg van Budel omspringt, bijn;)
geheel Midden -Limburg doorkruist en bi1 Neef
als Necrbeek 111 de Maas Stroomt. Eén vall
deze molens lag nabij de boerderij Ouden hof
Ten zuiden van Levcroy en werd in 18 79 gesloopt.
\'Vanneer daar een molen werd opgericht, is niet bekend, maar vaststaat dat in
1244 bij Leveroy reeds een watermolen lag.'
Het dorp Leveroy behoorde voor het grootste
gedeelte tot de heerlijkheid Nederweert, en
voor een belangrijk deel tot Heythuysen, dat
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Eigenaren
Op 20 januari 1293 vond tussen joh;mlles van
Leyvcrloe en zijn zusters Erkenrade en Margareta de verdeling plaats van hun ouderlijke
goederen, waaronder de watermolen hij Leveroy. De molen kwam in het bezit van J ohannes
van Leyverloe.' Johannes, plebaan van Thorn,
rnaande op 20 maart [33 [ Elis;lbeth, de wedu we van Joh;l!11les V;ln Leyverloe, de erfpacht
op de molen van Levcroy over de laatste twee
jaar te betalen. Deze betlroeg 6 1/3 m:l lder
rogge Wessemer 111;lat pcr iaar. Bleef zij hierin
n;llarig dan zou zij met haar vier zonen Johannes, Nicolaas, Reynold en T heodosius in de
kerkelijke ban gedaan worden.) Een week later
g;lf Reynaldus de Filiis Ursi, de aartSdiaken
V;ln Kernpenland in het bisdom Luik, te kennen dat dit bij verdere nalatighei(1 inderdaad
zou gebeuren. Op 2 januari 1332 sprak hij de
excommunicatie over Elis.lbeth ell haa r ZOllen
uit en gaf de geestelijkheid in het aartsdlakenaat opdracht hem bij de uitvoering daarvan
behulpz;l;lm te zijn : Op 8 juni van hetzelfde
jaar droeg de aartsdiaken de priesters van het
aartsdiakenaat nog op de excomTllunicatie niet
alleen streng Toe te passen , maar zelfs te verzwaren door de nalatigen niet alleen buiten de
kerk te hOll(len, maar alle gemeenschap met
hen te verbiedcn. ' Het is niet bekend hoe d it
afgelopen is, maar vermoedelijk zal E[isabeth
wel betaald hebben . In 1340 kwam \Vi llem van
Horn immers met haar zoon Jan overeen d3t
dc laatste het visrecht op het riviertje dar langs
zijn hof te Leveroy (de Ouden hof) stroomde,
samen met andere goederen van hem in leen
zou houden . Het visrecht gold srroomopwaarts
tot zover het gocd reikte en stroomafwaarts tot
aan het goed op gen Schoor."
Margaretha van Hom, abdis va n
Thorn, droeg op 8 ma;lrt 1386 de molen en
bijbehorende rechtcn te Leveroy in erfpach t
over aan Godefridus van Horrick, n;ld;lt
Wilhelmus van Eyl, een rechtsopvolger va n de
f;lmilie van leyverloe, door de schepenen van
Thorn uit zijn recJnen was ontzet, omdat hij in
zijn beta lingsverplich ti ngen nalatig was .
Godefridus wu gehouden zijn jaarlijks
tijdens de paasd,lgen, te beginnen in 1387,4
mal der rogge te leveren aa n de abdis o f haar
rechtsopvolgsters. Hepilald werd verder dat
Godcfridus en zijn rech tsopvolgers de molen
in goede STilil! zouden houden ell teTlI!,;gevcn,
ingev;ll het in p;lcht houden van de molen nict
bnger gewenST was.'
Toch schijnt de molen in handen van de
familie V;ln Eyl gebleven, dan wel opnieuw
gekomen te zijn, want op 1 februari 1398
droegen ridder Zybrecht van Eyl en zi jn broer
Tydm;ln van Eyl hun hoeve te Leveroy ten
overstaan \'an de abdis van ThofIl over aan
heT klooster Sint-Elis;lbethsda l re Nunhem .'
