van LEEUWEN
(Neder-Betuwe)

Wapen. In zilver een rode keper beladen met drie gouden St. Jacobsschelpen.
Dekkleden: rood gevoerd van zilver. Helmteken: een uitkomende naar rechts
gewende zwarte leeuw, rood getongd en geklauwd tussen twee rode tulpen.
Schildhouders: twee roodgetongde en geklauwde zwarte leeuwen.
Inleiding. Dit artikel beschrijft een tak van het oude riddermatig geslacht van
Leeuwen uit de Neder-Betuwe die tot bloei kwam in Gelre en Oostenrijk en waarvan
de leden in Oostenrijk de Freiherrentitel voerden. Deze tak is nog steeeds niet
volledig uitgewerkt. Zo zijn er nog een drietal adellijke officieren von Leeuwen, die
zeer waarschijnlijk tot dit geslacht behoorden maar niet geplaatst konden worden.
Een Arnold van Leeuwen en twee met de voornaam Karl. 1
Voor het opstellen van de stamlijst is gebruik gemaakt van het artikel van N. Plomp,
Een boer is nog geen edelman, zestiende eeuwse conflicten over riddermatigheid in
de Neder-Betuwe, Jaarboek CBG 47, 1993, blz. 86-132.
Deze tak is eerder beshreven door J.J.M.H. Verzijl, Genealogieën van Venlose
schepenfamilies, XXVI. Van Leeuwen, De Limburgse Leeuw, jg. 7, nr 6 Juli - Aug.
1959, blz. 113 - 116. Deze is nu twee generaties verder uitgewerkt
Stamlijst
I

Herman van Leeuwen, vermeld 1453, tr. Belias Ottendr. Van Wijk
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Leeuwen
2. Alijt van Leeuwen, tr. Ca. 1460 Gerrit Florisz. van Wijck, ridder,
3. Otto van Leeuwen,
volgt II

II

Otto van Leeuwen, vermeld 1457, tr. Lijsbeth Gerritsdr.
1. Herman van Leeuwen,
volgt III
2. Herman de Jonge, vermeld 1495, 1516, 1520.

III

Herman Ottensz. van Leeuwen, de grote, van Rijswijk, + voor 1516, tr. Jutte Aelbertsdr.

1

Karl freiherr von Leeuwen, f.f. Hauptman, landes generalcommandant zu Brünn 1857.
“Leeuwen, ein freiherl. Geslecht in Oesterreich, vielleicht aus den Niederlanden stammend. Karl
freiherr v. L. war 1857 f.f Hauptman und dem landes Generalcommando zu Brünn beigegeben”.
Stambuch des blühenden und abgestorbenen Adels in Deutschland, herausgegeben von einige
deutschen Edelleuten, zweiter band (von G zu L), Regensburg 1883, Verlag von Georg Joseph Manz.
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IV

Servaes van Leeuwen, vermeld als gerichtsman te Kesteren 1538, 1544, 1545.
Hij had twee zonen:
1. Ariaan van Leeuwen,
volgt III.
2. Herman van Leeuwen, geadmitteerd tot de Ridderschap van de Neder Betuwe 1555.

V

Adriaan van Leeuwen, geadmitteerd tot de Ridderschap 1555, vermeld als gerichtsman
te Kesteren 1570 -1578, tr. 1535 Alijt Tijmensdr. van Hensbeeck..

VI

Johan van Leeuwen vermeld 1577 en 1582, tr. dochter van Willem Meertensz. van
Abcoude.

VII Anthonij van Leeuwen, tr. Lutgard Verstegen.
Genealogie
VIII Jan van Leeuwen, geb. 1608/1609, stadhouder en burgemeester van Doesburg (1633), +
1652, tr. Geertruijd van Berchem.
Uit dit huwelijk:
1. Anthonij van Leeuwen, tr. Christina Holters, weduwe van Jacob Kempinck.
Uit dit huwelijk één jong overleden zoon.
2. Jan van Leeuwen, tr. Venlo 3 mei 1668 Agnes Couten, ged. Venlo 18 juli 1627, + ald.
21 dec. 1711, weduwe van Theodorus Engelen uit Straelen, dr. van Theodorus en
Sibilla Ronden.
Uit dit huwelijk:
a. Gertrudis van Leeuwen, ged. Venlo 10 mei 1669, tr. ald. 20 mei 1710 Gisbertus
van Breughel, ged. Venlo 7 sept. 1659, apotheker, weduwnaar van Catharina Faessen,
zoon van Nicolaus en Elisabeth van Solingen.
3. Herman van Leeuwen, jong gestorven.
4. Herman van Leeuwen, kapitein op een "uitlegger".
5. Bernardus van Leeuwen,
volgt VII.
6. Alexander van Leeuwen, vaandig, gesneuveld in de slag van St. Omer.
7. Lucia van Leeuwen, religieuse.
8. Mechtildis van Leeuwen.
9. Hester van Leeuwen, religieuse.
10. Agnes van Leeuwen, religieuse.
IX

