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Het Vredegerecht van Bilzen. Een uitgebreid repertorium op de 

minuten van akten van jaar XIII (1804-1805) en die van 1810 tot 1819.  

 

Inleiding 

Bij de overgang van het Ancien Regime naar de periode van de Franse bezetting en 

annexering op 1 oktober 1795 werden de oude rechtsinstellingen in onze regio vrij snel 

afgeschaft en vervangen door nieuwe rechterlijke instellingen. Meestal dateren de laatste 

schepenbankakten van begin 1796. De meest toegankelijke van die nieuwe rechterlijke 

instellingen voor de burger en ook de laagste trede van de gerechtelijke piramide vormde 

het vredegerecht.  

In de akten van het vredegerecht komen in grote lijnen twee zaken aan bod. Enerzijds akten 

en processen-verbaal die verband houden met het burgerlijk recht en anderzijds akten met 

betrekking tot het strafrecht. 1 

De burgerlijke geschillen waren onderhevig aan de wetten beschreven in het Burgerlijk 

Wetboek of de Code Civil van 1804 en de voorloper ervan. 2 Een persoon A daagt een persoon 

B voor het gerecht vanwege een geschil op vlak van bijvoorbeeld achterstallige betalingen 

met betrekking tot verschuldigde pacht, achterstallige huur of arbeidsprestaties, niet-

betaalde intresten op rentes, erfeniskwesties, vermeend vaderschap. De primaire taak van 

de vrederechter is om beide partijen met elkaar te verzoenen. De hoogoplopende geschillen 

gaan vaak over relatief kleine bedragen. Als er geen verzoening wordt bereikt, stelt de 

vrederechter een proces-verbaal van niet-verzoening op en verwijst hij de partijen door naar 

de Rechtbank van Eerste Aanleg of de voorloper ervan. In sommige specifieke gevallen velt 

de vrederechter een vonnis in laatste aanleg waartegen geen hoger beroep kan aangetekend 

worden. Als het geschil onmiddellijk het grensbedrag van 100 pond destijds overschreed, 

mocht een eiser in de meeste gevallen de zaak onmiddellijk voor de Rechtbank van Eerste 

Aanleg brengen zonder de verplichting om eerst verzoening nagestreefd te hebben via de 

vrederechter. 3  

Naast de burgerlijke geschillen waren er op burgerlijk vlak willige rechtsakten van het 

vredegerecht. Een of meerdere partijen kwamen vrijwillig naar de rechtbank om een akte 

te laten opstellen. De volgende typen van willige rechtspraak kom je het meeste tegen. 

Eedafleggingen van privé-jachtopzieners, alsook ambtenaren aangesteld tot bijvoorbeeld 

veldwachter, beambte bij de dienst van de Domeinen en Registratie, douanier, griffier of 

gerechtsdeurwaarder. Ook aangeduide experts of deskundigen in rechtszaken dienden eerst 

een eed af te leggen vooraleer ze hun expertise in een rechtszaak ten toon konden spreiden.  

Families komen samen in een familieraad ter aanstelling van een voogd en/of toeziende 

voogd van minderjarigen en dit naar aanleiding van het overlijden van een of beide ouders. 

Door de band genomen is de familieraad samengesteld uit telkens drie familieleden van 

 
1 Een uitgebreide uiteenzetting over het Belgische vredegerecht en de archieven ervan, kan je lezen 

in het volgende standaardwerk: Het vredegerecht en de politierechtbank (1795-1995). Organisatie, 
bevoegdheden en archiefvorming (Miscellanea Archivistica. Studia 76), Karel Velle, Brussel, 1995. 
2 Een handig hulpmiddel voor wie wil doordringen tot de kern van een burgerlijk geschil en de 
toepasselijke wetgeving van het Burgerlijk Recht is Cumulatieve editie van het Burgerlijk Wetboek. 
Edition Cumulative du Code Civil. De huidige en de originele tekst met alle wijzigingen in België 
van 1804 tot 2004, D. Heirbaut, G. Baeteman (red.), Gent, 2004. 
3 Zie Velle (1995), p. 90. 
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vaderszijde en drie van de moederszijde. Zwakzinnigen of afwezigen (mensen die al jaren 

spoorloos zijn) worden via de familieraad onder de bescherming van een curator geplaatst. 

De meest gekende akte voor het vredegerecht is degene waarvan je in de periode tussen 

1810 tot 1830 vaak een afschrift in de huwelijksbijlagen van de burgerlijke stand aantreft. 

Het betreft de akte van bekendheid, waarbij een aanstaande bruid of bruidegom met zeven 

getuigen naar het vredegerecht trekt om hen te laten verklaren waar en wanneer hij of zij 

geboren was, bij gebrek aan een inschrijving in de geboorteregisters van de burgerlijke 

stand. Ook verklaringen met betrekking tot het overlijden van een van de ouders van de 

toekomstige echtelieden duiken in dezelfde huwelijkscontext op.   

In het kader van overlijdens plaatst de vrederechter ofwel op eigen initiatief ofwel op 

iemands aangeven zegels op het sterfhuis van een recent overledene, de zogenaamde 

zegellegging. Dit gaat met een bezoek ter plaatse van de vrederechter en zijn griffier 

gepaard. Meestal treft de vrederechter het nog opgebaarde lichaam ten huize van de 

overledene aan, schetst hij zeer kort de aangetroffen bezittingen, plaatst zijn zegels op 

verschillende voorwerpen en laat eventuele bewoners of mensen die het pand nog betreden 

hebben onder ede verklaren dat ze niets weggenomen hebben. Hij duidt tenslotte iemand 

van de bewoners of familieleden als bewaarder van de spullen aan. Na vrij korte tijd gaat 

een of meerdere erfgenamen opnieuw naar de vrederechter om de zegels te laten verbreken. 

Afhankelijk hoe uitgebreid iemands bezittingen zijn, is er een door de familie aangeduide 

notaris aanwezig bij de ontzegeling en maakt de notaris een gedetailleerde inventaris van 

de aangetroffen spullen op in het kader van de nalatenschap. De omschrijvingen van de 

Bilzense vrederechter zijn in vergelijking met dit type van akten van andere vredegerechten 

vrij summier.  

Wat in Bilzen ontbreekt in deze periode in vergelijking met andere vredegerechten zijn de 

resultaten van openbare verkopingen van inboedels en die van houtverkoop. Ook het 

voorleggen van gedetailleerde rekeningen via uitgavenstaten in het kader van het 

voogdijbeheer bij minderjarigen of mensen onder curatele kwam ik in de onderzochte 

periode in Bilzen niet tegen. Erfgenamen die een memorie van successie of erfenisaangifte 

bij het registratiekantoor van het kanton Bilzen indienden, moesten bij wet van 27/12/1817 

onder ede verklaren dat de aangifte zo correct mogelijk was. Minuten van akten hieromtrent 

zijn niet bewaard in 1818 en 1819. Ik heb enkel een spoor hiervan via een oud repertorium 

van het vredegerecht zelf. 

De zaken in verband met het strafrecht waar de vrederechter te Bilzen als politierechter 

optrad zijn voor deze periode evenmin bewaard. De oudst bewaarde minuten van vonnissen 

te Bilzen in dit verband dateren van 1872. 4 In andere vredegerechten zijn er zowel minuten 

van vonnissen als strafdossiers uit de Franse en Nederlandse periode bewaard. Over 

politionele zaken kon de vrederechter enkel een vonnis uitspreken dat in boete niet hoger 

was dan drie daglonen en in gevangenisstraf niet hoger dan drie dagen celstraf. Dat de 

vrederechter dergelijke zaken behandeld heeft kan wel afgeleid worden uit de bewaarde 

repertoria. Vanaf oktober 1816 hebben we de eerste bewaarde repertoria en zijn 

bijvoorbeeld de ontbrekende minuten van akten van oktober 1816 drie politionele zaken 

over diefstallen van hooi, rode kool en aardappelen. 

Niet alle originele akten van het Bilzense vredegerecht zijn dus bewaard. Van de 

vrederechters die hun minuten van akten in registers lieten inbinden, hebben we vaak een 

zo goed als volledig overzicht per jaar of meerdere jaren. De oudere akten van het 

 
4 Zie Rijksarchief Hasselt, Vredegerecht Bilzen. Aanwinst januari 2020 (toegang 2371), inventarisnummer 1 
(vonnissen in strafzaken 1872-1874).  
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vredegerecht van Bilzen zijn echter losbladerig, waardoor ze gemakkelijker verloren konden 

raken. De mogelijkheid bestaat ook dat er via het gerecht en het Rijksarchief in het verleden 

selecties zijn doorgevoerd met vernietiging van een deel akten in het kader van 

archiefselectie of vanwege de slechte materiële staat waarin ze bewaard of overgedragen 

werden.  

 

Territorialiteit of voor welk gebied was het vredegerecht van Bilzen bevoegd? 

De oprichting van het vredegerecht van Bilzen was een uitvloeisel van de oprichting van de 

kantonmunicipaliteit van Bilzen. Een kantonmunicipaliteit of municipaal kanton groepeerde 

een of meerdere gemeenten met aan het hoofd een gemeente met meer dan 5.000 inwoners. 
5Meerdere kantonmunicipaliteiten tezamen vormden het Departement. Aan elke 

kantonmunicipaliteit was theoretisch een vredegerecht verbonden. De kantonmunicipaliteit 

Bilzen werd opgericht bij besluit van 31/08/1795 en was bij oprichting bevoegd voor de 

gemeenten Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Grote-Spouwen, Hoelbeek, Hoeselt, Kleine-

Spouwen, Martenslinde, Mopertingen, Munsterbilzen en Waltwilder. Bij wet van 17/02/1800 

werden de kantonmunicipaliteiten opgeheven en werden twee jaar later de gerechtelijke 

kantons herschikt. Het vredegerecht van Bilzen 6 werd als gerechtelijk kanton op 09/01/1802 

herafgebakend en de volgende gemeenten sorteerden vanaf dan ook onder het vredegerecht 

Bilzen, te weten Gellik, Genk, Hees, Veldwezelt en Zutendaal. 7 

Zaken die door de Bilzense vrederechter doorverwezen werden, kan je terugvinden in het 

archief van de burgerlijke kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg, alsook in die van de 

voorloper ervan, de Tribunal Civil (de Département). 8 Tot het begin van het jaar 1800 had 

enkel de hoofdplaats van elk departement een Tribunal Civil. Voor het departement 

Nedermaas fungeerde Maastricht als hoofdplaats. Daarna werd het departement Nedermaas 

verder in drie gerechtelijke arrondissementen verdeeld (Maastricht, Roermond en Hasselt) 

met elk een burgerlijke kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Het gerechtelijk kanton 

Bilzen viel onder het gerechtelijk arrondissement Maastricht tot aan de Belgische Revolutie 

van 1830. Een tijd later zal het Bilzense vredegerecht onder het nieuw opgerichte 

gerechtelijk arrondissement van Tongeren (met zijn Rechtbank van Eerste Aanleg) 

ressorteren en dat tot op de dag van vandaag. 9 Het enige dat in de loop der tijd nog aan 

verandering onderhevig is geweest, is de samenstelling van het gerechtelijk kanton Bilzen. 

Om vandaag te weten als inwoner van een gemeente onder welke rechtbanken je valt, kan 

 
5 Zie De territoriale indeling van België (1795-1963). Bestuursgeografisch en statistisch repertorium 

van de gemeenten en de supracommunale eenheden (administratief en gerechtelijk). Met de 
officiële uitslagen van de volkstellingen (3 delen), Sven Vrielinck, Leuven, 2000, p. 313. 
6 Voor de oprichting van het vredegerecht van Bilzen en de moeilijkheden om vrederechters te 
vinden, zie De vrederechter in het departement Nedermaas, P.J.H. Ubachs, in: Van 
verminkingsstraf tot vrederechter. Opstellen ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de 
werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis (1980-2000) (werken LGOG), A.M.J.A. Berkvens en A.Fl. 
Gehlen (red.), Maastricht, 2000, p. 230-238. 
7 Voor de veranderingen en evolutie van de municipale en gerechtelijke kantons, zie Vrielinck 
(2000), p. 332 (voor het municipaal kanton Bilzen) en p. 498-500 (voor het gerechtelijk kanton). 
8 Voor de evolutie tot Rechtbanken van Eerste Aanleg en de Burgerlijke Rechtbanken, zie De 
Rechtbank van Eerste Aanleg (en voorlopers). Organisatie, taken, bevoegdheid en archiefvorming. 
Deel I; De Rechtbank van Eerste Aanleg (algemeen) en de burgerlijke rechtbanken (1794-1970) 
(Miscellanea Archivistica Manuale 23), Guy Gadeyne, Brussel, 1997, vnl. p. 67-71. 
9 Zie onder andere De gerechtelijke indeling van Limburg vanaf het ontstaan van België, Evrard 
Raskin, in: Privilegium Tabellionatus, Paul Vrancken (eindred.), Genk, 1997, p. 379-380. 
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je de link van het Ministerie van Justitie via de link in deze voetnoot gebruiken. 10 Je dient 

enkel je gemeente in te toetsen als zoekterm.   

 

Handleiding repertorium en enkele opmerkingen vooraf 

Bij burgerlijke geschillen die eindigen op een vonnis in laatste aanleg, vonnis bij verstek, 

verzoening of een doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg, wordt eerst de 

eisende partij vermeld, vervolgens een witregel en tenslotte de gedaagde of verdedigende 

partij. 

Alle minuten van akten zijn voor de vermelde jaren volledig doorgenomen en alle personen 

die in de akten vermeld worden, kom je in dit repertorium tegen. Het gerecht stelde zelf 

ook repertoria op, maar die zijn natuurlijk veel beknopter. Voor Bilzen zijn er originele 

repertoria slechts vanaf het einde van het jaar 1816.  

 

Hierboven een afbeelding uit het originele repertorium als voorbeeld van een zaak van 

18/10/1816 van het Openbaar Ministerie tegen Jean Boelen van Bilzen over de diefstal van 

rode kool. 11 Aktenummer 260 van 1816 is jammer genoeg niet bewaard en vind je niet in 

mijn eerste repertorium terug, omdat die enkel op basis van bewaarde akten is 

samengesteld. Op het einde van dit bestand heb ik apart de weinige basisgegevens van de 

niet-bewaarde akten op basis van de repertoria opgelijst. In deze niet bewaarde akte zouden 

we hoogstwaarschijnlijk de getuigenis van de veldwachter of van de persoon die Jean Boelen 

betrapt had, teruggevonden hebben met meer concrete details over de ten laste gelegde 

feiten, de uitgesproken boete en/of celstraf. 

Er zijn niet weinig akten verloren gegaan. Alle minuten van akten van strafrechtelijke aard 

uit die periode zijn zoals eerder vermeld niet bewaard. Voor de gegevens die hieronder 

verwerkt zijn, kan je telkens met de verwijzing naar het inventarisnummer en in de meeste 

gevallen ook het aktenummer heel snel de originele akte in het Rijksarchief van Hasselt zelf 

terugvinden of laten opzoeken. 12  

In de akten van het vredegerecht worden de geschillen die over geld gaan vaak uitgedrukt 

in zowel Brabantse gulden Maastrichter cours, Luikse gulden en Franse francs. Vaak betreft 

het contracten die teruggaan op notariële akten of schepenaktes uit het Ancien Regime die 

in Brabantse of Luikse gulden werden uitgedrukt. 13 Ik heb voor het gemak telkens de 

Brabantse gulden bij geldwaardes in de titels vermeld, maar in de akten zelf kan je vaak 

drie waarden terugvinden. Als er verwijzingen naar specifieke registraties voor een 

schepenbank of notaris ter sprake kwamen bij renten, pachten en andere contracten heb ik 

 
10 https://territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be/cgi-main/competence-territoriale.pl [geraadpleegd 
op 20/02/2021] 
11 Zie Rijksarchief Hasselt, Vredegerecht Bilzen. Oud bestand (toegang 122), inventarisnummer 137. 
12 Alle doorgenomen akten die in het repertorium voorkomen, kan je opzoeken in of opvragen via 
het Rijksarchief Hasselt, Vredegerecht Bilzen (toegang 122), inventarisnummers 36 tot 46.  
13 Omrekeningstabellen van de drie vermelde munteenheden kan je in de jaarlijkse almanakken uit 
die tijd terugvinden. 

https://territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be/cgi-main/competence-territoriale.pl
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die systematisch vermeld, zodat je een aanknopingspunt hebt om de desbetreffende akten 

in het notariaat of het schepenbankarchief terug te vinden.  

De akten van het vredegerecht waren, op enkele uitzonderingen na in 1814, allemaal in de 

Franse taal opgesteld. Bij twijfel van ontcijfering of interpretatie heb ik een vraagteken 

geplaatst. Op de hoeveelheid akten gezien moet je ervan uitgaan dat er ongewild fouten in 

zullen staan, ook al heb ik geprobeerd die tot een minimum te beperken.    

De sterkte van het repertorium ligt in de indexering van meerdere jaren van akten, waardoor 

je met enig geluk familieleden meer dan eens de revue ziet passeren. Sommige rechtszaken 

kennen meerdere verwikkelingen en zijn uitgespreid over meerdere aktes. Ik heb dat in 

sommige gevallen zelf aangegeven, maar niet systematisch. Ik kan iedereen aanraden om de 

vele doorverwijzingen naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Maastricht verder op te 

sporen in het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) te Maastricht. De reeksen 

vonnissen zijn goed bewaard, alsook een selectie van gerechtelijke dossiers. Dan weet je 

ook wat de uiteindelijke uitkomst van het geschil is. 14  

Dit pdf-bestand kan doorzocht worden met de ctrl-F zoekfunctie.  

Voor een gemakkelijke omzetting van de datums van de Franse revolutionaire kalender van 

het jaar XIII (1804/1805) naar onze huidige datumweergave, kan je deze link van Ragebol 

(Ravels genealogisch en geschiedkundig bolwerk) gebruiken.  
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Partijen Familienaam Partijen Voornamen nr. datum inv. nr. kwaliteit, beroep, leeftijd, woonplaats,… object van de zaak

112
6 Vendémiaire jaar 
XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor een 
betwiste openstaande rekening van 546 gulden 5 stuiver voor 
geleverde waren

Muller Jean Nicolas handelaar te Maastricht

Weustenrade Antoin Servais jurist te Maastricht, gevolmachtigde voor Muller

Brasseur Catherine echtgenote van Jean Mordant

Mordant Jean handelaar te Holt, niet opgedaagd op de zitting

113
6 Vendémiaire jaar 
XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor een 
betwiste openstaande rekening van 283 gulden 19 stuiver voor 
geleverde stoffen en andere waren

Lousberghs J.G.J.
advocaat te Bilzen, gevolmachtigde voor 
Gertrude Frissen

Frissen Gertrude handelaarster te Maastricht

Brasseur Catherine echtgenote van Jean Mordant

Mordant Jean
handelaar te Holt, niet opgedaagd voor de 
zitting

114
6 Vendémiaire jaar 
XIII 36

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van Lambert Michils, 14 dagen geleden overleden, en 
Marie Royen, 17 jaar geleden overleden

Michils Agnes minderjarige dochter, 17 jaar oud
Michiels Hubert minderjarige zoon, 15 jaar oud

Familieraad:

Royen Jacques
wonende te Bilzen, oom van moederszijde, 
voogd

Hoeken Hubert buurman, wonende te Bilzen, toeziende voogd
Boelen Leonard landbouwer, buurman, wonende te Bilzen

Machiels Lambert
kuiper, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Genoelselderen

Michiels Jean
dagloner, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Genoelselderen



Darden Wijnand kozijn, wonende te Henis

115
6 Vendémiaire jaar 
XIII 36

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
Lambert Machiels, 14 dagen geleden overleden, en Marie 
Oesterbosch

Machiels Martin
minderjarige zoon, 13 jaar oud, wonende te 
Reek

Machiels Elisabeth
minderjarige dochter, 11 jaar oud, wonende te 
Reek

Michiels Jean minderjarige zoon, 8 jaar oud, wonende te Reek

Machiels Cretien minderjarige zoon, 5 jaar oud, wonende te Reek

Michils Lambert minderjarige zoon, 2 jaar oud, wonende te Reek

Familieraad:

Michiels Lambert
kuiper, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Genoelselderen

Michiels Jean
kozijn van vaderszijde, wonende te 
Genoelselderen

Darden Wijnand kozijn, wonende te Henis

Oesterbosch Corneil
oom van moederszijde, wonende te 
Martenslinde

Boelen Leonard wonende te Reek, buurman, toeziende voogd

Hoeken Hubert 
wonende te Bilzen, als vriend bij gebrek aan 
familieleden

116
13 Vendémiaire jaar 
XIII 36

verzoening over 10 jaar achterstallige intresten op een rente, 
oorspronkelijk verleden voor notaris Ruijters op 15/05/1750

Piron André
gevolmachtigde voor Alexandre Coenegragt, 
rentenier te Maastricht

Bovens Pierre landbouwer te Veldwezelt

117
13 Vendémiaire jaar 
XIII 36 verzoening over een achterstallige levering van rogge



Piron André
wonende te Maastricht, gevolmachtigde voor 
Mevr. Demousin (?), geboren Van Aken

Paulissen Pierre wonende te Veldwezelt

118
13 Vendémiaire jaar 
XIII 36

familieraad met toestemming voor de weduwe Evrard Welters en 
de toeziende voogd om een huis en tuin uit de nalatenschap van 
Evrard Welters te verkopen om schulden te delgen

Familieraad:
Welters Joseph wonende te Hasselt, oom van vaderszijde

Dirix Jaques

aangetrouwde oom van vaderszijde, in naam 
van zijn echtgenite Gertrude Welters, wonende 
te Hasselt

Wolfs Martin
oom van moederszijde, wonende te Zutendaal, 
toeziende voogd sinds 14 Messidor jaar XII

Wolfs Jean
grootvader (van moederszijde), wonende te 
Zutendaal

Wolfs (de jonge) Jean oom van moederszijde, wonende te Zutendaal

Van Heusden Martin

aangetrouwde oom van moederszijde, in naam 
van zijn echtgenote Mechtilde Wolfs, wonende 
te Zutendaal

Wolfs Anne Marie weduwe Evrard Welters, wonende te Zutendaal

119 8 Fructidor jaar XIII 36
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige intresten op een rente van 300 gulden

Weustenrade J.M.

wonende te Maastricht, gevolmachtigde voor 
Mr. Bosch, ontvanger van de kerkfabriek van de 
Sint-Nicolaasparochie te Maastricht

Van Sichen Hubert landbouwer te Eigenbilzen

120
13 Vendémiaire jaar 
XIII 36

familieraad met toestemming voor de voogd en toeziende voogd 
om goederen uit de nalatenschap van Gille Huygen, overleden te 
Munsterbilzen op 28 Germinal jaar XII, en wijlen Beatrix Maenen, 4 
jaar geleden overleden, te verkopen ter delging van schulden

Familieraad:



Maes Jean Pierre

wonende te Meersen, oom van vaderszijde, 
voogd bij akte van het vredegerecht van Bilzen 
op 4 Floréal jaar XII

Huygen Henri
dagloner, wonende te Munsterbilzen, oom van 
moederszijde

Leemans Jean  

toeziende voogd toegewezen bij akte van het 
vredegerecht van Bilzen op 4 Floréal jaar XII, 
wonende te Munsterbilzen, oom van 
vaderszijde

Tripels Denis
vriend (van de familie) bij gebrek aan 
familieleden, wonende te Bilzen

Swerts Anton
vriend (van de familie) bij gebrek aan 
familieleden, wonende te Bilzen

Maurissen Gille
vriend (van de familie) bij gebrek aan 
familieleden, wonende te Bilzen

123
24 Vendémiaire jaar 
XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
ontruiming van enkele stukken grond gelegen te Henis aan de 
Wijngaerd Bergh

Bosch J. voormalig notaris te Tongeren

Paquaye Barthelemi wonende te Alt-Hoeselt

Buckinghs weduwe
weduwe Gerard Buckinghs, wonende te Alt-
Hoeselt

125
26 Vendémiaire jaar 
XIII 36 verzoening over de ontruiming van een stuk grond te Eigenbilzen

Heckelers Hubert vrederechter in kanton Maastricht-Zuid

Lathouwers Etienne landbouwer te Eigenbilzen

126
26 Vendémiaire jaar 
XIII 36 verzoening over de ontruiming van een pachthof

Heckelers Hubert

vrederechter te Maastricht-Zuid, 
gevolmachtigde voor Mr. Maurissen, handelaar 
te Maastricht

Willems Gerard pachter te Bosch bij Hoeselt



127 1 Brumaire jaar XIII 36
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
betaling van achterstallige intresten op een rente 

De Goer de Herve Thomas George
rentenier, wonende te Luik op de Rue Place 
Verte

Parmentier
Dieudonné Francois 
Joseph

advocaat te Luik, gevolmachtigde voor De Goer 
de Herve

Neuville Francois Joseph voormalig notaris te Luik, vervangt Parmentier

Gerards Martin landbouwer te Gellik

128 1 Brumaire jaar XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor een 
openstaande rekening van uitgevoerde werken in 1791 en 1792 
aan huizen uit de nalatenschap de Grady, een huis gelegen te Luik 
in de Rue du Pot d'Or en nog een ander huis dichtbij de oever

Noyen Henri
wonende te Maastricht, gevolmachtigde voor 
C.F. Lepafve (?), architect te Luik

Pasque J.H.
voormalig notaris te Bilzen, gevolmachtigde 
voor Mevr. de Grady de Cronendaal

129 1 Brumaire jaar XIII 36
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige intresten op een rente

De Goer de Herf Thomas George rentenier, wonende te Luik op de Place Verte

Parmentier
Dieudonné François 
Joseph advocaat, wonende te Luik, gevolmachtigde

Neuville Francois Joseph voormalig notaris te Luik, vervangt Parmentier

Lenaerts Leonard

leisteendekker, wonende te Bilzen; voor zichzelf 
als voor zijn moeder, de weduwe Pierre 
Lenaerts, wonende te Bilzen

130 8 Brumaire jaar XIII 36 verzoening over achterstallige pacht van een weide te Beverst
Lux Mr. rentenier te Munsterbilzen



Martens Guillaume landbouwer te Beverst

131 8 Brumaire jaar XIII 36 verzoening over achterstallige pacht van een weide te 
Lux Mr. rentenier te Munsterbilzen

Nassen Jean landbouwer te Martenslinde

132 11 Brumaire jaar XIII 36
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
opbrengst van een publieke verkoop

Batte Mr.
gevolmachtigde voor Mevr. Rose de Horion; 
handtekent "Batta"

Rose de Horion Mevr.
rentenierster te Heusden in het kanton van 
Beringen

Mignon Mr. notaris te Munsterbilzen

133 11 Brumaire jaar XIII 36
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige pacht te Hoelbeek

Broux Gerard dagloner te Munsterbilzen

Driessen Jean landbouwer te Hoelbeek

134 25 Brumaire jaar XIII 36
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor een 
openstaande rekening voor geleverde wijnen

Willhard J.P. wijnhandelaar te Maastricht
Weustenrade J.H. gevolmachtigde voor Willhard

De Grady de Cronendael weduwe wonende te Waltwilder

Pasque J.H.
notaris te Bilzen, gevolmachtigde voor de 
weduwe Grady de Cronendael

138 27 Frimaire jaar XIII 36
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor een 
openstaande rekening van geleverde waren

Coenen weduwe handelaarster te Maastricht
Weystenrade J.M. gevolmachtigde voor de weduwe Coenen

Pasque J.H.
notaris te Bilzen, gevolmachtigde voor Mevr. de 
Grady de Cronendael



139 27 Frimaire jaar XIII 36
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige pacht voor de jaren XI en XII

De Ceulener Mr. rentenier te Maastricht
Graven G. wonende te Munsterbilzen

Jacquet (?) Henri landbouwer te Berg

140 27 Frimaire jaar XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg bij verstek 
voor een openstaande rekening van geleverde waren gedurende 
het jaar 1793 en de jaren VII, VIII en X

Royen Mevr. (?) M.
voormalige handelaarster, nu rentenierster te 
Maastricht

Weustenrade J.M. gevolmachtigde voor Mevr. Royen

De Mouffarts Charles
oudste zoon (van De Moffarts), wonende te 
Hoeselt, niet opgedaagd voor de zitting

146 3 Nivôse jaar XIII 36 eedaflegging aangestelde veldwachter te Alt-Hoeselt
Oliviers Henri wonende te Alt-Hoeselt, veldwachter

148 12 Nivôse jaar XIII 36
eedaflegging en aanstelling van de ontvanger van de gemeentelijke 
octrooien van Munsterbilzen

Graven Guillaume
ontvanger van de directe belastingen te 
Munsterbilzen

149 13 Nivôse jaar XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
terugbetaling van een derde deel van een obligatie van 1.728 
gulden, aangegaan op 19 Frimaire jaar XIII

Fiseau (?) H.J. rentenier te Tongeren
Van der Meer Charles rentenier te Tongeren

Paquay L. landbouwer te Alt-Hoeselt

150 13 Nivôse jaar XIII 36

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van Lambert Castermans, overleden op 7 Nivôse 
laatstleden, en Gertrude Moors, 11 maanden geleden overleden



Castermans Mathieu minderjarige zoon, 14 jaar oud
Castermans Marguerite minderjarige dochter, 11 jaar oud

Familieraad:

Castermans Louis
dagloner, wonende te Bilzen, oom van 
vaderszijde, toeziende voogd

Castermans Mathieu wonende te Bilzen, kozijn van vaderszijde  

Hardelingen Simon
wonende te Bilzen, vriend en buurman (aawezig 
bij gebrek aan familieleden)

Castermans Henri
wonende te Bilzen, kozijn van vaderszijde, 
voogd

Oben Jean
wonende te Bilzen, buurman (aanwezig bij 
gebrek aan familieleden)

151 21 Nivôse jaar XIII 36

verzoening over omgehakte dennebomen op het domein van de 
ouderlijke goederen te Genk op de plaats die Schabbart genoemd 
wordt, na de dood van hun moeder 20 jaar geleden

Wolfs Martin landbouwer te Zutendaal
Wolfs (de jonge) Jean landbouwer te Zutendaal

Wolfs Anne Marie

weduwe van Evrard Welters, voor zichzelf en 
haar minderjarige kinderen, landbouwster, 
wonende te Zutendaal

Van Heusden Martin
als echtgenoot van Mathilde Wolfs, landbouwer 
te Zutendaal

Wolfs (de oude) Jean

vader van de opgesomde kinderen van de 
eisende partij, wonende in het Zutendaalse 
gehucht Gewaai

152 21 Nivôse jaar XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor het 
rekeningenbeheer door de gedaagde van de nagelaten goederen 
van de vaderlijke oom van Jeanne Marie Jans, wijlen Guillaume 
Jans, waar zij een helft toebedeeld was

Broeders Jean wonende te Riksingen
Jans Jeanne Marie echtgenote van Jean Broeders

Doll Jean wever, wonende te Rijkhoven



153 25 Nivôse jaar XIII 36

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
Hubert Groenendaels, wonende te Holt, en wijlen Elisabeth 
Minnaers, drie weken geleden overleden

Groenendaels Leonard minderjarige zoon, 8 jaar oud
Groenendaels Elisabeth minderjarige dochter, 4 jaar oud

Familieraad:

Minnaers Jean
landbouwer te Holt, oom van moederszijde, 
toeziende voogd

Groenendaels Jacques landbouwer te Holt, oom van vaderszijde
Ghijsen Jean landbouwer te Merem, oom van vaderszijde
Minnaers Henri oom van moederszijde
Palmaers Marcel kozijn van moederszijde, wonende te Bilzen

Van Hees M.

deurwaarder van het vredegerecht van Bilzen, 
als vriend bij gebrek aan familieleden, wonende 
te Bilzen

154 5 Pluviôse jaar XIII 36
verdaging van vonnis om de eisende partij bewijs te laten  
aandragen over een som geleend geld [zie ook aktenummer 159]

Geurts Jean wonende te Vroenhoven

Jorissen Pierre wonende te Veldwezelt

155 9 Pluviôse jaar XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige intresten op een obligatie, die de eiseres had 
overgekocht van wijlen Mr. Van der Bloemen, bij leven handelaar 
te Maastricht, per akte voor notaris Hagemans te Maastricht op 8 
Brumaire jaar VI; de oorspronkelijke rente tussen Joseph Louis de 
Grady de Cronendael en Van der Bloemen werd voor dezelfde 
notaris opgesteld op 7 Vendémiaire jaar VI en ingeschreven in het 
hypotheekregister te Maastricht op 4 Nivôse jaar IX

De Thymus Isabelle
weduwe van Anselme Gilissen, wonende te 
Mechelen-aan-de-Maas

Mignon J.F.
notaris te Munsterbilzen, gevolmachtigde voor 
Isabelle de Thymus



De Grady de Cronendaal weduwe
wonende te Waltwilder, weduwe van Michel 
Joseph Louis de Grady de Cronendaal

Pasque J.H.
notaris te Bilzen, gevolmachtigde voor de 
weduwe de Grady Cronendaal

156 9 Pluviôse jaar XIII 36

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Arnold Virstak, zopas overleden op 2 Pluviôse, 
en Jeanne Harmsen, 9 jaar geleden overleden

Vierstak Arnold minderjarige zoon, 18 jaar oud
Vierstak Elisabeth minderjarige dochter, 16 jaar oud
Vierstak Herman minderjarige zoon, 12 jaar oud

Familieraad:

Vierstaek Henri
schoenmaker te Veldwezelt, oom van 
vaderszijde, toeziende voogd

Gerards Henri
wonende te Veldwezelt, aangetrouwde oom van 
vaderszijde, als echtgenoot van Marie Vierstak

Martens Jacques
timmerman, wonende te Gellik, schoonbroer 
van de minderjarige kinderen, voogd

Vierstak André wonende te Veldwezelt, kozijn van vaderszijde

Vierstak Lambert wonende te Veldwezelt, kozijn van vaderszijde

Van Hees M.
deurwaarder van het vredegerecht van Bilzen bij 
gebrek aan een 6de familielid

157 16 Pluviôse jaar XIII 36
verdaging van vonnis om bewijs aan te dragen over een 
openstaande rekening voor geleverde rogge

Meyers Guillaume landbouwer te Munsterbilzen

Voncken Joseph wonende te Bilzen

158 16 Pluviôse jaar XIII 36 vonnis bij verstek over een gebrekkige levering gerst
Smets Renier wonende te Maastricht



Peters George
wonende te Hees, niet opgedaagd voor de 
zitting

159 23 Pluviôse jaar XIII 36 eindvonnis over een geleende som geld [zie ook aktenummer 154]
Geurts Jean wonende te Vroenhoven

Jorissen Pierre landbouwer te Veldwezelt

Getuige (voor Geurts):

Theuwissen Libert

25 jaar oud, wonende bij Gillis Haasen te 
Kesselt; niet verwant of geallieerd met de 
eisende partij

160 26 Pluviôse jaar XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
publieke verkoop van een stuk grond te Rijkhoven, afkomende van 
de grootouders Lambert Thijs en Anne Moors

Oben Jean schoenmaker te Kuringen
Dendas George landbouwer te Rummen
Rutten Jean landbouwer te Rummen
Tripels Gilles dagloner te Rijkhoven

Wanmakers Pierre
wonende te Bilzen, als curator van zijn afwezige 
zoon Jean Wanmakers

Wageners Jean
leisteendekker te Tongeren, als echtgenoot van 
Aldegonde Bosch
[bovengenoemden zijn allen erfgenamen van 
hun wijlen grootouders Lambert Thijs en Anne 
Moors]

Thijs Lambert wonende te Rijkhoven, mede-erfgenaam

161 10 Ventôse jaar XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige bijdragen aan belastingen voor de jaren 1792 en 
1793

Huygen Jean
landbouwer te Hoeselt, als ontvanger van de 
gemeente Hoeselt



Gielen Arnold landbouwer te Hoeselt 

162 10 Ventôse jaar XIII 36

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
wijlen Pierre Koninks, twee en een half maand geleden overleden, 
en Christine Bracken, wonende te Winterslag

Koninx Herman minderjarige zoon, circa 15 jaar oud
Koninx Aldegonde minderjarige dochter, circa 9 jaar oud
Koninx Anne Marie minderjarige dochter, circa 7 jaar oud

Familieraad:

Loyen Pierre
wonende te Genk, neef van vaderszijde, 
toeziende voogd

Bollen Theodore wonende te Genk, neef van vaderszijde  
Koninx Jean wonende te Genk, neef van vaderszijde  
Koninks Pierre wonende te Genk, kozijn van moederszijde
Bracken Guillaume wonende te Genk, oom van moederszijde
Thielens Jean wonende te Genk, kozijn van moederszijde

163 10 Ventôse jaar XIII 36
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallig pachtgeld 

Nelissen Arnold rentenier te Maastricht

Weustenrade A.S.
wonende te Maastricht, gevolmachtigde voor 
Arnold Nelissen

Kerkhofs Paul landbouwer te Veldwezelt

164 17 Ventôse jaar XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
goederen nagelaten door Theodore Janssen, overleden in het huis 
van Servais Janssen de oude, en waarvan Servais Janssen de jonge 
spullen onterecht uit diens sterfhuis weggenomen had

Janssen Marguerite echtgenote van Jean Peters
Peters Jean wonende te Hees
Simons Jean landbouwer, wonende te Rosmeer
Simons Marie landbouwster, wonende te Rosmeer
Simons Appolonie landbouwster, wonende te Rosmeer
Simons Arnold landbouwer, wonende te Rosmeer



[bovengenoemden allen kinderen van Paul 
Simons en Cornelie Janssen, agerend als 
erfgenamen ab intestat (=zonder testament) 
voor 2/3 van de goederen van wijlen Theodore 
Janssen]

Janssen (de oude) Servais landbouwer te Hees
Janssen (de jonge) Servais landbouwer te Hees

169 1 Germinal jaar XIII 36

doorverwijzing naar de prefect van de cultus van het Dpt. 
Nedermaas voor een openstaande rekening van een jaargetijde 
ten aanzien van de kerk van Rosmeer als hulpkerk  van de kerk van 
Vlijtingen

Willems Hubert
landbouwer te Rosmeer, als koster en 
kerkmeester van Rosmeer

Heckelers Pierre landbouwer te Hees

Getuige:
Reyners Mr. pastoor van Vlijtingen

170 1 Germinal jaar XIII 36
doorverwijzing naar de prefect van de cultus van het Dpt. 
Nedermaas voor een openstaande rente

Willems Hubert
landbouwer te Rosmeer, als koster en 
kerkmeester van Rosmeer 

Houben Pierre dagloner, wonende te Hees

Getuige:

Reynders Antoine
pastoor van Vlijtingen en voormalig pastoor van 
Rosmeer

141 3 Nivôse jaar XIII 36 [verkeerd geklasseerd als akte 171]
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
ontruiming van 8 stukken grond te Alt-Hoeselt

Van der Mere Anne Marie voormalig begijntje te Tongeren

Bosch J.
wonende te Tongeren, gevolmachtigde voor 
Anne Marie Van der Mere

Paquaye Barthelemi landbouwer te Alt-Hoeselt



172 8 Germinal jaar XIII 36

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Nicolas Hoogmans, 10 jaar geleden overleden, 
en wijlen Jeanne Zegers, in dezelfde periode overleden

Hoogmans Catherine
minderjarige dochter, 14 jaar oud, wonende te 
Martenslinde

Hoogmans Nicolas
minderjarige zoon, 12 jaar oud, wonende te 
Martenslinde

Familieraad:

Zegers (de jonge) Guillaume
wonende te Martenslinde, oom van 
moederszijde, voogd

Zegers Jacques
wonende te Martenslinde, kozijn van 
moederszijde

Merken Cretien
wonende te Martenslinde, oom van 
moederszijde, toeziende voogd

Swennen Jean

wonende te Martenslinde, aangetrouwde oom 
van vaderszijde als echtgenoot van Marie 
Nassen

Motten Nicolas

wonende te Martenslinde, aangetrouwde kozijn 
van vaderszijde als echtgenoot van Catherine 
Nassen

Nulens Leonard
wonende te Martenslinde, vriend bij gebrek aan 
andere familieleden

173 11 Germinal jaar XIII 36

familieraad met toestemming voor de voogden tot ruil van 1/3 
deel van een bouwvallig huis te Martenslinde tegen 1/3 deel van 
een solide huis in de Spauwerstraet te Martenslinde

Hoogmans Catherine
minderjarige onder voogdij, bezit 1/6 van een 
bouwvallig huis en 1/6 van een solide huis

Hoogmans Nicolas
minderjarige onder voogdij, bezit 1/6 van een 
bouwvallig huis en 1/6 van een solide huis

Familieraad:



Zegers (de jonge) Guillaume
wonende te Martenslinde, oom van 
moederszijde

Zegers (de oude) Guillaume

wonende te Martenslinde, oom van 
moederszijde, bezit 1/3 van een bouwvallig huis 
en 1/3 van een solide huis

Merken Crétien
wonende te Martenslinde, oom van 
moederszijde

Swennen Jean

wonende te Martenslinde, aangetrouwde kozijn 
van moederszijde als echtgenoot van Marie 
Nassen

Motten Nicolas

wonende te Martenslinde, aangetrouwde kozijn 
van moederszijde als echtgenoot van Catharina 
Nassen

Nulens Leonard
wonende te Martenslinde, buurman bij gebrek 
aan verdere familieleden

