
Alleen de verkoop van huis nr. 2 wordt meteen goedgekeurd. Daarna volgt de goedkeuring 

van Gedeputeerde Staten  bij akte nr. 112, die is bijgevoegd bij deze akte. 

 Getuigen Schippers, Joseph notarisklerk en Willigers, Joseph veldwachter. 

 

21 november 1884, akte nr. 75 

Boel van de, Lambert pannenfabrikant wonend te Thorn op den Steegput maakt testament. 

Ik herroep alle vroeger door mij gemaakte testamenten. Ik sticht in de RK. Kerk van Thorn 

vier altijddurende jaargetijden tot rust en lafenis der zielen van mij en van Boel van den, 

Ignatius, Boel van de, Maria en Boel van de, Everard, voor zover die bij mijn overlijden niet 

gesticht zijn. Onder verplichting van mijn algemene erfgenamen om de hoofdsom, zoals die 

door het kerkbestuur zal worden bepaald hypothecair te vestigen op een perceel hooiland te 

Thorn in de Molenbeemden, sectie C. nr. 24-25 en 26, binnen een jaar na mijn overlijden. 

Ik geef en legateer A. aan mijn broer Boel van de, Joannes landbouwer te Thorn het door hem 

bewoond huis met tuin te Thorn op den Toom, sectie A. nr. 1478 en 1479. B. aan mijn neef 

Boel van de, Lambert, zoon van voormelde Joannes, de wind-graanmolen met al wat daartoe 

behoort en zich daarin bevindt, alsmede het perceel bouwland waarop de molen is gebouwd, 

gemeente Thorn, sectie A. nr. 1794 en 1795. C. aan mijn achterneven en achternicht Tonnaer, 

Jean, Tonnaer, Nicolaas en Tonnaer, Maria Gertrudis, minderjarige kinderen van mijn nicht 

Boel van de, Hubertine met wijlen Tonnaer, Hendrik, de volgende onroerende goederen, een 

perceel bouwland te Heel en Panheel, sectie D. nr. 1289 en 1290 en de pannenfabriek onder 

Thorn, op de Greef, met al wat daaraan behoort en het perceel bouwland waarop deze is 

gebouwd, sectie B. nr. 1070 en 1277. De westelijke helft van de zg. Wijers te Thorn, sectie B. 

nr. 1231 en 1232. Het perceel bouwland te Thorn in de Greef, sectie B. nr. 520. Een perceel 

bouw-en weiland te Thorn op Musschenkamp, sectie B. nr. 896 en 897. Het huis, thans 

bewoond door Corstjens, Hendrik, met het perceel waarop dit is gebouwd te Thorn op de 

Boom of Toom, sectie A. nr. 1878 en 1879. Een perceel bouwland te Thorn aan de 

Sandforterstraat, sectie B. nr. 906. De gift aan mijn achterneven en nicht geschiedt onder de 

volgende voorwaarden. De besproken goederen komen na mijn dood in huur bij mijn 

algemene erfgenamen, voor een som van f. 200,-- per jaar, daarenboven zullen de pachters 

moeten betalen voor iedere are grond, welke zij zullen uitwerken voor pannen f. 17,-- en de 

gemaakte kuilen moeten vullen. Deze huur zal worden gekapitaliseerd en worden uitbetaald 

bij meerderjarig wording,  ieder voor 1/3 deel. Bij vooroverlijden gaat dit alles naar de twee 

anderen en bij vooroverlijden van alle drie komt alles toe aan mijn neef Boel van de, Lambert. 

Ik legateer aan mijn neef Boel van de, Hendrik, zoon van Johannes, de pannenfabriek te 

Thorn aan de Erkesteeg, sectie B. nr. 1120 en 1121. Aan mijn broer Boel van de. Nicolaas een 

jaarlijkse lijfrente zijn leven lang, ingaande na mijn dood van f. 150,--, ten laste van mijn 

algemene erfgenamen. Twee jaar na mijn dood zullen mijn algemene erfgenamen betalen 

ineens aan mijn nicht Boel van de, Christina, dochter van mijn broer Nicolaas f. 200,-- en aan 

het kind van mijn overleden nicht Boel van de, Maria, dochter van mijn broer Nicolaas f. 

100,--.  Alle nagelaten schulden komen ten laste van mijn algemene erfgenamen.. Ik benoem 

tot mijn algemene erfgenamen, ieder voor een gelijk gedeelte mijn broer Boel van de, 

Johannes en zijn twee zonen Boel van de, Hendrik en Boel van de, Theodoor, allen 

landbouwers te Thorn. Bij vooroverlijden hun wettige nakomelingen. Ik benoem tot mijn 

executeur testamentair mijn neef Boel van de, Lambert voornoemd, met recht om de 

nalatenschap in bezit te nemen. Getuigen Schippers, Joseph notarisklerk en Schippers, 

Theodoor metselaar. 

 

22 november  1884, akte nr. 76 

Hinsberg van, Antoon schipper wonend te Wessem verklaart schuldig te zijn, een som van f. 

750,-- aan Jacobs, Dorothea, weduwe van Tijssen, Gerardus, winkelierster wonend  te 