Bernardus van Leeuwen, geb. Doesburg ca. 1641, apotheker te Venlo, schepen 16741693, burgemeester van Venlo 1679-1681, 1687-1690, + Venlo (begr. 5) jan. 1694, tr.
Venlo 16 aug. 1669 Catharina Clerx, geb. Venlo (ged. 7) mei 1643, + ald. (begr. 1) okt.
1722, dr. van Petrus en Margaretha van Wachtendonck. Zij was eerder gehuwd met
Franciscus van den Hergraeff.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Laurentius van Leeuwen, ged. Venlo 7 dec. 1670, jong overleden.
2. Johannes Franciscus van Leeuwen, ged. Venlo 8 jan. 1672,
volgt VIII.
3. Petrus Franciscus van Leeuwen, ged. Venlo 15 nov. 1673.
4. Maria Gertrudis van Leeuwen, ged. Venlo 8 maart 1676, tr. Venlo 15 mei 1720
Servatius Faessen, maaschipper, zij woonden in 1723 te ´s Hertogenbosch.
5. Petronella van Leeuwen, ged. Venlo 2 juni 1678, + ald. 10 sept. 1756.
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Franciscus Josephus van Leeuwen, ged. Venlo 14 maart 1681, + ald. 14 febr. 1723.
Herman Jacobus van Leeuwen, ged. Venlo 22 febr. 1582.
Margaretha Van Leeuwen, ged. Venlo 26 april 1683.
Antonius Van Leeuwen, ged. Venlo 27 mei 1685.

Joannes Franciscus baron van Leeuwen, geb. Venlo 8 jan 1672, aanvankelijk in dienst
van de keurvorst van Beijeren in het infanterie regiment von Bettendorff, vaandrig 1698,
Hauptman 1700, treedt bij het begin van de Spaanse successieoorlog in Keizerlijke dienst
in het regiment van Sachsen-Coburg, later von Sichingen genoemd 1702, overgang naar
het regiment von Plüschau, benoemd tot Obrist-Wachtmeister en gelegerd te Ingolstadt
1709, gewond in handen van de Fransen gevallen bij de verdediging van Freiburg 1712,
benoemd tot waarnemend regimentscommandant in de rang van Obrist-leutenant 1716,
regimentscommandant met de rang van Obrist 1719 en belast met de bezetting van de
vesting Mantua in Italië 1719, bezetting van Lodi en Novara 1721, belast met veld- en
zeetochten naar o.a. Sicilië en Sardinië 1722, vestingcommandant van Mantua in de rang
van Platz-Obrist 1727, general-feldwachtmeister 1730, vermeld in de officiële stukken
met de titel van Baron vanaf 1730, + Mantua 20 aug 1734, tr. 1e 1691 Elisabeth Marres,
geb. Maastricht (ged. St Jacob) 2 sep 1672, + kort na 19 nov. 1709, dr van Pau (de)
Marres en Maria Ghelen, tr. 2e Johanna Francisca barones von Bettendorff.
In zijn testament schrijft hij dat uit beide huwelijken tezamen negentien kinderen werden
geboren, waarvan uit het eerste huwelijk zeven en uit het tweede huwelijk twee de
volwassen leeftijd bereikten.
Uit het eerste huwelijk:
1. Catharina van Leeuwen, geb. Maastricht (ged. St Jacob) 22 jan 1692, huwde
hauptman Culoz.
2. Bernardus Joannes baron van Leeuwen, geb. Venlo 7 feb 1695,
volgt IX.
3. Margarita barones van Leeuwen, gehuwd met Joannes Baptista Baron von
Albersdorff, geboren te Fragburgh, obrist-lieutenant regiment infanterie Bodenbach
in Keizerlijke dienst, uit het regiment vertrokken in dec 1747.
4. Maria Isabella barones van Leeuwen, huwde Franciscus Hector de Vins, geb.
Duitsland, generaal in Keizerlijke dienst, + 1735.
5. Joseph Ignaz Anton baron van Leeuwen, geboren te Ingolstadt (Beieren) 13 apr
1703, luitenant Regiment Wallsegg.
6. Hans Adam baron van Leeuwen, rooms katholiek geestelijke.
7. Engelhard August baron van Leeuwen, geboren te Ingolstadt (Beieren) 8 jan 1710,
luitenant regiment Daun Senior, Hauptman 1e regiment infanterie 1742, Obristwachtmeister 1751, obrist-lieutnant) 1757, Oberst en regimentscommandant 1758,
generaal majoor en benoemd in de generale staf 1766.
Uit het tweede huwelijk:
8. Francesca Sidonia barones van Leeuwen, trad omstreeks 1730 in het klooster
Carmellini te Mantova onder de naam Laura Isabella.
9. Maria Antoinetta (Antonia) barones van Leeuwen, tr. Johan Ferdinant baron von
Hausen.