Zegers Anne Marie
bezit 1/3 van een bouwvallig huis en 1/3 van 
een solide huis

174 11 Floréal jaar XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor het 
omhakken van bomen in de laatste jaar van het pachtcontract, 
voor het niet voldoende bewerken en inzaaien van het gepachte 
stuk en voor achterstallig pachtgeld [NOTA: volgens deze akte is 
het de lokale gewoonte dat in het laatste jaar van het 
pachtcontract de vertrekkende pachter 1/3 van het akkerland 
inzaait, bemest en de helft van dat 1/3 deel oogst voor de 
volgende pachter]

Demij Francois Amour grondbezitter, wonende te Hasselt

Conincx Marie Gertrude
echtgenote van Francois Amour Demij en diens 
gevolmachtigde

Bosch Pierre pachter te Kanne, wonende te Holt

175 17 Floréal jaar XIII 36

familieraad voor de verdeling van de nalatenschap van Guillaume 
Lieben en Elisabeth Willems vanwege het feit dat een van hun 
kinderen, Arnold Lieben, meerderjarig is geworden

Familieraad:



Bosch Corneil

voogd van de minderjarige kinderen bij akte van 
het vredesgerecht van Bilzen van 4 Floréal jaar 
XII, wonende te Martenslinde

Willems Jean

toeziende voogd van de kinderen bij akte van 
het vredesgerecht van Bilzen van 4 Floréal jaar 
XII

Broux Guillaume wonende te Waltwilder, oom van moederszijde

Boelen Lambert
wonend te Berg, gehucht van Kleine-Spouwen, 
kozijn van moederszijde

Jaspers Thoma
wonende te Martenslinde, kozijn van 
vaderszijde

Nulens Nicolas
wonende te Martenslinde, kozijn van 
vaderszijde

kinderen:
Lieben Helene minderjarige dochter
Lieben Guillaume minderjarige zoon
Lieben Anne minderjarige dochter
Lieben Arnold meerderjarige zoon

185 8 Prairial jaar XIII 36

[NOTA: akte 183 is van 18 Prairial en akte 181 
van 4 Prairial, vermoedelijk is dit 
oorspronkelijk akte 182]

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
ontruiming van een perceel op de plaats genaamd 'de Cumolen (?) 
aen de Krukhage' te Alt-Hoeselt

Vandermeer Anne Marie voormalig begijntje te Tongeren
Bosch Jean gevolmachtigde voor Anne Marie Vandermeer

Paquay Barthelemi wonende te Alt-Hoeselt

176 19 Floréal jaar XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
terugbetaling van 400 gulden, uitgeleend door wijlen Gillis Labaye 
op 27/08/1797 in ruil voor een jaarlijkse intrest van 4,5%

Weustenrade Herman Eli

wonende te Maastricht, als gevolmachtigde van 
Marie Ide Labaye, erfgename van haar 
overleden vader, Gillis Labaye

Van Sichen Francois wonende te Mopertingen



177 21 Floréal jaar XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg van 
Maastricht voor de ontruiming van een perceel van 8 grote roeden 
te Alt-Hoeselt  [NOTA: volgens de verdediging is  pastoor Wijns van 
Werm betreffende de eigendom van de grond reeds 
tussengekomen via het vredegerecht van Borgloon en is dat 
doorverwezen naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt]

Bosch Jean

voormalig notaris te Tongeren, gevolmachtigde 
voor Anne Marie Vandermeer, voormalig 
begijntje te Tongeren

Buckings weduwe
weduwe Gerard Buckings, wonende te Alt-
Hoeselt

Vrijwillig verschenen:

Van der Meer Paul

gevolmachtigde voor pastoor Wijns van Werm 
die het eigendomsrecht van de eiseres betwist 
en tevens de beakkering door de gedaagde

178 1 Prairial jaar XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor een 
geleend bedrag van 2.400 frank aan wijlen Michel Joseph Louis De 
Grady Cronendaal in 1793

Stellingwerfs Jean advocaat, wonende te Luik

Pasque J.H.
notaris te Bilzen, gevolmachtigde van de 
weduwe De Grady de Cronendaal

180 1 Prairial jaar XIII 36
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
betaling van de pacht van een weide te Kesselt

Weren (?) Jaques landbouwer te Montenaken (Vroenhoven)

Moors Lambert landbouwer te Kesselt



181 4 Prairial jaar XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige betaling op een rente in natura (in rogge), originale 
akte verleden voor notaris A Cruce te Maastricht op 22/12/1682 
en geregistreerd voor de schepenbank van Bilzen op 22/01/1683 
en niet meer betaald sinds 1790

Rosen Otto rentenier te Brustenbosch (=Bruisterbosch)

Weustenrade A.S.
wonende te Maastricht, gevolmachtigde voor 
Otto Rosen

Gilissen Simon landbouwer te Eigenbilzen

183 18 Prairial jaar XIII 36

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
dochter van wijlen Renier Lenarts, 14 jaar geleden overleden, en 
wijlen Gertrude Lunskens, 4 jaar geleden overleden

Lenarts Jeanne minderjarige dochter, 12 en een half jaar oud

Familieraad:

Lenarts Louis
landbouwer, wonende te Genk, oom van 
vaderszijde, voogd

Lenarts Pierre
landbouwer, wonende te Genk, oom van 
vaderszijde, voogd

Lunskens Gerard
landbouwer, wonende te Genk, oom van 
moederszijde, toeziende voogd

Lunskens Jean
landbouwer, wonende te Genk, oom van 
moederszijde  

Bogaerts Gerard

landbouwer, wonende te Genk, aangetrouwde 
kozijn van moederszijde als echtgenoot van 
Catharine Lunskens

Lenards Jean
wonende te Genk, meerderjarige broer van de 
minderjarige Jeanne Lenarts

184 18 Prairial jaar XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor een 
schuldbrief van 1.520 gulden van 15/06/1800 ten laste van wijlen 
Michel Jean Louis De Gradi de Cronendael

Engelbert Mr. wijnhandelaar te Maastricht

Vermin J.A. 
wonende te Maastricht, gevolmachtigde voor 
Engelbert



Pasque J.H.
notaris te Bilzen, gevolmachtigde voor de dame 
De Gradi de Cronendael

186 28 Prairial jaar XIII 36

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
Mathieu Boelen van Amelsdorp bij Waltwilder en van wijlen Marie 
Gertrude Vrints, circa 11 maanden geleden overleden

Boelen Marie Christine minderjarige dochter, 18 en een half jaar oud
Boelen Guillaume minderjarige zoon, 12 jaar oud
Boelen Paul Joseph minderjarige zoon, 8 jaar oud
Boelen Marie Catharine minderjarige dochter, 5 jaar oud
Boelen Jean Mathieu minderjarige zoon, ouder dan 1 jaar

Familieraad:

Thijs Louis landbouwer te Rijkhoven, kozijn van vaderszijde

Thijs Lambert landbouwer te Rijkhoven, kozijn van vaderszijde

Barthels Arnold

griffier van het vredegerecht van Bilzen, vriend 
bij gebrek aan verdere familieleden van 
vaderszijde

Coenegragts Pierre

landbouwer te Millen, aangetrouwde kozijn van 
moederszijde als echtgenoot van Gertrude 
Vrints

Vrints Guillaume wonende te Millen, kozijn van moederszijde

Bouregard
Antoni Guillaume 
Gerard maire van Millen, kozijn

Schorpion J.H. vrederechter van Bilzen, toeziende voogd

187 9 Messidor jaar XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg na appel op 
het verstekvonnis door dit vredegerecht uitgesproken op 27 
Frimaire laatstleden over de betaling van achterstallige pacht in 
rogge van de jaren 1781 tot 1790

Baillien Mr.
wonende te Lauw, Daniel Baillien 
vertegenwoordigend

Deraet A.L.
wonende te Neerrepen, F.G. de Meuter 
vertegenwoordigend

[als partij van de voormalige kartuizers van Luik]



Berens weduwe wonende te Veldwezelt
Berens Nicolas zoon van de weduwe Berens

188 13 Messidor jaar XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige intresten op twee obligaties voor de jaren X tot XIII, 
verleden voor notaris Nierstratz te Maastricht op 06/11/1793 en 
23/01/1794

Guillaume Henri   wonende te Bassum bij Bremen (DU)
Abraham Pierre Cretien wonende te Bassum bij Bremen (DU)
Eyckholtz Adrien  wonende te Venlo

Abraham Jacques  
luitenant in het Bataafse leger, verblijvende te 
Amsterdam

Dereye Evrard
als echtgenoot van Jeanne Caroline Eyckholtz; 
rentenier te Venlo

Pellegrin Charles Gabriel

als echtgenoot van Henriette Elisabet Eyckholtz; 
ontvanger van de keizerlijke douanepost van 
Vortz (=Vorst bij Viersen)

Weustenrade Antoin Servais

jurist te Maastricht, vertegenwoordigt 
bovenstaande personen i.p.v. sieur Hupkens van 
Maastricht

[partij 1 zijn allen mede-erfgenamen van Anne 
Marie Eyckholtz, douairière kolonel H. Vonck]

De Heusch
Adrien Arnould Jean 
Népocumène Raphael rentenier in de Zangerij te Eigenbilzen

189 13 Messidor jaar XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
achterstallige jaarlijkse betaling in natura naar de verdeling 
opgemaakt per akte van 27/10/1738 voor notaris Adam Clerx te 
Hoeselt

Thijs Martin wever te Hoeselt

Thijs Thoma wonende te Hoeselt



192 11 Thermidor jaar XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg bij verstek 
voor de betaling van twee jaar achterstallige pacht en de 
onruiming van het stuk grond, bekend onder de naam 'den Mayer'

Crahay Jean Guillaume voorzitter van de Tribunal Civil van Maastricht

Weustenrade J.M. gevolmachtigde voor Jean Guillaume Crahay

Geurts Leonard
landbouwer te Hees, niet opgedaagd voor de 
zitting

193 2 Fructidor jaar XIII 36

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige intrestbetalingen op een rente, oorspronkelijk 
opgemaakt en geregistreerd op 22/04/1728 bij de Buitenbank van 
Bilzen

Hubens Arnould directeur van de Post, wonende te Tongeren

Hubens Gerard
zoon van Arnould, gevolmachtigde voor zijn 
vader

Arts Corneille ongehuwd, wonende te Rijkhoven
Arts Marie ongehuwd, wonende te Rijkhoven

194 2 Fructidor jaar XIII 36
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
betaling van de opbrengst van een openbare verkoop van hout

Claas Mr. rentenier te Alden Biesen

Claas Adolphe
zoon van de vorige en gevolmachtigde voor zijn 
vader

Mignon J.F. notaris te Munsterbilzen

195 4 Fructidor jaar XIII 36 eedaflegging veldwachter te Genk
Schrijvers Pierre wonende te Genk, veldwachter

196 16 Fructidor jaar XIII 36
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige intresten in natura op een rente



Bibersteyn Mr. rentenier te Tongeren

Bertrand Mr.
advocaat te Tongeren, gevolmachtigde voor 
Biberstein

Nilissen Mathieu landbouwer te Kesselt

197 17 Fructidor jaar XIII 36

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
wijlen Nicolas Nulens, 6 jaar geleden overleden, en Marie Jaspers, 
wonende te Martenslinde

Nulens Cornelia
minderjarige dochter, 19 jaar en een half jaar 
oud

Nulens Marie minderjarige dochter, 16 jaar oud

Familieraad:

Nulens Jacques
landbouwer, wonende te Martenslinde, kozijn 
van vaderszijde

Nulens Jean
wonende te Martenslinde, kozijn van 
vaderszijde

Stevens Pierre
wonende te Martenslinde, kozijn van 
vaderszijde

Boelen Gijsbert
wonende te Martenslinde, aangetrouwde oom 
van moederszijde als echtgenoot van Ide Jaspers

Nulens Gerard
wonende te Martenslinde, kozijn van 
moederszijde

Kellens Jacques

bakker, wonende te Bilzen, aangetrouwde oom 
van moederszijde via zijn echtgenote Jeanne 
Jaspers, toeziende voogd

198 4 Jour Compl. jaar XIII 36

verdaging van vonnis over de schade berokkend door een kudde 
schapen op een stuk grond, ingezaaid met klaver, gelegen in het 
Gellikerveld op 14 Fructidor laatstleden

Janssen Pierre wonende te Veldwezelt

Klijnen Henry wonende te Gellik, herder bij Jean Borghoons



1 16/01/1810 37

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg over de 
verdeling van goederen nagelaten door wijlen André Huijnen, oom 
van Marie Huijnen

Masen Mathieu
landbouwer, wonende te Gellik, echtgenoot van 
Marie Huijnen

Coopmans Mechtilde wonende te Gellik

2 23/01/1810 37

Verklaring van het overlijden te Hoesselt van Marie Scherpenberg, 
niet ingeschreven in het register van de burgerlijke stand ten 
behoeve van haar zoon Renier Panis. De getuigen verklaren dat zij 
de echtgenote was van Jean Panis en overleden is in de loop van 
de maand januari 1797 en dat ze haar begrafenis hebben 
bijgewoond

Panis Renier knecht, wonende te Bilzen

Getuigen:
Jehaes Gerard wever, 58 jaar oud, wonende te Hoeselt
Panis Arnold wever, 31 jaar oud, wonende te Hoeselt
Panis Jean wever, 56 jaar oud, wonende te Hoeselt
Panis Jean wever, 25 jaar oud, wonende te Hoeselt
Panis Renier wever, 20 jaar oud, wonende te Hoeselt

Gielen Gertrude
geboren te Hoesselt, 23 (?) jaar oud, wonende 
te Hoeselt

Snellinx Jean wonende te Hoeselt, 50 jaar oud

3 23/01/1810 37 vonnis bij verstek over de betaling van achterstallige pacht
Kempeners M.N.L. (?) rentenier, wonende te Kesselt

Willems Guillaume
landbouwer, wonende te Beverst, niet 
opgedaagd voor de zitting

4 30/01/1810 37

Verklaring van het overlijden van Mathieu Segers, niet 
ingeschreven in de burgerlijke stand op vraag van zijn vader om te 
bewijzen dat zijn zoon niet meer dienstplichtig is voor de lichting 
van 1811. De getuigen verklaren dat Mathieu op 03/04/1793 te 
Martenslinde overleden is en de dag nadien begraven



Segers Guillaume
landbouwer, wonende te Martenslinde, vader 
van de overleden Mathieu Segers

Getuigen:

Nassen Jean
landbouwer, 71 jaar oud, wonende te 
Martenslinde

Nassen Pierre
landbouwer, 40 jaar oud, wonende te 
Martenslinde

Motten Mathieu kozijn, 40 jaar oud, wonende te Martenslinde

Buismans Jean dagloner, 59 jaar oud, wonende te Martenslinde

Roux Henry
landbouwer, 71 jaar oud, wonende te 
Martenslinde

Busmans Henry dagloner, 66 jaar oud, wonende te Martenslinde

Buismans Lambert dagloner, 49 jaar oud, wonende te Martenslinde

5 30/01/1810 37

Verklaring van het overlijden van Guillaume Lieben, geboren te 
Martenslinde op 10/04/1791, wiens overlijden niet ingeschreven 
in de burgerlijke stand, op vraag van zijn broer Pierre om te 
bewijzen dat zijn broer niet dienstplichtig is voor de lichting van 
1811.  De getuigen verklaren dat Guillaume Lieben, zoon van 
Arnold Lieben, landbouwer te Martenslinde was en aldaar is 
overleden op 08/10/1794.

Lieben Pierre
landbouwer, wonende te Martenslinde, broer 
van de overleden Guillaume Lieben

Getuigen:

Nassen Jean
landbouwer, 71 jaar oud, wonende te 
Martenslinde

Nassen Pierre
landbouwer, 40 jaar oud, wonende te 
Martenslinde

Motten Mathieu dagloner, 40 jaar oud, wonende te Martenslinde

Biesmans Jean dagloner, 59 jaar oud, wonende te Martenslinde



Roux Henry dagloner, 71 jaar oud, wonende te Martenslinde

Buismans Henry dagloner, 66 jaar oud, wonende te Martenslinde

Buismans Lambert dagloner, 49 jaar oud, wonende te Martenslinde

6 30/01/1810 37

Verklaring van het overlijden van Jean Buysmans, niet 
ingeschreven in de burgerlijke stand, op vraag van zijn vader, om te 
bewijzen dat de overleden zoon niet dienstplichting is voor de 
lichting van 1811. De getuigen verklaren dat Jean Buysmans, zoon 
van Lambert en van Gertrude Luntkens (?) overleden is te 
Martenslinde op 6/10/1792 en de dag erna aldaar begraven is.

Buijsmans Lambert
landbouwer, wonende te Martenslinde, vader 
van wijlen Jean Buysmans

Getuigen:

Nassen Jean
landbouwer, 71 jaar oud, wonende te 
Martenslinde

Nassen Pierre
landbouwer, 40 jaar oud, wonende te 
Martenslinde

Motten Mathieu dagloner, 40 jaar oud, wonende te Martenslinde

Roux Henry
landbouwer, 71 jaar oud, wonende te 
Martenslinde

Buijsmans Lenart
landbouwer, 66 jaar oud, wonende te 
Martenslinde

Segers Guillaume
landbouwer, 49 jaar oud, wonende te 
Martenslinde

Busmans Henry
landbouwer, 66 jaar oud, wonende te 
Martenslinde

7 06/02/1810 37
vonnis bij verstek over een openstaande rekening van geleverde 
waren

Coenegragt Alexandre handelaar, wonende te Maastricht

Wanten Henry
zakenman te Maastricht, gevolmachtigde van 
Alexandre Coenegragt



Judong Antoine
landbouwer, wonende te Hees, niet opgedaagd 
voor de zitting

8 06/02/1810 37

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg over de 
achterstallige betaling van de pacht van een perceel te Veldwezelt 
voor het jaar 1809

Thans André landbouwer te Maastricht

Wanten Henry
zakenman te Maastricht, gevolmachtigde van 
André Thans

Swennen Jean landbouwer te Veldwezelt

9 23/02/1810 37

Schatting van akkerland en weide door aangestelde deskundigen 
naar aanleiding van een vonnis van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Maastricht op 28/12/1809 voor de verdeling ervan. De 
rechtbank stelt het plaatsbezoek en de schatting uit tot 
01/03/1810. [NOTA: de gronden bevinden zich achter het huis van 
Pierre Maenen]

Schreurts Henry

wonende te Zutendaal, eist in naam van de 
broers en zussen van Pierre Maenen 5/6 van de 
percelen op

Maenen Pierre wonende te Zutendaal

aangestelde deskundigen:

North Jean ontvanger van de belastingen te Zutendaal
Lantmeters Guillaume maire van Genk en er wonend

Jennicot Jean Francois maire van Zutendaal en wonend te Bessemer

10 27/02/1810 37

Doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg over het 
eigendom van een stuk grond van 15 roeden, voortkomende uit de 
nalatenschap van Pierre Withofs, die volgens de eisers nog te 
verdelen is, terwijl de kleinzoon dit al in gebruik had

Withofs Pierre landbouwer te Munsterbilzen



Plessers Jean
landbouwer te Meershoven, als echtgenoot van 
Isabelle Withofs

Liebens Pierre
wonende te Mopertingen, als echtgenoot van 
Marie Withofs

Maesen Jean
wonende te Gellik, als echtgenoot van Anne 
Withofs
[bovenstaande personen allen kinderen en 
schoonzonen van wijlen Pierre Withofs]

Withofs Nicolas landbouwer te Eigenbilzen
[verklaarde dat hij het stuk grond van zijn wijlen vader gekregen 
had en tussen hem en zijn broer verdeeld had]

[kleinzoon van Pierre Withofs]

11 27/02/1810 37
vonnis bij verstek over de betaling van geleverde waren en geleend 
geld

Graven Guillaume ontvanger, wonende te Munsterbilzen

Wirix Cretien
bakker te Munsterbilzen, niet opgedaagd voor 
de zitting

12 27/02/1810 37

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
openstaande rekeningen van aankopen op publieke verkopen: 
aardappelen op de publieke verkoop op het kasteel van de 
Zangerije op 31/03/1808, hooi bij de verkoop van de Compagnie 
van De Ceulener op 22/06/1807, hooi bij de publieke verkoop bij 
Mr. Soiron van Maastricht op 29/06/1807 en hooi op een publieke 
verkoop op 13/03/1807

Graven Guillaume ontvanger, wonende te Munsterbilzen

Olaers Gerard landbouwer te Camerlo

13 27/02/1810 37

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
betaling van achterstallige intresten op een rente tussen 1798 en 
1809

Clement Mr.
beheerder van de kerkfabriek van 
Munsterbilzen

Maurissen Mr.
beheerder van de kerkfabriek van 
Munsterbilzen



Graven Guillaume
beheerder van de kerkfabriek van 
Munsterbilzen

Willems Jean landbouwer te Berg bij Kleine-Spouwen

14 23/03/1810 37

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige dochter van 
Corneil Jaquers en wijlen Marie Theunissen, overleden te Weert in 
de loop van de maand november laatstleden 

Jaquers Corneil

landbouwer in Weert, gehucht van Grote-
Spouwen en vader van de minderjarige; 
familieraad op zijn vraag

Jaquers Elisabeth minderjarige dochter, 5 jaar oud

Familieraad:

Jacquers Jean
landbouwer, oom van vaderszijde, wonende te 
Grote-Spouwen

Merken Marcel
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Grote-Spouwen

Brunings Hubert
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Grote-Spouwen

Theunissen Pierre
landbouwer te Rijkhoven, oom van 
moederszijde, toeziende voogd

Pellaers Henry

landbouwer te Rijkhoven, aangetrouwde oom 
van moederszijde als echtgenoot van Gertrude 
Theunissen

Martens Hubert

landbouwer te Amelsdorp, aangetrouwde oom 
van moederszijde als echtgenoot van Anne 
Theunissen

15 03/04/1810 37

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
wijlen Gerard Olaers, overleden te Genk op 13/10/1808, en van 
Aldegonde Willems, wonende te Genk

Olaers Guillaume minderjarige zoon, 14 jaar oud
Olaers Jean minderjarige zoon, 10 jaar oud
Olaers Marie Catherine minderjarige dochter, 6 jaar oud

Familieraad:

Olaers Guillaume
landbouwer, wonende te Genk, oom van 
vaderszijde



Olaers Lambert
landbouwer, wonende te Genk, oom van 
vaderszijde, toeziende voogd

Olaers Gerard
landbouwer, wonende te Genk, kozijn van 
vaderszijde

Hendrix Mathieu
landbouwer, wonende te Genk, kozijn van 
moederszijde

Bijnens Herman
landbouwer, wonende te Genk, kozijn van 
moederszijde

Reijskens Hubert
landbouwer, wonende te Genk, kozijn van 
moederszijde

16 11/04/1810 37

vraag tot beslaglegging op de opbrengst van verkoop van eiken 
door de gedaagde te Munsterbilzen vanwege een openstaande 
rekening van geleverde waren in 1803 [zie ook akte 23, 24 en 25 
van 1810]

Sertonghs Libert handelaar te Hasselt

Van Roy Herman particulier, wonende te Munsterbilzen

17 14/04/1810 37

vraag tot schatting van een watermolen te Hoeselt op vraag van 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Maastricht per vonnis van 
07/11/1809 na de dood van Anne Aldegonde Van den Bosch die 
het geheel nagelaten heeft aan haar echtgenoot André Somers en 
aan de kinderen. De aangifte van de opgegeven waarde in het 
registratiekantoor van Bilzen lijkt te laag te zijn ten opzichte van de 
reële waarde

deskundigen:
Stiels Arnould Jacques maire van Bilzen
Maurissen Jean Francois maire adjoint van Bilzen

18 16/04/1810 37

onderzoek commodo et incommodo over de ruil van een stuk 
grond te Bilzen tegen een rente in rogge. Niemand diende 
bezwaren in bij het vredegerecht

Schorpion (de jonge) Jean Henry
dokter te Bilzen, zoon van de zittende 
vrederechter van Bilzen met dezelfde naam



22 04/05/1810 37

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Theodore Kellens, overleden op 27/04/1810, 
en van wijlen Catherine Broux, overleden in het jaar 1803

Kellens Aldegonde minderjarige dochter, 17 jaar oud
Kellens Anne Marie minderjarige dochter, 13 jaar oud

Familieraad:

Jacobs Tilman
landbouwer, wonende te Genk, oom van 
vaderszijde, voogd

Van Dormael Hubert
landbouwer, wonende te Genk, oom van 
vaderszijde

Kellens Theodore
kleermaker, wonende te Genk, kozijn van 
vaderszijde

Landmeters Lambert
landbouwer, wonende te Genk, kozijn van 
moederszijde, toeziende voogd

Geurden Jean
landbouwer, wonende te Genk, kozijn van 
moederszijde

Broux Gerard wonende te Genk, kozijn van moederszijde

23 08/05/1810 37

akkoord Herman Van Roy met verdeling opbrengst verkochte 
eikenbomen aan zijn schuldeisers Barbe de Mathijs en Sertonghs 
van Hasselt [zie akte 16, 24 en 25 van 1810]

Demathijs Gerard
rentenier, wonende te Munsterbilzen, als 
gevolmachtigde van Barbe de Mathijs

Van Roy Herman particulier te Munsterbilzen

24 08/05/1810 37

vraag tot inlevering bewijsstukken omtrent gedane verkoop van 
eikenbomen in opdracht van Van Roy [zie ook akte 16, 23 en 25 
van 1810]

Maurissen Jean Guillaume

notaris te Bilzen, depositaris voor Herman van 
Roy en ontvanger van het geld van de 
eikenbomenverkoop

25 15/05/1810 37

voorlegging verkoopsakte van eikenbomen en bewijsstukken [de 
kopers hebben nog tijd tot 1 augustus om de betalen] [zie ook akte 
16, 23 en 24 van 1810]



Maurissen Jean Guillaume

notaris te Bilzen, depositaris voor Herman van 
Roy en ontvanger van het geld van de 
eikenbomenverkoop

26 25/05/1810 37

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van Hubert Neys, overleden te Bilzen op 16/05/1810, en 
van Cecile Doll, overleden in het jaar 1804

Nijs Jeanne minderjarige dochter, 13 jaar oud
Nijs Alide minderjarige dochter, 11 jaar oud

Familieraad:

Steyls Jean
aangetrouwde oom van vaderszijde als 
echtgenoot van Marie Nijs, voogd

Nijs Guillaume
halfbroer van de minderjarige kinderen, 
wonende te Bilzen

Nijs Jean bakker, halfbroer, wonende te Maastricht

Beurts Jaques

aangetrouwe oom van moederszijde als 
echtgenoot van Marie Doll, wonende te 
Rijkhoven

Vanley Arnold

landbouwer, wonende te Kortessem, 
aangetrouwde oom van moederszijde als 
echtgenoot van Anne Doll

Doll Jean
landbouwer, wonede te Rijkhoven,  oom van 
moederszijde, toeziende voogd

27 25/05/1810 37

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
Jean Thijs, 12 jaar geleden te Hoeselt overleden, en van Elisabeth 
Thomson, op 19/03/1810 overleden 

Thijs Cretien minderjarige zoon, circa 20 jaar oud
Thijs Simon minderjarige zoon, 17 jaar oud

Familieraad:
Huyghen Lambert kozijn van vaderszijde, voogd
Thomson Guillaume wonende te Hoeselt, oom van moederszijde

Verjans Laurens
landbouwer, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Anne Thomson



Van Hees André

aangetrouwde oom van moederszijde als 
echtgenoot van Berta (?) Thomson, toeziende 
voogd

Schraets Jean
herbergier te Bilzen als vriend bij gebrek aan 
familieleden

Thijs Jacques (meerderjarige) broer

28 01/06/1810 37

verdaging van vonnis teneinde getuigen op te roepen over het 
gebruiksrecht om beesten te laten weiden op een wei aan de 
Wikelomstraat te Eigenbilzen [zie ook volgende akte]

Broux Gerard landbouwer te Eigenbilzen

Lathouwers Simon landbouwer te Eigenbilzen
Haenen Michel landbouwer te Eigenbilzen

30/06/1810 37

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg over het 
eigendoms- en gebruiksrecht van een weide aan de Wikelomstraat 
te Eigenbilzen [zie ook vorige akte]

Broux Gerard landbouwer te Eigenbilzen

Lathouwers Simon landbouwer te Eigenbilzen, zoon van Wijnand

Haenen Michel landbouwer te Eigenbilzen, zoon van Gaspar

Getuigen van Broux:

Schils Jean
veldwachter, 37 jaar oud, wonende te 
Eigenbilzen

Schoubben Gilles dagloner te Eigenbilzen, 32 jaar oud

Getuigen van gedaagden:

Gilissen Nicolas
klompenmaker, wonende te Eigenbilzen, 28 jaar 
oud

Brepols Martin
landbouwer, wonende te Eigenbilzen, 50 jaar 
oud

29 05/06/1810 37

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg over de 
bomenkap door de gedaagde op een perceel te Berg dat beide 
partijen in gedeeld eigendom bezitten



Daenen Ide
ongehuwd, wonende te Opleeuw, kanton 
Borgloon

Willems Jean
landbouwer, wonende in het gehucht Berg bij 
Kleine-Spouwen

30 05/06/1810 37
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg over de 
ontruiming van 4 percelen akkerland te Hees

Werels Francois
broer van Engelbert, Ide en Elisabeth, wonende 
te Maastricht

Werels Engelbert
broer van Francois, Ide en Elisabeth, wonende 
te Maastricht

Werels Ide
zus van Engelbert, Francois en Elisabeth, 
wonende te Maastricht

Werels Elisabeth
zus van Engelbert, Ide en Francois, wonende te 
Maastricht

Peters George landbouwer te Hees

31 26/06/1810 37

verzoening over de ontruiming voor 1 september aanstaande van 
20 percelen grond te Kesselt, 3 percelen te Wilre, die Moors 
voorheen pachtte van de begijnen te Maastricht, per akte verleden 
voor notaris Henry Nierstrasz te Maastricht op 7 Fructidor jaar XII

Smits Joseph
particulier, wonende te Maastricht, 
gevolmachtigde voor J.B. Constas

Constas Jaques Bonaventure

Moors Lambert landbouwer, wonende te Kesselt

32 10/07/1810 37

verklaring van geboorte op vraag van Paul Kerkhofs die wenst te 
huwen, maar wiens geboorteakte niet teruggevonden wordt in de 
burgerlijke stand; De eerste twee getuigen verklaren dat Paul 
Kerkhofs geboren is in de loop van het jaar 1738 te Veldwezelt en 
er vervolgens gedoopt is; De andere 5 getuigen verklaren dat ze 
leeftijdsgenoten zijn en Paul kennen sinds zijn jeugdjaren en dat ze 
samen naar school zijn gegaan en samen cathechismus gevolgd 
hebben



Kerkhofs Paul
landbouwer, 71 jaar oud, wonende te 
Veldwezelt

Gielen Jeanne
aanstaande bruid van Paul Kerkhofs, wonende 
te Veldwezelt

Getuigen:

Schols Henry
landbouwer, wonende te Veldwezelt, 82 jaar 
oud

Franssen Cretien
landbouwer, wonende te Veldwezelt, 79 jaar 
oud

Jeurissen Nicolas
landbouwer, wonende te Veldwezelt, 71 jaar 
oud

Paulissen Pierre
landbouwer, wonende te Veldwezelt, 70 jaar 
oud

Geurts Nicolas
landbouwer, wonende te Veldwezelt, 70 jaar 
oud

Vranken Guillaume
landbouwer, wonende te Veldwezelt, 70 jaar 
oud

Vrins Arnould
landbouwer, wonende te Veldwezelt, 71 jaar 
oud

33 03/08/1810 37
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor een 
betaling van 250 gulden

Frisson Nicolas particulier, wonende te Maastricht

Weustenrade Antoine Servais
advocaat, wonende te Maastricht, 
gevolmachtigde voor Frisson

Gerards Corneil landbouwer, wonende te Veldweselt

34 03/08/1810 37
vonnis bij verstek over de terugbetaling van een geleende som 
geld van 33 gulden

Coenegragt Jacques
particulier, wonende te Maastricht, 
gevolmachtigde voor Marie Vligen

Vligen Marie ongehuwd, wonende te Maastricht

Lathouwers Etienne
landbouwer te Eigenbilzen, niet opgedaagd voor 
de zitting



35 10/08/1810 37 verzoening over de opzegging van een pachtcontract te Gellik
Wilsens Jean Robert rentenier, wonende te Hasselt

Cleynen weduwe
weduwe van Guillaume Cleynen, spinster, 
wonende te Gellik

36 14/08/1810 37

vonnis bij verstek over achterstallige intresten op een rente, 
gegicht in de Buitenbank van Bilzen op 26/06/1789 en 
ingeschreven op 9 Fructidor jaar XI

Beckers Guillaume Joseph grondeigenaar te Bilzen

Beckers Jean Nicolas
broer van Guillaume Joseph en diens 
gevolmachtigde

Lathouwers Etienne
landbouwer te Eigenbilzen, niet opgedaagd voor 
de zitting

37 21/08/1810 37
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg betreffende 
achterstallige intresten op een rente

Germain Auguste Jean kamerheer van de keizer, wonende te Parijs
July Pierre handelaar te Parijs

Wingers Mr.
klerk van Mr. Weustenrade, advocaat te 
Maastricht, vervangt hem als gevolmachtigde

Herber Herman landbouwer te Mopertingen

38 31/08/1810 37

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Guillaume Schauteden, overleden op 
27/08/1810, en van Anne Catherine Peters, 10 jaar geleden 
overleden

Schauteden Martin minderjarige zoon, 17 jaar oud
Schauteden Anne Catherine minderjarige dochter, 14 jaar oud

Familieraad:

Cops Pierre

landbouwer, wonende te Bessemer, 
aangetrouwde oom van vaderszijde als 
echtgenoot van Christine Schauteden, voogd



Vakens (?) Laurent wonende te Zutendaal, kozijn van vaderszijde
Jacobs Antoine kozijn van vaderszijde, wonende te Genk

Baeten Jean
landbouwer, wonende te Zutendaal, kozijn van 
moederszijde

Beynens Henry
landbouwer, wonende te Zutendaal, kozijn van 
moederszijde, toeziende voogd

Vakens (?) Gerard
landbouwer, wonende te Camerlo bij Genk, 
kozijn van moederszijde

39 11/09/1810 37

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
Herman Herber (nog levend) en van Gertrude Gerards, vier jaar 
geleden overleden. Familieraad is op vraag van de vader van de 
kinderen, ten einde ook om te vergaderen over de verkoop van 
een stuk grond, naar aanleiding van kosten aangegaan om zijn 
destijds zieke echtgenote te verzorgen en twee  rechtzaken te 
bekostigen in naam van zijn kinderen tegen Gaspar Jans en tegen 
Ide Jaquet, en om nog 5 andere zaken verder te zetten die 
schuldeisers tegen hem zijn opgestart. De familieraad gaat akkoord 
met de verkoop van enkele stukken grond te Eigenbilzen

Herber Herman
vader van de kinderen, landbouwer te 
Mopertingen

Herber Ida minderjarige dochter, 14 jaar oud
Herber Jeanne minderjarige dochter, 12 jaar oud
Herber Mathieu minderjarige zoon, 10 jaar oud
Herber Leonard minderjarige zoon, 8 jaar oud
Herber Marie minderjarige dochter, 6 jaar oud

Familieraad:

Steyls Guillaume

landbouwer, wonende te Bilzen, aangetrouwde 
oom van moederszijde als echtgenoot van 
Marguerite Gerards, toeziende voogd

Moors Arnould landbouwer, wonende te Mopertingen, kozijn

Lieben Jean
landbouwer, wonende te Mopertingen, kozijn 
van moederszijde



Vroenen Guillaume landbouwer te Mopertingen, vriend
Neijssen Henry landbouwer te Mopertingen, vriend

Van Hees Marcel

deurwaarder van het vredegerecht van Bilzen 
als vriend bij gebrek aan andere familieleden 
van vaderszijde

40 21/09/1810 37

verklaring van het overlijden van Jean Schoubs, niet ingeschreven 
in de burgerlijke stand, op vraag van diens zoon Lambert. De 
getuigen verklaren dat Jean Schoubs, schoenmaker bij leven, 
overleden is te Hoeselt op 23 maart 1798

Schoubs Lambert
zoon van de overledene, schoenmaker, 
wonende te Hoeselt

Getuigen:

Gerens Paul landbouwer, 60 jaar oud, wonende te Hoeselt
Snellinx Guillaume wever, 55 jaar oud, wonende te Hoeselt
Snellinx Simon wever, 60 jaar oud, wonende te Hoeselt
Jacobs Guillaume wever, 62 jaar oud, wonende te Hoeselt

Broeders Jean landbouwer, 62 jaar oud, wonende te Hoeselt
Cox Guillaume wever, 37 jaar oud, wonende te Hoeselt

Festjens Nicolas wagenmaker, 40 jaar oud, wonende te Hoeselt

41 28/09/1810 37 eedaflegging veldwachter Gellik
Winten (de jonge) Jean wonende te Gellik

42 19/10/1810 37
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor een 
openstaande rekening

Gorselin Joseph particulier, wonende te Diepenbeek

Van Sichen Francois brouwer, wonende te Mopertingen



43 23/10/1810 37

verklaring van overlijden van Catharine Collaz (Collas), niet 
ingeschreven in de burgerlijke stand, op vraag van haar zoon. De 
getuigen verklaren dat Catharine Collas, gehuwd  met Laurent 
Roox, op 15 november 1802 te Veldwezelt overleden was

Roox Laurent
dagloner te Veldwezelt, zoon van Catharine 
Collaz

Getuigen:

Moors Balthasar dagloner, 65 jaar oud, wonende te Veldwezelt
Wins Pierre wever, 30 jaar oud, wonende te Veldwezelt

Vierstak André
schoenmaker, 38 jaar oud, wonende te 
Veldwezelt

Geurts Gerard dagloner, 50 jaar oud, wonende te Veldwezelt
Franssen Jacques kuiper, 51 jaar oud, wonende te Veldwezelt
Wins Claude wever, 55 jaar oud, wonende te Veldwezelt
Geurts George wever, 24 jaar oud, wonende te Veldwezelt

44 13/11/1810 37

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
dochters en de afwezige zoon van wijlen Guillaume Pellaers van 
Eigenbilzen en van Cornelie Nulens, overleden op 23/10/1810

Pellaers Gertrude minderjarige dochter, circa 20 jaar oud
Pellaers Marie minderjarige dochter, 17 jaar oud
Pellaers Leonard zoon, afwezig, in dienst bij het Franse leger

Familieraad:

Nulens Guillaume
landbouwer, wonende te Eigenbilzen, oom van 
moederszijde, toeziende voogd

Reynders Mathieu
landbouwer, wonende te Eigenbilzen, kozijn van 
vaderszijde, voogd

Pellaers Nicolas
landbouwer, wonende te Eigenbilzen, oom van 
vaderszijde

Mosen Jean
landbouwer, wonende te Eigenbilzen, kozijn van 
moederszijde

Stegen Arnold
landbouwer, wonende te Eigenbilzen, kozijn van 
vaderszijde



Mosen Martin
landbouwer, wonende te Eigenbilzen, als 
buurman bij gebrek aan een 6de familielid

45 22/11/1810 37

aanstelling curator voor de goederen die toegevallen zijn aan de 
afwezige Joseph Mevissen, wiens moeder 12 jaar geleden te Genk 
overleden was

Mevissen Joseph

afwezig, in dienst van het Franse leger; 
waarschijnlijk zijn de co-erfgenamen van zijn 
moeder uit onverdeeldheid getreden

Familieraad:

Mevissen André
landbouwer, wonende te Genk, oom van 
vaderszijde

Mevissen Barthelemi
landbouwer, wonende te Genk, kozijn van 
vaderszijde

Lieben Marcel
landbouwer, wonende te Genk, kozijn van 
moederszijde

Thielens Arnould
landbouwer, wonende te Genk, oom van 
moederszijde, curator

Geurden Theodore schoonbroer, wonende te Genk
Nauwen Gerard schoonbroer, wonende te Houthalen

46 30/11/1810 37 eedaflegging griffier-commis van het vredegerecht van Bilzen

Barthels Arnould
griffier van het vredegerecht, had zijn zoon 
benoemd

Barthels Lambert Leonard zoon van Arnould, legt de eed af

47 14/12/1810 37

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Henry van Hengel, overleden op 28/11/1810, 
en van Hélène Tomassen, overleden in het jaar 1802

Van Hengel Marie Gertrude minderjarige dochter, 18 jaar oud
Van Hengel Marie Jeanne minderjarige dochter, 13 jaar oud

Familieraad:

Van Hengel Paul
landbouwer, wonende in het gehucht Stalleken 
bij Zutendaal, oom van vaderszijde, voogd



Van Hees Pierre
landbouwer, wonende te Lanaken, kozijn van 
vaderszijde

Weyen Gilis

wonende te Zutendaal, buurman van de 
overledene bij gebrek aan een 3de familielid van 
vaderszijde

Thommassen Corneil
landbouwer, wonende te Zutendaal, oom van 
moederszijde, toeziende voogd

Cuypers Henry

wonende te Zutendaal, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Catharine 
Thomassen

Cartenstat Guillaume
landbouwer, wonende te Zutendaal, buurman 
bij gebrek aan een 6de familielid

48 14/12/1810 37

Familieraad op vraag van de moeder van de kinderen om over te 
gaan tot de verdeling van de onroerende goederen van de 
overleden echtgenoot, respectievelijk vader tussen hen en Jean 
van Hees, kind van het eerste huwelijk van wijlen Michel van Hees 
met Catharina Wolters 

Van Hees Antoine minderjarige zoon
Van Hees Marie Catherine minderjarige dochter
Van Hees Michel minderjarige zoon
Van Hees Jean minderjarige zoon
Van Hees Lambert minderjarige zoon
Van Hees Michel overleden vader van de minderjarige kinderen
Wolters Jeanne moeder van de minderjarige kinderen

Familieraad:
Kellens (de jonge) Henry brouwer, wonende te Bilzen

Peters Jean
kozijn van vaderszijde, wonende te Kleine-
Spouwen, toeziende voogd

Vreven Etienne
handelaar, wonende te Bilzen, oom van 
moederszijde

Van Hees Michel gerechtsdeurwaarder, kozijn van vaderszijde

Vreven Lambert
wonende te Munsterbilzen, oom van 
moederszijde

Palmers Marcel
aangetrouwde oom van moederskant als 
echtgenoot van Anne Wolters



49-50 18/12/1810 37 [dubbele nummering 49 en 50]
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige pacht

Baerten Henry
wonende te Bilzen, als ontvanger van het 
Bureau van Weldadigheid van Bilzen

Judong Antoine landbouwer te Hees

70 09/01/1810 37
vonnis over een te betalen bedrag aan de gemeente voor het 
slachten van dieren

Graven Guillaume
ontvanger van de belastingen te Bilzen en er 
wonende

Bettinger Theodore slager, wonende te Munsterbilzen

12/06/1810 37
vonnis bij verstek over de achterstallige pacht van percelen, 
bestaande uit heide en vijvers

North H. (?)
ontvanger van de directe belastingen van 
Zutendaal, wonende te Maastricht

Van Hengel Henry

landbouwer te Gewaai, niet opgedaagd voor de 
zitting [echtgenote is komen melden dat hij ziek 
was]

06/07/1810 37

vonnis over de achterstallige betaling van de pacht van de molen, 
verleden voor notaris Hermans te Mechelen-aan-de-Maas op 
03/12/1807

Bollen Jean landbouwer te As

Boonen Joseph
molenaar wonende in de molen genaamd 
'Krikkart' bij Gellik

51 03/01/1811 38
eedaflegging voor een functie binnen het Bureau van de Domeinen 
van Bilzen

Beeckmans Jean Paul Joseph wonende te Roermond

53 15/01/1811 38

verdaging van vonnis om bewijzen aan te brengen over een 
omgehakte en meegenomen eikenboom [zie ook akte van 
18/01/1811]

Honnof Jean vilder (?écorcheur) te Waltwilder



Wijnen Jean landbouwer te Waltwilder

Wijnen Marie
weduwe van Mathieu Swennen, wonende te 
Waltwilder

18/01/1811 38
vonnis met verwerping van de vordering van de eiser (Honnof) [zie 
ook akte 53 van 1811]

Honnof Jean vilder (écorcheur), wonende te Waltwilder

Wijnen Marie
weduwe van Mathieu Swennen, wonende te 
Waltwilder

Getuigen Honnof:

hijzelf

Honnof verklaart het perceel met zijn daarop 
gebouwd huis via een mondelijkse 
overeenkomst gekocht te hebben van Arnold 
Gerards van Hoelbeek

Getuigen Wijnen:

Gerards Arnold

zelfde persoon die Honnof aanhaalde; verklaart 
inderdaad een perceel aan Honnof verkocht te 
hebben, maar daar hoorde het stukje bos van de 
weduwe Swennen niet bij

Mevissen Denijs

landbouwer, 55 jaar oud, wonende te 
Waltwilder; verklaart dat wijlen Mathieu 
Swennen op die plaats al meer dan 16 jaar 
bomen kapte

Daelen (?) Jean

landbouwer, 50 jaar oud, wonende te 
Waltwilder; verklaarde dat hijzelf op 8/3/1796 
bomen daar is gaan kappen voor Ida van Cosen, 
moeder van wijlen Mathieu Swennen

Potargent Arnould

landbouwer, 68 jaar oud, wonende te 
Waltwilder; verklaart dat hij al 40 jaar gewerkt 
heeft met de voorgangers en met wijlen 
Mathieu Swennen zelf en nooit problemen 
hadden bij de houtkap



Mosen Guillaume

landbouwer, 63 jaar oud, wonende te 
Waltwilder; verklaart dat Mathieu Swennen in 
het verleden nooit protest heeft ondervonden 
van de bomenkap op die plaats

Rosel Jacques

veldwachter, 48 jaar oud, wonende te 
Waltwilder; verklaart dat hij in het verleden 
zonder enig protest van anderen in opdracht 
van Mathieu Swennen bomen daar geveld heeft

[getuigen Wijnen verklaren dat de wijlen 
echtgenoot van Marie Wijnen het perceel sinds 
vele jaren in eigendom had en zeker sinds 1796]

54 29/01/1811 38

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige dochter van 
Martin Castro, pachter te Cronendael, en van wijlen Marie Maris, 5 
jaar geleden te Cronendael overleden

Castro Gertrude minderjarige dochter, 9 jaar oud

Familieraad:

Castro Theodore
landbouwer, wonende te Amelsdorp, oom van 
vaderszijde

Stes Martin
landbouwer, wonende te Schoonbeek, kozijn 
van vaderszijde

Stes Gerard
landbouwer, wonende te Schoonbeek, kozijn 
van vaderszijde

Maris Martin
molenaar, wonende te Munsterbilzen, oom van 
vaderszijde (sic!, eerder moederszijde)

Maris Jacques
wonende te Munsterbilzen, oom van 
moederszijde

Dello Jean
landbouwer, wonende te Munsterbilzen, kozijn, 
toeziende voogd



55 12/02/1811 38

verklaring van overlijden van Guillaume Achten te Amelsdorp, niet 
ingeschreven in de burgerlijke stand, op vraag van diens zoon 
Balthasar die een afschrift nodig heeft om te huwen. De getuigen 
verklaren dat Guillaume Achten, echtgenoot van Anne Goessens, 
op 28 mei 1798 te Amelsdorp overleden is.