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Het door caulieren bewoonde klooster was
gestich t in het begin van de dertiende eeuwen
werd in 1435 opgenomen in de congregatie
van \Vindesheim .
Volgens een in 1684 ;langelegd register
verpachtte de prior van dit klOOSTer de molen 111
1440 erfelijk voor 4 m;llder rogge per jaJf.
Daarenboven moest laarltjks aan de ;lbdis van
Thorn voor het gebruik van het beek water een
vergoed ing van 20 vaten koren betaald worden.'
Tussen 1440 en 1684 moet de molen
afgebrand zijn, walH volgcns het eerder
genoemde registcr van 1684 was het klooster
genoodz:lakt de molen na een brand opnieuw
op te bouwen. Voorwaarde was wederom dat
voor de waterstroom aan de abdis jaarlijks 20
V;l[en rogge Maaseiker rn,laT bcta.lld moesten
worden, verschuldigd met Pasen.
De molen werd niet exact op dezelfde
plaats opgebouwd. maar meer naar het westen
aan de andere zijde van de brug, wals te zien
is op Cen kaart uit 1786. De legenda bij num·
mer 42 vermeldt 'De tegenwoordige 1I100len
van St. Lijsbet' en bij nummer 44 'de oude
moolcnplaerse' .
Pachters en gebruikers
Jacob van Hom stond op 26 mei 1441 tot verbetenng van de Ouden hof te Leveroy a;ln hel
klooster Sint-Elisabethsd;l l een aandeel in het
gebruik van de gemene gronden in de bank
\Vesscm toe'", welke gronden wel onder Kel pen gelegen zullen zijn.
Op 21 m;l;lrt 1446 zette Ja.cob van
Hom een oude gewoonte lil het Land van
Weert om in een privtlege, lllhoudende dat de
watermolens te Leveroy, Tungclroy en Heugten slechts mogen malen vana f Sinr-Remigius
(1 oktober) tot ha lf maart, in welke periode de
molenaars derhalve watcr mochten schutten ."
Het priVIlege werd gegeven om wateroverlast
en overstromingcn van b!Hlerijen in het L;lnd
V;ln Weert zoveel mogelijk te beperkcn . De
heer van 1-loTll was weliswaar voogd van
T hoTll, maar men kan zich afvragen of hij wel
bevoegd was dwingende voorschriften uit te
vaard igen met bet rekk ing tot molens, die bUlten zijn eigen rechtsgebied warell gelegen .
A;lngezien haar gebleken was dat de
inwoners V;ln Baexelll d'lgclijks buiten het
grondgebied van de Rijksheer\i)kheid Thorn
lieten malen, gebood de abdis op 24 december
1674 de ingezetenen van Ihexern om voortaan
hun verplichting na te komen om in molens in
de heerlijkheid te bten rnalen, zoals die van
Leveroy of Gr;uhem . Overtredingen zouden in
11("t vervolg streng bestraft worden. De prior of
door hem aangestelde boden moesten overtredingen aan (Ie abdis melden en het betreffende
graan in beslag nemcn ."

Op 31 augustus 1684 werd de molen
voor zes jaar verpacht aan Peter Verhaegen
voor [5 malder rogge en 6 malder boekweit.
In 1690 werd hij als pachter voor acht jaar
opgevolgd door J an [n gen Hooff, sinds 1686
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halfman van de Oudcnhof. Deze moest jaarlijks 16 malder rogge en 6 malder boekweit
betalen, dit· voor Pasen in her klooster afgclevenl moesten worden ."
Men had het recht de molen te malen
van AI1crh('iligcll tot Sint-Gcrtrudis ( 17 !TI;:Hlrt) ,
zodat men de sluizen niet eerder mocht laten
zinken dan op de dag voor Alierheihgen, en ze
nict eerder Inochr optrekken voordat de Ger·
trudismarkt te Necr afgelopen was.