XII Bernardus Joannes Baron van Leeuwen, geb. Venlo 7 feb 1695, bracht zijn jeugd door in
Venlo, op dertienjarige door zijn vader in Venlo afgehaald, officier in keizerlijke dienst,
hauptman in het Regiment Zucco 1735, in het regiment von Lacy 1743, obristwachtmeister 1746, oberst-lieutenant 1750, Lieutnant-Colonel 1758, + Mantova in 1761,
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tr. Angelica Barones Celdova (Cerdona?), + na 30 nov. 1761.
Uit dit huwelijk:
1. Carl Baron de Leeuwen, geb. 1744, vaandrig 1e regiment infanterie 1758, luitenant
1759, hauptman 1783, Obrist en regimentscommandant 1794. Uit dienst 1795.
2. Maria Elisabeth barones de Leewen, tr. Mantova in 27 april 1757 Leopoldo graaf
Omezzali.
3. Antonia Baronessa de Leeuwen, huwde te Mantova in 1765 Giacomo graaf Parma,
geb. Verona (republiek Venetië) 1735, vaandrig Regiment Baron von Ried 1765, in
1768 vertrokken uit dit regiment.
4. Caspar baron van Leeuwen,vaandrig 16e regiment infanterie 1760, naar invalidenkamp
Pettover in Steiermark (nu Joergoslavië) 1787, kapitein (Hauptman) 1788.

Wellicht behoorden ook tot dit geslacht:
Arnold baron Leeuwen, vaandrig 1790, luitenant 1794, 1e luitenant 1799, kapitänlieutenant 1801, Hauptman 1806, gepensioneerd 1809.
Karl baron Leuven, afkomstig van 13e regiment infanterie, vaandrig 57e regiment
infanterie
1820, Ober-lieutenant 1838, als Hauptman gepensioneerd 1846.
Karl freiherr von Leeuwen, f.f. Hauptman, landes generalcommandant zu Brünn 1857.2

Officiële stukken:
In 1698 treedt Francois van Leeuwen te Maastricht op als getuige bij een financiële
transactie van zijn aangehuwde neef Matthijs Marres gehuwd met Cath. Claessens.
(Schepenbank Vroenhof Maastricht, 21 mei 1698, acte notaris Marres in 1698)
Op 3 okt 1698 verkoopt Johan Francis van leeuwen, vaandrig ten dienste van Zijne
Keurvorstelijke Hoogheid van Beieren, als momboir van zijn Moeder Catharina Clerx,
weduwe van Bernard van Leeuwen, in leven burgemeester en schepen van de stad Venlo,
60 roeden land. (Overdrachtsregister van Venlo 1693 - 1700, R.A.L.)
Op 28 aug 1700 draagt de Heer Johan Francois van Leeuwen, vaandrig ten dienste van
Zijne Keurvorstelijke Hoogheid te Beieren, uit kracht van mondelinge permissie van zijn
echtgenote Juffrouw Elisabeth Marres, over aan de Heer Johan Hendrik Claessens, der
rechten licentiaat, het recht tot zijn kindsgedeelte, waarvan zijn moeder de tocht is
bezittende. De volmacht van zijn echtgenote werd op 23 sep 1700 gegeven voor notaris
Jacques de Barle te Brussel.