Achten Balthasar knecht bij Theodore Boelen te Hoelbeek

Getuigen:

Wijnen Jean
landbouwer, 62 jaar oud, wonende te 
Amelsdorp

Willems Guillaume 55 jaar oud, wonende te Amelsdorp

Goessens Henry
landbouwer, 55 jaar oud, wonende te 
Amelsdorp

Schoenmakers Henry
landbouwer, 56 jaar oud, wonende te 
Amelsdorp

Plessers Jean dagloner, 56 jaar oud, wonende te Amelsdorp

Meyers Hubert
landbouwer, 48 jaar oud, wonende te 
Amelsdorp

Bampts Leonard landbouwer, 54 jaar oud, wonende te Hoelbeek

56 15/02/1811 38

verklaring van overlijden van Marie Nulens, niet ingeschreven in de 
burgerlijke stand, op vraag van haar dochter Cecile Codden om te 
kunnen huwen. De getuigen verklaren dat Maria Nulens, 
echtgenote van Martin Codden, op 9 oktober 1800 te Bilzen 
overleden is en er begraven.

Codden Cecile
ongehuwd, dochter van Martin, wonende te 
Reek

Getuigen:
Vreren Chretien handelaar, 43 jaar oud, wonende te Bilzen
Steyls Mathieu wever, 49 jaar oud, wonende te Bilzen

Schraets Jean herbergier, 54 jaar oud, wonende te Bilzen

Fuss Bertrand
34 jaar oud, wonende te Bilzen; handtekent 
"Füchx"



Van der Smissen Cretien 32 jaar oud, wonende te Bilzen

Lambrix Henry
52 jaar oud, wonende te Bilzen; handtekent 
"Lambrichts"

Schoubben Jean
kleermaker, 69 jaar oud, wonende te Bilzen; 
handtekent "Schobben"

57 25/02/1811 38

verklaring overlijden van Elisabeth Franssen, niet ingeschreven in 
de burgerlijke stand, op vraag van haar dochter die een afschrift 
nodig heeft. De getuigen verklaren dat Elisabeth Franssen, 
echtgenote van René Rinckings, op 26 december 1802 te 
Veldwezelt overleden is.

Rinckings Mechtilde
dochter van Rene Rinckings en wijlen Elisabeth 
Franssen, wonende te Veldwezelt

Getuigen:

Gielen Michel maire, 59 jaar oud, wonende te Veldwezelt
Rinckings Jean 45 jaar oud, wonende te Veldwezelt

Gerards Michel
landbouwer, 56 jaar oud, wonende te 
Veldwezelt

Rinckings André
landbouwer, 34 jaar oud, wonende te 
Veldwezelt

Jeurissen Michel 34 jaar oud, wonende te Veldwezelt

Vierstaek Lambert
landbouwer, 35 jaar oud, wonende te 
Veldwezelt

Clairen René
landbouwer, 28 jaar oud, wonende te 
Veldwezelt

58 26/02/1811 38
vonnis over nog te betalen pacht van de jaren 1809 en 1810 op 
een perceel te Hees van 15 grote roeden

Crahay H.G. handelaar, wonende te Maastricht

Wanten Henry
advocaat te Maastricht, gevolmachtigde voor 
Crahay

Judong Antoine landbouwer te Hees



59 19/03/1811 38
vonnis bij verstek over een openstaande rekening van 45 gulden 
betreffende geleverd graan

Caesar Mr. handelaar, wonende te Maastricht
Coenegragt Mr. advocaat, gevolmachtigd voor Caesar

Judong Antoine
landbouwer, wonende te Hees, niet opgedaagd 
voor de zitting

60 22/03/1811 38

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
eigendom en gebruik van een bunder akkerland te Membruggen, 
volgens de eisers hun eigendom en volgens de verdediging door 
hem bewerkt voor de nieuwe eigenaar, het Burgerlijk Hospitaal 
van Tongeren, die het bij publieke verkoop had aangegekocht. De 
klacht kwam nadat de verdediging de grond bemest had.

Hanssen Cretien landbouwer, wonende te Membruggen
Hanssen Aldegonde landbouwster, wonende te Membruggen
Hanssen Elisabeth landbouwster, wonende te Membruggen

Noelmans Hubert landbouwer te Klein-Membruggen 

61 26/03/1811 38 [NOTA: zie ook akte 76 van 11/06/1813]

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Remis Delait, 9 maanden geleden overleden, 
en van Agatha Janssen, 8 jaar geleden overleden. De aangestelde 
voogd en toeziende voogd hebben voor de kinderen beslist de 
erfenis van de overleden vader, Remis Delait, enkel onder 
voorbehoud van boedelbeschrijving te aanvaarden, vermits de 
schulden hoger kunnen zijn als de waarde van de nalatenschap.

Delait Corneille minderjarige dochter, 14 jaar oud
Delait Corneil  minderjarige zoon, 9 jaar oud

Familieraad:

Janssen Mathieu
landbouwer, wonende te Lanaken, oom van 
moederszijde, voogd

Swennen Renier
landbouwer, wonende te Veldwezelt, oom van 
moederszijde, toeziende voogd



Paulissen Jean Richard landmeter, wonende te Veldwezelt, buurman
Geurts Mathieu grootoom, wonende te Veldwezelt

Caenen Pierre
landbouwer, wonende te Veldwezelt, vriend bij 
gebrek aan familieleden

Caenen Jean Richard
landbouwer, wonende te Veldwezelt, vriend bij 
gebrek aan familieleden

62 26/03/1811 38

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Remis Delait, overleden te Veldwezelt 9,5 
maand geleden, en van Beatrix Swennen, 8 jaar geleden overleden 
(sic!, onmogelijk indien dochter pas 5 jaar oud is). De nalatenschap 
van de overleden vader wordt onder voorbehoud van 
boedelbeschrijving aanvaard.

Delait Jean minderjarige zoon, 7 jaar oud
Delait Jeanne minderjarige dochter, 5 jaar oud

Familieraad:

Swennen Renier
landbouwer, wonende te Veldwezelt, oom van 
moederszijde, toeziende voogd

Janssen Mathieu
landbouwer te Lanaken, oom van moederszijde, 
voogd

Paulussen Jean Richard landmeter, wonende te Veldwezelt, buurman

Geurts Mathieu landbouwer, wonende te Veldwezelt, grootoom

Caenen Pierre landbouwer, wonende te Veldwezelt, vriend

Caenen Jean Richard landbouwer, wonende te Veldwezelt, vriend

63 05/04/1811 38

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor het 
eigendom en het gebruiksrecht van een perceel akkerland, 
afkomende van wijlen Gerard Broux en Anne Meulen, op de plaats 
genaamd Krombeek te Eigenbilzen

Beinkens Chretien landbouwer, wonende te Hoelbeek
Broux Gertrude echtgenote van Chretien Beinkens



Broux Jean landbouwer, wonende te Hoelbeek
[gedaagde heeft verkoopsakte verleden voor 
notaris Hechtermans te Munsterbilzen van 
15/05/1810, perceel verkocht door Gerard 
Broux]

64 09/04/1811 38 vonnis bij verstek over de betaling van achterstallige pacht 

Driessen Mr.
als ontvanger van het Burgerlijk Hospitaal van 
Maastricht

Noyen Philippe Jacques Henry gevolmachtigde voor Mr. Driessen

Peters George
landbouwer, wonende te Hees, niet opgedaagd 
voor de zitting

65 19/04/1811 38
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
betaling van achterstallige pacht

De Moffarts
Guillaume Louis 
Gerard maire van Hoeselt en er wonend

Hulens G.P. (?)
mandataris van De Moffarts, die als 
gevolmachtigde optreedt

Judong Antoine landbouwer, wonende te Hees

66 03/05/1811 38

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
wijlen Michel Palmaers, 17 maanden geleden overleden, en van 
Catharina Ramakers, wonende te Bilzen

Palmaers Guillaume minderjarige zoon, circa 4 jaar oud
Palmaers Agnes minderjarige dochter, 2 jaar oud

Familieraad:
Palmaers Francois oom van vaderszijde, wonende te Bilzen
Palmers Marcel oom van vaderszijde, wonende te Bilzen
Palmaers Henry oom van vaderszijde, wonende te Bilzen

Crijns Jean

molenaar van een oliemolen, oom van 
moederszijde, wonende te Bilzen, toeziende 
voogd



Verjans René
landbouwer, grootoom van moederszijde, 
wonende te Bilzen

Van Culter (?) André grootoom van moederszijde, wonende te Bilzen

67 03/05/1811 38

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Jean Voncken, horlogemaker, overleden te 
Hoeselt op 28/04/1811, en van Marguerite Erkens, 10 jaar geleden 
overleden 

Voncken Jean minderjarige zoon, 18 jaar oud
Voncken Catharine minderjarige dochter, 15 jaar oud
Voncken Anne minderjarige dochter, 13 jaar oud

Familieraad:

Erkens Jean

landbouwer, wonende te Hoeselt, 
aangetrouwde oom van vaderszijde als 
echtgenoot van Anne Voncken, voogd

Voncken Guillaume
landbouwer, wonende te Hoeselt, kozijn van 
vaderszijde

Voncken Gilles
landbouwer, wonende te Hoeselt, kozijn van 
vaderszijde

Erkens Daniel
landbouwer, wonende te Hoeselt, oom van 
moederszijde, toeziende voogd

Erkens André
landbouwer, wonende te Bilzen, oom van 
moederszijde

Erkens Arnold
landbouwer, wonende te Hoeselt, oom van 
moederszijde

68 31/05/1811 38

verdaging van vonnis over een egaal te verdelen verlies van de 
handel in vette varkens voor de eiser samen met de gedaagde en 
met Theodore Bettinger, Leonard Nulens en diens broer Jean [zie 
ook akte 71 van 1811]

Nassen Pierre landbouwer, wonende te Heesveld

[de eiser had voor 53 Franse kronen aan vette varkens aan een 
zekere Keulen te Hoensbroek geleverd, maar die werden niet 
betaald; Leonard Nulens, Jean Nulens en Theodore Bettens hadden 
al solidair 1/5 van het verlies vergoed]

Nulens Gerard landbouwer, wonende te Martenslinde



70 04/06/1811 38 vonnis over een openstaande rekening van geleverde waren
Gielen Paul handelaar, wonende te Bilzen

Motten Pierre landbouwer te Martenslinde

71 07/06/1811 38

vonnis met akkoord van beide partijen om de zaak over het 
gedeeld verlies in de handel van vette varkens door 
scheidsmannen te laten beslechten

Nassen Pierre landbouwer, wonende te Heesveld

Nulens Gerard handelaar, wonende te Martenslinde

72 14/06/1811 38

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
ontruiming van een perceel, voorheen bezit van de Abdij van 
Hocht en sinds 28 Brumaire jaar IX via de Prefectuur van het 
Departement van Nedermaas door de eiser aangekocht, voorheen 
gepacht door de gedaagde

De Ceulener Pierre Francois handelaar, wonende te Maastricht

Daniels Pierre landbouwer te Berg bij Kleine-Spouwen

73 05/07/1811 38 vonnis over de betaling van een verkocht rund

Veuskens Catharine
weduwe van Jean Linmans, wonende te 
Zutendaal

Reyskens Leonard landbouwer, wonende te Terboekt bij Genk

21/06/1811 38

vonnis met verwerping van de vordering van de eiser en de 
bevestiging van het recht op doorgang van de gedaagde via het 
perceel van de eiser

Hermans Tilman landbouwer, wonende te Genk

Lieben Marcel landbouwer, wonende te Genk

74 05/07/1811 38 vonnis over de betaling van een verkocht rund
Veuskens Laurent landbouwer, wonende te Zutendaal



Reyskens Leonard landbouwer, wonende te Terboekt bij Genk

75 16/07/1811 38
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
openstaande rekening van 85 gulden aan verkocht graan

Schrijnmakers Hubert handelaar, wonende te Maastricht

Weustenrade Ant. F.
advocaat, wonende te Maastricht, 
gevolmachtigde voor Schrijnmakers

Gielen Balthasar landbouwer, wonende te Veldwezelt

76 16/07/1811 38

vonnis bij verstek over de betaling van geleverde medicamenten 
en bezoeken tijdens de ziekte van de gedaagde zijn zoon, toen die 
in de gevangenis te Maastricht opgesloten zat

Chapuis Alexandre J.
chirurgijn en verloskundige, wonende te 
Maastricht

Weustenrade Antoine F.
advocaat, wonende te Maastricht, 
gevolmachtigde voor Chapuis

Lathauwers Etienne
landbouwer, wonende te Gellik, niet opgedaagd 
voor de zitting

77 13/08/1811 38
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
betaling van 200 gulden

Timmers Leonard Martin handelaar, wonende te Maastricht

Batta Conrard
particulier, wonende te Maastricht, 
gevolmachtigde voor Timmers

Judong Antoine landbouwer, wonende te Hees



78 20/08/1811 38

verklaring overlijden Lambert Wijen, niet ingeschreven in de 
burgerlijke stand, op vraag van zijn vader Jean, die een afschrift 
van zijn overlijden op 10/10/1795 te Zutendaal nodig heeft om te 
bewijzen dat zijn overleden zoon niet dienstplichtig is voor de 
lichting van volgend jaar. De getuigen verklaren dat Lambert, zoon 
van Jean Wijen en van N. (?) W. Gielen op 10/10/1795 te 
Zutendaal gestorven is.

Wijen Jean
landbouwer, wonende te Peer, vader van wijlen 
Lambert Wijen

Getuigen:
Cops Pierre landbouwer, wonende te Zutendaal
Maenen Henry landbouwer, wonende te Zutendaal
Bils Jean landbouwer, wonende te Zutendaal
Gratens Denijs landbouwer, wonende te Zutendaal
Wijnen Lambert landbouwer, wonende te Zutendaal
Bijnens Jean landbouwer, wonende te Zutendaal
Cops Gerard landbouwer, wonende te Zutendaal

79 23/08/1811 38

verzoening over achterstallige renten met een onroerend goed als 
onderpand te Alt-Hoeselt, waarbij de rente oorspronkelijk verleden 
werd voor notaris Jean Guillaume de Fastré te Tongeren op 
12/01/1724, gegicht voor de voormalige schepenbank van Hoeselt 
op 03/05/1756 en ingeschreven in het registratiekantoor der 
hypotheken te Maastricht op de 6de complementaire dag van jaar 
XI

Van Muijsen André rentenier, wonende te Tongeren

Van Geleyn (?) Pierre landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt

80 03/09/1811 38

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van Denijs Tripels, voormalig handelaar te Bilzen, 
overleden op 06/12/1810, en van Isabelle Theunissen, circa 4 jaar 
geleden te Bilzen overleden

Tripels Henry minderjarige zoon, 12 jaar oud
Tripels René minderjarige zoon, 9 jaar oud
Tripels Marguerite minderjarige dochter, 6 jaar oud



Familieraad:

Lormans Henry
landbouwer, wonende te Bilzen, kozijn van 
vaderszijde

Nijs Hubert

detailhandelaar, wonende te Bilzen, 
aangetrouwde oom van vaderszijde als 
echtgenoot van Elisabeth Tripels, voogd

Lormans Wijnand
landbouwer, wonende te Bilzen, kozijn van 
vaderszijde

Bombey Leonard

wonende te Rosmeer, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Marie 
Theunissen

Jeurissen Mathieu

wonende te Rosmeer, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Helene 
Theunissen, toeziende voogd

Meyers Gijsbert
landbouwer, wonende te Mopertingen, kozijn 
van moederszijde

81 10/09/1811 38

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Jean Henssen, wagenmaker, overleden te 
Mopertingen op 31/08/1811, en van Anne Bosch, overleden te 
Mopertingen op 05/09/1811, en ook een curateur voor het erfdeel 
van George Hensen die in Franse legerdienst is

Henssen Guillaume minderjarige zoon, 18 en een half jaar oud
Henssen Isabelle minderjarige dochter, 13 jaar oud
Hensen George in Franse legerdienst

Familieraad:

Hensen Guillaume
landbouwer, wonende te Mopertingen, kozijn 
van vaderszijde, voogd en curator

Hensen Jean
landbouwer, wonende te Mopertingen, kozijn 
van vaderszijde

Van Sichen Jean

wonende te Mopertingen, aangetrouwde kozijn 
van vaderszijde als echtgenoot van Mechtilde 
Hensen

Billen Jean
landbouwer, wonende te Mopertingen, kozijn 
van moederszijde



Jeurissen Nicolas

landbouwer, wonende te Mopertingen, 
aangetrouwde kozijn van moederszijde als 
echtgenoot van Elisabeth van Weert

Baerten Theodore

wonende te Mopertingen, aangetrouwde kozijn 
van moederszijde als echtgenoot van Mechtilde 
Hensen, toeziende voogd

82 11/09/1811 38

verklaring overlijden Jean Cielen, niet ingeschreven in de 
burgerlijke stand van Hees, op vraag van dochter Elisabeth die dit 
voor haar aanstaand huwelijk nodig heeft. De getuigen verklaren 
dat Jean Cielen, echtgenoot van Gertrude Bruggen, op 10 april 
1797 te Hees overleden is.

Cielen Elisabeth ongehuwd, wonende te Hees

Getuigen:
Wauters Francois 71 jaar oud, wonende te Hees
Henssen Palman 75 jaar oud, wonende te Hees
Jeurissen Mathieu 63 jaar oud, wonende te Hees
Bruggen Mathieu 58 jaar oud, wonende te Hees
Bruggen Guillaume 50 jaar oud, wonende te Hees
Cielen Chretien 48 jaar oud, wonende te Hees
Moors Martin 28 jaar oud, wonende te Hees

17/09/1811 38
vonnis bij verstek over twee jaar aan achterstallige betalingen aan 
pacht

Baerten Paul Henry

als ontvanger van de Centrale Bureau van 
Weldadigheid van het kanton Bilzen, wonende 
te Bilzen

Nelissen Mathieu
landbouwer, wonende te Kesselt, niet 
opgedaagd voor de zitting

83 24/09/1811 38

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige dochter van 
Gerard Olaers, landbouwer te Genk,  en van Anne Catharine 
Coninx, die laatste overleden te Genk op 12 april 1793

Olaers Marie minderjarige dochter, 13 jaar oud

Familieraad:



Lantmeters Lambert landbouwer, wonende te Genk, kozijn

Lenaerts Gerard
landbouwer, wonende te Genk, kozijn van 
vaderszijde

Evers Hubert

landbouwer, wonende te Genk, aangetrouwde 
oom van moederszijde als echtgenoot van 
Helene Coninx, toeziende voogd

Coninx Hubert
landbouwer, wonende te Genk, oom van 
moederszijde

Broux Gerard wonende te Genk, kozijn van vaderszijde

Maurissen J.F.
maire adjoint van Bilzen, vriend bij gebrek aan 
een zesde familielid

84 27/09/1811 38

verklaring overlijden Lucie Nijsen, niet ingeschreven in de 
burgerlijke stand, op vraag van haar dochter. De getuigen 
verklaren dat Lucie Nijse, echtgenote Arnold Clasen, op 5 april 
1800 te Beverst overleden is

Claesen Jeanne
geboren te Beverst, wonende te Maastricht, 
ongehuwd

Getuigen:

Stes Herman ongehuwd, 38 jaar oud, wonende te Beverst

Claesen Lambert landbouwer, 71 jaar oud, wonende te Beverst

Willems René landbouwer, 26 jaar oud, wonende te Beverst
Van Heusden Mathieu 36 jaar oud, wonende te Beverst

Willems Guillaume landbouwer, 50 jaar oud, wonende te Beverst
Corsten Guillaume 52 jaar oud, wonende te Beverst

85 01/10/1811 38

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
wijlen Cretien Coch, bij leven slager te Bilzen, 2 jaar geleden 
overleden, en van Catharine Beinkens, wonende te Bilzen

Familieraad:

Coch Joseph
hoefsmid, oom van vaderszijde, wonende te 
Bilzen, toeziende voogd



Beinkens Jean
oom van moederszijde, wonende te 
Martenslinde

Beinkens Guillaume oom van moederszijde, wonende te Bilzen

Stocken Hubert kozijn van moederszijde, wonende te Bilzen
Palmaers Marcel slager, wonende te Bilzen, kozijn (?)

Minnaers Henri
wonende te Bilzen, buurman bij gebrek aan 
familieleden

86 01/10/1811 38

verklaring overlijden Guillaume Beerden, niet ingeschreven in de 
burgerlijke stand, op vraag van zijn zoon Jean. De getuigen 
verklaren dat Guillaume Beerden, echtgenoot van Marie Croux, 
eveneens overleden, op 5 februari 1800 te Hoeselt gestorven is.

Beerden Jean landbouwer, wonende te Hoeselt

Getuigen:
Beerden Jean landbouwer, 53 jaar oud
Croux Philippe landbouwer, 40 jaar oud
Danen Nicolas landbouwer, 41 jaar oud
Brannts (?) Jean 22 jaar oud
Nijs Jean 47 jaar oud
Pollaers Jean landbouwer, 50 jaar oud
Jans Balthasar 40 jaar oud

88 25/10/1811 38 vonnis over achterstallige betalingen van pacht

Baerten Paul Henry

als ontvanger van de centrale Bureau van 
Weldadigheid van het kanton Bilzen, wonende 
te Bilzen

Lambrechts Mathieu landbouwer, wonende te Bilzen

89 25/10/1811 38

vonnis over vervallen intresten van 2 renten, oorspronkelijk ten 
gunste van het Gasthuis van Aldenbiezen en overgegaan op het 
centrale Bureau van Weldadigheid van het kanton Bilzen, de eerste 
met achterstallige intresten sinds 1799 tot 1805, en de tweede 
sinds 1806, beide ten laste van de minderjarige kinderen 



Baerten Paul Henry

als ontvanger van de centrale Bureau van 
Weldadigheid van het kanton Bilzen, wonende 
te Bilzen

Lieben Arnould

landbouwer, wonende te Amelsdorp, als voogd 
van de minderjarige kinderen van Libert Nulens, 
bij leven landbouwer te Berg bij Kleine-Spouwen

90 08/11/1811 38

verzoening tussen moeder en zoon voor het opstellen voor een 
notaris van de modaliteiten voor het eigendom en vruchtgebruik 
van het huis en de akkergrond te preciseren

Dirix Marie weduwe Cretien Judong, wonende te Hees

Judong Hubert
landbouwer, wonende te Hees, zoon van de 
eiseres

91 26/11/1811 38

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van René Valkenborg, overleden te Schoonbeek op 
17/07/1806, en van Agnes Stes, overleden op 16/11/1807

Valkenborg René minderjarige zoon, 17 jaar oud
Valkenborg Ide minderjarige dochter, 14 jaar oud

Familieraad:

Valkenborg Barthelemi
landbouwer, oom van vaderszijde, wonende te 
Bilzen, voogd

Stes Jean
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Bilzen, toeziende voogd

Van Dormael Guillaume

landbouwer, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Ide Stes, 
wonende te Rommershoven

Van Heusden Guillaume

landbouwer, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Anne Stes, 
wonende te Bilzen

Valkenborg Barthelemi landbouwer, kozijn, wonende te Bilzen
Martens Guillaume landbouwer, kozijn, wonende te Bilzen



92 03/12/1811 38

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van Corneil Daniels, 5 jaar geleden te Munsterbilzen 
overleden, en van Barbara Closen, op 22/11/1811 te 
Munsterbilzen overleden

Daniels Elisabeth
minderjarige dochter, 18 jaar en een half jaar 
oud

Daniels Arnold minderjarige zoon, 15 jaar oud
Daniels Francois minderjarige zoon, 12 jaar oud
Daniels Lucie (?) minderjarige dochter, 7 jaar oud

Familieraad:

Cloesen Paul
dienstknecht te Bilzen, oom van moederszijde, 
voogd

Reeweghs Jean

wonende te Beverst, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Marie Closen, 
toeziende voogd

Nijssen André wonende te Bilzen, grootoom

Lunskens Michel
landbouwer, wonende te Bilzen, kozijn van 
moederszijde

Haenen Gilles mandenmaker, wonende te Bilzen, vriend

Cloesen René
dagloner te Diepenbeek, vriend bij gebrek aan 
familieleden

93 03/12/1811 38

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van Gijsbert Stalens, overleden op 08/11/1811, en van 
Catharine Ketelslagers, overleden op 10/11/1811

Stalens Catharine minderjarige dochter, 16 jaar oud
Stalens Isabelle minderjarige dochter, 13 jaar oud
Stalens Marie minderjarige dochter, 11 jaar oud
Stalens Lambert minderjarige zoon, 8 jaar oud
Stalens Ide minderjarige dochter, 5 jaar oud
Stalens Servais minderjarige zoon, 1 jaar oud

Familieraad:

Festiens Henry

kleermaker, wonende te Hoeselt, aangetrouwde 
grootoom van vaderskant als echtgenoot van 
Marguerite Stalens



Noben Servais
landbouwer, wonende te Hoeselt, kozijn, 
toeziende voogd

Merken Lambert landbouwer, wonende te Hoeselt, kozijn

Ketelslagers Lambert
landbouwer, wonende te Vliermaalroot, 
grootvader

Ketelslagers Pierre
dienstknecht bij de weduwe (?) Ghijsens te 
Schalkhoven

Willems Laurent

wonende te Werm, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Elisabeth 
Ketelslagers, voogd

94 06/12/1811 38
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
terugbetaling van 110 gulden geleend geld

Leynen A. (?) handelaar, wonende te Maastricht
Wingers Jean Henry gevolmachtigde van Leynen

Van Sichen Francois landbouwer, wonende te Mopertingen

96 20/12/1811 38

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van  
wijlen Nicolas Hanssen, 6 jaar geleden overleden, en van Anne van 
Doren, wonende te Hoelbeek

Hanssen Anne minderjarige dochter, 18 jaar oud
Hanssen Eve minderjarige dochter, 16 jaar oud
Hanssen Jean minderjarige zoon, 14 jaar oud
Hanssen Marie Catharine minderjarige dochter, 8 jaar oud

Familieraad:

Rijsen Jean
landbouwer, wonende te Munsterbilzen, kozijn 
van vaderszijde, toeziende voogd

Hermans Herman
pachter, wonende te Munsterbilzen, kozijn van 
vaderszijde

Peters Guillaume
landbouwer, wonende te Munsterbilzen, kozijn 
van vaderszijde

Van Doren Pierre
landbouwer, wonende te Hoelbeek, oom van 
moederszijde

Van Doren Mathieu
landbouwer, wonende te Hoelbeek, oom van 
moederszijde

Van Doren Hubert
landbouwer, wonende te Hoelbeek, oom van 
moederszijde



97 20/12/1811 38

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige dochter van 
wijlen Herman Hanssen, 18 jaar geleden overleden, en van 
Catharine Lunskens, wonende te Munsterbilzen

Hanssen Agnes minderjarige dochter, 19 jaar oud

Familieraad:

Lunskens Jean
landbouwer, wonende te Munsterbilzen, oom 
van moederszijde

Coninx Augustin

schoenmaker, wonende te Munsterbilzen, 
aangetrouwde oom van moederszijde als 
echtgenoot van Marie Lunskens

Rijsen Jean
landbouwer, wonende te Munsterbilzen, kozijn 
van vaderszijde, toeziende voogd

Hermans Herman
landbouwer, wonende te Munsterbilzen, kozijn 
van vaderszijde

Peters Guillaume
wonende te Munsterbilzen, kozijn van 
vaderszijde

Van Doren Pierre
landbouwer, wonende te Hoelbeek, vriend bij 
gebrek aan een 6de familielid

1 10/01/1812 39

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van Michel Uyterhagen, 6 weken geleden overleden, en 
van Marie Bijnens, twee en een half jaar geleden overleden

Uyterhagen Marie minderjarige dochter, 18 jaar oud
Uyterhagen Anne Mechtilde minderjarige dochter, 15 jaar oud
Uyterhagen Guillaume minderjarige zoon, 12 jaar oud

Familieraad:

Uyterhagen Pierre
landbouwer, oom van vaderszijde, wonende te 
Genk

Rivers (?) Pierre

landbouwer, aangetrouwde oom van 
vaderszijde als echtgenoot van Mechtilde 
Uyterhagen, wonende te Genk, toeziende voogd

Hendrix Mathieu
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Genk



Bijnens Pierre
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Genk

Bijnens Herman
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Genk

Bijnens Jean vicaris, wonende te Genk, voogd

2 10/01/1812 39
verdaging van vonnis over achterstallige renten in rogge, 
oorspronkelijk ten gunste van het kapittel van Munsterbilzen

Baerten Paul Henry

als ontvanger van de centrale Bureau van 
Weldadigheid van het kanton Bilzen, wonende 
te Bilzen

Hoelbecks Jean

landbouwer, wonende te Gellik, treedt op voor 
zijn schoonbroer Jean Simons die in het bezit is 
van het onderliggende gehypotheerd goed en 
op wie de rente ten laste is

3 10/01/1812 39
vonnis over achterstallige betaling in rogge van een rente, 
afkomende van de begijnen van Bilzen

Baerten Paul Henry

als ontvanger van de centrale Bureau van 
Weldadigheid van het kanton Bilzen, wonende 
te Bilzen

Wijnen Jean landbouwer, wonende te Amelsdorp

4 11/01/1812 39 eedaflegging veldwachter Veldwezelt
Ghijsen Pierre wonende te Veldwezelt, veldwachter

5 17/01/1812 39

akte van bekendheid op vraag van Gillis Thijs om een pensioen van 
het Ministerie van Oorlog te verkrijgen. De getuigen verklaren dat 
Gillis Thijs te Rijkhoven geboren is als zoon van Arnould Thijs en 
Marie Merken, beiden overleden te Rijkhoven.

Thijs Gillis kanonnier

Getuigen:



Thijs Lambert landbouwer, 35 jaar oud, wonende te Rijkhoven

Clerx Herman landbouwer, 55 jaar oud, wonende te Rijkhoven

Somers Jean landbouwer, 55 jaar oud, wonende te Rijkhoven

Beurs Jacques timmerman, 71 jaar oud, wonende te Rijkhoven
Dols Pierre 49 jaar oud, wonende te Rijkhoven

Thijs Mathieu
hoefsmid, geboortig van Rijkhoven, nu wonend 
te Bilzen

6 28/01/1812 39 toestemming huwelijk van een minderjarige door de familieraad

Kellens Jacques
minderjarige zoon van wijlen Jacques Kellens en 
van Jeanne Jaspers, beiden te Bilzen overleden

Familieraad:
Biesmans Servais landbouwer, wonende te Reek
Boelen Gijsbert hoefsmid, wonende te Martenslinde

Leesen Jean landbouwer, wonende te Kleine-Spouwen
Schraets Jean herbergier

Van Hees Michel
gerechtsdeurwaarder van het vredegerecht van 
Bilzen en er wonend

Lunskens Jean Joseph particulier, wonende te Bilzen

8 05/02/1812 39 [NOTA: aktenummer 7 is doorstreept]

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van Paul van Hengel, bij leven landbouwer te Stalken bij 
Zutendaal, overleden op 04/02/1812, en van Agnes Peeters, 14 
maanden geleden overleden

Van Hengel Elisabeth minderjarige dochter, 13 jaar oud
Van Hengel Anne Marie minderjarige dochter, 9 jaar oud

Familieraad:

Van Hengel Pierre
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Bessemer, toeziende voogd



Cuypers Henry
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Zutendaal

Gorissen Henry

landbouwer, aangetrouwde kozijn van 
vaderszijde als echtgenoot van Catharine van 
Hengel, wonende te Zutendaal

Peters Pierre
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Zutendaal, voogd

Peters Jacques
koster, oom van moederszijde, wonende te 
Zutendaal

Bijnens Pierre

landbouwer, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Elisabeth 
Peters, wonende te Zutendaal

7 04/02/1812 39 [aktenummer 8 is doorstreept]

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
achterstallinge betalingen van hout, aangekocht op de publieke 
verkoop te Cronendael op 18/12/1809, van het patentgeld van 
1810, van pacht en van jonge peren

Graven Guillaume particulier, wonende te Munsterbilzen

De Bauw Nicolas officier (?), wonende te Munsterbilzen

9 07/02/1812 39

over achterstallige intresten op een rente, verleden voor notaris 
Janssens te Bilzen op 16/07/1777, oorspronkelijk ten gunste van 
het Klooster van de Wittevrouwen te Bilzen

Baerten Paul Henry

als ontvanger van de centrale Bureau van 
Weldadigheid van het kanton Bilzen, wonende 
te Bilzen

Lambrichts Guillaume landbouwer, wonende te Bilzen
Brannts Jean landbouwer, wonende te Bilzen

10 15/02/1812 39

declaratie overlijden Arnould Barthels, griffier van het 
vredegerecht van Bilzen, te Bilzen overleden op 17/07/1811, 3 
erfgenamen achterlatend en certifiërend dat er nog geen 
inventaris van het sterfhuis of zegellegging gebeurd is

erfgenamen:



Barthels Lambert Guillaume
keizerlijk notaris te Tongeren, zoon van de 
overledene

Barthels
Lambert Leonard 
Henry

huidige griffier vredegerecht Bilzen, zoon van de 
overledene

Barthels
Guillaume Joseph 
Antoine 

rechtenstudent te Brussel, zoon van de 
overledene

11 21/02/1812 39

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van Thomas Gilissen, overleden te Genk 5 weken 
geleden, en van Agathe Menten, te Genk overleden 3 jaar geleden

Gilissen Thomas minderjarige zoon, 16 jaar oud
Gilissen Pierre minderjarige zoon, 12 jaar oud
Gilissen Jeanne minderjarige dochter, 14 jaar oud
Gilissen Paul minderjarige zoon, 9 jaar oud
Gilissen Lucie minderjarige dochter, 7 jaar oud
Gilissen Guillaume minderjarige zoon, 5 jaar oud

Familieraad:
Gilissen Pierre wever, 73 jaar oud, oom van vaderszijde

Gilissen Henry
wever, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Hoeselt

Gilissen Jean kozijn van vaderszijde, wonende te Hoeselt

Custermans Michel
landbouwer, 68 jaar oud, (aangetrouwde) oom 
van moederszijde, wonende te Genk, voogd

Willems Corneil
kozijn van moederszijde, 71 jaar oud, wonende 
te Genk, toeziende voogd

Mevisen Jean

aangetrouwde oom van moederszijde als 
echtgenoot van Marie Menten, wonende te 
Diepenbeek

12 21/02/1812 39

akte van bekendheid ten einde een fout in de lotelingenlichting 
recht te laten zetten; De getuigen verklaren dat hij Jean Simons 
heet en zoon is van wijlen Laurent Simons en van Marie Thijs, 
wonende te Hoeselt



Simons Jean

wonende te Hoeselt, oudste zoon van een 
weduwe, staat in het lotelingenregister 
abusievelijk als Jean Souverijns

Getuigen:

Voncken Guillaume landbouwer, 48 jaar oud, wonende te Hoeselt 

Segers Guillaume landbouwer, 33 jaar oud, wonende te Hoeselt 

Thomson Thomas landbouwer, 71 jaar oud, wonende te Hoeselt 

Merken Jean
landbouwer, 71 (?) jaar oud, wonende te 
Hoeselt 

Mosen Antoine landbouwer, 36 jaar oud, wonende te Hoeselt 

Merken Lambert landbouwer, 26 jaar oud, wonende te Hoeselt 

Jacobs Jean landbouwer, 40 jaar oud, wonende te Hoeselt 

13 21/02/1812 39

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van Jean van Dormael, overleden te Genk een jaar 
geleden, en van Gertrude van Hengel, 4 jaar geleden overleden

Van Dormael Pierre minderjarige zoon, 17 jaar oud
Van Dormael Leonard minderjarige zoon, 13 jaar oud

Familieraad:

Reyskens Arnould
landbouwer, 45 jaar oud, kozijn van vaderszijde, 
wonende te Genk, voogd

Lenaerds Jean
landbouwer, 60 jaar oud, kozijn van vaderszijde, 
wonende te Genk

Spaepen Henry
landbouwer, 53 jaar oud, kozijn van vaderszijde, 
wonende te Genk

Reyskens Henry

landbouwer, 56 jaar oud, aangetrouwde oom 
van moederszijde als echtgenoot van Catharina 
van Hengel, wonende te Genk, toeziende voogd



Koninks Arnould
landbouwer, 23 jaar oud, kozijn van 
moederszijde, wonende te Genk

Van Hengel Arnould
landbouwer, 34 jaar oud, kozijn, wonende te 
Genk

14 06/03/1812 39

verklaring van overlijden van Jean Franssen, niet ingeschreven in 
de burgerlijke stand, op vraag van diens zoon om te kunnen 
huwen. De getuigen verklaren dat Jean Franssen, vader van 
Francois, wonende te Alt-Hoeselt, overleden is in de loop van de 
maand maart 1797 te Alt-Hoeselt.