Omdat cr van (tiverse ZIjden, vooral
door 111woncrs van Kdpen, klachten waren
geuit over wateroverlast als gevolg van het
schutten der sluizen, liet het klooster een
onderzoek daarnaar Instellen. Op 16 septem ·
ber 17 14 maakte het klooster bekend dat het
malen vanaf I november strijdig was met het
in 1446 verleende privilege en dat voortaan
vanaf Sim-Remigius ( I oktober) gemaald
mocht worden. Naar aanleiding van de vrees
van de inwoners van Ke1pen dat hun landerijen onder water zouden komen re staan, gaf de
prior op 18 januari 1715 te kennen dat het
klooster niet zou toelaten dat de molenaars het
water in de maand oktober zo hoog zouden
ophouden dat de Ke1penaren daarvan schade
zouden lijden." Op 17 oktober 1732 verklaar·
den de schepenen van \Vessem dat het molenbed nog altijd op hetzelfde hoogteniveau lag."
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Na het Ancien Régime

Derdill'<111 CIW hum. behorende bij " et dossier jll za ke de I'<Isls tellmg van de lim ietrn tussen \\i'essem "nnä;ds en Tho m cn L1lik l1" dcrzijds. ' 786 (RA L Archieven
1'.1/1 de ,(u'l'ereiui' raad en het I(f:"hof /'/lII Gelder, pl.n,. 290)
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Onze gebieden werden per I oktober 1795
ingelijfd bij Frankrijk en bij de wet van 15
fructidor an 4 ( I september 1796 ) werd beslag
gelegd op onder andere kloostergoederen. De
bezittingen van klooster Elisabethsdal werden
eind oktober 1796 door C. Bovier uit Maaseik
geïnvemariseerd . o. Na de veiling van de kloas·
terbezittingen kwam de Leveroyse watermolen
in het bezit van de familie Frencken en in
1837 kocht Gerardus Jacobus Livinlls Vermell '
len de molen voor 2.500 francs uit de on verdedde familieboedel. Op 7 april 184 J vcr·
kocht hiJ (Ic molen weer aan zIJn ongehuwde
broer en zuster Jan Eduard en Christina Jaco·
ba Hubertina voor de S0111 van 1.500 gulden."
De Staatsraden, commissarissen belast met het
voorlopig bestuur vall de weer in bezir genomen landstreken in Limburg, verleenden op 15
oktober 1840 aan molenaar Gem rd Vermeulen
vergunning onder voorwaarden om het houten
buitenwerk en het molen bed van de molen te
vernieuwen. "
Blijkens een rapport \"an Provinciale
Waterst;lat \' ,111 juli 1845 was omstreeks 1817
aan de molen een nieuwe slllisbalk gelegd, die
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volgens enkele grondeigenaren oorzaak zou
zijn van inundaties van meerdere beemden in
het stroomgebied van de beek. Volgens PrO\'incia i" Watersta:1I was cr in de jaren na her
plaabcn van de nieuwe sluisbalk geen sprak e
gcwccsi van overstrom ingen. Pas sinds enkele
jaren kwamen er overstromingen voor en deze
waren volgens Waterstaat een gevolg van her
droogleggen van vele heide- en 1l10Cf3sgrondcn
in dc gèmccmc Weert. De grachten en sloten
die gegraven waren om de gronden droog TC
krijgen. leidden al het water naar de bC{'k , die
daardoor gemakkelijk kon overstromen, wa~lr
nog bijkwam dat de beek onvoldoende gezuiverd werd. Een goede ZUivering was drmgend
noodza kelijk, maar de problemen zouden pas
eell! adeq uaat opgelosT kunnen worden door
de sloop va n de op de beek aanwezige watermolens. "
In 1845 ging de molen wederom in
:l11dere handen over en werden PÎeter van
Oijen en zijn vrouw Aldegonda Geenen. o liesl3gers aan de Looi te Helden, eigenaar voor
de som van 1.325 gu lden.>O Op hUil beurt verkodUl'n zij de watermolen in 1853 aa n de
I~aexemer bruin bierbrouwer en jeneverstoker
ConrardllS Hartholomeus Cano)' voor 700 gu lden. 11 Deze koc ht ongeveer tezelfdertijd ook de
windgraanlllolen te Baexem van mevrouw I)e
Keve rberg d'Aldenghoor.