2

“Leeuwen, ein freiherl. Geslecht in Oesterreich, vielleicht aus den Niederlanden stammend. Karl
freiherr v. L. war 1857 f.f Hauptman und dem landes Generalcommando zu Brünn beigegeben”.
Stambuch des blühenden und abgestorbenen Adels in Deutschland, herausgegeben von einige
deutschen Edelleuten, zweiter band (von G zu L), Regensburg 1883, Verlag von Georg Joseph Manz.
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(Overdrachtsregister van Venlo 1693 - 1700, fol. 250; Venlo 1700 -1713, Protocollen
van Volmachten.)
Op 6 mrt 1708 treedt de eerwaarde heer Guilelmus Marres op als gevolmachtigde van
zijn zwager de heer Joannus Franciscus van Leuwen volgens volmacht van hem en zijn
echtgenote d.d. 29 Aug 1707, gedaan in Wetlager(?) in Lin...., voor de verdeling van de
nalatenschap van zijn schoonvader de notaris Marres. het betreft twee huizen en 5277
gulden. J.F. van Leeuwen heeft eerder al voorschotten opgenomen volgens acten voor
notaris Marres 19 nov 1693, not. Brouwers 9 apr 1694, 11 dec 1697 en 20 mei 1699.
(notaris Brouwers, reg.1515, G.A.M)
Op 19 nov 1709 cedeert de Heer Johan Francois van Leeuwen, overste wachtmeester
ten dienste van zijne Keizerlijke Majesteit, in Maastricht vacerende met volmacht van zijn
echtgenote, vrouwe Elisabeth Marres, d.d. 2 nov 1709, Ingelstad in Beieren en als tutor
van zijn kinderen aan zijn zwager Matthijs Marres, borger van Maastricht, gehuwd met
Margaretha Lenaerts, de helft van twee huizen, die buiten de deling gebleven waren
gepasseert voor not. Brouwers op 6 mrt 1708, voor een bedrag van 5000 gld. Hierop
wordt in mindering gebracht een bedrag van 1000 geleend van de wed. Dessers acte P.
de Marres 20 mei 1698, verkregen door genoemde Marres op 19 jan 1705 voor not.
Brouwers en 300 gld geleend van Matthijs op 11 dec 1697, en nog 800 gld die Marres
voor hem als schuldelging betaald heeft.
(Minuten notaris Godefridus Schaepen, Maastricht, reg. nr 1625, realisatie Brabantse
schepenbank 28 nov 1709, R.A.L.)
Op 29 mrt 1730 koopt Colonello Commandante Francesco Baron di Leuen een stuk land
bij Mantua van de gebroeders de graven Perroni. (Archivio di stato di Mantova).
Op 25 jun 1735 Maria Isabella Baronissa de Leven, dochter van generaal Joh. Franc. de
Leven, weduwe van generaal Franciscus Hector de Vins Alemana verleent mede namens
Joannis Bernardus, capitaneus regiment Zucco; Joseph, luogo tenente (luitenant)
regiment Wallsegg; en Enghardi, loc. tenente regiment Jaun Senior, en tevens namens
Margaria en
Antonia, allen broeders en zusters, een "cessio juris exigendi titulo venditionis" en nog
meerdere rechten met tevens een gift van 6000 lires aan het het carmelitessenklooster te
Mantua vertegenwoordigd door de vicaris-generaal F.C. Platti, archipresbyter van de
kathedraal van Mantua ten behoeve van Laura Isabella de Leven, novice in dit klooster.
Bijlage:
Copie van een betaling op 26 jul 1734 door Joh. Franc. de Leven ten bedrage van 8000
lire voor zijn dochter Francesca Sidonia als spirituele huwelijksgift voor haar intrede in
het carmelitessenklooster te Mantua. Er is nog sprake van een betaling d.d. 29 mrt 1730
gedaan door generaal. (Archivio di stato di Mantova).
25 jun 1735 Margarita baronissa de Leven, dochter van generaal Franciscus de Leven,
gehuwd met de kapitein Joannes Baptistam Baron Alberstorff de Fragburgh en haar
zuster Maria Isabella baronissa de Leven, weduwe van generaal Hector de Venz verlenen
"cessio juris exigendi titulo venditionis" aan Don F.C. Platti, vicaris generaal en doen een
betaling van 7000 lire. (Archivio di stato di Mantova).
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25 jun 1735 Maria Isabella dochter van generaal Joannis Franciscus Baron de Leven
weduwe van generaal Franciscus Hector de Vins Alemana handelend mede namens
Joannes Bernardus , Joseph, Enghardi, Margarita en Antonia, in aanwezigheid van A.
Hiller van de Cancillaria Belli (Kriegskanzelarei?) namens zijne Majesteit en J. Vincenti
van de
"Commissione Concilii Belli" en eveneens Graaf J.S. Natris en P.Fr. Perroni, edelen van
Mantua, geven een mandaat. Waarschijnlijk handelt deze acte over een aflossing van een
schuld uit de nalatenschap van J.FR. (Archivio di stato di Mantova).
Op 13 feb 1736 weer een zeer uitgebreide acte met bijlagen over de intrede in het
klooster van Zuster Laura Isabella in de wereld Barones Francisca Sidonia dochter van
Joannus Franciscus generaal baron van Leuuen.
Afschrift uit het testament d.d. 11 nov 1733 van generaal commandant baron de Leuven.
betreffende de twee dochters uit het tweede huwelijk Francisca en Antonia : "Della mia
consorte Giovanna Francesca nata Baronessa di Petendorff (Archivio di stato di
Mantova).
12 nov 1751 Brief van Johan Bernhart Baron von Leeuwen oberster Leutenan¬t gericht
aan de Magistraat van Venlo verstuurd vanuit Mantua.Hij stelt dat zijn grootvader