Franssen Francois wever, wonende te Alt-Hoeselt

Getuigen:

Nelissen Pierre
landbouwer, 57 jaar oud, wonende te Alt-
Hoeselt

Philips Arnould
landbouwer, 26 jaar oud, wonende te Alt-
Hoeselt

Banden Jean
kaarsenmaker, 23 jaar oud, wonende te Alt-
Hoeselt

Voncken Jean dagloner, 46 jaar oud, wonende te Alt-Hoeselt

Vangeleyen Pierre
kleermaker, 46 jaar oud, wonende te Alt-
Hoeselt

Noben Arnould koster, 24 jaar oud, wonende te Alt-Hoeselt

Milissen Lambert
landbouwer, 36 jaar oud, wonende te Alt-
Hoeselt

15 06/03/1812 39
verklaring via getuigen over het grondbezit van een perceel aan de 
Kleine Dousberg

Moors Lambert landbouwer, wonende te Kesselt

Getuigen:

Ghijsen Pierre
veldwachter, 45 jaar oud, wonende te 
Veldwezelt

Nelissen Laurent landbouwer, 27 jaar oud, wonende te Kesselt
Ghijsen Godefroid dagloner, 32 jaar oud, wonende te Kesselt



Hasen Michel landbouwer, 20 jaar oud, wonende te Kesselt
Rutten Leonard dagloner, 56 jaar oud, wonende te Kesselt

Moors Mathieu landbouwer, 23 jaar oud, wonende te Kesselt

Moors Marcel
landbouwer, geboren te Kesselt, wonende te 
Lanaken, 34 jaar oud

16 10/03/1812 39
eedaflegging als deskundige om een schatting te maken van de 
goederen nagelaten door Jean Nulens

Hechtermans Henry

keizerlijk notaris te Munsterbilzen, gemachtigd 
met een vonnis van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg van Maastricht de dato 16/12/1811, die 
hem als deskundige heeft aangesteld voor de 
goederen van de nalatenschap van wijlen Jean 
Nulens, bij leven landbouwer te Berg bij Kleine-
Spouwen

17 13/03/1812 39
verzoening over de ontruiming van een perceel, mits vergoeding 
van de reeds gedane bemesting van de grond

Schorpion Lambert chirurgijn te Bilzen

Hauben Jean landbouwer te Hoeselt

19 16/03/1812 39

plaatsbezoek van de vrederechter en twee deskundigen om te 
Alden Biesen vaststellingen te doen indien de huurder schade 
heeft toegebracht

Claes Guillaume

keizerlijk procureur bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hasselt en er wonend, op wiens vraag 
de vrederechter met de griffier en twee 
aangeduide deskundigen een plaatsbezoek 
brengt; eigenaar van Alden Biesen (?)

Bellefroid Mr. huurder (?) van Alden Biesen

deskundigen:
Tibault Gilles schrijnwerker, wonende te Bilzen



Weihenkel Gilles timmerman, wonende te Bilzen

20 20/03/1812 39

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige zoon 
van wijlen Arnould Louis, overleden in november laatstleden, en 
van Gertrude Wils, net overleden op 18/03/1812, bij leven 
wonende te Zutendaal

Louis Paul minderjarige zoon, 5 jaar oud

Familieraad:

Bijnens Jean
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Zutendaal, voogd

Olaers Francois

landbouwer, aangetrouwde kozijn van 
moederszijde als echtgenoot van Catherine 
Stevens, wonende te Zutendaal, toeziende 
voogd

Van Hees Michel griffier van het vredegerecht van Bilzen, vriend

Wils Henry oom van moederszijde, wonende te Bilzen

Oben Mathieu
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Bilzen

Hollants Jean oom van moederszijde, wonende te Hoeselt

21 14/04/1812 39

verklaring van overlijden van Cornelia Hardy, niet ingeschreven in 
de burgerlijke stand, op vraag van haar dochter Marie Jakers om te 
kunnen huwen. De getuigen verklaren dat Jean Jakers, echtgenoot 
van Cornelia Hardy, op 8 maart 1800 te Grote-Spouwen overleden 
is.

Jakers Marie
wonende te Grote-Spouwen, dochter van Jean 
Jakers en Cornelia Hardy

Getuigen:

Jakers Jan
landbouwer, 47 jaar oud, wonende te Grote-
Spouwen

Jakers Corneil 42 jaar oud, wonende te Grote-Spouwen

Posen Herman
landbouwer, 65 jaar oud, wonende te Grote-
Spouwen



Bruninx Joseph
landbouwer, 46 jaar oud, wonende te Grote-
Spouwen

Posen Gerard
landbouwer, 63 jaar oud, wonende te Grote-
Spouwen

Oben Lambert
landbouwer, 40 jaar oud, wonende te Grote-
Spouwen

Koix Jean
landbouwer, 65 jaar oud, wonende te Grote-
Spouwen

22 07/04/1812 39

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
verdeling van de nalatenschap van René Reynders, vader en 
schoonvader van beide partijen [gronden worden gespecifieerd in 
de akte]

Reynders Beatrix wonende te Gellik
Geurts Martin echtgenoot van Beatrix
Reynders Catharine wonende te Gellik
Rinking Jean echtgenoot van Catharine

Reynders Jean landbouwer, wonende te Briegden bij Gellik

23 24/04/1812 39

verzoening over terugbetaling van 5 gestolen zakken tarwe 
vanwege grove nalatigheid [De gedaagde was door de eiser 
opgedragen om 30 zakken hooi van Maastricht naar Luik te 
transporteren. Niet ver van Maastricht was de gedaagde 
stomdronken in slaap gevallen en had de eiser hem gevonden, 
terwijl in de tussentijd vijf zakken tarwe gestolen waren]

Noelmans Wijnand landbouwer, wonende te Klein-Membruggen

Gihons (?) Louis dagloner, wonende te Klein-Membruggen

24 01/05/1812 39

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
ontruiming van een perceel grond Bivelenveldje genaamd, gekocht 
bij publieke verkoop van (?) Claudine Henriette D'Orjo, geboren 
Van Eijll en voor notaris J.H.Pasque op 13/02/1812 verleden



Thijs Marie Catharine
grondeigenares, wonende te Grote-Bivelen, 
gehucht van Bilzen

Daenen Jean landbouwer, wonende te Merem

25 12/05/1812 39

Verklaring dat Arnould Barthels, bij leven griffier van het 
vredegerecht van Bilzen zonder testament overleden is en dat de 
drie zonen de enige erfgenamen zijn

Joostens Jean Francois rentenier, 72 jaar oud, wonende te Bilzen
Lambrechts Guillaume rentenier, 52 jaar oud, wonende te Bilzen

erfgenamen:

Barthels Lambert Guillaume keizerlijk notaris, residerende te Tongeren

Barthels
Lambert Leonard 
Henry

huidige griffier van het vredegerecht van Bilzen 
en er wonende

Barthels
Guillaume Joseph 
Antoine student in de rechten te Brussel

26 19/05/1812 39

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
verdeling van het huis en bijhorigheden uit de nalatenschap van de 
overleden broer van beide partijen, René Rincking, die 3 jaar 
geleden overleden is [volgens de gedaagde betreft het een 
schenking onder levenden]

Vrancken Gerard landbouwer, wonende te Veldwezelt
Rincking Mechtilde echtgenote van Gerard Vrancken

Rincking Jean dagloner, wonende te Veldwezelt

27 02/06/1812 39
verzoening over de achterstallige pacht en ontruiming van een 
gepacht perceel

Loser Guillaume rentenier, wonende te Tongeren

Loser André Pierre
zoon van Guillaume Loser, gevolmachtigde voor 
zijn vader

Wijnen Jean landbouwer te Amelsdorp



28 06/06/1812 39
aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige zoon van Pierre 
Wils en van wijlen Marie Lunskens, wonende te Eik bij Bilzen

Wils Jean minderjarige zoon, 13 jaar oud

Familieraad:

Wils Herman
landbouwer, oom van vaderszijde, wonende te 
Munsterbilzen, toeziende voogd

Willems Gilles
landbouwer, vriend bij gebrek aan familieleden 
van vaderskant, wonende te Munsterbilzen

Van Heusden Mathieu
landbouwer, vriend bij gebrek aan familieleden 
van vaderskant, wonende te Munsterbilzen

Reysen Jean

landbouwer, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Marie 
Lunskens, wonende te Bilzen

Lunskens Henry
landbouwer, grootoom van moederszijde, 
wonende te Bilzen

Schoubs Jean
landbouwer, vriend bij gebrek aan familieleden 
van moederskant, wonende te Bilzen

29 09/06/1812 39
vonnis bij verstek over de ontruiming van 2 percelen grond te 
Henis en de betaling van achterstallige pacht

De Thicken douarière rentenierster, wonende te Tongeren

Bosch Mr.
voormalig notaris, wonende te Tongeren, 
gevolmachtigde voor De Thicken

Vreyen Charles
landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt, niet 
opgedaagd voor de zitting

30 19/06/1812 39

akte van bekendheid van Adelaide Bruynen bij gebrek aan een 
afschrift van de geboorte, niet ingeschreven bij de burgerlijke 
stand, ten einde te kunnen huwen; De getuigen verklaren dat 
Adelaide Bruynen, wonende te Veldwezelt, dochter van Corneil 
Bruynen en van Marie Thijssen op 2 februari 1738 te Veldwezelt 
geboren is



Bruynen Adelaide dagloonster, wonende te Veldwezelt

Getuigen:
Franssen Cretien landbouwer, 82 jaar oud
Dolmans Jean landbouwer, 62 jaar oud
Stevens Henry dagloner, 52 jaar oud
Breignaux Corneil landbouwer, 60 jaar oud
Franssen Jacques dagloner, 51 jaar oud
Goddart Paul landbouwer, 74 jaar oud
Roux Mathieu landbouwer, 62 jaar oud

31 26/06/1812 39

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor verlopen 
intresten van een rente, aangegaan op 28/03/1811 voor een 
notaris te Maastricht door Anne Duplissis, haar echtgenoot Jean 
Crasie en door Marie Therese Duplissis en haar echtgenoot Jean 
Van der Weyen 

Bemelmans Gerard militair, wonende te Wijk bij Maastricht

Peters Jean landbouwer, wonende te Hees
Dirix Marie dagloonster, wonende te Hees

Bordy Lambert
dagloner, wonende te Hees, als echtgenoot van 
Aldegonde Duplissis

32 30/06/1812 39

akte van bekendheid op vraag van Adelaide Bruynen, wiens 
geboorte niet in de burgerlijke stand teruggevonden werd, ten 
einde te kunnen huwen. De getuigen verklaren dat Adelaide 
Bruynen, dochter van Corneil Bruynen en Marie Thijssen, op 2 
februari 1738 te Veldwezelt geboren is

Bruynen Adelaide dagloonster, wonende te Waltwilder

Getuigen:

Franssen Cretien
82 jaar oud, landbouwer, wonende te 
Veldwezelt

Geurts Servais
76 jaar oud, landbouwer, wonende te 
Veldwezelt

Schols Henry
83 jaar oud, landbouwer, wonende te 
Veldwezelt



Kerkhofs (de oude) Paul
75 jaar oud, landbouwer, wonende te 
Veldwezelt

Kerkhofs Evrard
78 jaar oud, landbouwer, wonende te 
Veldwezelt

Goddart Paul  
74 jaar oud, landbouwer, wonende te 
Veldwezelt

Roux Mathieu
76 jaar oud, landbouwer, wonende te 
Veldwezelt

33 14/07/1812 39

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
dochter van Sebastien Robert Bernard Stiels, bij leven dokter te 
Bilzen, overleden op 27/06/1812, en van Anne Cecile Joosten, te 
Thorn overleden in het jaar 1805

Stiels Anne Gertrude minderjarige dochter, 19 jaar oud

Familieraad:

Stiels Jean Jacques
voormalig pastoor, wonende te Maastricht, oom 
van vaderszijde

Stiels Henry Arnould
eerste pastoor te Bilzen, oom van vaderszijde, 
voogd

Stiels Arnould Jacques
maire van Bilzen en er wonende, oom van 
vaderszijde

Joosten Guilliaume Leonard
horlogemaker, wonende te Hasselt, oom van 
moederszijde, toeziende voogd

De la Brassine J.F.
dokter, wonende te Hoeselt, kozijn van 
vaderszijde

Beckers J.H.
maire van Waltwilder, wonende te Bilzen, 
aangetrouwd van vaderszijde

34 17/07/1812 39

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
betaling van 135 gulden of 15 jaar aan achterstallige huur in het 
deel van het huis dat de gedaagde betrok

Biesmans Anne
weduwe van Jean Cleusen, dagloonster, 
wonende te Hoeselt

Cleusens Marie
weduwe van Arnould Fregers, dagloonster, 
wonende te Hoeselt 



35 27/07/1812 39

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige zoon van 
Antoine Moosen en van wijlen Catharina van Hees, 10 jaar geleden 
overleden

Moosen Antoine
minderjarige zoon, 10 jaar oud, wonende bij zijn 
vader te Hoeselt

Familieraad:

Van Hees Thomas
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Bilzen, toeziende voogd

Maurissen Corneil

tapijtwever (tapisseur), aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Corneille van 
Herf, wonende te Bilzen

Jehaes Guillaume

landbouwer, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Ide van Hees, 
wonende te Hoeselt

Mosen Antoine wever, grootvader, wonende te Hoeselt

Thijsen Henry
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Hoeselt

Van Hees Michel
griffier, vriend bij gebrek aan een 6de familielid, 
wonende te Bilzen

36 31/07/1812 39
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
betaling van 408 gulden

Hechtermans H.C.

keizerlijk notaris, residerende te Munsterbilzen 
als curator van de vacante nalatenschap van 
wijlen Adrien Raphael Népomucène Arnould de 
Heusch de la Sangrie, aangesteld bij vonnis van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg op 31/08/1810

Coenen Barthélémi landbouwer, wonende te Munsterbilzen

37 07/08/1812 39

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige dochters van 
wijlen Thomas Thomson, overleden te Hoeselt 7 weken geleden, 
en van Catharine Nulens, wonende te Hoeselt

Thomson Elisabeth minderjarige dochter, 4 jaar oud
Thomson Anne minderjarige dochter, 3 jaar oud



Thomson Catharine minderjarige dochter, 2 jaar oud

Familieraad:
Thomson Thomas landbouwer, kozijn van vaderszijde

Huygen Pierre

voormalig majoor (?ex majeur), kozijn van 
vaderszijde, wonende te Hoeselt, toeziende 
voogd

Huygen Lambert
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Hoeselt

Nulens Jean landbouwer, grootvader van moederszijde

Thijs Henry
landbouwer, aangetrouwde oom van 
vaderszijde als echtgenoot van Anne Palmaers

Thijs Henry landbouwer, kozijn van moederszijde

38 14/08/1812 39

verdaging van vonnis op vraag van Marie Kellens om Pierre Schols, 
landbouwer te Weert bij Grote-Spouwen, mee te dagen als garant 
van haar [zie ook akte 41]

Schols Anne voormalig begijntje, wonende te Tongeren

Van den Reyt Materne
particulier, wonende te Tongeren, 
gevolmachtigde van Anne Schols

Kellens Marie
weduwe van René Theunissen, wonende te 
Amelsdorp

39 11/08/1812 39 [aktenummer 38 doorstreept]

familieraad met toestemming voor de voogden tot verkoop van 
goederen uit de nalatenschap van Michel van Hees, ten gevolge 
van oplopende gerechtskosten van de reeds 2 jaar durende 
rechtzaak tussen (de voogden van) de minderjarige kinderen en 
hun halfbroer aangaande de verdeling ervan

Van Hees Antoine
minderjarige kinderen van wijlen Michel van 
Hees en zijn derde echtgenote Jeanne Wolters

Van Hees Marie Catharine
minderjarige kinderen van wijlen Michel van 
Hees en zijn derde echtgenote Jeanne Wolters



Van Hees Jeanne
minderjarige kinderen van wijlen Michel van 
Hees en zijn derde echtgenote Jeanne Wolters

Van Hees Lambert
minderjarige kinderen van wijlen Michel van 
Hees en zijn derde echtgenote Jeanne Wolters

Wolters Jeanne

natuurlijke voogd, hertrouwd met Joseph 
Boonen, mede-voogd, wonende in de molen 
genaamd Krikkart bij Gellik

[NOTA: de overleden vader van de kinderen, Michel van Hees, had 
onder andere ook nog een zoon van een tweede echtgenote. Die 
halfbroer is volgens de akte reeds overleden]

Van Hees Jean

halfbroer van de andere kinderen, zoon van 
wijlen Michel van Hees en van diens eerste 
echtgenote

Familieraad:

Peters Jean
toeziende voogd van de minderjarige kinderen, 
landbouwer, wonende te Kleine-Spouwen

Kellens Henry
brouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Bilzen

Vreven Etienne
handelaar, oom van moederszijde, wonende te 
Bilzen

Vreven Lambert
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Munsterbilzen

Palmaers Marcel

zadelmaker, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Anne Wolters, 
wonende te Bilzen

Van Hees Michel
gerechtsdeurwaarder, kozijn van vaderszijde, 
wonende te Bilzen

40 21/08/1812 39

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
Jean Castermans, dagloner, wonende te Bilzen, en van wijlen 
Catharina Defonnoye, 3 weken geleden overleden

Castermans Marie minderjarige dochter, 5 jaar oud
Castermans Anne Marie minderjarige dochter, 3 jaar oud



Castermans Michel minderjarige zoon, 3 weken oud

Familieraad:
Schoubben Guillaume Jean kleermaker, oom van vaderszijde
Schoubben Gilles kleermaker, kozijn van vaderszijde
Boelen Lambert schoenmaker, kozijn van vaderszijde

Ory Antoine

dagloner, wonende te Kortessem, 
aangetrouwde oom van moederszijde als 
echtgenoot van Corneile Defonnoye

Van Stockem Paul
schoenmaker, oom van moederszijde, toeziende 
voogd

Van Spauwen Pierre
aangetrouwde oom van moederszijde als 
echtgenoot van Marie Anne Defonnoye

41 28/08/1812 39

verzoek tot garantschap tegen de rechtshandelingen die Anne 
Schols, voormalig begijntje, wonende te Tongeren,  tegen de 
eiseres onderneemt betreffende de pacht van 1808 en 1809, die 
Marie Kellens reeds aan Pierre Schols betaald had [zie ook akte 38 
van 1812]

Kellens Marie
weduwe van René Theunissen, wonende te 
Amelsdorp

Schols Pierre
landbouwer, wonende te Weert bij Grote-
Spouwen, broer van Anne Schols

[NOTA: de gepachte grond was afkomend van de overleden vader 
van Pierre en Anne Schols die in oktober 1807 overleden was]

Van den Beys Materne
particulier, wonende te Tongeren, 
gevolmachtigde van Anne Schols

42 09/10/1812 39

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
Denijs Joseph Clement, particulier, wonende te Munsterbilzen, en 
wijlen Gertrude Brants, overleden op 05/03/1812

Clement Antoine Joseph minderjarige zoon, 8 jaar oud
Clement Antoine Gregoire minderjarige zoon, 6 jaar oud

Familieraad:



Brants Nicolas Clement
particulier, wonende te Munsterbilzen, oom van 
moederszijde, toeziende voogd

Coninx Augustin schoenmaker, vriend
Brants Jean bakker, kozijn van moederszijde
Schroeders Herman landbouwer, kozijn van moederszijde
Franssen Paul Henry officier bij de politie, vriend
Lichtenschijn Godfroid rentenier, vriend

44 13/10/1812 39
vonnis bij verstek over de betaling van 12 jaar aan achterstallige 
intresten op een rente

In de Stege Gerard landbouwer, wonende te Genk
Dingers Laurent landbouwer, wonende te Genk

Vandermaesen weduwe

weduwe van Jean Vandermaesen, 
landbouwster, wonende te Waterschei, niet 
opgedaagd voor de zitting

43 16/10/1812 39

akte van bekendheid ten einde de leeftijd en geboorte van 
Mathieu Moors van Kesselt vast te stellen. De eerste getuige 
verklaart dat hij 13 jaar was toen Mathieu Moors huwde; de 
tweede zegt dat Mathieu Moors zijn eerste communie gedaan 
heeft 2 jaar voor hem. De derde dat hij zich het huwelijk van 
Mathieu Moors goed herinnert en dat hij toen hoogstens 8 jaar 
oud was. De vierde zegt dat hij 12 jaar was toen Mathieu Moors 
huwde en dat Mathieu zijn dichtsbijzijnde buurman was; De vijfde 
dat toen Mathieu huwde hijzelf slecht een kind was; De zesde dat 
hij 12 jaar was bij het gezegde huwelijk en dat hij hem van 
Veldwezelt naar Kesselt vergezeld heeft. De laatste getuige 
verklaart dat hij bij het huwelijk slechts 13 jaar oud was.

Moors Mathieu landbouwer, wonende te Kesselt

Getuigen:

Loyens Louis
landbouwer te Kesselt, 71 jaar oud, wonende te 
Veldwezelt

Franssen Cretien
landbouwer, 83 jaar oud, wonende te 
Veldwezelt



Loyens Louis
landbouwer, 66 jaar oud, wonende te 
Veldwezelt

Rondas Theodore
wagenmaker, 70 jaar oud, wonende te 
Veldwezelt

Kerkhofs Lambert
landbouwer, 65 jaar oud, wonende te 
Veldwezelt

Roux Gillis
landbouwer, 78 jaar oud, wonende te 
Veldwezelt

Moors Richard
landbouwer, 71 jaar oud, wonende te 
Veldwezelt

45 20/10/1812 39
vonnis bij verstek over een openstaande rekening met betrekking 
tot geleverd graan

Minnaers Henry particulier, wonende te Bilzen

Lathauwers Etienne
landbouwer, wonende te Eigenbilzen, niet 
opgedaagd voor de zitting

23/10/1812 39

vonnis bij verstek over 21 jaar aan achterstallige intresten op een 
rente, oorspronkelijk verleden voor notaris Lousberghs van Bilzen 
op 9 maart 1786 en geregistreerd op 1 oktober 1812 in het 
registratiekantoor te Maastricht, voor de fundatie van een 
jaargetijde in de parochiekerk van Bilzzen op 17 oktober voor het 
zielenheil van Guillaume Swennen

Beerten Martin als ontvanger van de kerkfabriek van Bilzen

Aerts Nicolas
hoefsmid, wonende te Rijkhoven, niet 
opgedaagd voor de zitting

46 06/11/1812 39

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
dochter van wijlen Theodore Vaesen, op 3 november 1812 
overleden, en van Marie Swennen, overleden 1,5 jaar geleden

Vaesen Marie Catharine minderjarige dochter, 14 jaar oud

Familieraad:



Vaesen Servais
landbouwer, wonende te Bilzen, oom van 
vaderszijde, voogd

Vaesen Herman landbouwer, wonende te Munsterbilzen, neef

Holstijn Charles

landbouwer, wonende te Hoeselt, 
aangetrouwde kozijn als weduwnaar van 
Cristine Vaesen

Renaers Denijs
wever, wonende te Bilzen, oom van 
moederszijde, toeziende voogd

Swennen Jean wonende te Bilzen, oom van moederszijde

Collas Paul
zonder beroep, wonende te Bilzen, oom van 
moederszijde

08/01/1813 40 vonnis bij verstek over achterstallige pacht

Baerten P.H.
als ontvanger van het centrale Bureau van 
Weldadigheid van Bilzen en er wonende

Lambrichts Mathieu niet opgedaagd voor de zitting

48 08/01/1813 40

verklaring van overlijden van Godfroid Vannut, niet ingeschreven in 
de burgerlijke stand, op vraag van diens zoon Jean Vannut om te 
kunnen huwen. De getuigen verklaren dat Godfroid Vannut, bij 
leven echtgenoot van Catherine Lormans, in het jaar 1799 te Bilzen 
is overleden

Vannut Jean knecht, geboren te Bilzen en wonende te Genk

Getuigen:
Colis Jacques 54 jaar oud
Haenen Remis 32 jaar oud, dagloner
Hardelingen Simon 58 jaar oud, landbouwer
Swerts Jean 50 jaar oud, schoenmaker
Castermans Jean 53 jaar oud, dagloner
Castermans Thomas 32 jaar oud, landbouwer
Wijnands Marcel 32 jaar oud, klopenmaker



49 08/01/1813 40

verklaring van overlijden van Jeanne Ketelslagers, niet 
ingeschreven in de burgerlijke stand, op vraag van haar dochter 
Jeanne Segers om te kunnen huwen. De getuigen verklaren dat 
Jeanne Ketelslagers, bij leven echtgenote van Guillaume Segers, op 
1 april 1796 te Hoeselt overleden is

Segers Jeanne spinster, wonende te Hoeselt

Getuigen:

Huygen Martin landbouwer, wonende te Hoeselt, 35 jaar oud

Segers Guillaume landbouwer, wonende te Hoeselt, 32 jaar oud

Wijns Pierre landbouwer, wonende te Hoeselt, 75 jaar oud

Cuypers Gerard landbouwer, wonende te Hoeselt, 48 jaar oud

Nijs Barthelemi landbouwer, wonende te Hoeselt, 35 jaar oud

Verjans Jean landbouwer, wonende te Hoeselt, 43 jaar oud

Gilissen Paul landbouwer, wonende te Hoeselt, 52 jaar oud

51 15/01/1813 40

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige dochters van 
Herman Frisson, timmerman, wonende te Gellik, en van Jeanne 
Smeets, 11 jaar geleden overleden

Frisson Marie minderjarige dochter, 16 jaar oud
Frisson Catherine minderjarige dochter, 11 jaar oud

Familieraad:

Frisson Mathieu
wagenmaker, wonende te Gellik, oom van 
vaderszijde

Frisson Jean
landbouwer, wonende te Gellik, oom van 
vaderszijde

Gerards Martin

landbouwer, wonende te Gellik , aangetrouwde 
oom van vaderszijde als echtgenoot van 
Catharine Smeets



Smets Wijnand
landbouwer, wonende te Gellik, oom van 
moederszijde

Welters Herman

wonende te Gellik, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Catharine 
Smeets, toeziende voogd

Smets Theodore
landbouwer, wonende te Gellik, kozijn van 
vaderszijde

52 22/01/1813 40

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
terugbetaling van 200 gulden die wijlen Charles Driesen had 
geleend aan wijlen de schoonvader van Lambert Noben op 
28/02/1797

Driesen Helene dienstmeid, wonende te Maastricht
Driesen Wijnand zonder beroep, wonende te Tongeren

Driesen Jean Guillaume
gedomicilieerd in Antwerpen, momenteel in 
Tongeren verblijvend
[NOTA: die laatste Jean Guillaume Driesen is 
ook gevolmachtigde voor de volgende 3 niet 
aanwezige personen]

Driesen Jean wonende te Antwerpen
Driesen Marguerite dienstmeid te Luik

Gregoire Nicolas
als echtgenoot van Catherine Driesen, wonende 
te Maastricht

[NOTA: de bovenstaande 6 personen zijn zussen 
en broers van elkaar en kinderen van wijlen 
Charles Driesen en Anne Marie Watij en als 
dusdanig hun erfgenamen in rechte lijn]

Noben Lambert
echtgenoot van Elisabeth Daenen, landbouwer, 
wonende te Weert bij Grote-Spouwen

53 29/01/1813 40

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Hubert Joorissen, 2 jaar geleden overleden, en 
van Elisabeth Broux, op 23/01/1813 overleden

Jorissen Elisabeth minderjarige dochter, 17 jaar oud
Jorissen Helene minderjarige dochter, 14 jaar oud



Jorissen Hubert minderjarige zoon, 9 jaar oud
Jorissen Paschal minderjarige zoon, 2 jaar oud

Familieraad:

Jorissen Henry
landbouwer, wonende te Vlijtingen, oom van 
vaderszijde, toeziende voogd

Ramakers Guillaume
wonende te Waltwilder, aangetrouwde oom van 
vaderszijde als echtgenoot van Marie Jorissen

Thewissen Hubert
slager, wonende te Waltwilder, kozijn van 
vaderszijde

Broux Thomas
landbouwer, wonende te Hoelbeek, oom van 
moederszijde, voogd

Moors Leonard
wonende te Hoelbeek, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Anne Broux

Potargent Pierre

wever, wonende te Waltwilder, aangetrouwde 
oom van moederszijde als echtgenoot van 
Catharine Broux

54 05/02/1813 40

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
verdeling van de nalatenschap van de overleden ouders en 
specifiek het nagelaten ouderlijk huis, dat de gedaagde voor een 
deel had laten afbreken

Bovers Marie Catharine
echtgenote van Jean Hoelbeck, landbouwer te 
Lanaken

Bovers Marie  
echtgenote van Lambert Paulussen, wonende te 
Veldwezelt

Bovers Barbe
echtgenote van Jean Jans, wonende te 
Veldwezelt

Bovers Cornelie
echtgenote van Gerard Geurts, wonende te 
Veldwezelt

Bovers Nicolas landbouwer te Veldwezelt
[zowel de eisers als de gedaagde zijn allen 
kinderen en schoonkinderen van wijlen Pierre 
Bovers en Maria Vranken]



55 05/02/1813 40

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige intresten in rogge op een rente [oorspronkelijk ten 
laste van Corneil Wijnen] vanaf 1798 tot 1811

Brants Nicolas
als penningmeester van de kerkfabriek van 
Munsterbilzen en er wonende

Franssen (?) Anne
weduwe van Corneil Wijnen, hertrouwd met 
Guillaume Duemons (?)

56 10/02/1813 40

zegellegging sterfhuis van Marie Barbe Wilmaert, voormalige 
grootjuffrouw van het begijnhof van Bilzen, overleden op de 9 
februari 's nachts [zie ook akte 59 van 1813]

Raets Marianne
voormalig begijntje te Bilzen, medebewoonster 
van de overledene in het begijnhof van Bilzen

57 16/02/1813 40 eedaflegging veldwachter Mopertingen

Engels Guillaume
particulier, wonende te Mopertingen, nu 
aangesteld als veldwachter

58 19/02/1813 40

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
dochter van Bernard Jaquemotte, overleden op 14/02/1813, en 
van Marie Philippens, 10 jaar geleden overleden

Jaquemotte Catharine minderjarige dochter, 15 jaar oud

Familieraad:

Jaquemotte Lambert
wever, oom van vaderszijde, wonende te Grote-
Spouwen

Hauben Guillaume

wever, aangetrouwde oom van vaderszijde als 
echtgenoot van Louise Jaquemotte, wonende te 
Grote-Spouwen, toeziende voogd

Jaquemotte Jaspar
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Grote-Spouwen

Philippens Jean
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Grote-Spouwen, voogd



Caenen Guillaume

wever, aangetrouwde oom van moederszijde als 
echtgenoot van Elisabeth Philippens, wonende 
te Grote-Spouwen

Gielen Jean
dagloner, grootoom, wonende te Grote-
Spouwen

59 22/02/1813 40

opheffing zegellegging goederen van wijlen Marie Barbe Wilmaert 
en plaatsbezoek met notaris J.H. pasque van Bilzen ter opstelling 
van een inventaris van het sterfhuis [zie ook akte 56 van 1813]

Beckers Nicolas

grondeigenaar, wonende te Bilzen, executeur-
testamentair van wijlen Marie Barbe Wilmaert, 
bij leven grootjuffrouw van het Begijnhof van 
Bilzen

60 26/02/1813 40

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
ontruiming voor 1 oktober aanstaande van gepacht akkerland en 
weides aan de staatsbaan te Veldwezelt, waarbij het eigendom 
voorheen in handen was van het Kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te 
Maastricht

Habets Jean likeurstoker, wonende te Maastricht

Van Hees Louis
particulier, wonende te Maastricht, 
gevolmachtigde van Jean Habets

Jorissen Pierre landbouwer, wonende te Veldwezelt

61 05/03/1813 40

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige zoon 
van Guillaume Vinckebosch, overleden te Klein-Membruggen op 
18/12/1813, en van Anne Bruninx, 15 jaar geleden overleden

Vinkenbosch Mathieu minderjarige zoon, 16 jaar oud

Familieraad:

Vinkebosch Jean
dagloner, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Genoelselderen, voogd

Laruelle Jean
dagloner, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Genoelselderen



Daerden Wijnand
dagloner, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Genoelselderen

Bruninx Mathieu
timmerman, wonende te (Groot-)Membruggen, 
oom van moederszijde

Bruninx Guillaume
wagenmaker, wonende te Sint-Huibrechts-Hern, 
oom van moederszijde

Thijs Corneil

aangetrouwde oom van moederszijde als 
echtgenoot van Marie Bruninx, wonende te 
(Groot-)Membruggen, toeziende voogd

62 12/03/1813 40
vonnis bij verstek over de betaling van achterstallige huur van een 
huis te Bilzen en de uithuiszetting voor 15 maart aanstaande

Van Elst Wijnand priester, wonende te Bilzen

Vandelaar Martin landbouwer, wonende te Bilzen

63 19/03/1813 40
verzoening over de bewerking van gepachte gronden te 
Martenslinde na het verlopen van de pachtovereenkomst

Schorpion Jean Henry vrederechter van het kanton Bilzen

[NOTA: deze zaak zit de vrederechter zelf niet voor als betrokken 
partij. Hij wordt vervangen door Paul Henry Baerten]

Lieben weduwe
weduwe van Guillaume Lieben, wonende te 
Martenslinde

64 19/03/1813 40

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van Nicolas Boelen, op 2 maart 1813 te Lethen (Bilzen) 
overleden, en van Ide Morelle, 9 jaar geleden overleden

Boelen Anne Marie minderjarige dochter, 14 jaar oud
Boelen Guillaume minderjarige zoon, 11 jaar oud

Boelen Gilles
afwezig, in dienst van zijne hoogheid 
(=legerdienst)

Familieraad:

Morelle Nicolas
oom van moederszijde, wonende te Bilzen, 
toeziende voogd



Merken Laurent
dagloner, kozijn van moederszijde, wonende te 
Bilzen

Hardy Thomas
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Bilzen

Stockken Hubert
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Bilzen, voogd

Claesen Jacques landbouwer, kozijn, wonende te Waltewilder

65 19/03/1813 40

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
dochter van Pierre Bastiaens, 9 jaar geleden overleden in Franse 
(leger)dienst, en van Petronille Coenen, overleden te Waltwilder 
circa 10 jaar geleden

Bastiaens Marie minderjarige dochter, 12 jaar oud

Familieraad:

Bastiaens Godfroid
landbouwer, oom van vaderszijde, wonende te 
Eigenbilzen

Bastiaens Jean oom van vaderszijde, wonende te Eigenbilzen

Gerards Jean

landbouwer, wonende te Gellik, aangetrouwde 
oom van vaderszijde als echtgenoot van Marie 
Gerards, voogd

Coenen Barthelemi
landbouwer, wonende te Munsterbilzen, 
grootvader van moederszijde, toeziende voogd

Mijnen Pierre

schoenmaker, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Jeanne 
Coenen, wonende te Waltwilder

Van Herle Cretien

aangetrouwde oom van moederszijde als 
echtgenoot van Elisabeth Coenen, wonende te 
Munsterbilzen

66 23/04/1813 40

akte van bekendheid omtrent de geboorte van Hubert van Sichen, 
niet ingeschreven in de burgerlijke stand, ten einde te kunnen 
huwen. De getuigen verklaren dat Hubert van Sichen, zoon van 
Leonard en van Marie Withofs van Mopertingen, op 30 november 
1777 te Mopertingen geboren is



Van Sichen Hubert
momentel wonende te Hasselt, zoon van 
Leonard

Getuigen:

Moors Francois
landbouwer, 53 jaar oud, wonende te 
Mopertingen

Vrancken Pierre
landbouwer, 56 jaar oud, wonende te 
Mopertingen

Brepoels Jean dagloner, 57 jaar oud, wonende te Mopertingen

Van Sichen Jean dagloner, 45 jaar oud, wonende te Mopertingen

Baerten Antoine
landbouwer, 40 jaar oud, wonende te 
Mopertingen

Baerten Theodore
landbouwer, 42 jaar oud, wonende te 
Mopertingen

Palmaers Arnould dagloner, 61 jaar oud, wonende te Mopertingen

67 27/04/1813 40

akte van bekendheid omtrent de geboorte van Henry Bellaerds, 
niet ingeschreven in de burgerlijke stand [NOTA: vermoedelijk om 
geldelijk militair pensioen te kunnen ontvangen]. De getuigen 
verklaren dat Henry Bellaerds op 17 oktober 1761 te Hoeselt 
geboren is. [quasi identieke akte op 17/05/1813, zie akte 69 van 
1813]

Bellaerds Henry
gepensioneerd militair (in Franse dienst), 
geboren te Hoeselt

Getuigen:

Festjens Henry kleermaker, 86 jaar oud, wonende te Hoeselt

Thijs Henry schrijnwerker, 76 jaar oud, wonende te Hoeselt
Van Hees Jean wever, 82 jaar oud, wonende te Hoeselt
Snellinx Thomas wever, 61 jaar oud, wonende te Hoeselt

Losen Guillaume dagloner, 54 jaar oud, wonende te Hoeselt

Somers Henry landbouwer, 55 jaar oud, wonende te Hoeselt



Snellinx Thomas wever, 56 jaar oud, wonende te Hoeselt

68 07/05/1813 40

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
dochter van Martin Gerards, bij leven landbouwer te Gellik, 
overleden op 29/04/1813, en van Marie Frisson, twee en een half 
jaar geleden overleden

Gerards Elisabeth minderjarige dochter, 12 jaar oud

Familieraad:

Gerards Mathieu

landbouwer, aangetrouwde oom van 
vaderszijde als echtgenoot van Elisabeth 
Gerards, wonende te Gellik, voogd

Frisson Mathieu
timmerman, oom van moederszijde, wonende 
te Gellik, toeziende voogd

Reggers Henry

aangetrouwde oom van vaderszijde als 
echtgenoot van Elisabeth Gerards, wonende te 
Gellik

Frisson Jean
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Gellik

Frisson Herman oom van moederszijde, wonende te Gellik
Maesen Mathieu kozijn van vaderszijde, wonende te Gellik

69 17/05/1813 40

akte van bekendheid omtrent de geboorte van Henry Bellards, niet 
ingeschreven in de burgerlijke stand. De getuigen verklaren dat 
Henry Bellaerds op 17 oktober 1761 te Hoeselt geboren is. [zo 
goed al identieke akte van 27/04/1813 behalve enkele verschillen 
in leeftijden van getuigen, zie akte 67 van 1813]

Bellards Henry
gepensioneerd militair (in Franse dienst), 
geboren te Hoeselt

Getuigen:

Festiens Henry kleermaker, 86 jaar oud, wonende te Hoeselt

Thijs Henry schrijnwerker, 76 jaar oud, wonende te Hoeselt
Van Hees Jean wever, 82 jaar oud, wonende te Hoeselt
Snellinx Thomas wever, 71 jaar oud, wonende te Hoeselt



Loser Guillaume dagloner, 54 jaar oud, wonende te Hoeselt

Somers Henry landbouwer, 65 jaar oud, wonende te Hoeselt
Snellinx Thomas wever, 56 jaar oud, wonende te Hoeselt

70 18/05/1813 40

verklaring van de verdwijning van Corneile Deboek, die elk jaar 
seizoensarbeid in Holland verrichte, maar sinds 20 jaar niet meer 
teruggekomen is, op vraag van diens zoon Jean de Boek in het 
kader van zijn aanstaand huwelijk. De getuigen beweren hetzelfde.