De watermolen werkte roen tijden s de
wimerrnaanden , tenvijl de windmolen het hele
i:wr kon malen. Van elke mud graan die de
boer lio malen, mocht de watermolenaar 1/27
deel ell de windmolellaar 1/ 16 deel scheppen.
Hij krt'eg zogenaamd ' bij dc schep betaa ld'.
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I)e gemeente I~aexe m was va n mening dat het
bet:den 'bi j de schep' moest veranderen in
betalen mct gcld. Bij vervocr door de molenaa r
1.011 dit 37 cent]X'r mud zijn en bij \'en'ocr
door de IandbOllwers 32 cent."
Op 2 septembt'r 185 3 verleenden Gede·
puteerde Staten va n Limburg aan emoy onder
voorwaarden vergunning voor het treffen van
een a:m tal voorzieningen, waaronder het repa'
re ren van grondwerken en het vernieuwen der
slui sdeuren. l '
Op grond van het Reglement op de niet
bevaarb:m::, noeh vlorbare rivieren, beken enz .
in her hertogdom Limburg werd 27 december
1856 proccs-verh.ul opgemaakt van opneming
V:ln de mo len mer bijbehorende sluis- en
w:lterwerken.
De :lfmeTing der werken was als volgt.
w33 rbij het Y;\Sle punt of \'erkenmerk, zijnde
een ijzeren bom, zich bevond in de zuidwestelijke gevcl V:ln hel molenhuis, op 1,36 cl van
de noordweslelijke hock en 0.86 el beneden de
onderbnt V:l n de houten dorpel onder her
vensterr,lam in die ge\'et:
- De lossingsluizen hebben vier o]X'ningen. In
alle gcv311ell bedraagl de bovenkant van de
gronda rk 3.02 cl. de bovenkant der schul vcn
1,94 el en de breedte der h3len 0,12 el. Twee
sluisopeni ngen hebben een wijdte van 0,82 cl,
de andere twee '13 11 0,80 cl.
- Het midden der as Y3n hel waterrad
bl'dra:lgt 0,62 d, de radius van het waterrad
tot dc Olldcrbnt der sc hoepen 2 ,37 el, de
brccdtc der sc hot'pen 0,60 el en de hoogle der
sc hocpell 0,30 cl.

- Wat de maalsluis betreft bedraagt de bOllen kant van de grondark 3,02 cl, de bovenkant
van de schuiven 1,20 el, de wijdte der slui sopcningen 0,85 el en de breedte der halen 0, 12 cl.
Het peil, aangevende de hoogte van hel
water waarop de eigenaar verplicht is de 105si ngsluizen te trekken, werd voorlopig vastgesteld op .1 ,94 meter onder het vaste verkenmerk , welk pcil aangeduid was door een ijzeren
bout , geslagen in de planken beschO('iing ::l an de
rechteroever van de beek, op 1,56 meter va n de
noordwestelijke hoek van het molengebouw.
De onderkant van de dekbalk der sluizen bevond zich op 0,29 meter beneden het
vaste verken merk. De rnaalschuif bestOnd uit
twee delen, een vast gedet'lte hoog 0,53 meIer
en een beweegbaar gedeelte hoog 1,29 meter.
Vermeld werd dar de molen slechts mocht
malen van I oktober tor 15 maart, zu lks in gevolge het reeds genoemde pnvilege van
2 1 maart 1446Y
Na het overlijden van Coenra rdus Bartholomeus Canoy vererfden de watermolen en de
standaardmolen va n Baexenl in 1859 aan
zoon Jan l'vlathijs.ll
Op 17 maart 1865 verzochten circa
honderd grondeigenaren, wier eigendommen
gelegen waren onder Swartbroek, Milderl,
Leveroy, Kelpen en Eli, aan de minister van
Binnenlandse Zaken om onteigening ren la ste
van de Staat van de watermolens te Swartbroek en Levero y oftewel het leggen van zodanige duikers of waterlossingen beneden de
molens als noodzakelijk zou blijken. Het gi ng
hier om de verbetering van de afwatering van
een grote uitgestrektheid la agla nd en pla ssen
aan weersûjden van de provinciale weg WeertRoermond. Deze zou eigenlijk gepaard moeten
g:l:1I1 met een verbetering van de Tungelroysebeek en de zijtak \'an deze beek rot aan t:le
Swa rtbrockermolen . Verder zou een nieuwe
wateraf1eiding gemaakt kunnen worden in de
g ronden gelegen boveH de Swartbroekermolcn,
w:1arvan het warer nu in de plassen waarvan
d e 11Iolen het warer gebruikre, verzameld werd.