Bernhart von Leeuwen de eer heeft gehad de burgemeestersplaats van Venlo te bedienen
en dat zijn vader Johan Frantz von Leeuwen en hij zelf in Venlo zijn geboren, maar
steeds in zijne Keizerlijke Koninklijke Majesteits allerhoogste dienst zijn geweest. Dat
zijn vader als general veltwachtmeester en commandant van Mantua al¬daar op 20
augustus 1734 is gestorven. Dat hijzelf als kind van 13 jaar van Venlo uit door zijn vader
is afgehaald en sindsdien in eerder genoemde keizerlijke dienst is geweest. Dat hij van de
"Kriegs cancelei" een copie verkregen heeft van het testament van zijn vader waarin staat
dat "deze zelf alles verworven en verdiend heeft en geen enkel erfgoed verkregen heeft
als dat van zijn ouders te Venlo, maar dat dit zodanig met schulden was beladen, evenals
hij zelf onder schulden bedolven was, dat hij dit aan de schuldeisers heeft moeten laten en
wat restte aan zijn zusters te Venlo overliet, maar dat wanneer deze zusters zouden
overlijden en er nog wat over zou zijn dat dan de kinderen uit zijn eerste huwelijk zulks
zouden erven." Dat hij nu niet anders geloven kan dan dat zijn beide tantes overleden
zijn. En dat hij daarom vraagt of zij hem willen laten weten of het de moeite loont om
hiervoor een lange reis te maken. Het huis staat tegenover de kruisbroeders, waar zijn
grootvader, zijn vader, en hij gedoopt zijn en hij herinnert zich nog een groot stuk land
vlak voor de toren waar de troepen exerceerden en ook nog twee boeren die ieder jaar
koren boter en turf brachten. (Stadsarchief Venlo)
27 apr 1757 Huwelijkscontract tussen Baronissa Marie Elisabeth de Leeuuen en Comitu
Leopoldi Omezzali. Zij is een dochter van Joannes Bernardus. (Archivio di stato di
Mantova)
9 dec 1758 Afschrift van een brief van de Venlose Magistraat aan de Baron de Leeuwen
lieutenant collonel aux service de sa Majesté Imp.le et roiale etc. a Mantoue
Bericht van ontvangst van een brief gedateerd 29 l.l. van van Leeuwen aan de magistraat
betreffende het overlijden van zijn tante Petronella en de erfenis. De procureeur Huppen
is door de magistraat aangesteld om een en ander te regelen. (Stadsarchief Venlo).
19 jul 1759 Brief van Bernard von Leeuwen vanuit Mantoue aan de Venlose Magistraat.
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Hij beklaagt zich erover dat hij reeds tweemaal geschreven heeft aan de heer Huppen
maar geen antwoord ontving en dat de overige erfgena¬men bij hem klagen dat zij nog
niets van de erfenis van hun tante Petronella hebben gezien hoewel die toch al drie jaar
dood is. Hij veronderstelt dat Huppen wel ziek of dood zal zijn en vraagt de magistraat
om mijn-heer Huppen wanneer die nog mocht leven aan te sporen om actie te
ondernemen.
(Stadsarchief Venlo).
30 nov 1761 Brief van Angelica baronessa de Leeuven celdoua. Na het overlijden van
mijn man luitenant kolonel van zijn Keiz. en Kon. Majest. Bernard Baron de Leeuwen
heb ik slechts een brief gekregen van mr Huppen waarin hij aan de overledenen melding
maakt van van de verkoop van enkele meubels en stukken grond van wijlen tanta
Petronella van Leeuwen, terwijl hij tevens een wisselbrief zond van 50 gulden. Ik
verzocht hem voor de weduwe en kinderen in Vlaanderen te blijven werken, maar
sindsdien heb ik niets meer van hem gehoord. Ik schrijf U niet omdat ik hem niet
vertrouw, maar omdat hij wellicht meent dat ik als weduwe niet de zelfde rechten heb als
wijlen mijn man. En "Le supreme conseil aulique de la Justice militaire" hebben me
middels een "Prescript" gedateerd 7 augustus 1761 verklaard dat ik enig erfgenaam ben
met betrekking tot mijn huwelijksgift, die het weinige dat hij bezat ver overtrof. mijn
schoonbroer de kolonel van het regiment van de keizer heeft mij zijn rechten over de
eventuele goederen van de familie geheel gecedeerd en de andere ouders en medeerfgenamen hebben mij met de zaak belast omdat ik alle brieven heb en van de zaak op
de hoogte ben. (Stadsarchief Venlo).
12 okt 1765 Huwelijkscontract tussen "Conte Giacomo Parma dello stato della servicia
Reppublica di Venezia sotto tenente velt inclito Reggimento al serviggio delt Aug. Ma.
..annae Imperadrice Regina aggusbeti-ca, barone de Rietd" en "Ant.¼a Baronessa figlia
dell .a qu ... Sr Joe Colonello Barone de Leven".
Ondertekend door hun beiden en haar moeder Angelica en broer Carlo Baron Leeuven
Primo tenente della guardia nobile Tedesia. (Archivio di stato di Mantova).
2 nov. 1733 Testament van Johan Frans von Leeuwen
Tot voogd worden benoemd zijn zwagers de Domheer te Augsburg en de
Oberstalmeister te "Eighoted"(?)
Kinderen uit het eerste huwelijk: 1. Catharina gehuwd met Hauptman Culoz. 2.
Margaretha ,, ,, ,, von Albersdorf. 3. Isabella ,, ,, obrister de Vins. 4.
Bernhard. 5. Joseph. 6. Hans. 7. Adam. 8. Engelhard. Kinderen uit het tweede huwelijk