De Boek Jean
geboren te As, momenteel wonende te 
Tongeren

Getuigen:

Broux Joseph dagloner, 62 jaar oud, wonende te Waltwilder
Wolters Arnould 46 jaar oud, wonende te Waltwilder

Wijnen Jean
landbouwer, 64 jaar oud, wonende te 
Waltwilder

Peters Godfroid dagloner, 60 jaar oud, wonende te Waltwilder

Rosel Jacques
veldwachter, 60 jaar oud, wonende te 
Waltwilder

Lang Henry metselaar, 58 jaar oud, wonende te Waltwilder

Busmans Leonard hoefsmid, 60 jaar oud, wonende te Waltwilder

71 22/05/1813 40 eedaflegging voor een ambt bij de registratie van Bilzen

Baerten Martin
benoemd tot vervangende ambtenaar bij het 
registratiebureau van Bilzen op 04/05/1813

72 28/05/1813 40 verzoening over zes jaar aan achterstallige betalingen op een rente

Malchaire H.

particulier, wonende te Maastricht, 
gevolmachtigde van de eisende partij hieronder 
benoemd



Raets Nicolas Hubert brouwer, wonende te Maastricht
Hougaerts Jean particulier, wonende te Maastricht  
Zegers Dieudonné particulier, wonende te Maastricht  

Smeets Jean landbouwer, wonende te Genk

Reyntjes Herman

had het gehypthokeerde goed gekocht van Jean 
Smeets per notarisakte voor notaris 
Hechtermans van Munsterbilzen, tesamen met 
de rente die erop rustte

73 01/06/1813 40

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige pacht en betalingen van een rente, verleden voor 
commissaris Barthels op 25/02/1776

Biesmans (de oude) Arnould landbouwer, wonende te Grote-Spouwen 

Biesmans (de jonge) Arnould
zoon van Arnould Biesmans en gevolmachtigde 
van hem

Hubens Jean hoefsmid, wonende te Grote-Spouwen

74 04/06/1813 40

doorverwijzing naar de Raad van de prefectuur voor de leeghaling 
van de spullen uit het sterfhuis van Henri Willems door de 
gedaagde die als maire van Zutendaal optrad [volgens de eiseres 
waren de spullen bij testament van 11/01/1813 aan haar 
toegewezen]

Soeten
Marie Therese 
Gertrude

eigenares, wonende te Diest, erfgename van 
Henri Willems

Hechtermans Henry Edmond
notaris te Munsterbilzen, gevolmachtigde voor 
M.T.G. Soeten

Beckers Jean Nicolas eigenaar, wonende te Bilzen

75 05/06/1813 40

verklaring van bekendheid voor de geboorte van Jean Auwerx, 
verkeerdelijk als Oris ingeschreven in de burgerlijke stand, ten 
einde te kunnen huwen. De getuigen verklaren dat ze Jean 
Auwerx, geboren te Bilzen en vader van Jean Auwerx, goed kennen 
en dat ze weten dat zijn familienaam Auwerx luidt en niet Oris.

Auwerx Jean boerenknecht bij Antoine Cloesen te Holt



Getuigen:
Closen Antoine landbouwer, 53 jaar oud, wonende te Holt
Slegten Arnould 75 jaar oud, wonende te Holt
Cloesen Guillaume landbouwer, 50 jaar oud, wonende te Holt
Bremans André landbouwer, 76 jaar oud, wonende te Holt
Moris Jean landbouwer, 60 jaar oud, wonende te Holt
Brepoels Martin landbouwer, 49 jaar oud, wonende te Holt
Valkenborg Barthelemi 21 jaar oud, wonende te Holt

76 11/06/1813 40

over de nalatenschappen van Mathieu Janssen zijn tante en 
groottante van de minderjarigen, te weten Marie Janssen, weduwe 
in eerste huwelijk van Jean Lenaerts en hertrouwd met Herman de 
Malthi, levend en wonende te Tongeren; Elisabeth Janssen, 
weduwe (?) van De Malthi en nicht van Mathieu Janssen, heeft 
zich abusievelijk meester gemaakt van de gehele nalatenschap en 
de onroerende goederen vervreemd voor het openvallen van de 
nalatenschap  en werd veroordeeld voor de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Maastricht op 25/11/1812; de eiser vraagt als voogd per 
familieraad toestemming tot het nemen van gerechtelijke stappen 
ten opzichte van ieder in het bezit van onroerende goederen uit 
die nalatenschap

Janssen Mathieu

landbouwer, wonende te Veldwezelt, voogd per 
akte voor het vredegerecht van Bilzen de dato 
26/03/1811 van de hieronder genoemde 
minderjarige kinderen van wijlen Renier Delait 
en wijlen Agnes Janssen [zie ook akte 62 van 
26/03/1813]

minderjarigen:
Delait Corneil
Delait Cornelie
Delait Jean
Delait Jeanne



Familieraad:

[NOTA: in vergelijking met de familieraad van 
26/03/1811 worden sommige familierelaties 
anders vermeld]

Janssen Mathieu
voogd van de kinderen hierboven vernoemd, 
wonende te Lanaken (?)

Paulussen Richard
landmeter, kozijn van moederszijde, wonende 
te Veldwezelt

Geysen Pierre
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Veldwezelt

Janssen Nicolas
kozijn van moederszijde, wonende te 
Veldwezelt

Caenen Pierre
(aangetrouwde?) kozijn van moederszijde, 
wonende te Veldwezelt

Swennen René landbouwer, kozijn, wonende te Veldwezelt

77 18/06/1813 40

onderzoek commodo et incommodo betreffende een voorstel tot 
ruil van percelen te Bilzen tussen het Bureau van Weldadigheid van 
Bilzen en de Burgerlijke Godshuizen van Maastricht. Niemand 
daagde op om protest tegen het voorstel te uiten

pachters van de geruilde 
percelen van het Bureau 
van Weldadigheid van 
Bilzen:
Boelen Louis
Thijs Simon
Baertmans Gilles

pachter van de geruilde 
percelen van Burgerlijke 
Godshuizen van Maastricht:
Lousberghs Mr.
Joostens Mr.



78 09/07/1813 40

akte van bekendheid voor de geboorte van Jean Guillaume Coch, 
wiens naam anders gespeld is in de burgerlijke stand, en die een 
bewijs dient aan te leveren voor de uitbetaling van zijn militair 
pensioen. De getuigen verklaren dat Jean Guillaume Coch te Bilzen 
geboren is en onwettig kind is van Dorothée Coch en hij dezelfde is 
als de persoon die ingeschreven staat als Villem Coen op het 
geboorteafschrift

Coch Jean Guillaume
Jager te Paard bij het 20ste regiment, 
gepensioneerd bij decreet van 1 mei 1813

Getuigen:
Schoubben Jean meester-kleermaker, 69 jaar oud
Schraets Jean herbergier, 44 jaar oud
Wagemans Wijnand landbouwer, 52 jaar oud
Minnaers Henry 42 jaar oud
Haenen Gillis mandenmaker, 61 (?) jaar oud
Vreven Laurent landbouwer, 75 jaar oud
Van der Smissen Jacques landbouwer, 77 jaar oud

79 03/08/1813 40

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
verdeling van het hangende en groeiende fruit op de door  hun 
wijlen vader Gerard Smeets, overleden op 11/01/1813, gepachte 
percelen, die de gedaagde daarna is blijven bewerken

Welter Herman echtgenoot van Catharine Smets

Smets Catharina
echtgenote van Herman Welter, wonende te 
Gellik

Frisson Herman
timmerman, weduwnaar van Jeanne Smeets, 
wonende te Gellik

Smeets Wijnand landbouwer, wonende te Gellik

80 06/08/1813 40

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
verdeling van de nalatenschap van Marie Paulussen [NOTA: de 
gedaagden verwijzen naar de verdeling, verleden voor notaris 
Pasque op 02/04/1813]

Paulussen Renier landbouwer, wonende te Veldwezelt



Geurts Guillaume landbouwer, wonende te Veldwezelt
Moors Lambert landbouwer, wonende te Kesselt
Geurts Anne echtgenote van Lambert Moors

[de eiser is de vader van de overleden Marie 
Paulussen; de gedaagden zijn erfgenamen]

81 11/08/1813 40

eedaflegging als aangestelde deskundigen bij vonnis van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Maastricht de dato 03/03/1813 
voor de schatting en verdeling van de nalatenschap van  Henry Doll 
ten gunste van Arnould Doll van Kuringen en consoorten

Stiels Arnold Jacques maire van Bilzen en er wonende

Baerten Paul Henry voormalig burgemeester, wonende te Bilzen

Stalens P.P.
ontvanger van de belastingen, wonende te 
Hoeselt

82 13/08/1813 40
verdaging van vonnis ter verder onderzoek van gevraagde 
salariskosten 

Jacquemotte Jaspar
wever, wonende te Grote-Spouwen, woonde in 
het huis dat eigendom was van Elisabeth Nulens

Duys Leonard
landbouwer te Grote-Spouwen, voormalig 
voogd van Elisabeth Nulens

83 20/08/1813 40

aanstelling nieuwe voogd voor de minderjarige kinderen van wijlen 
Nicolas Jans en Corneille Gielen van Veldwezelt, de eerste 
benoemd, Lambert Jans van Maastricht, zijnde bij akte van het 
vredegerecht van Bilzen op 06/05/1806, maar intussen overleden

Jans Servais minderjarige zoon, afwezig
Jans Michel minderjarige zoon, 19 jaar oud

Familieraad:

Gielen Michel
maire van Veldwezelt en er wonende, toeziende 
voogd



Jans Lambert

landbouwer, kozijn van vaderzijde, wonende te 
Veldwezelt, voogd [zelfde naam als overleden 
voorganger, maar verschillende persoon]

Geurts (de jonge) Gilles kozijn, wonende te Veldwezelt

Jacquet René
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Veldwezelt

Gielen Hubert
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Veldwezelt

Reynders Etienne herbergier te Maastricht, kozijn

84 20/08/1813 40

veroordeling bij verstek tot betaling van salariskosten als wever [de 
gedaagde had de eiser tijdens zijn werk voor hem in de jaren 1810 
tot 1812 gratis in het huis van Elisabeth Nulens laten wonen, maar 
had zijn pupil na zijn periode als voogd aangeraden achterstallige 
huishuur te claimen]

Jacquemotte Jaspar wever, wonende te Grote-Spouwen

Duys Leonard

landbouwer te Grote-Spouwen, voormalig 
voogd van Elisabeth Nulens, niet opgedaagd 
voor de zitting

Getuigen Jacquemotte:

Leenaerts Henry

dagloner, wonende te Grote-Spouwen, 63 jaar 
oud; verklaart Jacquemotte dit jaar geholpen te 
hebben met het klaarmaken van textiel voor 
Duys

Jeurissen Jean

dagloner, 40 jaar oud, wonende te Grote-
Spouwen; verklaart in het huis van Jacquemotte 
te zijn geweest in 1811, terwijl die aan weven 
was voor Duys

Koninx Lambert

dagloner, wonende te Grote-Spouwen, 60 jaar 
oud; verklaarde met Jacquemotte gesproken te 
hebben vorig jaar toen hij vorig jaar een stuk 
voor hem geweven had



Schols Catharine

dagloner, 47 jaar oud, wonende te Grote-
Spouwen; zegt Jacquemotte altijd geholpen te 
hebben met de te weven stukken

85 24/08/1813 40
verdaging van vonnis ten einde bewijzen aan te dragen over het 
eigendomsrecht van een perceel 

Palmaers Henry landbouwer, wonende te Bilzen

Palmaers Marcel zadelmaker, wonende te Bilzen
Palmaers Francois zadelmaker, wonende te Bilzen

86 24/08/1813 40

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
betaling van verkochte goederen en de verdeling van via handel 
verkregen onroerende goederen

Schabrechts Guillaume landbouwer, wonende te Spurk

Bosch Renier landbouwer te Spurk

87 03/09/1813 40

verklaring van overlijden van Guillaume Cox, niet ingeschreven in 
de burgerlijke stand, op vraag van diens zoon Guillaume Cox die 
wenst te huwen. De getuigen verklaren dat Guillaume Cox, bij 
leven wever te Buckingslinde bij Hoeselt, overleden is te 
Buckingslinde op 25/08/1798.

Cox Guillaume landbouwer, wonende te Hoeselt

Getuigen:
Van Hees Jean landbouwer, 85 jaar oud
Van de Wijer Jaspar wever, 45 jaar oud
Stalens Cretien dagloner, 43 jaar oud
Stalens Arnould wever, 45 jaar oud
Voncken Gillis 48 jaar oud
Wagemans Jean landbouwer, 60 jaar oud
Merken Gilles 47 jaar oud



88 10/09/1813 40

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Herman Bijnens, overleden te Genk op 
02/09/1813, en van Elisabeth Martens, 4 jaar geleden overleden

Bijnens Anne Marie minderjarige dochter, 18 jaar oud
Bijnens Marie Agnes minderjarige dochter, 16 jaar oud
Bijnens Antoinette minderjarige dochter, 12 jaar oud
Bijnens Pierre Jean minderjarige dochter, 7 jaar oud

Familieraad:

Bijnens Pierre
lanbouwer, oom van vaderszijde, wonende te 
Genk

Bijnens Jean
vicaris, oom van vaderszijde, wonende te Genk, 
voogd

Reemans Hubert kozijn van vaderszijde, wonende te Genk

Hendrix Mathieu
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Genk, toeziende voogd

Martens Jean
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Genk

Martens (de jonge) Jean
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Genk

89 17/09/1813 40

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van André Somers, overleden te Hoeselt 10 maanden 
geleden, en van Aldegonde Van den Bosch, 4 jaar geleden 
overleden

Somers Guillaume
minderjarige zoon, militair in dienst van de 
(Franse) keizer

Somers Henry
minderjarige zoon, wonende te Hoeselt, 17 jaar 
oud

Familieraad:
Somers Henry oom van vaderszijde, wonende te Hoeselt

Somers Jean
landbouwer, oom van vaderszijde, wonende te 
Hoeselt, voogd

Huygen Jean Pierre
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Hoeselt, toeziende voogd



Paquay Louis

landbouwer, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Marie Van den 
Bosch, wonende te Hoeselt

Segers Gerard landbouwer, buurman, wonende te Hoeselt

Pellaers Pierre landbouwer, buurman, wonende te Hoeselt

90 08/10/1813 40

verklaring van overlijden van Jean Wils, niet ingeschreven in de 
burgerlijke stand, ten einde om als erfgenamen het correcte deel 
van de nalatenschap van Jacques Thomson, in Ter Gouw (=Gouda) 
overleden, te kunnen opeisen. De erfgenamen verklaren dat Jean 
Wils, bij levenlandbouwer te Bilzen, vader van voorgenoemde 
Henry, Elisabeth, Anne Marie en Gertrude Wils, op 1 maart 1801 te 
Bilzen is overleden.

Wils Henry landbouwer, wonende te Bilzen

Wils Elisabeth
echtgenote van Gijsbert Oben, landbouwer, 
wonende te Bilzen

Wils Anne Marie
echtgenote van Jean Hollants, landbouwer, 
wonende te Hoeselt

Olaers Francois

landbouwer, wonende te Zutendaal, als voogd 
van Paul Louwis, minderjarige zoon van Arnould 
Louwis en Gertrude Wils
[NOTA: bovengenoemde personen zijn 
testamentaire erfgenamen van Jacques 
Thomson en tegelijkertijd kinderen van wijlen 
Jean Wils]

Getuigen:

Lormans Jean landbouwer, 58 jaar oud, wonende te Bilzen

Cauberg Michel landbouwer, 76 jaar oud, wonende te Bilzen
Germée Henry wever, 56 jaar oud, wonende te Bilzen
Germée Jean dagloner, 49 jaar oud, wonende te Bilzen

Palmaers Marcel zadelmaker, 49 jaar oud, wonende te Bilzen



Croux Godfroid landbouwer, 76 jaar oud, wonende te Bilzen
Timmermans Jean dagloner, 46 jaar oud, wonende te Bilzen

91 13/10/1813 40

verklaring van overlijden van Marie Jeurissen, niet ingeschreven in 
de burgerlijke stand, op vraag van haar dochter Marguerite Moors 
om te kunnen huwen. De getuigen verklaren dat Marie Jeurissen, 
bij leven echtgenote van Cretien Moors, op pinksterdag van het 
jaar 1796 te Hees overleden is.

Moors Marguerite ongehuwd, wonende te Hees

Getuigen:

Geurts André landbouwer, wonende te Hees, 78 jaar oud

Bruggen Mathieu landbouwer, wonende te Hees, 65 jaar oud

Moors Jean landbouwer, wonende te Hees, 59 jaar oud

Dirix Gerard landbouwer, wonende te Hees, 52 jaar oud

Dirix Hubert landbouwer, wonende te Hees, 45 jaar oud

Moors Nicolas landbouwer, wonende te Hees, 48 jaar oud

Moors Martin landbouwer, wonende te Hees, 29 jaar oud

92 19/10/1813 40
vonnis over achterstallige pacht van een perceel gelegen te 
Camperlo bij Bilzen

Baerten P.H.
als ontvanger van het centrale Bureau van 
Weldadigheid van Bilzen en er wonende

Collas Henri landbouwer, wonende te Bilzen



93 29/10/1813 40

verklaring van overlijden van Marie Stalens, niet ingeschreven in 
de burgerlijke stand van Hoeselt, op vraag van haar zoon om te 
kunnen huwen. De getuigen verklaren dat Marie Stalens, 
echtgenote van Laurent Snellinx, op 4 januari 1800 te Alt-Hoeselt is 
overleden.

Snellinx Thomas
wever, wonende te Alt-Hoeselt, zoon van Marie 
Stalens en Laurent Snellinx

Getuigen:

Penders Jean
landbouwer, 32 jaar oud, wonende te Alt-
Hoeselt

Mulkers Libert wever, 52 jaar oud, wonende te Alt-Hoeselt

Nijs Martin wever, 70 jaar oud, wonende te Alt-Hoeselt

Aendebeck Maurice wever, 57 jaar oud, wonende te Alt-Hoeselt

Menten Jean
schoenmaker, 38 jaar oud, wonende te Alt-
Hoeselt

Nelissen Pierre
landbouwer, 58 jaar oud, wonende te Alt-
Hoeselt

Menten George wever, 41 jaar oud, wonende te Alt-Hoeselt

94 29/11/1813 40

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van Paul Maurissen, circa 20 jaar geleden te Waltwilder 
overleden, en van Cristine Merken, 2 maanden geleden overleden

Maurissen Helene minderjarige dochter, 18 jaar oud
Maurissen Cornelie minderjarige dochter, 16 jaar oud

Familieraad:

Sillen Francois

aangetrouwde oom van vaderszijde als 
echtgenoot van Cornelie Maurissen, wonende 
te Munsterbilzen, voogd

Hermans Herman
kozijn van vaderszijde, wonende te 
Munsterbilzen

Hermans Jean kozijn van vaderszijde, wonende te Bilzen



Willems Martin

aangetrouwde oom van moederszijde als 
echtgenoot van Helene Merken, wonende te 
Bilzen, toeziende voogd

Merken Gerard oom van moederszijde, wonende te Bilzen

Merken Pierre oom van moederszijde, wonende te Bilzen

95 30/11/1813 40
vonnis over achterstallige pacht en vervallen intresten op een 
rente

Centraal Bureau van 
Weldadigheid van Bilzen

Wagemans Anne Elisabeth
weduwe van Martin Vandelaar, wonende te 
Bilzen

96 30/11/1813 40 vonnis over achterstallige pacht

Baerten Mr.
als ontvanger van het Centraal Bureau van 
Weldadigheid van het kanton Bilzen

Scherpenberg Gerard landbouwer te Merem bij Bilzen

97 30/11/1813 40 vonnis over achterstallige rente in rogge

Baerten Mr.
als ontvanger van het Centraal Bureau van 
Weldadigheid van het kanton Bilzen

Masen Elisabeth weduwe van Henri Vandelaar

98 30/11/1813 40 vonnis over achterstallige pacht en rente in rogge

Baerten Mr.
als ontvanger van het Centraal Bureau van 
Weldadigheid van het kanton Bilzen

Withofs Elisabeth
weduwe van Jean Plessers, wonende te 
Meershoven bij Bilzen

99 28/12/1813 40
vonnis bij verstek over 2 jaar aan achterstallige pacht van een 
weide



Claes Guillaume
keizerlijk procureur bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hasselt en er wonende

Van Tilt W.
ontvanger van Guillaume Claes en hem 
vertegenwoordigd

Gielen Francois
kleermaker, wonende te Rijkhoven, niet 
opgedaagd voor de zitting

100 01/04/1814 41
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg van 
Maastricht voor 15 al dan niet gekochte schapen

Huskens Jean herder, wonende te Grote-Spouwen

Claesen Palm landbouwer, wonende te Grote-Spouwen 
Claesen Jean landbouwer, wonende te Grote-Spouwen 

Claesen Aldegond landbouwster, wonende te Grote-Spouwen 

101 19/04/1814 41
vonnis over het publiek verkondigen van het vaderschap van de 
eiser van het onwettige kind van de gedaagde

Caenen Everard landbouwer, wonende te Veldwezelt

Hermans Marie dagloonster, wonende te Munsterbilzen

[NOTA: de eiser verklaarde nooit een "commerce charnel" met de 
beklaagde gehad te hebben; de vrederechter verklaarde ook in het 
voordeel van de eiser dat de gedaagde niet kon "révéler ni prouver 
un fait que les ombres de la nuit ont environnés" oftewel dat ze 
geen feit kon bewijzen of aan het licht brengen dat door de 
schaduwen van de nacht omringd is]

102 19/04/1814 41 verzoening over de gemeenschappelijke dakgoot
Truyen Antoine schrijnwerker, wonende te Genk

Reemans Mechtilde weduwe van Robert Collard, wonende te Genk

103 02/05/1814 41
vonnis bij verstek over achterstallige pacht van grond en weide te 
Waltwilder



Beckers J.L.
advocaat bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt en er wonende

Broux Guillaume
landbouwer, wonende te Waltwilder, niet 
opgedaagd voor de zitting

104 02/05/1814 41
vonnis bij verstek over achterstallige pacht van grond en weide te 
Waltwilder

Beckers J.L.
advocaat bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt en er wonende

Claessens Judoc (?)
landbouwer te Waltwilder, niet opgedaagd voor 
de zitting

Claessens Jacques
landbouwer te Waltwilder, niet opgedaagd voor 
de zitting

105 02/05/1814 41
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
terugbetaling van een voorgeschoten som

Nulens Gerard landbouwer, wonende te Martenslinde

Jaspers Remis landbouwer, wonende te Martenslinde

107 10/05/1814 41

aanstelling voogd voor de minderjarige zoon van Lambert Thans, 
overleden te Kesselt een maand geleden, en van Elisabeth Hasen, 
wonende te Kesselt

Thans Lambert minderjarige zoon

Familieraad:

Thans André
landbouwer, oom van vaderszijde, wonende te 
Maastricht, voogd

Thans Paul
herbergier, oom van van vaderszijde, wonende 
te Maastricht

Gielen Michel

landbouwer, aangetrouwde oom van 
vaderszijde als echtgenoot van Marie Thans, 
wonende te Kesselt

Straetmans (de oude) Jean
landbouwer, grootoom van moederszijde, 
wonende te Kesselt

Straetmans (de jonge) Jean
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Kesselt



Haesen Hubert
landbouwer, grootvader van moederszijde, 
wonende te Vroenhoven

108 19/05/1814 41

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van Jacques Thewissen en Jeanne Smeets, beiden 
overleden te Gellik

Thewissen Pierre minderjarige zoon, 16 jaar oud
Thewissen Helene minderjarige dochter, 14 jaar oud
Thewissen Elisabeth minderjarige dochter, 12 jaar oud

Familieraad:

Withofs Godfroid
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Gellik, toeziende voogd

Maesen Laurent
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Gellik

Reynders Paul
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Gellik

Smeets Theodore
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Gellik, voogd

Smeets Wijnand
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Gellik

Nicolai Charles
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Gellik

109 19/05/1814 41

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
dochter van Laurent Maesen en Jeanne Smeets, beiden te Gellik 
overleden

Maesen Marie minderjarige dochter, 19 jaar oud

Familieraad:

Withofs Godfroid
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Gellik, voogd

Maesen Laurent
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Gellik

Reynders Paul
landbouwer, kozijn (?) van vaderszijde, 
wonende te Gellik

Smeets Theodore
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Gellik, toeziende voogd



Smeets Wijnand
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Gellik

Nicolai Charles
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Gellik

110 26/05/1814 41

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige zonen van 
Gerard Vos en van Marie Agnes Noben, die laatste overleden in de 
maand december van 1813 te Kuringen

Vos Gerard
landbouwer, wonende te Kuringen, vader van 
de kinderen

Vos Michel minderjarige zoon, 11 jaar oud
Vos Jean Libert minderjarige zoon, 7 jaar oud

Familieraad:

Severi Cornille
landbouwer, wonende te Kuringen, oom van 
vaderszijde

Engelberg Pierre oom van vaderszijde, wonende te Kuringen
Schellinx Jean landbouwer, oom van moederszijde

Noben Libert
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Bilzen, toeziende voogd

Noben Jean
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Bilzen

Voncken Joseph landbouwer, vriend, wonende te Bilzen

111 31/05/1814 41

vonnis bij verstek over de betaling van achterstallen van een rente 
in natura, die de gedaagden erfden van hun wijlen vader Nicolas 
Milissen

Vandermeer
Guillaume Joseph 
Gerard rentenier, wonende te Tongeren

Van der Reyt Mr.
particulier, wonende te Tongeren, 
gevolmachtigde voor Vandermeer

Milissen Lambert
landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt, niet 
opgedaagd voor de zitting

Milissen René
landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt, niet 
opgedaagd voor de zitting



112 10/06/1814 41

vonnis over de betaling van achterstallige pacht [NOTA: de 
gedaagde partij had gezegd nog niet betaald te hebben omdat hij 
de afwikkeling van de politieke situatie afwachtte]

Claes Guillaume eigenaar, wonende te Hasselt

Willems P.
particulier, wonende te Alden Biesen, 
gevolmachtigde voor Claes

Heckelers Pierre landbouwer, wonende te Hees

113 10/06/1814 41

vonnis over de betaling van achterstallige pacht [NOTA: de 
gedaagde partij had gezegd nog niet betaald te hebben omdat hij 
de afwikkeling van de politieke situatie afwachtte]

Claes Guillaume eigenaar, wonende te Hasselt

Willems P.
particulier, wonende te Alden Biesen, 
gevolmachtigde voor Claes

Geurts Pierre Henry landbouwer, wonende te Hees

114 23/06/1814 41

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
Gilles Baertmans, landbouwer te Bilzen, en van wijlen Elisabeth 
Wijnands

Baertmans Wijnand minderjarige zoon, 18 jaar oud
Baertmans Marie Louis minderjarige dochter, 16 jaar oud

Familieraad:

Houbrichts Michel
landbouwer, wonende te Bilzen, kozijn van 
vaderszijde

Colis Jean
landbouwer, wonende te Bilzen, kozijn van 
vaderszijde

Engelen Jean
landbouwer, wonende te Bilzen, kozijn van 
vaderszijde

Boelen Jean wonende te Bilzen, oom van moederszijde

Daenen Jean

herbergier, aangetrouwde kozijn van 
moederszijde als echtgenoot van Marie 
Josephine Beuckens, wonende te Bilzen, 
toeziende voogd



Vandersmissen Guillaume schoenmaker, wonende te Bilzen

122 12/07/1814 41

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
Jean Rinckings, landbouwer, wonende te Veldwezelt, en van 
Catharine Reynders, sinds pinksteren overleden

Rinckings Jean
minderjarige zoon, 9 jaar oud, wonende bij zijn 
vader te Veldwezelt

Rinckings Arnould
minderjarige zoon, 5 jaar oud, wonende bij zijn 
vader te Veldwezelt

Familieraad:

Vrancken Gerard

landbouwer, aangetrouwde oom van 
vaderszijde als echtgenoot van Mechtilde 
Rincking, wonende te Veldwezelt

Caenen Geroge landbouwer, vriend, wonende te Veldwezelt

Caenen Evrard
landbouwer, vriend, wonende te Veldwezelt, 
toeziende voogd

Jeurissen Nicolas landbouwer, vriend, wonende te Veldwezelt

Reynders Jean
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Briegden bij Gellik

Reynders Paul
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Briegden bij Gellik

126 29/07/1814 41
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige pacht van percelen te Rosmeer

Blijvoets Marie Elisabeth

eigenares, wonende te Maastricht, weduwe van 
Jean Henri Ploem, bij leven kassier bij een 
lombardhouder te Maastricht 

Pasque J.H. notaris te Bilzen, gevolmachtigde

Meesters Gerard landbouwer, wonende te Mopertingen



128 29/07/1814 41

verzoening over een openstaande rekening van verkochte grond, 
doorverkocht aan Leonard Boelen per notariële akte van 
14/02/1813 voor notaris Hechtermans, en blijkens een testament 
ten gunste van Henri Nobens echtgenote, dat nadien nietig 
verklaard is geworden

Nulens Lambert
voormalig militair in Franse dienst, wonende te 
Martenslinde

Noben Henri wonende te Martenslinde

129 29/07/1814 41
vonnis bij verstek over achterstallen van 1809 tot 1813 van een 
rente in rogge

Boelen Theodore

landbouwer, wonende te Hoelbeek, als 
gevolmachtigde voor de kerkfabriek van 
Waltwilder

Broux Jean
landbouwer, wonende te Hoelbeek, niet 
opgedaagd voor de zitting

130 09/08/1814 41

eedaflegging als douanebeamte te Grote-Spouwen na 
toestemming van het generaal-gouvernement van België de dato 
21/07/1814

Ragot Theodore douanebeambte, wonende te Grote-Spouwen 

131 09/08/1814 41
eedaflegging als douanebeamte te Beverst na toestemming van 
het generaal-gouvernement van België de dato 21/07/1814

Michel J.B. douanebeambte, wonende te Beverst

132 09/08/1814 41

eedaflegging als douanebeamte te Grote-Spouwen na 
toestemming van het generaal-gouvernement van België de dato 
29/07/1814

Bodet Jean Bernard douanebeambte, wonende te Grote-Spouwen

133 14/08/1814 41

eedaflegging als ontvanger bij de douane te Waltwilder na 
toestemming van het generaal-gouvernement van België de dato 
29/07/1814



Verstraeten Louis
ontvanger bij de douane, wonende te 
Waltwilder

134 14/08/1814 41

eedaflegging als brigadier van de douane te Waltwilder na 
toestemming van het generaal-gouvernement van België de dato 
29/07/1814

Dequanter du Taulx (?) Norbert brigadier bij de douane, wonende te Waltwilder

135 18/08/1814 41

eedaflegging als brigadier van de douane te Zutendaal na 
toestemming van het generaal-gouvernement van België de dato 
29/07/1814

Lecomte Hypolite brigadier bij de douane, wonende te Zutendaal

136 18/08/1814 41
eedaflegging als douanebeambte te Zutendaal na toestemming 
van het generaal-gouvernement van België de dato 29/07/1814

Cordée Joseph
douanebeambte, wonende te Zutendaal, 
handtekent "Cordié"

137 18/08/1814 41

eedaflegging als ontvanger bij de douane te Zutendaal na 
toestemming van het generaal-gouvernement van België de dato 
29/07/1814

Wetten Jean Henri ontvanger bij de douane, wonende te Zutendaal

23/08/1814 41
eedaflegging als douanebeambte te Waltwilder na toestemming 
van het generaal-gouvernement van België de dato 21/07/1814

Dubuisson Antoine Joseph douanebeambte, wonende te Waltwilder

138 23/08/1814 41

verklaring van overlijden van Marie Dessers, niet ingeschreven in 
de burgerlijke stand van Bilzen, op vraag van haar dochter Marie 
Louise Smeets om te kunnen huwen. De getuigen verklaren dat 
Marie Dessers, bij leven echtgenoot van Louis Smeets, in de maand 
juli van 1802 te Bilzen overleden is.



Smeets Marie Louise
ongehuwd, wonende te Esch in het kanton 
Bergheim

Getuigen:
Castermans Thomas wonende te Bilzen, slager, 35 jaar oud
Hustinx Lambert wonende te Bilzen, slager, 37 jaar oud

Vandersmissen Cretien wonende te Bilzen, landbouwer, 37 jaar oud

Broux Henri wonende te Bilzen, landbouwer, 33 jaar oud
Holsteyn Pierre wonende te Bilzen, dagloner, 65 jaar oud

Maurissen Jean wonende te Bilzen, kleermaker, 66 jaar oud

Compeer Jean wonende te Bilzen, landbouwer, 54 jaar oud

139 23/08/1814 41
eedaflegging als douanebeambte te Waltwilder na toestemming 
van het generaal-gouvernement van België de dato 21/07/1814

Genard Joseph Auguste douanebeambte, wonende te Waltwilder

140 23/08/1814 41 eedaflegging als brigadier bij de douane te Waltwilder

Dumont Pierre Emanuel brigadier bij de douane, wonende te Waltwilder

141 23/08/1814 41

eedaflegging als brigadier bij de douane te Beverst na 
toestemming van het generaal-gouvernement van België de dato 
21/07/1814

Dons J.G.
brigadier bij de douane van Beverst en er 
wonende

142 23/08/1814 41 vonnis over achterstallige pacht
Hardy Jacques Balthasar eigenaar, wonende te Maastricht
Wanten Henry gevolmachtigde voor Hardy

Dumont Guillaume
gehuwd met de weduwe van Corneil Wijnen, 
wonende te Waltwilder



143 24/08/1814 41
eedaflegging als douanebeambte te Genk na toestemming van het 
generaal-gouvernement van België de dato 29/07/1814

Corneille Constant douanebeambte, wonende te Genk

144 24/08/1814 41

eedaflegging als onderbrigadier bij de douane te Genk na 
toestemming van het generaal-gouvernement van België de dato 
29/07/1814

Defize Louis Desiré onderbrigadier bij de douane, wonende te Genk

145 23/08/1814 41

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Jacques Segers en Gertrude Houbrechs, 
overleden te Martenslinde [zie ook akte 204 van 02/06/1815]

[kinderen  onvernoemd]

Familieraad:

Segers Guillaume
wagenmaker, wonende te Martenslinde, kozijn 
van vaderszijde, toeziende voogd

Segers Gerard
oom van vaderszijde, wonende te Martenslinde, 
voogd

Ghijsen Gerard
kozijn van vaderszijde, wonende te 
Martenslinde

Vanderhold Henri kozijn van moederszijde, wonende te Bilzen

Bollen Jean oom van moederszijde, wonende te Bilzen

Hubrechts Gilles oom van moederszijde, wonende te Bilzen

146 26/08/1814 41

eedaflegging als douanebeamte te Grote-Spouwen na 
toestemming van het generaal-gouvernement van België de dato 
21/07/1814

Peeters Pierre douanebeambte, wonende te Grote-Spouwen



147 26/08/1814 41

eedaflegging als douanebeamte te Grote-Spouwen na 
toestemming van het generaal-gouvernement van België de dato 
21/07/1814

Latour Charles douanebeambte, wonende te Grote-Spouwen

148 26/08/1814 41 vonnis bij verstek over 2 jaar aan achterstallige pacht
Balleine (?) Jean Pierre priester, wonende te Luik

Baerten Paul Henri eigenaar, wonende te Bilzen, vervolmachtigde

Plessers weduwe

weduwe van Jean Plessers, bij leven 
landbouwer, wonende te Meershoven bij Bilzen, 
hertrouwd met Nicolas Hardelingen, niet 
opgedaagd voor de zitting

149 29/08/1814 41

eedaflegging als brigadier bij de douane te Zutendaal na 
toestemming van het generaal-gouvernement van België de dato 
21/07/1814

Froment Leopold
brigadier bij de douane van Zutendaal en er 
wonende

150 30/08/1814 41

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor een 
openstaande rekening van 38 gouden Louis voor een verkocht 
paard

De Loncin Thomas Charles rentenier, wonende te Maastricht

De Moffart Charles
tresorier van de Domeinen en Registratie, 
wonende te Hoeselt

Pasque P.J. particulier, wonende te Bilzen, gevolmachtigde

151 06/09/1814 41

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
verdeling van de nalatenschap van wijlen Henri Martens en 
Catharina Brepoels, ouders en schoonouders van beide partijen

Kennen Jean
wagenmaker, wonende te Bilzen, als echtgenoot 
van Catharine Martens



Pellaers René
gehuwd met Mechtilde Martens, wonende te 
Spurk

152 09/09/1814 41

verdaging van vonnis over de terugbetaling van een betaalde 
rekening voor eten en logies bij Mr. Van Humbeek, herbergier te 
Brussel

Pluymers Jean
eigenaar, wonende te Borgloon, gevolmachtigde 
van Lambert Pluymen, apotheker te Brussel

Fisse (de jonge) Louis
wonende bij zijn vader Louis Fisse, dokter, 
wonende te Munsterbilzen

153 27/09/1814 41

aanstellin curator voor de goederen van Denijs Hubens, 5 jaar 
afwezig, in Franse legerdienst, zoon van wijlen Jean Hubens en 
wijlen Elisabeth Willems, beiden te Grote-Spouwen overleden

Familieraad:

Franssen Arnould
landbouwer, wonende te 's-Herenelderen, oom 
van moederszijde

Willems Leonard
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Rosmeer, curator

Meers Libert
landbouwer, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Marie Willems

Leesen Jean
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Grote-Spouwen

Max Leonard
kozijn van vaderszijde, wonende te Grote-
Spouwen

Biesmans Arnould
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Grote-Spouwen

154 29/09/1814 41 eedaflegging als brigadier bij de douane te Genk

Ponthieure de Berlaire Jean Joseph
brigadier bij de douane van Genk en er 
wonende



155 30/09/1814 41

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
verdeling van de nalatenschap van hun zus Marie Martens, 6 
maanden geleden te Eigenbilzen overleden

Martens Martin kleermaker, wonende te Eigenbilzen

Martens Francois dagloner, wonende te Eigenbilzen

156 01/10/1814 41 eedaflegging als douanebeambte te Zutendaal

Mertens Henri douaneambtenaar te Zutendaal en er wonende

157 07/10/1814 41

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
Pierre Houben, 8 jaar te Hees overleden, en van Agnes Salen, 
wonende te Hees

Houben Wijnand minderjarige zoon, 16 jaar oud
Houben Paul minderjarige zoon, 14 jaar oud
Houben Ide minderjarige dochter, 12 jaar oud
Houben Marie minderjarige dochter, 9 jaar oud

Familieraad:

Jorissen Lambert
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Hees, toeziende voogd

Castermans Paul
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Lafelt

Jans Mathieu

burgemeester als buurman en bij gebrek aan 
een 3de familielid van moederszijde, wonende 
te Hees

Jorissen Pierre
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Hees

Geurts André
landbouwer, oom van vaderszijde, wonende te 
Hees

Moors Nicolas kozijn van vaderszijde, wonende te Hees



161 21/10/1814 41

vonnis over de vervallen intresten van een rente die ten laste viel 
van Marguerite Nelissen als erfgenaam van haar eerste man René 
Theunissen. De rente was oorspronkelijk door zijn wijlen vader 
Gijsbert Theunissen, destijds gehuwd met Claire Franssen en 
wonende te Rosmeer aangegaan en werd voor de schepenbank 
van Rosmeer op 1 mei 1760 geregistreerd.