Het maken va n warerleid ingcn en duikers
beneden de molens was niet in praktijk te
brengen zonder minstens een partiële verbetering va n de bestaande waterlossingen, a lsmede
de lossingsmi(ldelen bij de molens . Een g rOOt
nadeel van watermolens was namelijk dat de
opstuwing de afwateri ng van de stroomopwaarts gelegen landerijen bemoeili jkte.
De hoofdingenieur \'an Waterstaat g.1f
naar aanleiding van d it verwek aan de Commissaris van de Kon ing te kennen dat de
betreffende afwatering zeer gebrekkig was en
dat de enige mogehikheid om daarin verhetering te brengen, de vorming van een waterschap was. Een en ander had tOl gevolg dat
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Provincia le Staten o p 5 november 1868 besloten tor de oprichting va n het 'Waterschap van
het land van Weert' ter verbete ring van de
Leveroyse, Swarlbrocksc en Tungel royse
beken. De aanvankelijk voorgestelde naam
' Waterschap l imb urg' was veranderd in
'Waterschap van het land van Weert' . Bij
Koninklijk Besluit van 1869 werd het besluit
van Provinciale Staten goedgekeurd .I>
Ikgin juni 1877 bereik Ie het waterschap meI eigenaar Ca noy overeenstemming
over de aankoop van de Leveroyse watermolen met 10 a re grond langs de beek voor de
som van 2.500 gulden. Op 14 september 1877
werd dit besluit door Gedepureerde Staten
goedgekeurd en in 1879 waren de watermolen
en alle bijhorende werken volledig gesloopt.u
De volgende jaren zouden ook de
watermo lens van Tungclroy, Swa rtbroek en
Heythuysen onder de slopershamer va llen en
waren wateroverlast en overstromingen voor
een grOOt deel verleden rijd.
De industriële ontwIkkeling heeft er
tevens toe geleid dat watefll10lens hun economische functie gi ngen verliezen. Van de negen
watermolens die nog tijdens de negentiende
eeuw o p en nabij de Tungclroyscbcek en de
Neerbeek actief waren, zij n cr nog maar twee
die, uirsluitelHl om toeristisch-recreatieve
redenen, malen, te weren de Leu- of SintUrsulamolen in het Leudal en de Friedessemolen in Neer.
O verigens lag in vroegere eeuwen ten oosten
va n de Leveroysc molen onder Baexem nog
een andere watermolen langs de Tungelroysebeek. Dit moet de molen van Da ssclrode
geweest zijn, die in 1244 evencens al bestond. l !
De molen was eigendom van de heer van
Weert, Nederweert en Wcssern en bl ijkens de
rekeningen van zijn rentmeester werd zij in de
jaren tachtig va n de zestiende eeuw niet meer
verpacht, omdat zij totaal vervallen en gedeelrelijk ;11 gcsloopI was."
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1'labelS, nrs. 163 en 164.
Hab.:!s, nr. \65.
Ha l,,;!s, nr. \66.
Rijksarchief Limburg M aastr ichT (= RAL). Archieven
van he! kloos!~r Sinl-El i..~ heThsdallc Nunhcm 1240·
179 7 (= AEN ). inv.nr. 77.
RAL. AEN. in.·.nr. n .
RAL. AEN . im'.nr. 77.
RAL. AEN. ""'.nr. 118.
RAL. AEN. mV.nr. 78.
Gcm~me3 rchief W«n (= G,'W), Ond-adminisTratief
archirf Ween, in".nr. 29.
RAL, AEN. inv. ",. 185.
RAL, AEN. inv.nr. 118.
RAl~ AEN. in'·.nr. 186.
RAL. AEN. ;'1\'.nr. 188.
RAL. Fmns archief, inv.nr. 2] 2.