met Johanna Francisca gebohre vreyefroyin von Bettendorff: 1. Francisca. 2. Antonia.
ICH JOHANN FRANTZ VON LEEUWEN bin ehelich gebohren und erzogen in Venlo
in Gelderland von BERNHARDT VON LEEUWEN und CATHARINA CLERIX,
meinen lieben elteren den 8ten Januarij 1672.
Weilen aus menshlichen Schwachheiten niemand seines lebens versicher, seiner
sterbstundt augenblicklich verwarten , und nach der göttlichen disposition enz....
Ich verlange gar nicht dass man mir mit grossen pompa , unkosten oder solemnität
begraben soll, sonderen schliesslich wie inem soldaten gebüret .......
Da ich zwey ehefrauen mit grösten leydseyn habe überleben müssen, der liebe gott mir
aber so guthe ehe-consortinnen verliehen hatte, dass ich wahrhftig unter die glücklichen
männer zu rechnen war auch durch den eheseegen in diesen zwey glücklichen ehen biss
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neunzehen kinder erzogen und zu der herlichen tauff gebohren seynd worvon noch acht
im leben, nehmlich sechs von der ersten und zwey von der letzten ehe,
Ichs habe mit berathshlegung meines gewissens einem Jedweden suchen meinen
Vätterlichen guthen willen zu hinterlassen. und da ich aber sellich alles erworben und
gespahret, und Neinmahles neins Ebgütter bekommen habe, alss von meinen elteren zu
VENLO, welche aber so verschuldet und ich auch zum teil mit schulden beladen hatte;
alss habe solche denen creditoren hinterlassen, und den überrest meinen zwey
schwesteren liess auch ihren todt übergeben; Wann nun diese meine zwey schwesteren
mit todt abgehen, und etwas übrig bleibe solte, so hätten solches meine kinder von der
erste ehe zu erben und zu theilen, worbey auch der haubtman CULOZ kinder zu
gedäncken wären. Nun bitte den lieben gott, er wolle mich mit seiner gottlichen gnad
inspiriren, wie dass ich diese wenig erworbene effecten, nach seine göttlichen guth.
heissen willen und gerichtigkeit meinen lieben kinderen ausstheilen und vertestamen tiere
solle.
Meine erste seelige frau EILISABETH DE MARRES von mastricht geburtig hat mir in
untershiedleihen mahlen, so lang sie gelebet die summa von zwey tausendt battacons zu
gebracht, wovon wir in unser jugend gelebet und meytens liib zu denen vernunfftigen
jahren verzehrt haben, doch habe meine kinder baudgeinass studieren ihren praeceptorem
gehalten, und die madgens se ehrluh erhalten und erzogen, als xexhna jedweder kind nuht
mase vor heuraths guth und andere spesen xeihhundert gulden. die erste wear
CATHARINA Verhourathet mit dem haubtman CULOZ. zweite MARGARITHA mit
dem hauptman Von ALBERSDORFF, die dritte ISABELLA mit dem obristen DE
VINS. Diese drei Schwestern ertragen in gold acht zehen hundert gulden und wann ich
nun meine Söhn BERNHARD, JOseph, hans adam, und engelhard, jedereden mir auf
sechshundert gulden rechne, ertragt zwey tausent vierhundert gulden. der geystliche hat
zwar mehr gekost, allein hat er nach meinen todt und erhebung des libelx nichts mehr zu
verlangen, ausser auss ihr brüder und Shwestern aus gut tem Willen ihm gern geben wollt
Xxlhssist nun dass nütterliche von nuch kinder ersatzt, bezahlt und reuhlich genossen
worden.
Von meiner zweyten seel. Ehefrau JOHANNA FRANCISCA GEBOHRNE
REICHSFREYIN VON BETTENDORFF habe zum ihr dota bekommen tausend gulden
vätterlich und tausend gulden mütterlich, dann sechs hundert gulden alss geliehen geld,
und hat das interesse und capital Von der BARON HAUSISHEN Familie an uns gekauft
habe, und noch Vor unsere zwey Kinder, alss FRANCISCA und ANTONIA auf die
Juden geyss zu Wormss im Xeuz hasttat und Hn BARON V. RITTER ZU
GRÜNENSTEIN Praesident Und Vicedomh Von ihre EhurfÜrstl. xxxaden zu Mayntz
unter hypothet von seinen guther geliehen haben. diese zwey capitalien haben ertragen
auf zwey jahr fünf hundert gulden, welche meine frau schwägerin die Witwe Von
HAXTHAUSEN guad leiss auff weithere disposition in handen verbleiben, so dass diese
zwey capitalien voneez.... af meine familie mid erben.
das silber, so vorhanden, soll in siben geteilt worden, aussgenommen, was denen zwey
kinderen von der letsten ehe zu gehört alss ist jedweder ein gaar silberen beuhter
(beichter), jedweder eine suppen schussel und jederer eine silberne credentz wo ihrer
mutter wappen drauff gestossen, eben sahxx die drey sielbrene schachteln vom toilett wo
das wappen drauff steset, zum voraus gegeben worden. die wenig jubelen , zwey goldene
tobacs büchel, die senia perlen, krantz und ohren ring, und dergelichen galanterieen
gehört auch denen kinderen von der zweyten ehe. Es haben dieyn kinder auch bey dem
Juden LAZAR zwey hundert gulden ausstehen, wovon die obligation auf meiner frau
seel. nahmen gerustet ist, und weilen ich auch meiner seel. frau ihrem todt noch uber
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zwey hundert gulden von ihrem stielguld gestunden, alss habe jedweden kind fünff und