Baerten Martin als ontvanger van de kerkfabriek van Bilzen

Nelissen Marguerite

weduwe van René Theunissen, nu hertrouwd 
met Jacques Boelen, landbouwer wonende te 
Berg bij Kleine-Spouwen

162 25/10/1814 41

verzoening over een vervallen rente van 1804 tot 1813, elke tien 
jaar betaald, voor het beneficie van Sint-Agatha in de kerk van 
Bilzen

Baerten Martin
rentenier, wonende te Bilzen, als ontvanger van 
de kerkfabriek van Bilzen

Maurissen Gilles landbouwer, wonende te Bilzen

163 28/10/1814 41

verzoening over verschillende vervallen rentes in rogge en geld, 
gehypothekeerd met onroerende goederen van de weduwe 
Herman Lunskens [NOTA: de moeder heeft het vruchtgebruik van 
de onroerende goederen, de kinderen het naakt eigendom ]

Brants Nicolas tresorier van de kerkfabriek van Munsterbilzen

Van Doren Gilles

landbouwer, wonende te Munsterbilzen, als 
voogd van de minderjarige kinderen van wijlen 
Herman Lunskens en Elisabeth Van Dooren

164 28/10/1814 41
vonnis over vervallen intresten op een rente, verleden voor notaris 
Lousbergh te Bilzen op 9 maart 1786



Baerten Martin
particulier, wonende te Bilzen, als tresorier van 
de kerkfabriek van Bilzen

Arts Nicolas hoefsmid, wonende te Rijkhoven

165 04/11/1814 41

aanstelling mede-mambour (= toeziende voogd) voor de 
minderjarige kinderen van Anne Palmaers en wijlen Hendricus 
Martens ten einde de nalatenschap van de grootvader van de 
kinderen, ook Hendricus Martens geheten, te kunnen verdelen

Palmaers Anne
weduwe van wijlen Hendricus Martens, 
wonende te Spurk

Martens Henricus minderjarige zoon, 13 jaar oud
Martens Marguerita minderjarige dochter, 9 jaar oud

Familieraad:
Martens Martinus oom van vaderskant, wonende te Bilzen
Martens Renier oom van vaderskant, wonende te Bilzen

Kennen Jean

aangetrouwde oom van vaderskant als 
echtgenoot van Catharina Martens, wonende te 
Bilzen

Palmaers Guillaume
oom van moederskant, wonende te Bilzen, 
toeziende voogd

Merken Wilhelmus

aangetrouwde oom van moederskant als 
echtgenoot van Marie Agnes Palmaers, 
wonende te Bilzen

Van Hees Machiel

aangetrouwde oom van moederskant als 
echtgenoot van Anna Catharina Palmaers, 
wonende te Bilzen

166 29/11/1814 41
vonnis over vervallen pacht in rogge op een perceel gelegen op de 
Lanakerdeij bij Bilzen

Baerten Paulus Henricus
rentmeester van het Bureau van Weldadigheid 
van Bilzen en er wonende

Baerten Joannes dagloner, wonende te Bilzen



167 29/11/1814 41

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg over een 
perceel te Hoeselt dat belast is met een rente, verleden voor 
notaris Hechtermans te Bilzen op 20/02/1790 en gegicht voor de 
schepenen van Hoeselt op 01/03/1790, voor 150 gulden Luiks ten 
laste van Joannes Hanssen en ten gunste van de kerk van Bilzen die 
een jaarmis voorziet ter zielenheil van wijlen Godefridus 
Maurissen, zijn echtgenote Lucia Nijs en hun nakomelingen op 10 
mei

Van Els Wijnand
als beheerder van de kerkfabriek van Bilzen en 
er wonende

Maurissen J.C. priester, wonende te Bilzen

Beckers J.H.
als beheerder van de kerkfabriek van Bilzen en 
er wonende

Baerten Martinus
rentmeester van de kerkfabriek van Bilzen en er 
wonende

Thoelens Joannes
als echtgenoot van Gertrudis Hollands, 
landbouwer te Hoeselt

168 29/11/1814 41

vonnis bij verstek over achterstallige pacht van 30 roeden land te 
Bilzen, afkomende van de pastorij van het Begijnhof van Bilzen en 
vervallen op Sint-Andries 1813

Baerten Paulus Henricus
rentmeester van het Bureau van Weldadigheid 
te Bilzen en er wonende

Thijs Joannes
landbouwer, wonende te Merem bij Bilzen, niet 
opgedaagd voor de zitting

169 03/12/1814 41

zegellegging op de bezittingen in het het sterfhuis van Marie Barbe 
Feyts, gisteren overleden, gehuwd met Hermanus Merken, 
wonende te Lethen bij Bilzen

Meers H.G.
bakker, wonende te Maastricht, schoonbroer 
van de overledene

Merken Wilhelmus

vader van Hermanus Merken, zijn zoon 
Hermanus Merken is bij hem ingetrokken en 
heeft zijn eigen meubelen uit het sterfhuis 
gehaald



170 09/12/1814 41

vonnis bij verstek over een vervallen rente voor de jaren 1812 tot 
1814, destijds aangegaan en geregistreerd voor de schepenbank 
van Veldwezelt op 27/09/1787

Baerten Paulus Henricus
rentmeester van het Bureau van Weldadigheid 
van Bilzen

Moors Lambertus landbouwer, wonende te Kesselt

171 09/12/1814 41

vonnis met vraag om binnen de week bewijzen op tafel leggen 
over achterstallige intresten voor de jaren 1811 tot 1814 op twee 
rentes, oorspronkelijk ten gunste van Hospitaal van Alden Biesen

Baerten Paulus Henricus
rentmeester van het Bureau van Weldadigheid 
van Bilzen en er wonende

Meyers Wilhelmus
landbouwer als echtgenoot van Eva Nulens, 
wonende te Berg bij Kleine-Spouwen

Liebens Arnold

landbouwer als voogd van de minderjarige 
Elisabeth Nulens, dochter van Lieb Nulens, 
wonende te Amelsdorp

172 09/12/1814 41
vonnis over achterstallige betalingen op een rente, voorheen ten 
gunste van het voormalige Begijnhof van Bilzen

Baerten Paulus Henricus
rentmeester van het Bureau van Weldadigheid 
van Bilzen en er wonende

Nassen Joannes landbouwer, wonende te Martenslinde

174 21/12/1814 41
vonnis in laatste aanleg over de openstaande rekening van 10 
verkochte schaapslammeren in 1811

Wils Jacob landbouwer, wonende te Zutendaal

Steegen Joannes landbouwer, wonende te Zutendaal

175 23/12/1814 41
vonnis bij verstek over achterstallige intresten op een rente, 
eertijds ten gunste van de Armentafel van Bilzen



Baerten Paulus Henricus
rentmeester van het Bureau van Weldadigheid 
van Bilzen en er wonende

Nijs Gijsbert
landbouwer, wonende te Bilzen, niet opgedaagd 
voor de zitting

176 29/12/1814 41
vonnis over de openstaande rekening van een gekocht paard op de 
markt van Kortessem op 5 september 1814

Delvigne Joseph pachter te Genoelselderen

Schaberghs Lambert landbouwer te Genk

177 05/01/1815 42

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
opmaak van een inventaris van de goederen in onverdeeldheid van 
Marie Feyts en haar zus Barbe Feyts, die laatste op 3 december 
overleden en de verdeling ervan

Meers Henri Guillaume wonende te Maastricht
Feyts Marie echtgenote van H.G. Meers

Merken (de jonge) Herman wonende te Lethen bij Bilzen

178 18/01/1815 42
opheffing der zegels op het sterfhuis van Marie Barbe Feyts, 
echtgenote van Hermanus Merken, wonende te Lethen

Meers H.G. bakker, wonende te Maastricht

getuigen:
Boelen Hubert klompenmaker
Jongen Hendrik dagloner, wonende te Lethen

179 03/02/1815 42

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
verdeling van de erfdelen, te weten wenningen, stallingen en 
aanhangels te Nederrode bij Hoeselt, waarin de gedaagde intrek 
heeft genomen

Danen Guillaume landbouwer, wonende te Merem

Danen Elias landbouwer te Hoeselt



180 03/02/1815 42

vonnis over de uitbetaling van achterstallig loon aan de eiser die 
werkte als klerk tussen 11 april en 28 mei laatstleden voor de 
gedaagde, die opzichter was van het bijzonder magazijn van 
levensmiddelen te Tongeren

Erkens Gillis Arnoldus zonder beroep, wonende te Tongeren

De Bellefroid Robert Carolus

zoon van J. Josephus Robertus de Bellefroid en 
hem vertegenwoordigend; de vader woont te 
Hoeselt

181 03/02/1815 42

vonnis over de uitbetaling van achterstallig loon aan de eiser die 
werkte als klerk tussen 11 april en 28 mei laatstleden voor de 
gedaagde, die opzichter was van het bijzonder magazijn van 
levensmiddelen te Tongeren

Loser Petrus zonder beroep, wonende te Tongeren

De Bellefroid Robert Carolus

zoon van J. Josephus Robertus de Bellefroid en 
hem vertegenwoordigend; de vader woont te 
Hoeselt

182 17/02/1815 42

vonnis voor de betaling van 12 Franse kronen die Ludovicus 
Castermans opgetrokken heeft en aan zijn moeder Maria Joanna 
Ketelslagers gegeven heeft ter zending met de post voor Gijsbertus 
Castermans destijds, toen hij als vervanger in het Franse leger 
diende

Castermans Gijsbertus koopman, wonende te Bilzen

Ketelslagers Maria Joanna
weduwe van Peter Castermans, wonende te 
Bilzen

[moeder kon geen bewijs leveren dat ze het geld per post had 
opgestuurd en het geld was nog terug te betalen aan Machiel 
Lunskens, wonende te Eik, die het uitgeleend had in februari 1810]

183 21/02/1815 42
vonnis bij verstek over de ontruiming van een perceel genaamd 
het Lindertintje

Boelen Maria Catharina begijn, wonende te Hoeselt

Hechtermans Hendricus Edmondus
notaris te Munsterbilzen, gevolmachtigde van 
M.C. Boelen



Nassen Joannes
landbouwer, wonende te Martenslinde, niet 
opgedaagd voor de zitting

184 21/02/1815 42 vonnis over een openstaande rekening van een verkochte os

Hechtermans Hendricus Edmondus notaris, wonende te Munsterbilzen

Schabergh Martinus landbouwer, wonende te Genk

185 24/02/1815 42
vonnis over de achterstallige betalingen op een rente in rogge, 
oorspronkelijk ten gunste van het Begijnhof van Bilzen

Baerten P.H.
rentmeester van het Bureau van Weldadigheid 
van Bilzen en er wonende

Wijnen Joannes landbouwer, wonende te Amelsdorp

186 24/02/1815 42 vonnis over achterstallige pacht

Baerten P.H.
rentmeester van het Bureau van Weldadigheid 
van Bilzen en er wonende

Hamal Petrus landbouwer, wonende te Waltwilder

187 03/03/1815 42
eedaflegging als commissaris der declaraties voor het kanton 
Bilzen

Lijssen Jacobus particulier, wonende te Bilzen

188 10/03/1815 42

vonnis over achterstallige betalingen van een rente, oorspronkelijk 
geregistreerd voor de schepenbank van Hoeselt op 30 oktober 
1769

Vandermeer Anne Marie Catharine begijn, wonende te Tongeren

Honjoulle Petrus
voormalig notaris te Tongeren, gevolmachtigde 
van A.M.C. Vandermeer

Van der Meer
Joannes Petrus 
Ludovicus landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt



190 17/03/1815 42

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
verdeling van de nalatenschap van de moederlijke oom van 
Elisabeth Paulussen, te weten Servaes Willems, die in zijn leven 
goederen vervreemd heeft die hij niet mocht vervreemden ten 
gunste van de gedaagde [de moeder van de eisers, Joanna Willems 
overleed in het jaar 1814]

Paulussen Elisabeth wonende te Lanaken
Wijnen Arnold echtgenoot van Elisabeth Paulussen
Paulussen Maria jonge dochter, wonende te Lanaken

Boelen Marcelis landbouwer, wonende te Hoelbeek

192 17/03/1815 42

vonnis over de publieke uitingen van de zwangere Marie van 
Heusden, die beweert dat de eiser de vader is van haar kind [zie 
artikel 340 van de Code Civil]

Schoubs Jan
dienstknecht, wonende te Hommelen bij 
Eigenbilzen

Van Heusden Marie jonge dochter, wonende te Spurk

193 22/03/1815 42

verklaring van overlijden van Cornelia Thewissen, wiens overlijden 
verkeerdelijk staat ingeschreven onder de naam Cornelia Gilissen 
te Bilzen, op vraag van haar dochter om te kunnen huwen. De 
getuigen verklaren dat Cornelia Thewissen bij leven de echtgenote 
was van Machiel van Hees, bij leven gerechtsdeurwaarder te 
Bilzen, en dat Elisabeth van Hees de dochter is.

Van Hees Elisabeth
jonge dochter, wonende te Maastricht, dochter 
van Cornelia Thewissen

Getuigen:

Lousberghs J.G.
voormalig notaris, 64 jaar oud, wonende te 
Bilzen

Maurissen J. Franciscus maire adjoint, 76 jaar oud, wonende te Bilzen

Schaden Jan landbouwer, 66 jaar oud, wonende te Bilzen

Beinkers Jan schoenmaker, 48 jaar oud, wonende te Bilzen



Brants Willem schoenmaker, 57 jaar oud, wonende te Bilzen

Swerts Jan schoenmaker, 50 jaar oud, wonende te Bilzen

Noben Libert landbouwer, 33 jaar oud, wonende te Bilzen

195 31/03/1815 42

akte van bekendheid voor Agnes Hanssen, wiens geboorteakte niet 
teruggevonden wordt in de Burgerlijke Stand en die wenst te 
huwen met Jacobus Maris. De getuigen verklaren dat Agnes 
Hanssens, dochter van Hermanus en van Catharine Lunskens 
geboren is op het einde van het jaar 1792

Maris Jacobus jongman, wonende te Munsterbilzen

Hanssen Agnes
aanstaande bruid, dochter van Hermanus 
Hanssen en Catharine Lunskens

Getuigen:
Voesen Servaes landbouwer, 68 (?) jaar oud
Swennen Jan landbouwer, 47 jaar oud
Lousberghs J.G. voormalige notaris, 64 jaar oud
Thewissen Paes (?) dagloner, 60 jaar oud
Haenen Gillis dagloner, 68 jaar oud
Schobben Gilles
Castermans Jan daloner, 40 jaar oud

197 07/04/1815 42 vonnis over 4 jaar achterstallige pacht

Baerten P.H.
rentmeester van het Bureau van Weldadigheid 
van het kanton Bilzen en er wonende

Swennen Mathijs landbouwer, wonende te Veldwezelt

[volgens de gedaagde is het perceel sedert vele jaren bij 
erfmangeling gecedeerd aan zijn neef Joannes Swennen en is er 
enkel grondcontributie te betalen en geen pacht]

198 07/04/1815 42
vonnis bij verstek over achterstallige pacht [zie ook akte 205 van 
02/06/1815]



Baerten P.H.
rentmeester van het Bureau van Weldadigheid 
van het kanton Bilzen en er wonende

Swennen Joannes
landbouwer, wonende te Veldwezelt, niet 
opgedaagd voor de zitting

199 14/04/1815 42

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor het 
resterend te betalen bedrag van een aankoop van een huis, 
aangekocht door wijlen Henricus Schoenmakers en verleden voor 
notaris Maurissen te Bilzen op 15/08/1811

Frederix Louis tuinier, wonende te Maastricht
Schoubben Marie echtgenote van L. Frederix

Meesters Marie
weduwe van Hendricus Schoenmakers, 
wonende te Eigenbilzen

200 05/05/1815 42

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Willem Steegen en  wijlen Anne Thomson, 
beiden van Hoeselt

Steegen Hendricus minderjarige zoon, 11 jaar oud
Steegen Catharina minderjarige dochter, vier en half jaar oud

Familieraad:

Ghijsen Willem
oom van moederskant, landbouwer, wonende 
te Nerm, voogd

Lambrechts Willem
oom van moederskant, koster, wonende te 
Hoeselt

Huygen Peter
neef van moederskant, eigenaar, wonende te 
Hoeselt

Pulings Willem
slotenmaker, neef van vaderszijde, wonende te 
Tongeren, toeziende voogd

Malaise Gilis
oom van vaderszijde, landbouwer, wonende te 
Hoeselt (?)

Jans Gijsbertus
neef van vaderszijde, wever, wonende te 
Hoeselt



202 26/05/1815 42

verklaring van huwelijk, niet ingeschreven in de burgerlijke stand, 
om te bewijzen dat Pierre Hauben vrijgesteld zou moeten zijn van 
legerdienst. De getuigen verklaren dat er geen register van de 
burgerlijke stand met akten voor wat betreft het jaar 1800 bestaat.

Hauben Pierre

landbouwer, wonende te Genk, vader van 9 
kinderen, geeft aan in het jaar 1800 te Genk 
getrouwd te zijn

Getuigen:

Reemans Jean landbouwer, 49 jaar oud, wonende te Genk
Bijnens Pierre 65 jaar oud, wonende te Genk

Truyen Francois landbouwer, 39 jaar oud, wonende te Genk

Reyskens Jean landbouwer, 54 jaar oud, wonende te Genk

In de Steghe Pierre landbouwer, 32 jaar oud, wonende te Genk

Hendrix Hubert landbouwer, 32 jaar oud, wonende te Genk

Reemans Pierre landbouwer, 39 jaar oud, wonende te Genk

207 26/05/1815 42

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
nietigverklaring van een akte verleden voor notaris Pasque op 
14/10/1811

Backer Marie jonge dochter, wonende te Bilzen

Hosteyn Hendricus kleermaker, wonende te Bilzen

204 02/06/1815 42

aanstelling voogd en toeziende voogd onder andere ter vervanging 
van wijlen Jacobus Segers, die een jaar geleden overleed (en voogd 
was) [zie akte 145 van 1814]

Hubrechts Peter minderjarige, 18 (?) jaar oud
Hubrechts Jan minderjarige, 18 jaar oud
Hubrechts Joannes Hubertus minderjarige, 15 jaar oud

Familieraad:



Bollen Joannes
landbouwer, wonende te Spurk, oom van 
moederskant, voogd

Houbrichts Gilis
landbouwer, oom van moederskant, toeziende 
voogd

Brannts Joannes
dagloner, neef van moederskant, wonende te 
Bilzen

Lambrechts Willem
landbouwer, neef van moederskant, wonende 
te Bilzen

Lunskens Joseph deurwaarder, buurman, wonende te Bilzen
Segers Willem neef, wonende te Bilzen

205 02/06/1815 42

verwerping van de vordering tot annulering van het eerder 
uitgesproken verstekvonnis tegen Jean Swinnen en ten gunste van 
het Centraal Bureau van Weldadigheid van het kanton Bilzen de 
dato 07/04/1815 [zie akte 198 van 07/04/1815]

Swinnen Jean landbouwer, wonende te Veldwezelt

206 04/07/1815 42
eedaflegging surnumerair bij het Bureau van de Domeinen van 
Bilzen

Hans Josephus
surnumerair bij het Bureau van de Domeinen te 
Bilzen

207 21/07/1815 42

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor een 
eerder verkocht huis en grond te Rijkhoven, per notariële akte 
verleden te Bilzen op 17 Ventôse jaar XIII, en waarbij de 
oppervlaktematen van de verkoop niet overeenstemmen met het 
effectief overgedragen goed

Collas Libert dagloner, wonende te Rijkhoven

Thijs Louis dagloner, wonende te Rijkhoven

208 27/07/1815 42

eedaflegging als deskundige om hun vaststellingen te doen van 
enkele onroerende goederen te Hoeselt [zie akte 210 van 
12/08/1815]

aangeduide deskundigen:

Stalens Guillaume Pierre
ontvanger van de gemeente Hoeselt en er 
wonend



Huygens Jean Pierre landbouwer, wonende te Hoeselt

Van der Meer
Guillaume Joseph 
Gerard rentenier, wonende te Tongeren

209 11/08/1815 42
vonnis bij verstek over het nog te betalen bedrag van aangekochte 
schapen

Van Hees weduwe
weduwe van Jacobus van Hees, landbouwer, 
wonende te Henis

Vandenbosch Mr.

notaris te Tongeren, als collecteur van de 
penningen van een verkoop van schapen op 
22/03/1813

Jacquemotte Willem
landbouwer, wonende te Weert bij Spouwen, 
niet opgedaagd voor de zitting

210 12/08/1815 42 eedaflegging deskundigen [zie akte 208 van 27/07/1815]

Moffarts Mr.

maire van de gemeente Hoeselt en er wonende, 
in naam van de administratie van de directe 
belastingen

Van der Meer G.J.C. rentenier, wonende te Tongeren, als eigenaar

aangeduide deskundigen:

Stalens Guillaume Pierre
ontvanger te Hoeselt en er wonende,  
aangeduide deskundige door Mr. Moffarts

Huygens Jean Pierre
landbouwer, wonende te Hoeselt, aangeduide 
deskundige door Van der Meer

211 42
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
openstaande betaling van kosten van vertering

Gilen Gilis zonder beroep, wonende te Tongeren

Engelen Joannes landbouwer, wonende te Bilzen

212 01/09/1815 42
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor het recht 
van doorgang tussen twee percelen



Noelmans Hubert landbouwer, wonende te Klein-Membruggen

Timmermans Elisabeth
weduwe van Mathieu Aerden, wonende te 
Grote-Spouwen

Aerden Henri
zoon van Elisabeth Timmermans, wonende te 
Grote-Spouwen

213 04/09/1815 42

plaatsbezoek met vastelling schade aan klaverveld op perceel te 
Grote-Spouwen naar aanleiding van met paard en mestkar erover 
gevaren te hebben

Noelmans Hubert landbouwer, wonende te Klein-Membruggen

Timmermans Elisabeth
weduwe van Mathieu Aerden, wonende te 
Grote-Spouwen

Aerden Henri
zoon van Elisabeth Timmermans, wonende te 
Grote-Spouwen

door beide partijen 
aangestelde deskundigen:

Hardi Renier
zoon van Jan Hardi, landbouwer, wonende te 
Grote-Spouwen 

Cleusen Palm landbouwer, wonende te Grote-Spouwen

214 08/09/1815 42
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
betaling van twee jaar aan vervallen pacht

Van Heylerhof Mathias pensionaris, wonende te Maastricht
Weustenrade F. gevolmachtigde van M. van Heylerhof

Rouffart Elisabeth
weduwe van Peter Scherpenberg, wonende te 
Hoeselt

31/01/1816 43

vonnis bij verstek over een openstaande rekening van gekochte 
goederen op een publieke verkoop van Mevr. De Bosquet op 
17/05/1809

Lambrechts Mr. notaris, wonende te Rekem



Marsille François
dagloner, wonende te Veldwezelt, niet 
opgedaagd voor de zitting

10/05/1816 43
vonnis over achterstallige pacht van 2 percelen, waarbij het 
pachtcontract verleden was voor notaris Pasque op 17/07/1810

Balleine
Franciscus Henricus 
Maximilianus advocaat, wonende te Luik

Baerten Paulus Hendricus
eigenaar, wonende te Bilzen, gevolmachtigde 
voor Balleine

Nassen Joannes landbouwer, wonende te Martenslinde

11/10/1816 43
vonnis over het bedrag dat de gedaagde schuldig is aan Jean 
Baptiste Arnold van Rekem volgens notariële akte van 16/11/1810

Lambrichts Pierre Joseph notaris te Rekem

Jorissen Pierre landbouwer, wonende te Veldwezelt

11/10/1816 43

vonnis over openstaande rekeningen ten gevolge van aangekochte 
goederen op een publieke verkoop van Jean Hoelbecks van 
Lanaken op 14/01/1806, op een publieke verkoop van de 
erfgenamen van Dorus Van de Weert van Lanaken op 19 Floreal 
jaar XIII,  op een publieke verkoop van Guillaume Germaine te 
Lanaken op 20/11/1809 en op een publieke verkoop van hout in 
het bos van Alton (?) op 02/11/1810

Lambrechts Pierre Joseph notaris te Rekem

Gerards Corneil landbouwer, wonende te Veldwezelt

11/10/1816 43

vonnis over een openstaande rekening ten gevolge van 
aangekochte goederen op de openbare verkoop van Henri 
Wijnands van Pietersheim op 15 Messidor jaar XIII

Lambrichts Pierre Joseph notaris te Rekem

Caenen weduwe
weduwe van Leonard Caenen, landbouwster, 
wonende te Veldwezelt



25/10/1816 43
vonnis over een openstaande rekening ten gevolge van een 
aangekochte koe per openbare verkoop door beide gedaagden

Hechtermans Henri Edmond

notaris, wonende te Munsterbilzen, als 
ontvanger van de penningen van de publieke 
verkoop van meubelen en beesten van de 
weduwe Pierre Willems van Winterslag, 
georganiseerd door de notaris op 17/08/1815

Schrijvers Michel landbouwer, wonende te Genk
Kellens Theodore landbouwer, wonende te Genk

20/12/1816 43

vonnis over achterstallige pacht van een perceel grond, waarvan 
het pachtcontract is aangegaan op 05/12/1809, en achterstallige 
intresten op een rente, voorheen ten gunste van het Gasthuis van 
Alden Biesen, en achterstallige grondbelastingen op de gepachte 
grond

Baerten Paul Henry

rentmeester van het Centrale Bureau van 
Weldadigheid van he kanton van Bilzen, 
wonende te Bilzen

Tripels Gilles dagloner, wonende te Rijkhoven

27/12/1816 43 vonnis over achterstallige pacht

Baerten Paul Henry

rentmeester van het Centrale Bureau van 
Weldadigheid van he kanton van Bilzen, 
wonende te Bilzen

Steyls Mathieu dagloner, wonende te Bilzen

220 05/01/1816 43

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Jacobus Van de Laar en wijlen Marguerite 
Kleynen, alsook voor de minderjarige kinderen van diezelfde 
Jacobus Van de Laar met Cristine Palmaers

Van de Laar Hendricus minderjarige zoon, 7 jaar oud
Van de Laar Marie minderjarige zoon, 2 jaar oud



Van de Laar Martinus minderjarige zoon, 3 maanden oud

Familieraad:
Van de Laar Martinus oom van vaderszijde
Maurissen Guillaume overoom (=grootoom?)

Van den Reyt Josephus

bakker, aangetrouwde oom van moederszijde 
als echtgenoot van Helene Kleynen, toeziende 
voogd

Vandersmissen Cristiaen
dagloner, aangetrouwde oom van moederszijde 
als echtgenoot van Marie Kleynen

Oben Joannes
landbouwer, wonende te Meershoven, als 
echtgenoot van Gertrude Van de Laar

Palmaers Daniel

landbouwer, aangetrouwde oom van 
moederskant als echtgenoot van Catharine 
Kleynen, voogd

221 05/01/1816 43

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige zoon van Jean 
Mertens, landbouwer, wonende te Veldwezelt, en van wijlen 
Gertrude Deville

Mertens Corneil minderjarige zoon, 18 jaar oud

Winten Pierre
landbouwer, wonende te Veldwezelt, toeziende 
voogd

Familieraad:

Mertens Mathieu
oom van vaderszijde,landbouwer, wonende te 
Rosmeer

Mertens Mathias
oom van vaderszijde,landbouwer, wonende te 
Rosmeer

Sals Thomas

aangetrouwde oom van moederszijde als 
echtgenoot van Catharine Deville, landbouwer, 
wonende te Hoelbeek

Menten Pierre
als echtgenoot van Cornélie Deville, 
landbouwer, wonende te Gellik

Frantsen Gilles vriend, landbouwer, wonende te Vroenhoven
Boonen Joseph vriend, molenaar, wonende te Gellik



222 19/01/1816 43

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor een 
openstaande rekening ten gevolge van aangekochte goederen op 
de openbare verkoop van Lucie Swennen, weduwe van Piter 
Caenen van Veldwezelt, op 22/03/1810

Hechtermans Edmondus
notaris, wonende te Munsterbilzen, als borg van 
de gedane openbare verkoop

Caenen Joris
landbouwer, wonende te Veldwezelt [zoon van 
Lucie Swennen en Piter Caenen?]

223 19/01/1816 43

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor een 
openstaande rekening ten gevolge van aangekochte goederen op 
de openbare verkoop van Lucie Swennen, weduwe van Piter 
Caenen van Veldwezelt, op 22/03/1810

Hechtermans Edmondus
notaris, wonende te Munsterbilzen, als borg van 
de gedane openbare verkoop

Caenen Petrus
landbouwer, wonende te Veldwezelt, zoon van 
Lucie Swennen en Piter Caenen

224 21/01/1816 43

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg over 
openstaande rekeningen ten gevolge van aangekochte goederen 
op de openbare verkoop van Jean Cops op 11/03/1813, op die van 
Mr. De Heusch  op 02/03/1813, op die van de erfgenamen Hubert 
Jeurissen op 05/02/1813, op die van Joseph Claesen op 
28/06/1814 en op een openbare verkoop van 08/07/1814

Hechtermans Edmondus
notaris, wonende te Munsterbilzen, als borg van 
de gedane openbare verkoop

Mevissen Guillaume landbouwer, wonende te Waltwilder



225 09/02/1816 43

verklaring van overlijden van Sevais Clerx, niet ingeschreven in de 
burgerlijke stand, op vraag van zijn dochter Marie Helene Clerx en 
van Marie Catharine Thijs, eigenares, wonende op het pachthof 
Grote-Bivelen bij Bilzen. De getuigen verklaren dat Servais Clerx, 
eigenaar wonende op het pachthof van Grote-Bivelen aldaar is 
overleden op 15/02/1802. 

Getuigen:
Steils A.J. maire van Bilzen en er wonende
Kellens Henri brouwer, wonende te Bilzen
Stes Martin molenaar, wonende te Bilzen
Daenen Jean bakker, wonende te Bilzen
Wolters Servais landbouwer, wonende te Bilzen
Ghijsen Godfroid landbouwer, wonende te Bilzen
Verjans Renier landbouwer, wonende te Bilzen

226 09/02/1816 43

aanstelling nieuwe curator ter vervanging van de vorige, Mathieu 
Reynders van Eigenbilzen, die bij akte van het vredegerecht van 
Bilzen curator werd op 13/11/1810, en die overleden is, voor de 
goederen van Leonard Pellaers, zoon van wijlen Guillaume Pellaers 
en van wijlen Cornelie Nulens, de vader 13 jaar geleden te 
Eigenbilzen overleden, de moeder meer dan 6 jaar geleden.  
Leonard Pellaers maakte deel uit van de conscrits van 1810 en 
vertrok hetzelfde jaar met het leger en sindsdien is niets meer 
vernomen

Familieraad:

Nulens Guillaume
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Eigenbilzen, curator

Pillaers Nicolas dagloner
Croux Mathieu landbouwer
Mevissen Pierre wever
Stegen Arnould timmerman
Reynders Nicolas wever

227 16/02/1816 43

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
Herman Maurissen, landbouwer, wonende te Bilzen, en van wijlen 
Marie Elisabeth Trauwers, overleden op 10/02/1816 te Bilzen



Maurissen Paul minderjarige zoon, 20 jaar oud
Maurissen Herman minderjarige zoon, 18 jaar oud
Maurissen Hubert minderjarige zoon, 15 jaar oud

Familieraad:

Cleuren Jean
landbouwer, wonende te Bilzen, kozijn van 
vaderszijde

Bosch Jean timmerman, kozijn, wonende te Bilzen

Cillen Laurent
kozijn van vaderszijde, wonende te 
Munsterbilzen

Trauwers Jean
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Kortessem, toeziende voogd

Hollanders Guillaume

landbouwer, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Rose 
Trauwers, wonende te Kortessem

André Nicolas

landbouwer, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Jeanne Marie 
Trauwers, wonende te Kortessem

228 16/02/1816 43

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
dochter van wijlen Cretien Kellens, 4 jaar geleden te Genk 
overleden, en van Gertrude Gommaerds, 9 jaar geleden overleden

Kellens Anne Marie minderjarige dochter, 12 jaar oud

Familieraad:

Kellens Jean
landbouwer, wonende te Genk, grootvader, 
voogd

Schaberghs Martin

zonder beroep, wonende te Genk, 
aangetrouwde oom van vaderszijde als 
echtgenoot van Elisabeth Kellens

Vandermaesen Laurent kozijn van vaderszijde, wonende te Genk

Schreurs Henry
oom van de moeder van het kind, wonende te 
Genk, toeziende voogd

Hendriks Jean kozijn van vaderszijde, wonende te Genk
Paepen Gilles kozijn, wonende te Genk



229 16/02/1816 43

vonnis bij verstek over 8 jaar aan achterstallige intresten op een 
rente, verleden voor Arnould Barthels, commissaris te Bilzen op 
22/05/1795 

Lambrechts Marie Elisabeth
weduwe van Paul Gielen, koopvrouw, wonende 
te Bilzen

Dumont Guillaume

landbouwer, wonende te Waltwilder, als 
echtgenoot van Anne Hanssen, weduwe in 
eerste huwelijk van Corneil Wijnen; niet 
opgedaagd voor de zitting

230 08/03/1816 43

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Corneille Wijnen, 10 jaar geleden overleden, 
en van Anne Hanssen, hertrouwd met Guillaume Dumont, 
wonende te Waltwilder. De familieraad ontneemt Anne Hanssen 
ook de natuurlijke voogdij als moeder van de kinderen, vanwege 
het feit dat ze enerzijds de familieraad nooit heeft samengeroepen 
toen ze hertrouwde en anderzijds dat ze sinds vele jaren samen 
met haar tweede echtgenoot in haar positie als voogd misbruik 
gemaakt heeft van de weinige goederen van haar kinderen voor 
eigen gewin en schulden bleef maken

Wijnen Catharine minderjarige dochter, 19 jaar oud
Wijnen Gertrude minderjarige dochter, 14 jaar oud

Familieraad:

Noben Gerard
wever, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Waltwilder

Wolters Gilles
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Waltwilder

Wolters Arnold
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Waltwilder

Dulen Jean
landbouwer, vriend en buurman, wonende te 
Waltwilder

Neesen Tilman
landbouwer, vriend en buurman, wonende te 
Waltwilder

Broux Guillaume
landbouwer, vriend en buurman, wonende te 
Waltwilder



231 19/03/1816 43

eedaflegging van de deskundigen aangesteld bij vonnis van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Maastricht op 15/01/1816 ten 
einde de goederen te taxeren die afkomen van wijlen Gerard 
Meesters en wijlen Marie Jans en bij nalatenschap toegekomen 
zijn aan Simon, Sibille, Catharina, Mathijs, Marcelis en Francus 
Meesters, allen te Eigenbilzen geboren 

deskundigen:
Broux Joannes landbouwer, wonende te Hoelbeek
Van Doren Renier landbouwer, wonende te Eigenbilzen
Moors Paulus maire adjoint, wonende te Eigenbilzen

232 19/02/1816 43

afstand van voogdijschap en schenking van 13 roeden land aan de 
minderjarige kinderen, gezien de hoge opgebouwde schulden 
waarmee de onroerende goederen van de kinderen zijn 
geaffecteerd

Hanssen Anne
weduwe van Cornelis Wijnen, hertrouwd met 
Willem Dumont

Dumont Willem dagloner, wonende te Waltwilder

233 16/04/1816 43 eedaflegging veldwachter Gellik

Maesen Jean wonende te Gellik, aangestelde veldwachter

234 17/05/1816 43
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
eigendom van een huis en hof te Berg dat de gedaagde bewoont

Pluggers Paulus
schoenmaker, wonende te Tongeren, als 
echtgenoot van Ida Daenen

Lousenberg Louis
gehuwd met Elisabeth Daenen, niet opgedaagd 
voor de zitting

Lathauwers Wijnand wonende te Berg bij Kleine-Spouwen

235 17/05/1816 43
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
eigendom van een huis en 12 roeden land in 4 percelen

Menten Jan schoenmaker, wonende te Alt-Hoeselt



Menten Catharina
echtgenote van Hubert Franssen, wever, 
wonende te Alt-Hoeselt

Menten Joris wever, wonende te Alt-Hoeselt

236 22/05/1816 43
eedaflegging als particuliere opzichter van baron de Copis van Gors-
Opleeuw voor (in) de gemeente Grote-Spouwen

Koninx Jean dagloner, wonende te Grote-Spouwen

237 15/06/1816 43

verklaring van overlijden van Andries Menten, niet ingeschreven in 
de burgerlijke stand, op vraag van zijn zoon Joannes ten einde te 
kunnen huwen. De getuigen verklaren dat Andries Menten, vader 
van Joannes, op 20/01/1814 te Alt-Hoeselt is overleden

Menten Joannes
landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt, zoon van 
Andries Menten

Getuigen:

Nelissen Peter
landbouwer, 60 jaar oud, wonende te Alt-
Hoeselt

Meers Joannes
landbouwer, 67 jaar oud, wonende te Alt-
Hoeselt

Cuypers Engelbert
landbouwer, 34 jaar oud, wonende te Alt-
Hoeselt

Vossen Peter dagloner, 20 jaar oud, wonende te Alt-Hoeselt

Penners Joannes dagloner, 34 jaar oud, wonende te Alt-Hoeselt

Jeurissen Francus dagloner, 20 jaar oud, wonende te Alt-Hoeselt

Wijnands Peter dagloner, 31 jaar oud, wonende te Alt-Hoeselt

238
28/06/1815 (sic!, 
moet 1816 zijn) 43

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
betaalde borg van de eiser ten aanzien van de gedaagde na de 
inbeslagname van het paard en de kar met honingbijen door de 
douaniers

Berghmans Guillaume
wonende te Scharn in de gemeente Heer en 
Keer



Blaem Maloys
likeurstoker, wonende te Maastricht, 
gevolmachtigde van Berghmans

Stegen Jean landbouwer, wonende te Zutendaal

239 23/07/1816 43

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
eigendom van een bunder grond te Alt-Hoeselt, op de plaats 
genaamd "Dumoulin"

Vorroux Pierre Joseph touwslager, wonende te Wijk
Vorroux Marie Catherine wonende te Wijk

Lejeune Henri
lakenspinner, echtgenoot van Marie Catharine 
Vorroux

Vorroux Elisabeth dagloonster (?), wonende te Kermt
Vorroux Anne Marie wonende te Saint-Nicolas (Luik)
Dewit Jacques echtgenoot van Anne Marie Vorroux

Wijnands Marcel
bakker te Tongeren, gevolmachtigde voor 
bovenstaande personen

[eisdende partij zijn erfgenamen van wijlen 
Pierre Van den Boone, hun grootvader van 
moederszijde]

Paquay Barthelemi
landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt, zoon van 
wijlen Gilles Paquay

242 02/08/1816 43

aanstelling curator goederen Nicolas Bovers ten gevolge van een 
vonnis van het Hof van Assisen te Maastricht op 20/03/1816 met 
opsluiting tot 5 jaar voor Nicolas Bovers [NOTA: zie ook archief 
Strafinrichting Vilvoorde: veroordeeld voor diefstal en opgesloten 
in de gevangenis van Vilvoorde tussen 14/08/1816 en 05/07/1821]

Caesar Cristophe Carolus
koopman in granen, wonende te Maastricht, 
schuldeiser

Bovers Nicolas
dagloner, laatst wonende te Veldwezelt, 
schuldenaar

Familieraad:
Weustenrade Antonius Servatius gevolmachtigde van A.S. Helgers



Helgers Petrus Daniel
kersenmaker te Maastricht en schoonbroer van 
Nicolas Bovers

Hoelbeeks Joannes
landbouwer, wonende te Briegden bij Lanaken, 
schoonbroer

Janssens Joannes smid te Veldwezelt, schoonbroer, curator
Geelen Machiel maire van Veldwezelt, buurman
Geurts Gerardus landbouwer, schoonbroer

Jacquet Laurens
ontvanger van de belastingen van Veldwezelt, 
buurman

243 02/08/1816 43
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
terugbetaling van een geleende som

Caesar Cristophe Carel koopman in granen, wonende te Maastricht

Weustenrade R.F.
advocaat, wonende te Maastricht, 
gevolmachtigde voor Caesar

Gielen Balthasar dagloner, wonende te Veldwezelt

245 16/08/1816 43
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
verdeling van de nalatenschap van de ouders 

Schillingen Cornelis dagloner, wonende te Briegden bij Gellik

Theunissen Libert
dagloner, wonende te Briegden, als echtgenoot 
van Barbara Schillingen

246 16/08/1816 43

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor het 
wegnemen van het koren op 10/08/1816 op een perceel ter 
grootte van 14 roeden, gelegen op de Wijngaertberg in eigendom 
van hun moeder

Menten Georgius landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt

Menten Joannes landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt

247 16/08/1816 43 vonnis bij verstek over een geleende som geld
Peerenboom Michael wonende te Maastricht
Weustenrade Antoine Servaes gevolmachtigde van Peerenboom



Loyens Joannes
landbouwer, wonende te Kesselt, niet 
opgedaagd voor de zitting

249 06/09/1816 43
aanstelling deskundige ter schatting van de nagelaten goederen 
van Thomas Thomson

Nullens Catharine
weduwe van wijlen Thomas Thomson, wonende 
te Hoeselt

Huygens Petrus eigenaar, wonende te Hoeselt

deskundige:
Stalens Guillielmus Petrus ontvanger van Hoeselt

250 06/09/1816 43
aanstelling curator voor de goederen van Martinus Menten, 13 
jaar afwezig sinds hij in Franse legerdienst is getreden

Familieraad:

Cox Antonius
neef van moederszijde, dagloner, wonende te 
Grote-Spouwen, curator

Hellinx Andries
neef van moederszijde, landbouwer, wonende 
te Alt-Hoeselt

Meers Joannes
neef van moederszijde, landbouwer, wonende 
te Alt-Hoeselt

Milissen Lambert
landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt, buurman 
bij gebrek aan familieleden van vaderszijde

Milissen Joannes
landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt, buurman 
bij gebrek aan familieleden van vaderszijde

Mulkers Libertus
landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt, buurman 
bij gebrek aan familieleden van vaderszijde

251 10/09/1816 43
familieraad met behoud van voogdijschap van de moeder over 
haar minderjarige zoon in het kader van een tweede huwelijk

Haesen Elisabeth

weduwe van Lambert Thans, wonende te 
Kesselt; wenst te huwen met Everardus 
Kerkhofs, landbouwer te Kesselt



Thans Lambertus
zoon van wijlen Lambert Thans en van Elisabeth 
Haesen

Familieraad:

Thans Paulus
herbergier, schoonbroer van vaderskant van 
Elisabeth, wonende te Maastricht

Thans Andreas
koopman, schoonbroer van vaderskant van 
Elisabeth, wonende te Maastricht

Gielen Machiel
landbouwer, schoonbroer van Elisabeth als 
echtgenoot van Marie Thans

Haesen Hubert
vader van Elisabeth Haesen, landbouwer, 
wonende te Vroenhoven

Haesen Hubert broer van Elisabeth, wonende te Vroenhoven

Straetmans Joannes
landbouwer, wonende te Kesselt, schoonbroer 
als echtgenoot van Marie Haesen

252 13/09/1816 43

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
verdeling van de nalatenschap van Joanna Jeurissen, overleden te 
Heer, schoonzus van de eiser en zus van de gedaagde

Wijnands Franciscus
landbouwer, wonende te Heer, als weduwnaar 
van Marie Jeurissen

Jeurissen Joris landbouwer, wonende te Hees

253 13/09/1816 43
aanstelling curator voor de goederen van Arnould Meesen, sinds 5 
jaar afwezig

Familieraad:
Olefs Gerard grootoom, wonende te Kleine-Spouwen

Van Hees Cretien
landbouwer, kozijn, wonende te Kleine-
Spouwen

Nijssen Barthelemi
pastoor, buurman, wonende te Kleine-Spouwen, 
aangesteld tot curator

Schorpion Lambert Jean maire van Kleine-Spouwen, vriend

Noben Jean
landbouwer, kozijn, wonende te Kleine-
Spouwen



Merken Guillaume
landbouwer, buurman, wonende te Kleine-
Spouwen

254 13/09/1816 43

vonnis in laatste aanleg over de schade berokkend op het 
groentenveld van de eiser door de schapen van de gedaagde op 
10/09/1816

Menten Joannes landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt

Menten Georgius landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt

255 04/10/1816 43
vonnis over een openstaande rekening naar aanleiding van 
geleverde waren in 1814 en 1815

Janssen Carel koopman, wonende te Maastricht

Weustenrade Antoon Servaes
advocaat, wonende te Maastricht, 
gevolmachtigde voor C. Janssen

Jorissen Petrus landbouwer, wonende te Veldwezelt

256 04/10/1816 43

vonnis over de helft van de oogst en de te betalen grondbelasting 
voor de jaren 1811 tot 1814 met betrekking tot de halfscheid op 
een perceel van 6 grote roeden

Janssen Carel koopman, wonende te Maastricht

Weustenrade Antoon Servaes
advocaat, wonende te Maastricht, 
gevolmachtigde voor C. Janssen

Mevissen Willem landbouwer, wonende te Waltwilder

257 11/10/1816 43

aanstelling nieuwe toeziende voogd ter vervanging van de 
overleden toeziende voogd, te weten Paul Closen, oom van 
moederszijde, die aangesteld was bij akte van het vredegerecht 
van Bilzen op 03/12/1811 en intussen overleden is, voor de 
minderjarige kinderen van wijlen Arnould Daniels en van Barbe 
Cloesen, levend en wonende te Maastricht

Daniels Francois minderjarige zoon, 15 jaar oud
Daniels Lucia minderjarige dochter, 11 jaar oud

Familieraad:



Nijssen André
landbouwer, grootoom van moederszijde, 
wonende te Eik bij Bilzen, toeziende voogd

Lunskens Michil
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Munsterbilzen

Rewechts Jean oom van moederszijde, wonende te Beverst

Daniels Francois
kozijn van vaderszijde, wonende te 
Munsterbilzen

Cremers Gerard
kozijn van vaderszijde, wonende te 
Munsterbilzen

Van Herle Servaes
kozijn van vaderszijde, wonende te 
Munsterbilzen

258 11/10/1816 43
vonnis in laatste instantie over de betaling van weggenomen rogge 
en hooi

Lambrechts Pierre Joseph notaris, wonende te Rekem

Lieben Pierre landbouwer, wonende te Martenslinde

261 25/10/1816 43
over de opgemaakte verdeling van een nalatenschap, verleden 
voor notaris Hechtermans te Munsterbilzen op 16/09/1816

Lieben Jean landbouwer, wonende te Mopertingen

Lieben Pierre landbouwer
Lieben Anne weduwe van Gerard Vranken

264 08/11/1816 43

tussentijds vonnis over geleend geld door de eiser 4 jaar geleden 
aan wijlen de weduwe Gerard Meesters, moeder van de 
gedaagden [zie akte 267 van 15/11/1816]

Meesters Mathieu wagenmaker, wonende te Eigenbilzen

Meesters Simon zoon van Gerard Meesters
Meesters Marcelle zoon van Gerard Meesters

Vranken Gerard
als echtgenoot van Isabelle Meesters, dochter 
van Gerard



Getuigen van Mathieu 
Meesters:

Lambrechts Catharine

echtgenote van Cretien Peters, landbouwer, 20 
jaar oud, wonende te Hoelbeek; verklaart dat ze 
gezien heeft dat  Mathieu Meesters bij hem 
thuis 24 Franse kronen overhandigde aan 
Thewis Meesters, zoon van de weduwe Gerard 
Meesters, zodat de weduwe een paard kon 
kopen

Schoenmakers Jean
dagloner, 61 jaar oud, wonende te Eigenbilzen; 
verklaart hetzelfde

Cielen Mathieu
landbouwer, 38 jaar oud, wonende te 
Eigenbilzen

Meesters Mewis

landbouwer, 30 jaar oud, zoon van de weduwe 
Gerard Meesters, wonende te Eigenbilzen; 
bevestigt het verhaal van de andere getuigen en 
noemt de gedaagden, die broers van hem zijn, 
ondankbaar

266 08/11/1816 43

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige dochter van 
Gilles Baertmans en van wijlen Elisabeth Wijnands, te Bilzen 
overleden 5 jaar geleden

Baertmans Marie Louise minderjarige dochter, 17 jaar oud

Familieraad:

Colis Jean
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Bilzen, toeziende voogd

Houbrechts Gilles
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Bilzen

Baelen Jean

hoefsmid, aangetrouwde oom van moederszijde 
als echtgenoot van Marie Ide Wijnands, 
wonende te Bilzen

Vandersmissen Guillaume
schoenmaker, kozijn van moederszijde, 
wonende te Bilzen

Vandersmissen Cretien
dagloner, kozijn van moederszijde, wonende te 
Bilzen



Swerts Antoine

bakker, aangetrouwde kozijn van moederszijde 
als echtgenoot van Marie Vandersmissen, 
wonende te Bilzen

267 15/11/1816 43

vonnis in laatste aanleg over de terugbetaling van de geleende 
som door de weduwe Gerard Meesters [zie akte 264 van 
08/11/1816]

Meesters Mathieu wagenmaker, wonende te Eigenbilzen

Meesters Simon zoon van Gerard Meesters
Meesters Marcelle zoon van Gerard Meesters

Vranken Gerard
als echtgenoot van Isabelle Meesters, dochter 
van Gerard

268 29/11/1816 43

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
vernietiging van de verkoopsakte, die wijlen Anna Meyers, 4 
maanden geleden overleden, weduwe van Jean Cops, ten gunste 
van de gedaagde heeft laten verlijden per akte voor notaris 
Hechtermans op 28/09/1813

Cops Laurent landbouwer, wonende te Overpelt

Vranken Jean
landbouwer, wonende te Lommel, als 
echtgenoot van Ide Cops

Cops Herman
landbouwer, wonende te Wiemesmeer bij 
Zutendaal

[beide partijen zijn de kinderen van Anna 
Meyers en Jean Cops]

270 06/12/1816 43

verklaring overlijden van François Ronaerts, niet ingeschreven in 
de burgerlijke stand van Hoeselt, op vraag van zijn dochter Marie 
die wenst te huwen. De getuigen verklaren dat François Monaerts, 
bij leven dagloner, wonende te Hoeselt, weduwnaar van Anne 
Bronnen op 2 januari 1811 te Hoeselt overleden is.