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7
8
9
10
II

12
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nr.

17 GAW, Arçh,cf nOl aris A.L.W. H. Bloemarts tc W,..,rt.
jaar 1837. akt,'nrs. 28 cn 108. rn RAL. Archief 1I01art~
K.E Glekn IC He}'lhu)""'-'n. la~r 184 1, akrenr. 30.
Gerardus J acohus Li,·inus. J an Eduard en Chr;,tind
}açOOO Ilubenina waren kinderen "an 5iOt>n "ermeu·
1<'fl. geboren 7 aprtl 1783 te Heythuysen en O\erlcdcn
aldaar op 9 lanuarl 1821. en Eli~bcth J .lcoba TuIlelICr<. Hel edtpaar had nog twee kinderen. n.1. l\laria
I leLcna I'h,l,pma ... t Maria Allna Gertrud is...., was
e'gtnaar ' ·.In dc ,,-aterllwlen. windnwlen en ohemolcn
te '-kyrhursen.
18 R,\L, t\rchicf I'ro,'incialr Waterstaat (=AI'W ),Ill\'.llr.
366. ","slag 7.
19 RAL. !\I'W, i'l\'.nr. 366. omsbg 11.
20 Gcn".·..·nt~archi.:-f RO<'rmond . Archid nOl" '" G.C.l L
G,ullon. jur 1845. "ktenr.lo... BrO<'r ('n zu~ Vermen·
Irn ,'erkoch!('t\ drzdfde d.lg ook de wiudgr.,,'nmolen.
<L~ water· en oliemolen en een woonhui_
, te Heythuy·
.<cn , "I"n~de enkele percelen Land onder l-l eyl hu)'S<.·n
rn Ila r len "oor de SOm V.l n 14 .200 gll ld ~n aan J.",
J07.("f I)e LOll\\', koopman en mo le naa r te Oss.
21 RAL, Ardtid nota ri, K.E Giden t{' Heythuysen. i"a r
1853, ak teltr. 53.
Or (anllht Cano)' was een nOIabele fa m il ie in Il"c"cm.
Conr.\T<hlS Bartholomeus werd als 7.oo n van Jacobus
en Ann a Maria H ul,kcns op 14 april 1799 te Baexem
gcoorcn en ovt'rleed altIaar op 7 februari 1857. lI il
trouwde op I september 1828 te Oh~ ~n Laak mei
~ I .lria [dJ van ba r, !(eoor~" op 170klober [805 te
OhtS en Laak.:-n owr1edeu op 12 nO"ember 1883 te
Bae~.:-m.

!2 J.H.j. Ikrghs. Uil BaeXent5 0",11.' "l!Tlede" (R.l e:<Cm
1970) 98.
l 3 R,\L. Arch,d l'ro";nc;aal bestuur van t;,nOOrg
(= I'RL). 111\.nr. 4061.
!4 RAL. PRl.lll,',nrs. n u en n 14,
25 Jan Malh,js Canoy werd op IJ jul; 1836 Ie &v.'":w m
gehoren.:-n O"erleed op 26 janUMi 1916 te Wcerc. 1-1'1
trouwde op 17 mei 1877 Ie Stramproy met Maria
Calh"rllla EI;sabe,h Donders. gehoren op 27 me; 1850
Stramproy en o'-("rleden op 23 lun; 1928 te &1c'<ern.
26 RAL. I'SL. ",v.nr. 7653. In 19J7 werd hel Walersch.lp
van hel bnd '<an Wcert orgehe"en en ging hel gebied
van du waterschap r('<;50rteren on<L .. r het nieuwe
Watcrsch.tp M;<Ld,'n·l,mb"rg.
27 RI\L, l'lIL, itlv.nrs. 2977 en 7654_
2S l-labels, nr. 10. Volgen' Jan Ikrghs lag d""" mokn bij
'de Kaolder ten noorden van hel SchoorvelJ . Z;e hi.. r·
\'oor, Rondom hel Le"dal9 (.l pr 1984) nr. 33.
29 RAL, Archid Gddcrse Rekenkamer te Roermond.
pLnr. 607 e.v.
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