zwantzig ducaten in ihren spaar beutel gelegt, so ihnen Verabstalgt worden sollen. die
kleider Von ihrer Verstorbenen Mutter weren diesen kinder undisputirlich allein shencke
ich davon meiner Tochter MARGARETHA von Alberstorff das neu gemachte shwarz
saucete kleid, Meiner Tochter aber ISABELLA DE VINS schenke den un gemachten
swartzen saucet; der überrrest aber verbliebt denen zwey kinderen von der letsten ehe.
Nun befindet sich auch, dass ich in meinen leben auf der Judenstatt alhier in Mantova
zwey tausent gulden capital fünf pro cento per interesse geleihe habe, aubrij auch an den
herren graffen peroni neun hundert gulden den interesse sechs pro cento, zuzammen
zwey tausent neun hundert gulden, worzu noch aus der nahsa hundert gulden zu gelagt
worden sollen, damit es drey tausent gulden ausmacht, von welchen drey tausend gulden
jedweder kind von der ersten ehe sex hundert 40 gulden paar soll gericht worden.
Meine Söhn sollen meine kleider mit ein ander theilen, und damit kein streit unter ihnen
kome, soll H. obrister DE VINS die repartition davon machen. meine zwey tochter
männer DE VINS und Alberstorffs sollen meine Xhren, degens, Spanishe xohr, gewehr
und befindliche tabacchiers aussen denen goldenen, zu meinen gedächtenis unter sich
theilen. Der mobilien, zinn, küpfer, leinwalth, tappeten, den neuen damast, mahleryen,
kasten, tish, stiehl, better, porzolan, und alles, wie es nahmen haben mag, solle in siben
theil getheilt, oder in Massa Verkaufft und jedweden dem seinige nach gebuhr und
gerechtigkeit aus getheilt werden.
Meiner guthabungen Von SICKINISCHE Regiment, so ierst NELAN heisset, so gegen
fünff hundert gulden importirt; dann sechs hundert gulden wegen austrustung der
grenadiers compag, wovon die originalia der kriegsagent johann baptista rediff zu xxienn
in hemden, und mir bereits hundert heuhsthaler darauff geshossen hat dann bey den
kayserlichen arario sechs hundert sechss und dryssig gulden, scht und zwanzig kreutzer;
dann bey der Maylandishen militar cassa biss ener octobris 1722 annadx funff hundert ein
und achzig gulden, ein und viertzig Kreutzer zu Eerdere hexbe; Was an denen
Xxusxenden monathen restirat; Ebenfahls die drey quaden monathen;
NB. magh uber dry dauscen 500 gulden diese suma sollen meine kinder zusamen zichen,
und in siben theil vertheilt worden ausser dass man denen kinderen Vom haubtmann
CULOZ zwey hundert gulden davon absolgen lasst; wie man dann ihnen auch etwas Von
leinwath, und andere mobilien nach gutbefinden meiner zwey altester töchter geben kann.
Die Pherdt, kutshen, heu, haber, geschirr, saltz, wein und die fasser, wann meine kinder
sich unter ein ander nicht Verstehen könnten, sollen Verkaufft, und wiederum in siben
theil getheilt werden. und da ich den geistlichen von st: benedett don filipp benedett noch
hundert philipp auf sein libell schuldig bin, mid wan ich solch summa vor meinen todt
nicht abtragen, so sall solche aus meinen baaren mittlen bezahlt werden. Da nun meine
baare gulder dach allezeit über zwey Tausend gulden suh belausten werden, sool man
daraus meine leichbegrabnis bestreiten, undmeine hinterlessene schulden, so mit
authentischen obligationen belagt werden bezahlen; das übrigen soll widerum in sieben
theil reparttirt worden.
Meine Knechten und Shehalten sollen ihren lohn bezahlt worden, biss auf den letzten
monaths worinnen ich sterbe, und solle ihne die Völlige Liberey gelassen werden.
Dem herren lieuth. SCHOBER solle aus meinen silber ein angedenken und regal gemacht
werden nach meinen kinderen ihren guttachten.
Nun schliesse meinTESTAMENT, und lasse sich lieben kindern meinen Vätterlichen
seegen ich recommandier euch die lieb und furcht gottes, beobachtet allzeit die ehe und
reputation so hoch alss fuer leben. Gott gebe euch finig keit,fried und liebe, und dancket
den liebe gott bestaudlich Vor alles, was er uns auf dieser Welt so gná„ádichlich
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Verliehen hat. bettet Thuet guthe Wercke, und wuntsht an meine sercke: EQUIESCAT
IN PACE, AMEN.
DIESE TESTAMENT HABE ICH MIT WOLBEDACHTEN VERSTANT UND
GOEDES GEWISSEN AUDITTIERT UND UNTERSCRIBEN MANTOVA DEN IIten
9ber 1733.
( Kriegskanzelerei Hofkriegsrat, Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Wenen,
Oostenrijk)
26 maart 1747
Brief van Maria Antoneta von Haussen geboren von Leeuwen en Johan Ferdinant von
Hausen, gericht aan de kandelier van de Hofkriegrat.
In dit stuk worden problemen betreffende de erfenis besproken zonder dat in
bijzonderheden getreden wordt wat betreft zaken en personen.
Op de keerzijde een lakzegel met het alliantiewapen Hausen-Leeuwen.
( Kriegskanz. Hofkriegsrat, Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Wenen,
Oostenrijk)
Litteratuur
- Geschichte des Bayerischen Heeres, 2. Band/2, S. 791
Verwijzing naar Johann Franz von Leeuwen, Hauptmann im Infanterie Regiment Von