Ronaerts Marie dienstmeid, wonende te Waltwilder

Getuigen:



Driessen Guillaume landbouwer, 25 jaar oud, wonende te Hoeselt
Somers Henry student, 21 jaar oud, wonende te Hoeselt

Bils Francois landbouwer, 18 jaar oud, wonende te Hoeselt

Palmaers Guillaume landbouwer, 52 jaar oud, wonende te Hoeselt

Tewissen Jean landbouwer, 55 jaar oud, wonende te Hoeselt

Stalens Guillaume Pierre ontvanger, 55 jaar oud, wonende te Hoeselt

Stalens Guillaume Henri landbouwer, 21 jaar oud, wonende te Hoeselt

271 27/12/1816 43

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
openstaande rekening voor timmerwerk aan het huis van de 
gedaagde en voor andere klusjes

Maesen Jean timmerman, wonende te Gellik

Bonen Joseph molenaar, wonende te Gellik

14/01/1817 44 vonnis over achterstallige intresten op een rente

Brants Nicolas
als rentmeester van de kerkfabriek van 
Munsterbilzen en er wonende

Lunskens Henry dagloner, wonende te Munsterbilzen

17/01/1817 44 vonnis over achterstallige intresten van 3 rentes

Baerten Mr.
ontvanger van het Centrale Bureau van 
Weldadigheid van het kanton Bilzen

Duelen Henry landbouwer, wonende te Waltwilder

31/01/1817 44

vonnis bij verstek over een openstaande rekening van gekocht 
dennenhout, komende van de verkoop op het Daalbrouck op 4 juni 
1812

Lambrichts Pierre Joseph notaris, wonende te Rekem



Bets Jacques
landbouwer, wonende te Genk, niet opgedaagd 
voor de zitting

21/10/1817 44
vonnis over achterstallige intresten op een rente, verleden voor 
notaris Denis te Tongeren op 4 Fructidor jaar XI

Huberts Jean looier, wonende te Tongeren

Scherpenberg weduwe
weduwe van Pierre Scherpenberg, wonende te 
Hoeselt

24/10/1817 44 vonnis over achterstallige betalingen op een rente

Baerten Paul Henry
ontvanger van het Centraal Bureau van 
Weldadigheid van het kanton Bilzen

Goessens Henri landbouwer, wonende te Amelsdorp
Goessens Marie
Claesen Jean

14/11/1817 44

vonnis bij verstek over een openstaande rekening naar aanleiding 
van gekochte, maar niet betaalde goederen op een openbare 
verkoop

Hechtermans Henri Edmond

notaris, wonende te Munsterbilzen, als borg 
voor de openbare verkoop van de meubelen van 
de weduwe Pierre Willem van Genk, 
doorgegaan op 17/08/1815

Reyskens Pierre
landbouwer, wonende te Winterslag, niet 
opgedaagd voor de zitting

Daniels Jean

wonende te Zonhoven, heeft samen met 
Reyskens goederen aangekocht op de publieke 
verkoop

09/12/1817 44
vonnis bij verstek over 13 jaar aan achterstallige betalingen op een 
rente in rogge

Baerten Martin rentmeester van de kerkfabriek van Bilzen



Cloes Guillaume
landbouwer, wonende te Laar bij Bilzen, niet 
opgedaagd voor de zitting

19/12/1817 44 vonnis bij verstek over achterstallige betalingen op een rente
Balleine Marie Catherine rentenierster, wonende te Luik

Baerten Paul Henri
eigenaar, wonende te Bilzen, gevolmachtigde 
voor M.C. Balleine

Biesmans Pierre

landbouwer, wonende te Waltwilder, als 
echtgenoot van Helene Mevissen, als erfgename 
van haar wijlen vader Arnould Mevissen; enkel 
Helene is opgedaagd voor de zitting, maar 
zonder volmacht van haar echtgenoot en 
bijgevolg gold dit als verstek laten gaan

19/12/1817 44
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige betalingen van de grondbelasting en de pacht

Baerten Paul Henry

ontvanger van het Centraal Bureau van 
Weldadigheid van het kanton Bilzen en er 
wonende

Maris Martin
zonder beroep, wonende te Munsterbilzen, niet 
opgedaagd voor de zitting

09/12/1817 44 vonnis over achterstallige pacht van 2 percelen te Waltwilder

Baerten Paul Henry

ontvanger van het Centraal Bureau van 
Weldadigheid van het kanton Bilzen en er 
wonende

Wijnen (de jonge) Jean landbouwer, wonende te Waltwilder

19/12/1817 44
vonnis over achterstallige pacht van enkele percelen te 
Martenslinde



Balleine
François Henri 
Maximilien advocaat, wonende te Luik

Baerten Paul Henri
eigenaar, wonende te Bilzen, gevolmachtigde 
voor F.H.M. Balleine

Nassen Jean landbouwer, wonende te Martenslinde

271 11/01/1817 44

verklaring van overlijden van Libert Cloesen, niet ingeschreven in 
de burgerlijke stand, op vraag van diens zoon Francois ten einde te 
kunnen huwen. De getuigen verklaren dat Libert Cloesen, vader 
van Francois, op 19/03/1814 te Beverst overleden is.

Cloesen Francois
landbouwer, wonende te Beverst, zoon van 
Libert Cloesen

Getuigen:

Ghijbels Martin timmerman, 37 jaar oud, wonende te Beverst

Van Dormael Gerard timmerman, 48 jaar oud, wonende te Beverst

Van Dormael Guillaume landbouwer, 43 jaar oud, wonende te Beverst

Brepoels Martin hoefsmid, 28 jaar oud, wonende te Beverst

Van Heusden Michel landbouwer, 24 jaar oud, wonende te Beverst
Louette Jean kuiper, 35 jaar oud, wonende te Beverst

Stes Herman landbouwer, 40 jaar oud, wonende te Beverst

272 20/01/1817 44

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen René Bosch, bij leven landbouwer te Spurk, en 
van Elisabeth Germée, landbouwster te Spurk

Bosch Wirick minderjarige zoon, 13 jaar oud
Bosch Jean minderjarige zoon, 9 jaar oud
Bosch Lambert minderjarige zoon, 7 jaar oud
Bosch Pierre minderjarige zoon, 3 jaar oud



Familieraad:

Colis Jaques

koster van de kerk van Bilzen, aangetrouwde 
oom van vaderszijde als echtgenoot van 
Aldegonde Bosch, wonende te Bilzen, voogd

Van Gertruyen Lambert knecht, oom van vaderszijde, wonende te Bilzen

Lunskens Jean Joseph

gerechtsdeurwaarder van het vredegerecht,  
buurman en vriend bij gebrek aan een derde 
familielid van vaderszijde, wonende te Bilzen

Germée Henri
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Bilzen, toeziende voogd

Germée Jean  
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Bilzen

Germée Simon kozijn van moederszijde, wonende te Bilzen

273 24/01/1817 44

vonnis bij verstek over achterstallige huur en de uithuiszetting van 
de gedaagde uit het begijnhof waar ze in het huis van begijn 
Schoubs woont

Lambrechts Marie Elisabeth
weduwe van Paul Gielen, koopman, wonende te 
Bilzen

Eymael weduwe
zonder beroep, wonende op het begijnhof van 
Bilzen, niet opgedaagd voor de zitting

274 27/01/1817 44

aanstelling deskundigen vanwege een vonnis van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg van Maastricht de dato 08/10/1816 ten einde de 
goederen te schatten die de nalatenschap vormen van Thomas en 
Elisabeth Jaspers, de eerste overleden te Keulen en de laatste te 
Martenslinde

Ghijsens Hubert landbouwer, wonende te Sint-Huibrechts-Hern

Ghijsens Pierre landbouwer, wonende te Sint-Huibrechts-Hern



[bovenstaande personen vertegenwoordigen 
ook de volgende 4 niet aanwezige personen]

Ghijsens Thomas landbouwer, wonende te Vliermaal
Daniels Cretien dagloner, wonende te Schalkhoven
Daniels Jean wever, wonende te Wimmertingen
Daniels Thomas soldaat met als laatste adres Schalkhoven

Posen Jean
landbouwer, wonende te Weert bij Grote-
Spouwen

Jaspers Pierre landbouwer, wonende te Martenslinde
Jaspers Remis dagloner, wonende te Martenslinde
Jaspers Marie dagloonster, wonende te Martenslinde

[de gedaagde partij vertegenwoordigt ook de 
volgende 2 niet-aanwezige personen]

Jaspers Elisabeth ongehuwd
Jaspers Arnould afwezig

deskundige partij 1:
Lousberghs Guillaume voormalig notaris, wonende te Bilzen
deskundige partij 2:
Croughs Henry landbouwer, wonende te Martenslinde
3de deskundige door de 
rechtbank benoemd

Vreven Etienne

landbouwer, wonende te Bilzen [aangeduide 
deskundige ingeval de andere 2 niet 
overeenkomen]

275 31/01/1817 44

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Guillaume Goessens, 17 jaar geleden te 
Amelsdorp overleden, en van wijlen Anne Vranken, 10 jaar geleden 
overleden. Ook besluit van de familieraad om een huis met 
depententiën te Amelsdorp, in eigendom van de minderjarige en 
van de meerderjarige kinderen, publiekelijk te laten verkopen

Goessens Jean minderjarige zoon, 17 jaar oud
Goessens Gerard afwezige zoon sinds 19 jaar
Vrancken Gerard aangestelde voogd
Goessens Marcelle meerderjarige zoon



Goessens Guillaume meerderjarige zoon
Goessens Paul meerderjarige zoon
Goessens Helene meerderjarige dochter
Goessens Elisabeth meerderjarige dochter

Familieraad:

Goessens Marcille
kozijn van vaderszijde, dagloner, wonende te 
Mopertingen

Goessens Gijsbert
kozijn van vaderszijde, wonende te 
Martenslinde

Goessens Pierre dagloner te Mopertingen

Vrancken Jean
dagloner, kozijn van moederszijde, wonende te 
Mopertingen

Biesmans Renier
kozijn van moederszijde, dagloner te 
Mopertingen, toeziende voogd

Gilissen Nicolas
klompenmaker, vriend bij gebrek aan een 6de 
familielid

276 04/02/1817 44
eedaflegging als opzichter van de domeinen van Corneille Martin 
Lux te Munsterbilzen, Waldwilder, Hoelbeek en Hoeselt

Daniels Guillaume

knecht bij Corneille Martin Lux, eigenaar, 
wonende te Munsterbilzen; Daniels wordt 
opzichter

277 15/02/1817 44

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige zoon 
van wijlen Arnould Mevissen, 5 jaar geleden overleden, en van 
wijlen Helene Coninx, 3 weken geleden overleden

Mevissen Arnould minderjarige zoon, 5 jaar oud

Familieraad:

Coninx Hubert
oom van moederszijde, wonende te Peer, 
toeziende voogd

Loyen Pierre
kozijn van moederszijde, landbouwer, wonende 
te Genk

Schrijvers Hubert oom van moederszijde, wonende te Genk

Mevissen Pierre
landbouwer, wonende te Genk, oom van 
vaderszijde



Thielens Arnold
oom van vaderszijde, landbouwer, wonende te 
Genk, voogd

Reyskens Arnould
aangetrouwde oom als echtgenoot van Marie 
Jacobs, wonende te Genk

278 15/02/1817 44

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Hubert Hauben, overleden te Genk 6 jaar 
geleden, en van Helene Coninx, 3 weken geleden overleden

Hauben Hubert minderjarige zoon, 16 jaar oud
Hauben Marie minderjarige dochter, 13 jaar oud

Familieraad:

Willems Barthelemi

postmeester, aangetrouwde kozijn van 
vaderszijde als echtgenoot van Agnes Henkens, 
wonende te Winterslag, voogd

Hauben Pierre
kozijn van vaderszijde, landbouwer, wonende te 
Genk

Rivers Peter
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Genk

Coninx Hubert
oom van moederszijde, handelaar, wonende te 
Peer, toeziende voogd

Schrijvers Hubert oom van moederszijde, wonende te Genk  

Loyen Peter
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Genk

279 24/02/1817 44 eedaflegging als veldwachter van Beverst

Phalmer Jean Simon
inwoner van Schoonbeek, veldwachter van 
Beverst

280 20/05/1817 44

voorlopig vonnis over de onwettige toeëigening van grond van de 
kerkfabriek met aankondiging plaatsbezoek met deskundigen op 
23 mei [zie akte 284 van 23/05/1817]

Bollen Jean Martin eerste pastoor van Bilzen en er wonende
Maurissen Paul Henri priester en eigenaar, wonende te Bilzen
Van Elst Wijnand priester en eigenaar, wonende te Bilzen
Pasque Jacques Henri eigenaar, wonende te Bilzen
Steils (?) Arnould Jacques maire, wonende te Bilzen
Baerten Martin tresorier van de kerkfabriek van Bilzen



[allen beheerders van de kerkfabriek van Bilzen]

Bernaerds Pierre kuiper, wonende te Reek

deskundigen:
Vreven Etienne landbouwer, wonende te Bilzen
Lambrechts Jacques landbouwer, wonende te Bilzen

281 23/05/1817 44

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
terugbetaling van voorgeschoten kosten van de eiser aan de 
gedaagde met betrekking tot een proces dat de gedaagde voor de 
Tribunal Civil te Maastricht gevoerd had 

Van Gelabbeek Henri landbouwer, wonende te Lanaken

Pasque Jacques Henri
eigenaar, wonende te Bilzen, gevolmachtigde 
van H. Van Gelabbeek

Van Gelabbeek René dagloner, wonende te Zutendaal

282 23/05/1817 44

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van Cretien Compeers, 9 jaar geleden te Lethen 
overleden, en van Marie Elisabeth Vreven, op 20 mei dit jaar 
overleden

Compeers Jeanne minderjarige dochter, 19 jaar oud
Compeers Elisabeth minderjarige dochter, 15 jaar oud
Compeers Marie Agnes minderjarige dochter, 13 jaar oud
Compeers Henry minderjarige zoon, 9 jaar oud

Familieraad:

Ghijsen Arnould
wever, oom van vaderszijde, wonende te Bilzen, 
voogd

Vandoren Jean
landbouwer, grootoom van vaderszijde, 
wonende te Bilzen

Vandoren Cretien
wever, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Bilzen, toeziende voogd

Vreven Laurent
grootvader van moederszijde, dagloner, 
wonende te Bilzen

Vreven Cretien
schoenmaker, oom van moederszijde, wonende 
te Bilzen



Vreven Etienne
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Bilzen

283 23/05/1817 44

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige intresten op een rente, aangegaan voor het cijnshof 
Haenenhof op 27/02/1744, op een andere rente, verleden voor 
notaris Pasque op 6 Nivôse jaar XIII en de terugbetaling van 2 
kapitalen 

Joostens Jean Francois rentenier, wonende te Bilzen

Moors Catharine
weduwe van Martin Martens, dagloonster, 
wonende te Eigenbilzen

284 23/05/1817 44
plaatsbezoek van de vrederechter en de deskundigen ter afmeting 
van de percelen [zie akte 280 van 20/05/1817]

beheerders van de 
kerkfabriek van Bilzen
Baerten Martin tresorier van de kerkfabriek van Bilzen

Bernaerds Pierre kuiper, wonende te Reek

deskundigen:
Vreven Etienne landbouwer, wonende te Bilzen
Lambrechts Jacques landbouwer, wonende te Bilzen

285 30/05/1817 44

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
George Vincken, hoefsmid, wonende te Amelsdorp, en van Anne 
Boelen, 1 jaar geleden overleden

Vincken Jean minderjarige zoon, 7 jaar oud
Vincken Gijsbert minderjarige zoon, 4 jaar oud

Familieraad:

Vincken Mathieu
dagloner, grootoom van vaderszijde, wonende 
te Waltwilder

Nulens Jean landbouwer, buurman, wonende te Waltwilder

Martens Hubert dagloner, buurman, wonende te Waltwilder



Boelen Leonard
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Bilzen

Stevens Corneille

aangetrouwde oom van moederszijde als 
echtgenoot van Catharine Boelen, wonende te 
Amelsdorp, toeziende voogd

Jans Paul
landbouwer, buurman en vriend, wonende te 
Amelsdorp

286 27/06/1817 44

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
Godfroid Meesters, dagloner, wonende te Mopertingen, en van 
Genevieve Meesters, 12 jaar geleden ongeveer overleden

Meesters Anne minderjarige dochter, 17 jaar oud

Meesters Genevieve minderjarige dochter, 13 en en een half jaar oud
Meesters Louis minderjarige zoon, 12 jaar oud

Familieraad:

Meesters Francois
dagloner, oom van vaderszijde, wonende te 
Mopertingen

Moors Arnould

dagloner, aangetrouwde oom van vaderszijde 
als echtgenoot van Marie Meesters, wonende te 
Mopertingen

Wolters Leonard
dagloner, grootoom van vaderszijde, wonende 
te Waltwilder

Meesters Mathieu
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Eigenbilzen

Meesters Jean oom van moederszijde, wonende te Eigenbilzen

Jans Francois
kozijn van moederszijde, wonende te 
Eigenbilzen, toeziende voogd

287 27/06/1817 44 eedaflegging veldwachter Schoonbeek

Falmer Jean Simon
wonende te Schoonbeek, veldwachter van 
Schoonbeek



288 04/07/1817 44

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor het te 
geven rekenschap van de verkoop van meubelen, granen, beesten 
en andere van wijlen Isabelle Minnaers, weduwe in eerste huwelijk 
met Martin Van den Brouck, volgens postnuptiale conventie 
verleden voor notaris Lousberghs te Bilzen op 27/04/1795, en de 
verdeling van de nalatenschap

Van den Brouck Henri landbouwer, wonende te Hoeselt

Vandebrouck Marie
geassisteerd door haar echtgenoot Corneille 
Brepoels, landbouwers, wonende te Beverst

Van de Brouck Catharine
geassisteerd door haar echtgenoot Guillaume 
Lambrechts, wonende te Schalkhoven
[de bovengemelde partij zijn de kinderen van 
wijlen Martin Van den Brouck en wijlen Isabelle 
Minnaers]

Bollen Jean
landbouwer, wonende te Spurk, weduwnaar van 
Isabelle Minnaers [2de huwelijk]

289 04/07/1817 44

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 12 
roeden grond van het perceel van de eiser die verlegd liggen op 
het perceel van de gedaagde

Voué Jean metselaar, wonende te Waltwilder

Mevissen Helene weduwe van Lambert Nulens

290 11/07/1817 44

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
verdeling van een huis te Laar, waar Tilman Martens in woont,  in 
de nalatenschap van Joachim Martens

Martens Marie
weduwe van Arnold Slechten, landbouwster, 
wonende te Hoelbeek

Van Hees Cretien landbouwer, wonende te Kleine-Spouwen

Thijs Antoine landbouwer, gehuwd met Marguerite Martens



[allen erfgenamen ab intestat van wijlen 
Joachim Martens en zijn broers en schoonbroers 
van hem]

Martens Tilman
landbouwer, wonende te Laar bij Bilzen, broer 
van Joachim Martens

292 01/08/1817 44

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
verdeling van een huis te Laar, waar Tilman Martens in woont,  in 
de nalatenschap van Joachim Martens

Martens Marie
weduwe van Arnold Slechten, landbouwster, 
wonende te Hoelbeek

Martens Catharine
tesamen met haar echtgenoot Cretien van Hees, 
wonende te Kleine-Spouwen

Martens Marguerite
tesamen met haar echtgenoot Antoine Thijs, 
wonende te Bilzen

Martens Tilman landbouwer, wonende te Laar bij Bilzen

293 01/08/1817 44

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van Denijs Reynders en Ide Swennen, beiden te Bilzen 
overleden in de loop van 1816

Reynders Mathieu minderjarige zoon, 19 jaar oud
Reynders Lambert minderjarige zoon, 17 jaar oud

Familieraad:

Reynders Jean
dagloner, oom van vaderszijde, wonende te 
Munsterbilzen, voogd

Reynders Lambert
dagloner, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Bilzen

Reynders Antoine
dagloner, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Munsterbilzen

Collas Paul
dagloner, oom van moederszijde, wonende te 
Bilzen

Holsteyn Charles
dagloner, kozijn van moederszijde, wonende te 
Bilzen

Vosen Jean
dagloner, kozijn van moederszijde, wonende te 
Bilzen, toeziende voogd



294 01/08/1817 44

familieraad ter emancipatie van Pierre Martens, zoon van wijlen 
Hermans Martens en wijlen Aldegonde Schouteden, beiden te 
Zutendaal overleden, de eerste 16 jaar geleden, de tweede 14 jaar 
geleden, en aanstelling curator

Martens Pierre minderjarige zoon, 19 jaar oud

Familieraad:

Bijnens Herman
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Zutendaal, curator

Peters Jacques
horlogemaker, kozijn van vaderskant, wonende 
te Zutendaal

Vuegen Thomas
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Zutendaal

Jaquers Laurens
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Zutendaal

Nijs Jean
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Zutendaal

Nijs Gerard
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Lanaken

295 08/08/1817 44

vonnis over de publieke uitlatingen van de gedaagde over het 
vermeende vaderschap van de eiser betreffende de ongeboren 
vrucht van de gedaagde

Noben Guillaume
knecht bij Mr. Stalens, ontvanger, wonende te 
Hoeselt

Smallenberg Cristine ongehuwd, wonende te Hoeselt, zwanger

296 13/08/1817 44 eedaflegging veldwachter Hoelbeek

Mevissen Simon
inwoner van Hoelbeek, veldwachter van 
Hoelbeek

297 22/08/1817 44

verklaring van overlijden van Jean Mosen, niet ingeschreven in de 
burgerlijke stand, op vraag van diens dochter Elisabeth om te 
kunnen huwen. De getuigen verklaren dat Jean Mosen, bij leven 
vader van Elisabeth, in de loop van het jaar 1799 te Bilzen is 
overleden. 

Moosen Elisabeth huisvrouw, wonende te Bilzen



Getuigen:

Beinkens Jean schoenmaker, 50 jaar oud, wonende te Bilzen

Nijs Hubert
gepensionneerd militair, 46 jaar oud, wonende 
te Bilzen

Colis Jacques koster, 58 jaar oud, wonende te Bilzen

Pisters Jean herbergier, 45 jaar oud, wonende te Bilzen
Castermans Thomas slager, 38 jaar oud, wonende te Bilzen
Mosen Jean dagloner, 60 jaar oud, wonende te Bilzen
Thewissen Paes bakker, 54 jaar oud, wonende te Bilzen

298 25/08/1817 44

familieraad ter vervanging van de bestaande curator, Antoine Cox, 
dagloner, wonende te Grote-Spouwen, aangeduid via akte van het 
vredegerecht van Bilzen op 06/09/1816, die aangeeft dat de 
goederen onder curatele te ver van hem verwijderd zijn om zijn 
functie naar behoren te vervullen

Menten Martin van Alt-Hoeselt, afwezig en onder curatele

Familieraad:

Hellinx André
landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt, kozijn van 
moederszijde

Meers Jean
landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt, kozijn van 
moederszijde

Wijnands Gilles

landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt, vriend bij 
gebrek aan een derde familielid van 
moederszijde, curator

Milissen Lambert

landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt, buur en 
vriend bij gebrek aan familieleden van 
vaderskant

Milissen Jean

landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt, buur en 
vriend bij gebrek aan familieleden van 
vaderskant

Mulkens Libert

landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt, buur en 
vriend bij gebrek aan familieleden van 
vaderskant



299 25/08/1817 44

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
teruggave van de verkoopsom van een gekochte koe met 
verborgen gebreken [sinds de aankoop wenst de koe niets te eten 
en heeft ze continue diarree]

Gielen Antoine
knecht bij Mr. De Broukmans, wonende te 
Hoeselt

Nijs Guillaume landbouwer, wonende te Bilzen
Nilissen Marie echtgenote van Guillaume Nijs

300 02/09/1817 44

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
terugbetaling van een som geleend geld, voor achterstallig loon 
ten tijde dat Ide Posen voor de gedaagde gewerkt heeft als 
dienstmeid, voor achterstallige renten, voor het wegnemen van 
klaver op het perceel van de eisers, voor de teruggave van 
weggenomen hooi, voor de ontruiming uit een huis in bezit van 
Roland Posen en Gerard Hardy, waarin de gedaagde woont zonder 
huur te betalen

Driesen Jean landbouwer, wonende te Grote-Spouwen
Posen Ide echtgenote van Jean Driesen

Keunen Louis schoenmaker, wonende te Grote-Spouwen

301 05/09/1817 44
vonnis bij verstek over een openstaande rekening van verkochte 
bomen in de loop van maart 1817

Hendrix Mathieu landbouwer, wonende te Genk

Gommers Herman
landbouwer, wonende te Zutendaal, niet 
opgedaagd voor de zitting

302 19/09/1817 44
vonnis bij verstek over een deel klaver op een weide te 
Munsterbilzen

Lux Corneille Martin eigenaar, wonende te Munsterbilzen

Linmans Jean
landbouwer, wonende te Zutendaal, niet 
opgedaagd voor de zitting



303 26/09/1817 44

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
openstaande rekeningen van aardappelen, hooi, stro; voor geld 
voor de eiser bestemd van Cristine Schrijvers van Papendaal, maar 
dat gedaagde bij zich heeft gehouden; voor de kar gekocht op de 
publieke verkoop van wijlen de eiser zijn vader, Guillaume 
Schauteden; voor de teruggave van een ploeg en voor de staat van 
de mesthoop tijdens het vertrek van de eiser naar Hechtel

Schauteden Jean
knecht bij Mr. Heysdener (?) te Hechtel in het 
kanton Peer

Cops Pierre landbouwer, wonende te Bessemer

305 03/10/1817 44

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
wegneming van aardappelen op een perceel van de eiser in de 
maand september 

Schoenmakers Jean klompenmaker, wonende te Eigenbilzen

Schoenmakers Jacques dagloner, wonende te Eigenbilzen

306 24/10/1817 44

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige pacht van een perceel gelegen op het poortveld te 
Kleine-Spouwen en een aan de Linderhaeghkens en van een 
perceel te Waltwilder, blijkens een pachtcontract verleden voor 
notaris Pasque te Bilzen op 4 april 1815

Baerten Paul Henri
ontvanger van het Centraal Bureau van 
Weldadigheid van Bilzen

Stevens Corneille landbouwer, wonende te Amelsdorp

307 10/11/1817 44

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige intresten op een rente, oorspronkelijk aangegaan in 
het jaar 1732

Beckers Jean Lambert Joseph
advocaat bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt en er wonende

Beckers Jean Nicolas rentenier, wonende te Bilzen



Beckers
Guillaume Joseph 
Eustache rentenier, wonende te Bilzen

Beckers Henriette Lucie
weduwe Schorpion, rentenierster, wonende te 
Bilzen

[allen erfgenamen van Henri Cristophe Beckers, 
bij leven dokter te Bilzen en er overleden]

Stalens Arnould wever, wonende te Hoeselt in het Brouck

308 10/11/1817 44
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige pacht van een weide te Waltwilder

Beckers Jean Lambert Joseph
advocaat bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt en er wonende

Beckers Jean Nicolas rentenier, wonende te Bilzen

Beckers
Guillaume Joseph 
Eustache rentenier, wonende te Bilzen

Beckers Henriette Lucie
weduwe Schorpion, rentenierster, wonende te 
Bilzen

[allen erfgenamen van Henri Cristophe Beckers, 
bij leven dokter te Bilzen en er overleden]

Stevens Corneil landbouwer, wonende te Amelsdorp

309 14/11/1817 44

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
openstaande rekeningen van gekochte goederen op verschillende 
openbare verkopen

Hechtermans Henri Edmond

notaris, wonende te Munsterbilzen, als borg 
voor de publike verkoop van de meubelen van 
Francois Smits op 24/01/1816,  die van Gertrud 
Leemans van Genk van 06/03/1816 en die van 
de erfgenamen Vandersmid (?) van Zutendaal 
van 14/03/1816

Schaberghs Martin landbouwer, wonende te Camerlo



310 21/11/1817 44

tussentijds vonnis over de waterhuishouding van de beek de 
Stiemere waarlangs de weides van de eiser en de gedaagde langs 
liggen en aankondiging van een plaatsbezoek door de vrederechter

Willems Jean landbouwer, wonende te Genk
Willems Corneil vertegenwoordigt Jean Willems

Reemans Jean landbouwer, wonende te Genk

311 05/12/1817 44

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
wijlen Jean Sillen, 14 en een half jaar geleden te Munsterbilzen 
overleden, en van Landrade Lambrechts, herbergierster, wonende 
te Munsterbilzen. Landrade Lambrechts, de moeder van de 
kinderen, toonde ook een schuldbewijs van 556 gulden voor 
uitzonderlijke kosten ten gevolge van een koorts waaraan zij en 
haar 4 kinderen de hele zomer geleden hebben en waarbij de 
oudste zoon, de kostwinner, aan bezweken is. Ze krijgt van de 
familieraad toestemming tot verkoop van enkele percelen grond 
ter delging van die schuld.

Sillen Jean minderjarige zoon, 20 jaar oud

Sillen Elisabeth minderjarige dochter, 16 en een half jaar oud
Sillen Louis minderjarige zoon, 14 jaar oud

Familieraad:

Sillen Laurent
landbouwer, oom van vaderszijde, wonende te 
Munsterbilzen, toeziende voogd

Sillen Francois
landbouwer, oom van vaderszijde, wonende te 
Munsterbilzen

Broux Pierre

aangetrouwde oom van vaderszijde als 
echtgenoot van Marie Sillen, wonende te 
Munsterbilzen

Lambrechts Jean
pachter, oom van moederszijde, wonende te 
Vliermaal

Lambrechts Corneille
oom van moederszijde, wonende te 
Wintershoven



Lambrechts Gilles oom van moederszijde, wonende te Kortessem

312 05/12/1817 44 vonnis over achterstallige pacht
Brauwers Marie Agnes voormalige religieuse, wonende te Bilzen

Schils Jean landbouwer, wonende te Bilzen

313 12/12/1817 44

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
ontruiming van gepachte percelen en een huis te Terboekt 
vanwege niet-betaling

Hendrix Mathieu landbouwer, wonende te Genk

Steegmans Hubert landbouwer, wonende te Terboekt bij Genk

314 15/12/1817 44

eedaflegging als deskundige op vraag van de erfgenamen ter 
schatting van de goederen nagelaten door Jean Henry Ploem en 
Marie Elisabeth Blijvoedt

Pasque Jacques Henri eigenaar, wonende te Bilzen, deskundige

erfgenamen:

Ploem Jean Henry griffier van de politierechtbank te Maastricht

Ploem
Marie Henriette 
Elisabeth rentenierster, wonende te Maastricht

Nierstrasz Henri

militaire auditeur en notaris, gevolmachtigde 
van Barthelemi Eloi Briereau en zijn echtgenote 
Marie Anne Félicité Ploem

Jisé (?) Airraz (?) Jean Augustin Paul
gevolmachtigde voor Jean Pierre Ubaghs en zijn 
echtgenote Marie Gertrude Ploem

315 19/12/1817 44
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige intresten op een rente

Baerten Paul Henri

als ontvanger van het Centraal Bureau van 
Weldadigheid van het kanton Bilzen, eigenaar, 
wonende te Bilzen



Sillen Mathieu

dagloner, wonende te Munsterbilzen, mede-
erfgenaam van wijlen Jean van Herle en mede-
schuldenaar

Coninx Jean

dagloner, wonende te Munsterbilzen, mede-
erfgenaam van wijlen Jean van Herle en mede-
schuldenaar

Van Herle Marguerite

dagloonster, wonende te Munsterbilzen, mede-
erfgenaam van wijlen Jean van Herle en mede-
schuldenaar

316 20/01/1818 45 eedaflegging als veldwachter te Genk

Wolfs Martin
dagloner, wonende te Genk, aangesteld tot 
veldwachter van Genk

317 20/01/1818 45

vonnis over de bedreigingen geuit door de gedaagde in de herberg 
van Jean Mosen te Hoeselt op 11/01/1818 om 19u en boete van 1 
frank voor de gedaagde

Jehaes Francois landbouwer, wonende te Hoeselt

Moren Libert
schrijnwerkersgast, wonende bij Mr. Somers te 
Hoeselt

Getuigen:

Pitjou Jean

boerenknecht op het pachthof van Grote-
Bivelen en er wonende; verklaart dat Jehaes aan 
het kaarten was in de herberg en dat Libert 
Moren zonder waarschuwing hard op de tafel 
klopte, hem uitschold voor nietsnut en dat ze 
vervolgens uit elkaar gehaald zijn

Distels Jean
landbouwer, wonende te Hoeselt, 47 jaar oud; 
zelfde verklaring

318 23/01/1818 45

verzoening over de openstaande rekening van aangekochte witte 
bomen op de openbare verkoop van Mr. Brouckmans van Hoeselt 
op 11/01/1814

Hechtermans Henricus Edmondus notaris, wonende te Munsterbilzen



Boelen Lambert klompenmaker, wonende te Lethen bij Bilzen

319 30/01/1818 45
vonnis over achterstallige pacht van een perceel op de Grutelberg 
en op het Linderpatje bij Waltwilder

Lofer Jean Guillaume rentenier, wonende te Tongeren
Vanderijt Materne advocaat, wonende te Tongeren

Wijnen Jean landbouwer, wonende te Waltwilder

320 20/02/1818 45

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de mindrjarige 
kinderen van Henri Ramakers, 1 jaar geleden overleden, en van 
Marguerite Daerden, deze maand te Bilzen overleden

Castermans Gijsbert

slager, aangetrouwde oom van vaderszijde als 
echtgenoot van Catharine Ramakers, wonende 
te Bilzen, voogd

Van de Laar Etienne

schrijnwerker, aangetrouwde kozijn van 
vaderszijde als echtgenoot van Marie Catharine 
[Ramakers], wonende te Bilzen

Ramakers Jean
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Bilzen

Daerden Gijsbert
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Berg bij Tongeren

Daerden Barthelemi
dagloner, oom van moederszijde, wonende te 
Berg bij Tongeren, toeziende voogd

Brulinx Pierre

dagloner, aangetrouwde oom van moederszijde 
als echtgenoot van Jeanne Daerden, wonende 
te Membruggen

321 24/02/1818 45
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige pacht van een perceel te Hoeselt

Weustenrade Antoine Servais gevolmachtigde
Van Gulpen Nicolas rentenier, wonende te Maastricht

Slechten Arnould landbouwer, wonende te Hoeselt



322 24/02/1818 45

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor vervallen 
intresten op een rente, verleden voor notaris Frederix op 
17/03/1795

Daemen Thomas herbergier, wonende te Maastricht
Thans André bakker, wonende te Maastricht
Thijs André bakker, wonende te Maastricht
Gielen Pierre landbouwer, wonende te Maastricht
Gielen Michel landbouwer, wonende te Maastricht

[bovenstaande personen zijn erfgenamen van 
wijlen Lambert Jans, herbergier te Maastricht]

Weustenrade Antoine Servais
advocaat, wonende te Maastricht, 
gevolmachtigde voor bovenstaande erfgenamen

Jans (de oude) Lambert landbouwer, wonende te Veldwezelt

323 27/02/1818 45

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
wijlen Jean Coopmans, 11 jaar geleden te Eigenbilzen overleden, 
en van Ide Bastiaens, wonende te Eigenbilzen

Coopmans Marie minderjarige dochter, 17 jaar oud
Coopmans Catharine minderjarige dochter, 14 jaar oud
Coopmans Jean minderjarige zoon, 12 jaar oud

Familieraad:

Coopmans Michel
schrijnwerker, oom van vaderszijde, wonende te 
Waltwilder

Vrancken Jean
wagenmaker, grootoom van vaderszijde, 
wonende te Eigenbilzen, toeziende voogd

Brepoels Martin
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Eigenbilzen

Gerards Jean

aangetrouwde oom van moederszijde als 
echtgenoot van Marie Bastiaens, wonende te 
Hoelbeek

Sals Thomas
dagloner, kozijn van moederszijde, wonende te 
Hoelbeek

Nelissen Laurent
landbouwer, vriend bij gebrek aan een 6de 
familielid, wonende te Kesselt



324 01/03/1818 45

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
wijlen Jean Schraets, bij leven herbergier te Bilzen, 4 jaar geleden 
te Bilzen overleden, en van Gertrude Lambrechts, herbergierster, 
wonende te Bilzen. Een rente van 1000 gulden met 50 gulden 
jaarlijkse intrest werd notarieel verleden te Maastricht op 14 
Floréal jaar IX ten gunste van de erfgenamen Baerten te Bilzen; Die 
1000 gulden was de prijs van een huis op de Rue du Pont te Bilzen, 
dichtbij de molen, waarin Laurent Collas en zijn echtgenote 
Elisabeth Schraets in wonen. De stallen, de schuur en de staat van 
het huis maken de plaats onbewoonbaar. De wijlen grootvader van 
de kinderen, Lambert Schraets, stond met verschillende panden 
borg voor dit kapitaal. Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Maastricht wordt de terugbetaling van het kapitaal en de 
achterstallige intresten bevolen. Er wordt aangeraden het huis en 
enkele percelen te verkopen. De familieraad stemt toe.