Bettendorff, in 1703.
- Geschiedenis van het K.en K. galicische infanterie-regiment Prins tot Sachsen-CoburgSaalfeldœ, later het 57 regiment infanterie. J. Maciaga, Wenen 1898.
Commandando-eigenaar was vanaf 1688 von Sachsen-Coburg en werd in 1699
overste von Kratze; in 1704 Freiherr von Sichingen.
Op 7 sep 1701 werd in den Haag de grote alliantie gesloten door Nederland, Engeland en
Oostenrijk. In 1702 volgde Duitsland. Beieren koos de zijde van Spanje en Frankrijk. De
keizer deed een oproep aan aan alle Nederlandse officieren in vijandige dienst om de
zijde van de keizer te kiezen. Nu ontstond de Spaanse succesieoorlog. In 1702
verdedigde het regiment Breissag; in 1703 Reinfelden. In 1705 lag het regiment op
verschillende plaatsen in Beieren o.a.in Braunau, Scharding en Müá ánchen. In 1706
vocht het regiment in Hongarije. In 1706 lag het bij Pressburg en in 1708 bij "Silein, im
Trentschiner Comitate".
- Geschiedenis van het K.en K.Infanterie-Regiment Graf von Lacy, later het 22 regiment
infanterie. door Gustav Ritter Hubka von Czernczitz, Zara 1902.
Het Regiment werd opgericht op 13 feb 1709 onder commando van
generalªFeldwachtmaister von Plá áschau. In 1716 krijgt het commando-eigendom
generaal-veldwachtmaister Freiherr von Laimbruck. In 1723 wordt tot comman¬danteigenaar benoemd de Markgraaf von Brandenburg-Culmbach.
Johann Franz von Leeuwen, Sichtingsche grenadier hauptman, wordt aan het hoofd
gesteld van grenadier-compagnie en zes Fuseliercompag niën met de rang van majoor
(obrist-wachtmaister). Hij wordt te Ingol-stadt gelegerd. In 1712 verdedigt hij Freiburg
en valt gewond in handen van de Fransen. In 1714 wordt vrede gesloten. In 1716 wordt
Johan Franz benoemd tot waar¬nemend regimentscommandant in de rang van luitenant
kolonel (Obrist-leutenant). In 1719 wordt hij commandant met de rang van kolonel
(Obrist). In het begin van dat jaar vertrekt het regiment naar Italiá‰á en wordt belast
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met de bezetting van Mantua, en in 1721 met die van Lodi, later van Novara. Er worden
veld- en zeetoch¬ten gemaakt naar o.a. Sicilië en Sardinië. In december 1727 vertrekt
J.F. als garnizoenscommandant (Platzobrist) naar Mantua.
- Geschiedenis van het 1e regiment infanterie infanterie van Oostenrijk.
Engelhard baron Leeuwen, afkomstig van het 7¼ regiment (Neipperg), Hauptman 1742,
Obrist-wachtmeister 1751, oberst-lieutnant1757, Oberst 1758, generaal majoor 1766.
Carl baron Leeuwen, vaandrig 1758, luitenant 1759, 1e luitenant 1768, kapitein 1778,
hauptman 1783), gepensioneerd 1793.
Arnold baron Leeuwen, vaandrig 1790, luitenant 1794, 1e luitenant 1799, kapitanlieutenant 1801, Hauptman 1806, gepensioneerd 1809.
Munsterlisten.
- Johan Baptist freiherr von Albersdorff, Regiment Infanterie Bodenbach, overste
(Obrist-lieutenant) in mei 1747, gepensioneerd in dec 1747.
- Engelhard baron Leeuwen, In 1751 obristwachtmeister, hij dient dan al 23 jaar, in mei
1765 (Engelbert baron van Leeuwen) kolonel (Obrist) en regimentscommandant,
geboren in Ingolstadt, 56 1/2 jaar oud, 35 1/2 dienstjaren, In 1766 vertrokken naar de
generale staf.
- Caspar baron van Leeuwen, 16e regiment infanterie, in 1760 vaandrig, in 1787 naar
invalidenkamp Pettover in Steiermark (nu Joergoslavië), in 1788 Hauptman.
- Carl baron van Leeuwen, vaandrig in derde bataillon 1761, Obrist lieutnant 1788, in
1792 48 jaar oud, in 1794 kolonel (Obrist) en regimentscommandant. Eind dat jaar
vertrokken.
- Jacob graaf Parma, regiment Baron van Ried, geboren te Verona in Venetië, 33 jaar,
unterlieutenant 1768, uit dienst 1769.
- Baron von Leeuwen (geen voornaam), in 1798 kolonel en commandant van het 16
regiment.
Officierslijst van 1743
Bernard von Leeuwen, hauptman, geburtsort Venloo,
Bernard von Leeuwen in 1746 benoemd tot obrist-wachtmeister,
Bernard von Leeuven in 1750 gepensioneerd als Oberst-lieutenant.
Litteratuur:
- N. Plomp, een boer is nog geen edelman, zestiende eeuwsw conflicten over
riddermatigheid in de Neder-Betuwe, Jaarboek CBG 47, 1993, blz. 86-132.
- Jan Verzijl, Genealogieën van Venlose schepenfamilies, XXVI. van Leeuwen, De
Limburgse Leeuw, jg. 7, nr 6 Juli - Aug. 1959, blz. 113 - 116.
- A.A. Vorsterman van Oijen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche
familiiën II (1888), blz. 212.
Geraadpleegde archieven:
- Gemeente archief Venlo.
- Gemeente Archief Maastricht.
- Rijksarchief in Limburg, Maastricht.
- Archivio di stato di Mantova, Mantova.
- Archivio Storico del Comune di Mantova, Mantova. Italië.
- Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Wenen, Oostenrijk.
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- Stadtarchiv Ingolstadt, Ingolstadt, Duitsland,
Nog te raadplegen:
- Algemeines Verwaltungsarchiv, m.b.t.: Adelsarchiv, Wenen, Oostenrijk.
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