Schraets Marie minderjarige dochter, 12 jaar oud
Schraets Jean minderjarige zoon, 9 jaar oud

Familieraad:

Thijs Hubert
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Bilzen, toeziende voogd

Compeer Guillaume
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Bilzen

Vreven Etienne
koopman, oom van vaderszijde, wonende te 
Bilzen

Lambrechts George
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Bilzen

Palmars Guillaume

landbouwer, aangetrouwde oom van 
moederszijde als echtgenoot van Jeanne 
Lambrechts, wonende te Bilzen

Minnaers Henri
vriend bij gebrek aan een 3de familielid van 
moederszijde, wonende te Bilzen



325 06/03/1818 45

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor het bezit 
van de onroerende goederen van wijlen Gertrude Cuenen, 
goederen afkomende van de eiseres en haar wijlen echtgenoot als 
ouders van Gertrude

Thijsen Cornelie
weduwe van Guillaume Caenen (verder in akte 
staat Cuenen en Ceunen), zonder beroep

Lousberghs J.G.J.
voormalig notaris, wonende te Bilzen, 
gevolmachtigde van C. Thijsen

Leisen Jean

weduwnaar van Gertrude Cuenen, landbouwer, 
wonende te Grote-Spouwen; de eiseres is zijn 
schoonmoeder

326 06/03/1818 45

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
teruggave van geleend geld, voor de kwitantie van het pachtgeld 
voor Mr. Coopman, voor een staat van de granenoogst waarvan de 
eiseres recht had op de helft

Swennen Lucie
weduwe van Pierre Caenen, landbouwster, 
wonende te Veldwezelt

Caenen Pierre landbouwer, wonende te Veldwezelt

327 24/03/1818 45

verklaring wie de enige kinderen en erfgenamen van wijlen Jean 
Cretien Hechtermans zijn en die de enige begunstigden zijn van 
gelden van een terugstorting van een borg door de Amortisatiekas 
van de voormalige Franse overheid

Barthels
Guillaume Joseph 
Antoine advocaat, wonende te Bilzen

Baerten Martin
ontvanger van de directe belastingen, wonende 
te Bilzen

Schorpion Lambert Jean officier de santé, wonende te Bilzen
Kellens Henri brouwer, wonende te Bilzen

[NOTA: bovenstaande personen leggen de 
verklaring af met betrekking tot de 
onderstaande personen]



Hechtermans
Ide Marguerite 
Arnoldine

kind van wijlen Jean Cretien Hechtermans, 
overleden te Bilzen, en van Marie Barbe 
Bellefroid, koopvrouw, wonende te Bilzen

Hechtermans
Marie Marguerite 
Eleonore

kind van wijlen Jean Cretien Hechtermans, 
overleden te Bilzen, en van Marie Barbe 
Bellefroid, koopvrouw, wonende te Bilzen

Hechtermans Paschal Hubert

kind van wijlen Jean Cretien Hechtermans, 
overleden te Bilzen, en van Marie Barbe 
Bellefroid, koopvrouw, wonende te Bilzen

Hechtermans Jacques Edmond

kind van wijlen Jean Cretien Hechtermans, 
overleden te Bilzen, en van Marie Barbe 
Bellefroid, koopvrouw, wonende te Bilzen

Hechtermans Cristine Hubertine

kind van wijlen Jean Cretien Hechtermans, 
overleden te Bilzen, en van Marie Barbe 
Bellefroid, koopvrouw, wonende te Bilzen

331 30/03/1818 45

vervanging van de voogd van de minderjarige kinderen van wijlen 
Remis Delait, vermoord te Veldwezelt 9 jaar geleden, en van 
Agathe Janssens, 16 jaar geleden overleden. Mathieu Jans, de 
voogd die zijn functie neerlegt, verhuist van Lanaken naar Boxtel 
en kan zijn functie niet naar behoren meer uitvoeren vanwege de 
verre afstand.

Delait Cornelie minderjarige dochter, 16 jaar oud
Delait Corneille minderjarige zoon, 15 jaar oud

Familieraad:

Swennen René
oom van moederszijde, wonende te Veldwezelt, 
voogd

Geelen Michel
maire van Veldwezelt, vriend, wonende te 
Veldwezelt

Paulussen Jean
kozijn van moederszijde, wonende te 
Veldwezelt



Paulussen Theodore
kozijn van moederszijde, wonende te 
Veldwezelt

Ghijsen Pierre dagloner, vriend, wonende te Veldwezelt

Jans Lambert landbouwer, vriend, wonende te Veldwezelt

332 03/04/1818 45

verzoening over de verdeling van de nalatenschap van wijlen 
Arnould Biesmans, vader van beide partijen en over het te geven 
rekenschap over een partij verkochte schapen door de gedaagde

Biesmans Arnould landbouwer, wonende te Grote-Spouwen

Biesmans Mathieu landbouwer, wonende te Grote-Spouwen

333 17/04/1818 45

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
wijlen Jean Stijfkens, 1 jaar geleden te Zutendaal overleden, en van 
Anne Catharine Martens, landbouwster, wonende te Zutendaal

Steijfkens Gerard
minderjarige zoon, 5 jaar oud, tweelingsbroer 
van Marie

Stijfkens Marie
minderjarige zoon, 5 jaar oud, tweelingszus van 
Gerard

Familieraad:

Stijfkens Henri
landbouwer, oom van vaderszijde, wonende te 
Genk, toeziende voogd

Stijfkens Lambert
landbouwer, oom van vaderszijde, wonende te 
Genk

Wolffs Martin
landbouwer, vriend bij gebrek aan een derde 
familielid van vaderszijde, wonende te Genk

Martens Gerard
landbouwer, grootvader van moederszijde, 
wonende te Zutendaal

Oyen Pierre
landbouwer, aangetrouwde oom van 
moederszijde, wonende te Zutendaal

Wils Jacques

landbouwer, wonende te Zutendaal, vriend bij 
gebrek aan een derde familielid van 
moederszijde



334 17/04/1818 45
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor een 
openstaande rekening van verkocht linnen op 5 mei 1815

Fraikin Nicolas landbouwer, wonende te Bitsingen

Joostens Jean Francois
rentenier, wonende te Bilzen, gevolmachtigde 
voor N. Fraikin

Wolfs Martin landbouwer, wonende te Genk

335 17/04/1818 45

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
ontruiming van een perceel te Veldwezelt gekend onder de naam 
'achter Caenen'

Habets Jean
brouwer en landbouwer, wonende te 
Maastricht

Lenoir Mr.
advocaat, wonende te Maastricht, 
gevolmachtigde voor J. Habets

Kerkhofs Jean landbouwer, wonende te Veldwezelt

336 24/04/1818 45

akte van bekendheid van de geboorte van Marie Leenaers, wettige 
dochter van wijlen Bernard Lenaers en diens 2de echtgenote Anne 
Schols, geboren te Alt-Hoeselt op 10/04/1801, maar niet 
ingeschreven in de burgerlijke stand. De getuigen verklaarden dit, 
omdat Bernard Lenaers overleden was en de dochter  voor de 
nalatenschap een bewijs moest voorleggen dat het haar vader 
betrof. De getuigen verklaren eveneens dat er nog een 2de 
erfgenaam is, namelijk Nicolas Leenaers, geboren uit het eerste 
huwelijk van Bernard Leenaers met Marie Voncken.

Leenaers Marie dochter van Bernard Leenaers

Leenaers Nicolas
zoon van Bernard Leenaers en halfbroer van 
Marie Leenaers 

Getuigen:
Beerden Wijnand landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt
Snellinx Thomas landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt
Philips Arnould landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt
Beerden Henri landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt



Buckinghs Jean landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt
Wijnands Nicolas landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt
Noben Arnould landbouwer, wonende te Alt-Hoeselt

337 24/04/1818 45

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige dochter van 
wijlen Bernard Leenaers, overleden in februari (?) laatstleden, en 
van Anna Schols, wonende te Alt-Hoeselt

Lenaers Marie minderjarige dochter, 17 jaar oud

Familieraad:

Lenaers Nicolas landbouwer, halfbroer, wonende te Alt-Hoeselt

Pellaers Jean
knecht, oom van vaderszijde, wonende in de 
molen van Alt-Hoeselt

Van Geleen Pierre
kleermaker, oom van vaderszijde, wonende te 
Alt-Hoeselt, toeziende voogd

Schols André
vicaris, oom van moederszijde, wonende te 's-
Herenelderen

Schols Henri
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te 's-Herenelderen

Buckighs Gerard landbouwer, kozijn, wonende te Alt-Hoeselt

338 01/05/1818 45

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
dochter van wijlen Guillaume Willems, 10 jaar te Genk overleden, 
en van Catharine Bormans, 12 jaar geleden overleden

Willem Elisabeth minderjarige dochter, 13 jaar oud

Familieraad:

Bormans Martin
landbouwer, wonende te Genk, oom van 
moederszijde

Schuurmans Henri
landbouwer, wonende te Opglabbeek, kozijn 
van vaderszijde

Uyt de Steege Gerard
landbouwer, wonende te Genk, kozijn van 
moederszijde; handtekent met " In de Steege"

Reemans Jean
landbouwer, wonende te Genk, kozijn van 
moederszijde, voogd



Box Guillaume
landbouwer, wonende te Genk, buurman, 
toeziende voogd

Paulussen Pierre landbouwer, wonende te Genk, buurman

339 01/05/1818 45

aanstelling curator voor Jean Bormans, zoon van wijlen Pierre 
Bormans en Elisabeth Bollen, bij leven landbouwers te Genk. Sinds 
dat Jean Bormans 14 jaar geleden het Franse leger vervoegd heeft, 
is niets meer van hem vernomen. Nu dat zijn moeder Elisabeth 
Bollen op 24 april overleden is, komt hem 1/4 van haar 
nalatenschap toe.

Familieraad:

Uyt de Steege Gerard landbouwer, wonende te Genk, achterneef

Reemans Jean

landbouwer, wonende te Genk, aangetrouwde 
kozijn van moederszijde als echtgenoot van 
Cristine Bollen, curator

Schuurmans Henri
landbouwer, wonende te Genk, kozijn van 
vaderszijde

Box Guillaume
landbouwer, wonende te Genk, vriend en 
buurman

Paulussen Pierre
landbouwer, wonende te Genk, vriend en 
buurman

Lieben René
landbouwer, wonende te Genk, vriend en 
buurman

340 01/05/1818 45
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
terugbetaling van een rente aan de erfgenamen van B. Aelders

Aelders Barthelemi Emanuel pastoor, wonende te Peer
Aelders Theodore goudsmid, wonende te Peer
Aelders Francois muzikant (musicien), wonende te Peer
Aelders Cecile voormalige religieuze, wonende te Peer

[NOTA: bovenstaande personen zijn de 
kinderen van wijlen Francois Aelders, erfgenaam 
van wijlen B. Aelders, bij leven pastoor van 
Kuttekoven]



Proesmans J.W.
particulier, wonende te Borgloon, 
gevolmachtigde van de bovenstaande eisers

Thijs Marie Catharine
weduwe van Servais Clerx, eigenares, wonende 
op de hof van Grote-Bivelen

Clerx Elisabeth schoonzus van M.C. Thijs
[de gedaagde partij vertegenwoordigt de 
erfgenamen van wijlen J. Clerx, bij leven pastoor 
van Kuttekoven]

341 02/05/1818 45

zegellegging op het sterfhuis van Charles Barthelemi Fissé, dokter, 
wonende te Hostaert bij Munsterbilzen. De dokter was volgens zijn 
echtgenote de dag ervoor, op 1 mei, om 20u30 thuis overleden

Vliegen Marie Ide
echtgenote van de overledene, had het 
vredegerecht onmiddellijk ingelicht

342 04/05/1818 45

familieraad ter deliberatie van hoge kosten vanwege hoge kosten 
van mutatierechten, te betalen aan het bureau van de Registratie 
van Bilzen. Om deze kosten te dekken krijgt de voogd toestemming 
tot de verkoop van enkele percelen te Spurk, in eigendom van de 
minderjarige kinderen van wijlen René Bosch, bij leven landbouwer 
te Spurk, en Elisabeth Germée, landbouwster te Spurk [zie ook akte 
355 van 08/06/1818]

Bosch Wirik minderjarige zoon, 13 jaar oud
Bosch Jean minderjarige zoon, 9 jaar oud
Bosch Lambert minderjarige zoon, 7 jaar oud
Bosch Pierre minderjarige zoon, 4 jaar oud

Familieraad:

Colis Jacques
koster van de kerk van Bilzen, oom van 
vaderszijde en voogd, wonende te Bilzen

Van Gertruyen Lambert
knecht, halfoom van vaderszijde, wonende te 
Bilzen

Lunskens Jean Joseph

gerechtdeurwaarder van het vredegerecht van 
Bilzen, als buurman en vriend, wonende te 
Bilzen



Germée Henri
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Bilzen

Germée Jean  
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Bilzen

Germée Simon
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Bilzen

343 08/05/1818 45

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
wijlen Henri Wils, 4 jaar geleden overleden, en van Marie 
Catharine Willen, landbouwster, wonende te Bilzen. De weduwe 
toont aan de familieraad ook documenten die aantonen dat zij en 
haar kinderen enorme schulden hebben ten opzichte van de 
kerkfabriek van Bilzen (achterstallige pacht) en andere schulden 
aan particulieren. De schulden komen door de medische kosten 
voor haar wijlen echtgenoot en het verlies van een deel van het 
vee. Zij en de toeziende voogd krijgen toestemming om enkele 
percelen uit de nalatenschap publiekelijk te laten verkopen.

Wils Jean minderjarige zoon, 18 jaar oud
Wils Charles minderjarige zoon, 16 jaar oud
Wils Henri minderjarige zoon, 14 jaar oud
Wils Martin minderjarige zoon, 12 jaar oud
Wils Jeanne minderjarige dochter, 11 jaar oud
Wils Anne Gertrude minderjarige dochter, 9 jaar oud
Wils Anne Marie minderjarige dochter, 6 jaar oud
Wils Francois minderjarige zoon, 3 jaar oud

Familieraad:

Joost Jean
kuiper, wonende te Eigenbilzen, kozijn van 
vaderszijde

Thijs Louis
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Bilzen

Stevens Henri
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Diepenbeek

Stas Arnould oom van moederszijde, wonende te Diepenbeek



Hollands Jean

landbouwer, aangetrouwde oom van 
vaderszijde als echtgenoot van Anne Marie Wils, 
wonende te Hoeselt, toeziende voogd

Lourent (?) Jean landbouwer, wonende te Bilzen, vriend

346 15/05/1818 45

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Charles Barthelemi Fisse, bij leven dokter, op 1 
mei overleden, en van Marie Catharine Brouwers, overleden te 
Munsterbilzen op 02/07/1814

Fisse
Joseph Laurent 
Athanase minderjarige zoon, 20 en een half jaar oud

Fisse
Ferdinand Thomas 
Jean minderjarige zoon, 19 jaar oud

Familieraad:

Fisse Louis Pierre André
dokter, wonende te Rekem, meerderjarige 
broer, voogd

Graven Guillaume
particulier, als echtgenoot van Marie Catharine 
Fisse, schoonzoon tav de overleden ouders

Plees Arnould
vicaris, wonende te Bilzen, vriend, toeziende 
voogd

Joostens Jean Francois rentenier, wonende te Bilzen, vriend
Lambrechts Jean Guillaume rentenier, wonende te Bilzen, vriend

Hechtermans Henri Edmond notaris, wonende te Munsterbilzen, vriend

347 16/05/1818 45

familieraad ter emanicpatie van de minderjarigen en tegelijkertijd 
aanstelling van een curator voor diezelfde minderjarige zonen van 
wijlen Charles Barthelemi Fisse, bij leven dokter, op 1 mei 
overleden, en van Marie Catharine Brouwers, overleden te 
Munsterbilzen op 02/07/1814 

Fisse
Joseph Laurent 
Athanase minderjarige zoon, 20 en een half jaar oud

Fisse
Ferdinand Thomas 
Jean minderjarige zoon, 19 jaar oud



Familieraad:

Fisse Louis Pierre André
dokter, wonende te Rekem, meerderjarige 
broer, voogd en curator

Graven Guillaume

particulier, als echtgenoot van Marie Catharine 
Fisse, schoonzoon (tov van de overleden 
ouders)

Plees Arnould
vicaris, wonende te Bilzen, vriend, toeziende 
voogd

Joostens Jean Francois rentenier, wonende te Bilzen, vriend
Lambrechts Jean Guillaume rentenier, wonende te Bilzen, vriend

Hechtermans Henri Edmond notaris, wonende te Munsterbilzen, vriend

348 19/05/1818 45
opheffing zegellegging van het sterfhuis van wijlen Charles 
Barthelemi Fisse, bij leven dokter te Munsterbilzen

Fisse Louis Pierre André dokter, wonende te Rekem, meerderjarige zoon
Fisse Charles Barthelemi rentenier, wonende te Luik

Graven Guillaume
particulier als echtgenoot van Marie Catharine 
Fisse, wonende te Munsterbilzen

Fisse
Joseph Laurent 
Athanase geëmancipeerde zoon

Fisse
Ferdinand Thomas 
Jean geëmancipeerde zoon

[allen erfgenamen van de overledene]

351 22/05/1818 45

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Laurent Weyen, bij leven landbouwer te 
Zutendaal en er overleden op 18/05/1818, en van Marie Reemans, 
3 jaar geleden overleden

Weyen Barthelemi minderjarige zoon, 14 jaar oud
Weyen Anne Marie minderjarige dochter, 12 jaar oud
Weyen Theodore minderjarige zoon, 10 jaar oud

Familieraad:



Menten Jean

aangetrouwde oom van vaderszijde als 
echtgenoot van Elisabeth Weyen, landbouwer, 
wonende te Zutendaal, voogd

Weyen Barthelemi
kozijn van vaderszijde, landbouwer, wonende te 
Zutendaal

Saekers Laurent
kozijn van vaderszijde, landbouwer, wonende te 
Zutendaal

Reemans Pierre
oom van moederszijde, wagenmaker, wonende 
te Genk, toeziende voogd

Roemans Pierre

aangetrouwde oom van moederszijde als 
echtgenoot van Marie Helene Geurts, wonende 
te Genk

Geurts Hubert
oom van moederszijde, landbouwer, wonende 
te Genk

355 08/06/1818 45

familieraad op vraag van de voogd van de kinderen, Jacques Colis 
om enkele percelen te verkopen, omdat hij als voogd van de 
kinderen voor het gerecht gedaagd wordt vanwege te betalen 
mutatierechten aan het Registratiekantoor van Bilzen voor 
percelen bij leven geschonken door Henri Lenaers van Gors-
Opleeuw. De moeder van de kinderen heeft haar voogdij verloren, 
omdat ze de familieraad niet heeft ingelicht over haar tweede 
huwelijk. [zie ook akte 342 van 04/05/1818]

Bosch Wirik minderjarige zoon, 13 jaar oud
Bosch Jean minderjarige zoon, 9 jaar oud
Bosch Lambert minderjarige zoon, 7 jaar oud
Bosch Pierre minderjarige zoon, 4 jaar oud

Familieraad:

Van Gertruyen Lambert
knecht, halfoom van vaderszijde, wonende te 
Bilzen

Lunskens Jean Joseph
gerechtdeurwaarder van het vredegerecht van 
Bilzen, als vriend, wonende te Bilzen

Germée Henri
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Bilzen



Germée Jean  
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Bilzen

Germée Simon
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Bilzen

Castermans Jean buurman, wonende te Bilzen

357 12/06/1818 45

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
Jean Cleuren, landbouwer te Bilzen, en van wijlen Elisabeth 
Maurissen, op 15/08/1814 te Bilzen overleden

Cleuren Elisabeth minderjarige dochter, 9 jaar oud
Cleuren Pierre minderjarige zoon, 7 jaar oud
Cleuren Jean minderjarige zoon, 6 jaar oud

Familieraad:

Gielen Arnould

landbouwer, wonende te Veldwezelt, 
aangetrouwde oom van vaderszijde als 
echtgenoot van Gertrude Cleuren

Hauben Leonard

landbouwer, wonende te Tongeren, 
aangetrouwde oom van vaderszijde als 
echtgenoot van Aldegonde Cleuren

Compeer Jean
landbouwer, halfgrootoom van vaderszijde, 
wonende te Bilzen

Maurissen Herman
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Bilzen

Bosch Jean
timmerman, kozijn van moederszijde, wonende 
te Bilzen, toeziende voogd

Sillen Laurens
landbouwer, wonende te Munsterbilzen, kozijn 
van moederszijde

358 23/06/1818 45

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
wijlen Guillaume Mevissen, in november laatstleden te Waltwilder 
overleden, en van Elisabeth Wagemans, landbouwster wonende te 
Waltwilder. De moeder brengt aan dat ze door schuldeisers van 
haar overleden man wordt achtervolgd en dat de schulden 1,5 keer 
zo groot zijn als de inkomsten van de nalatenschap en dat de 
nalatenschap best verworpen wordt. De familieraad stemt hiermee 
in.



Mevissen Elisabeth minderjarige dochter, 7 jaar oud
Mevissen Stanislas minderjarige zoon, 3 en een half jaar oud

Familieraad:

Wagemans René

landbouwer, wonende te Munsterbilzen, 
grootoom van moederszijde, toeziende voogd 
[verder in de akte staat dat hij zoon is van 
Stanislas en oom en niet grootoom?]

Wagemans Lambert
landbouwer, wonende te Waltwilder, oom van 
moederszijde

Wagemans Stanislas
landbouwer, wonende te Waltwilder, 
grootvader van moederszijde

Ramakers Guillaume

landbouwer, wonende te Waltwilder, 
aangetrouwde oom van vaderszijde als 
echtgenoot van Marie Jorissen

Mevissen Paschal
landbouwer, wonende te Waltwilder, oom van 
vaderszijde

Thewissen Hubert
landbouwer, wonende te Waltwilder, kozijn van 
vaderszijde

2 28/07/1818 45

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige intresten op een rente, verleden voor notaris 
Hechtermans, voormalig notaris te Bilzen op 04/11/1791 en in het 
hypotheekregister van Maastricht ingeschreven op 13/12/1817 en 
dus geaffecteerd op een onroerend goed [de verdedigende partij 
zegt de wei gekocht te hebben met expliciete garantie vrij van 
lasten te zijn en de verkoopsakte werd verleden voor notaris 
Barthels te Tongeren op 21/05/1807. Anna Bollen wist niets van 
een rente]

Royer Lambert landbouwer, wonende te Munsterbilzen

Bollen Anne
weduwe van Gerard Brepoels, landbouwster, 
wonende te Bilzen



Slegten Arnould

verkoper van de weide destijds; zegt dat 
inderdaad de weide belast was met een rente, 
belooft de weduwe Brepoels te vergoeden 
[maakt voor de eiser geen verschil]

3 03/08/1818 45

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
Guillaume Vandersmissen, schoenmaker, en van wijlen Mechtilde 
Berenbroux, 13 jaar geleden overleden. De vader van de kinderen 
verklaart een uitstaande schuld te hebben ten opzichte van de 
erfgenamen Vandermaesen van Tongeren over een erfrente die hij 
geërft heeft van wijlen zijn schoonvader. Om niet onteigend te 
worden, vraagt hij toestemming om een perceel te verkopen om 
de schuld te delgen, hetgeen toegestaan wordt

Vandersmissen Jacques minderjarige zoon, 17 jaar oud
Vandersmissen Marie minderjarige dochter, 14 jaar oud

Familieraad:

Vandersmissen Cretien
dagloner, wonende te Bilzen, oom van 
vaderszijde

Swerts Antoine

bakker, wonende te Bilzen, aangetrouwde oom 
van vaderszijde als echtgenoot van Marie 
Vandersmissen

Thijs Arnould
dagloner, wonende te Bilzen, kozijn van 
vaderszijde

Baerten Jean

landbouwer, wonende te Bilzen, aangetrouwde 
oom van moederszijde als echtgenoot van Anne 
Marie Berenbroux, toeziende voogd

Vreven Etienne koopman, wonende te Bilzen, vriend
Boelen Lambert herbergier, wonende te Bilzen, vriend

4 07/08/1818 45

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
terugbetaling van geleend geld, voor de te geven rekenschap over 
de graanvoorraad in 1809 toen de gedaagde op het pachthof 
kwam en voor de gebruikte hoeveelheid hooi datzelfde jaar



Swennen Lucie
weduwe van Pierre Caenen, landbouwster, 
wonende te Veldwezelt

Caenen Pierre landbouwer, wonende te Veldwezelt

5 07/08/1818 45

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
ontruiming van 5 roeden grond, volgens akte van permutatie 
verleden voor notaris Pasque op 26/01/1815, voor de betaling van 
1/5 van de pacht van het hof, voor terugbetaling van 
voorgeschoten rogge

Caenen Jean landbouwer, wonende te Veldwezelt

Caenen Pierre landbouwer, wonende te Veldwezelt

6 07/08/1818 45

aanstelling van een voogd en toeziende voogd voor de 
minderjarige dochter van Jean Theodore Devoet, op 11/04/1817 te 
Hoeselt overleden, en Elisabeth Hollands, 13 jaar geleden te 
Hoeselt overleden

Devoet Michele minderjarige dochter, 19 jaar oud

Familieraad:

Devoet Paul Amand
eigenaar, oom van vaderskant, wonende te 
Hoeselt

Devoet Guillaume

officier in dienst van zijne Majesteit, koning der 
Nederlanden, broer, in garnizoen te Brugge, 
momenteel gedomicilieerd te Rooi bij 
Neerrepen 

Devoet Pierre eigenaar, broer, wonende te Neerrepen, voogd

Van der Meer
Guillaume Joseph 
Gerard

rentenier, aangetrouwde neef van vaderskant 
als echtgenoot van Marie Therese Van den 
Bosch, wonende te Tongeren

Stas Jean Babtiste
rentenier, als echtgenoot van Marie Catharine 
Pauline Van den Bosch, wonende te Tongeren

Hollands Guillaume
oom van moederszijde, wonende te Hoeselt, 
toeziende voogd



7 17/08/1818 45

eedaflegging deskundige voor de schatting van de openstaande 
nalatenschap van wijlen Guillaume Mevissen, echtgenoot van 
Elisabeth Wagemans, de eerste overleden te Waltwilder, op 
voorspraak van de curator, aangesteld bij vonnis van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Maastricht op 15/07/1818

Ramakers Libert
landbouwer, maire adjoint van Waltwilder, 
curator

Mevissen Denis
landbouwer, wonende te Waltwilder, 
aangestelde deskundige

9 04/09/1818 45

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Lambert Jans, op 08/01/1805 te Eigenbilzen 
overleden, en van Helene Vranken, op 11/08/1818 overleden

Jans Guillaume minderjarige zoon, afwezig
Jans Agnes minderjarige dochter, 19 jaar oud
Jans Helene minderjarige dochter, 16 jaar oud

Familieraad:

Mosen Jean

aangetrouwde oom van vaderskant als 
weduwnaar van Elisabeth Jans, knecht, 
wonende te Mopertingen

Jans Mathieu
landbouwer, broer, wonende te Eigenbilzen, 
voogd

Mosen Lambert dagloner, wonende te Eigenbilzen

Franken (Vrancken) Francois
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Mopertingen, toeziende voogd

Vranken Jean
dagloner, kozijn van moederszijde, wonende te 
Mopertingen

Vranken Pierre
kozijn van moederszijde, wonende te 
Mopertingen

10 04/09/1818 45

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor nog te 
betalen geld van de verkoop van een huis een aanhangels te 
Sledderlo, bij akte verleden voor notaris Pasque te Bilzen op 
20/08/1810, en bij niet-betaling annulatie van de verkoop en 
teruggave van het goed



Cops Herman landbouwer, wonende te Zutendaal
Leenders Catharine echtgenote van Herman Cops

Lousberghs J.P.J.
voormalig notaris, wonende te Bilzen, 
gevolmachtigde voor de eisende partij

Smeets Francois landbouwer, wonende te Sledderlo bij Genk

11 09/09/1818 45

akte van bekendheid betreffende de geboorte van Isabelle Hensen, 
wonende te Gellik, dochter van wijlen Jean Hensen en Anne Bosch, 
beiden overleden te Mopertingen, bij gebrek aan registers van de 
burgerlijke stand voor het jaar 1798. De getuigen verklaren dat ze 
geboren is te Mopertingen op 01/06/1798.

Hensen Isabelle
ongehuwd, staat op het punt te huwen, 
wonende te Gellik

Getuigen:

Hensen Guillaume
landbouwer, 46 jaar oud, wonende te 
Mopertingen

Hensen Jean
landbouwer, 47 jaar oud, wonende te 
Mopertingen

Hensen Pierre
landbouwer, 37 jaar oud, wonende te 
Mopertingen

Van Sichen Hubert
landbouwer, 39 jaar oud, wonende te 
Mopertingen

Van Sichen Marie
huishoudster, echtgenote van Pierre Hensen, 37 
jaar oud, wonende te Mopertingen

Vrancken Ide
echtgenote van Guillaume Hensen, 46 jaar oud, 
wonende te Mopertingen

Van Weert Anne
huishoudster, echtgenote van Jean Hensen, 56 
jaar oud, wonende te Mopertingen

14 11/09/1818 45

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
kinderen van wijlen Theodore Smeets, overleden in de loop van 
augustus laatstleden, en van Marie Martens, 4 en een half jaar 
geleden



Smeets Antoine minderjarige zoon, 18 jaar oud
Smeets Theodore minderjarige zoon, 15 jaar oud

Familieraad:

Martens Antoine
landbouwer, wonende te Gellik, oom van 
moederszijde, voogd

Withofs Mathieu

landbouwer, wonende te Gellik, aangetrouwde 
oom van moederszijde als echtgenoot van 
Jeanne Martens

Martens Jean
landbouwer, wonende te Gellik, neef van 
moederszijde

Smeets Wijnand
landbouwer, wonende te Gellik, neef van 
vaderszijde, toeziende voogd

Christophes Leonard
landbouwer, wonende te Gellik, neef van 
vaderszijde

Smeets Wijnand landbouwer, wonende te Gellik, broer

19 27/10/1818 45

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
betaling van kosten als bewaardster van de spullen van de 
overledenen, dewelke op 07/03/1816 verzegeld werden

Barthels Jeanne Catharine ongehuwd, wonende te Tongeren

Bertrand Jean Ferdinand
advocaat, wonende te Tongeren, 
gevolmachtigde

Barthels Lambert Leonard Henri

griffier van het vredegerecht van Bilzen en er 
wonende, als voogd van de minderjarige 
kinderen van wijlen René Crétien Barthels, bij 
leven burgemeester van Tongeren, en van 
wijlen Dorothée Roymans

20 06/11/1818 45

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor het te 
geven rekenschap van inkomsten en uitgaven gedurende de 
periode van het voogdijschap over de eiser door de gedaagde

Martens Pierre brouwersgast, wonende te Maastricht



Cops Pierre
landbouwer, wonende te Bessemer bij 
Zutendaal

21 10/11/1818 45

akte van bekendheid van de geboorte van Jean Joseph Clerx, niet 
ingeschreven in de burgerlijke stand, zoon van wijlen Servais Clerx 
en Marie Catharine Thijs, eigenaar, wonende op het pachthof van 
Grote-Bivelen. De getuigen verklaren dat Jean Joseph Clerx op het 
pachthof van Grote-Bivelen geboren is op 06/09/1800.

Clerx Jean Joseph student, wonende te Luik

Getuigen:
Pasque Jacques Henri eigenaar, 62 jaar oud, wonende te Bilzen

Schorpion Lambert Jean
officier de santé, 38 en een half jaar oud, 
wonende te Bilzen

Barthels
Guillaume Joseph 
Antoine

licentiaat in de rechten, 39 jaar oud, wonende 
te Bilzen

Maurissen Cretien verver, 62 jaar oud, wonende te Bilzen
Lousberghs J.G.J. eigenaar, 77 jaar oud, wonende te Bilzen
Vreven Etienne koopman, 50 jaar oud, wonende te Bilzen
Schobben Gilles handelaar, 42 jaar oud, wonende te Bilzen

22 11/11/1818 45

akte van bekendheid van de geboorte van Paul Gijsbert Palmans, 
waarvan hijzelf geen afschrift kan verkrijgen. De getuigen verklaren 
dat hij een onwettig kind is van Anne Palmans, geboren te 
Maastricht in de loop van april 1797 en dat hij sinds zijn 2 en een 
half jaar door zijn grootvader Gijsbert Palmans te Kesselt is 
opgevoed en waarbij hij nog steeds woont

Palmans Paul Gijsbert kleermaker, wonende te Kesselt

Getuigen:

Palmans Gilles landbouwer, wonende te Kesselt, 30 jaar oud

Palmans Guillaume landbouwer, wonende te Kesselt, 45 jaar oud

Loyens Jean landbouwer, wonende te Kesselt, 40 jaar oud



Vuerstaek André
schoenmaker, wonende te Veldwezelt, 43 jaar 
oud

Vuerstaek Lambert
schoenmaker, wonende te Veldwezelt, 47 jaar 
oud

Paulussen Mathieu
landbouwer, wonende te Veldwezelt, 37 jaar 
oud

Wins Pierre dagloner, wonende te Veldwezelt, 38 jaar oud

23 04/12/1818 45

aanstelling voogd en toeziend voogd voor de minderjarige dochter 
van wijlen Lambert Moors, 6 weken geleden te Eigenbilzen 
overleden, en van Sibille Coopmans, 8 jaar geleden overleden

Moors Anne minderjarige dochter, 16 jaar oud

Familieraad:

Moors Francois

wonende te Eigenbilzen, halfbroer (frère 
consanguin= broer, hebben dezelfde vader, 
maar niet dezelfde moeder)

Moors Paul
wonende te Eigenbilzen, grootoom van 
vaderszijde

Moors Louis
wonende te Eigenbilzen, oom van vaderszijde, 
toeziende voogd  

Brepoels Hubert 
wonende te Eigenbilzen, oom van moederszijde, 
voogd  

Martens Mathieu
wonende te Eigenbilzen, kozijn van 
moederszijde  

Brepoels Henri
wonende te Mopertingen, grootoom van 
moederszijde

24 18/12/1818 45

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
Jean Menten, landbouwer, wonende te Zutendaal, en van wijlen 
Catherine Haenraets, 5 jaar geleden overleden

Menten Lambert minderjarige zoon, 12 jaar oud
Menten Marie Elisabeth minderjarige dochter, 8 jaar oud

Familieraad:



Ramakers Peter
klompenmaker, kozijn van vaderszijde, wonende 
te Boorsem

Lambrix Denijs

landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Boorsem; handtekent "Lambrichts", toeziende 
voogd

Roux Jaspar
landbouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Boorsem

Haenraeds Denijs
molenaar, oom van moederszijde, wonende te 
Zutendaal

Haenraets Lambert
landbouwer, oom van moederszijde, wonende 
te Zutendaal

Wijen Jean
landbouwer, kozijn van moederszijde, wonende 
te Zutendaal

33 29/01/1819 46

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige zoon 
van wijlen Corneil Geraerts, overleden op 10/08/1817, en van 
Marguerite Gerards, 10 jaar geleden overleden

Gerarts Henri minderjarige zoon, 19 en een half jaar oud

Familieraad:

Gerards Jean
landbouwer, wonende te Veldwezelt, halfbroer, 
voogd

Gerards Nicolas landbouwer, wonende te Veldwezelt, halfbroer
Gerards Corneil landbouwer, wonende te Gellik, halfbroer

Gerards Mathieu
landbouwer, wonende te Lanaken, oom van 
moederszijde, toeziende voogd

Sauveur René kozijn, wonende te Gellik
Reynders Gilles landbouwer, wonende te Gellik

47 19/03/1819 46

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige zoon 
van Barthelemi Schabrechts, 13 jaar geleden overleden, en van 
Marie Somers, 8 jaar geleden overleden 

Schabrechts Guillaume minderjarige zoon, 17 jaar oud

Familieraad:



Schabrechts Jean
landbouwer, wonende te Hoeselt, oom van 
vaderszijde, toeziende voogd

Boelen Guillaume

landbouwer, wonende te Hoeselt, 
aangetrouwde oom van vaderszijde als 
echtgenoot van Catharine Schabrechts

Schoufs Lambert
schoenmaker, wonende te Hoeselt, kozijn van 
vaderszijde

Somers Henri wonende te Hoeselt, oom van moederszijde

Somers Jean
wonende te Hoeselt, oom van moederszijde, 
voogd

Somers Louis wonende te Hoeselt, kozijn van moederszijde

51 03/04/1818 46 verzoening over de ontruiming van een perceel te Grote-Spouwen

Leesen Jean
landbouwer, als rentmeester van de kerkfabriek 
van Grote-Spouwen

Thewissen Louis landbouwer

61 28/04/1818 46

zegellegging op het sterfhuis (pastorie) Mr. Moors, waarnemend 
pastoor van Gellik, overleden op 25/04/1818 en begraven op 
27/04/1818

Billen Marie Elisabeth voormalige religieuze, kozijn van de overledene
Smets Mr. pastoor van Eigenbilzen
Maurissen Mr. burgemeester van Gellik

62 01/05/1818 46
verzoening over het vullen van een gracht tussen het perceel van 
de eiser en van de gedaagde en het recht van doorgang

Nijs Mathieu landbouwer, wonende te Zutendaal

Cops Pierre landbouwer, wonende te Stalken



63 07/05/1818 46

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
dochter van Thomas Daniels, 15 jaar geleden overleden, en van 
Catharine Lunskens, op 30/09/1817 overleden

Daniels Catharine minderjarige dochter, 15 jaar oud

Familieraad:

Daniels Francois dagloner, wonende te Munsterbilzen, broer

Van Herle Servais
dagloner, wonende te Munsterbilzen, 
achterneef van vaderszijde, toeziende voogd

Cremers Gerard dagloner, wonende te Munsterbilzen, kozijn

Rijsen Jean
dagloner, wonende te Munsterbilzen, oom van 
moederszijde, voogd

Wils Pierre

dagloner, wonende te Munsterbilzen, 
aangetrouwde oom van moederszijde als 
echtgenoot van Marie Lunskens

Wils (de jonge) Jean dagloner, wonende te Munsterbilzen, kozijn

68 28/05/1819 46

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
inbeslagname van 2 stukken grond in de Blockstraet te Eigenbilzen 
ten gevolge van een niet-ingeloste schuld. Per akte voor notaris 
Pasque op 07/03/1818 was de gedaagde overeengekomen dat als 
de schuld niet in maart 1819 terugebetaald was, ze de percelen 
grond aan de eiser zou overlaten.

Lieben Pierre klompenmaker, wonende te Mopertingen

Stegen Isabelle
weduwe van Corneille Frederix, huishoudster, 
wonende te Eigenbilzen

71 03/06/1819 46 eedaflegging veldwachter Martenslinde

Segers Marcel
dagloner, wonende te Martenslinde, aangesteld 
als veldwachter



72 09/06/1819 46

opheffing verzegeling sterfhuis Mr. Moors en beschrijving 3 
registers van de kerkfabriek die aldaar gevonden werden [NOTA: 
beschreven 3 registers vandaag bewaard in het Rijksarchief van 
Hasselt in het Oud Kerkarchief van Gellik]

Ghielen Pierre
rentmeester van kerkfabriek van Gellik en er 
wonende

Withofs Godfroid kerkmeester, wonende te Gellik
Martens Wijnand kerkmeester, wonende te Gellik
Smets Jean Balthasar pastoor van Eigenbilzen

78 25/06/1819 46

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
verdeling van de spullen en de gewassen op de hoeve waar ze 
beiden wonen

Moors Jean landbouwer, wonende te Mopertingen

Moors Louis landbouwer, wonende te Mopertingen

86 27/07/1819 46

eedaflegging deskundigen door beide partijen aangeduid om de 
waarde van alle roerende en onroerende goederen te schatten van 
wijlen Charles Dolmans, overleden te Lanaken

Dolmans Alexandre Joseph
priester, wonende te Mechelen, broer van de 
overledene

Claes Jean
pachter, wonende te Lanaken, aangesteld door 
Dolmans als deskundige

Dubois Mr.
directeur van het Bureau van de Registratie en 
de Domeinen te Maastricht

Verjans Jean
burgemeester van Rosmeer, wonende te 
Vlijtingen

89 30/07/1819 46

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige huur en pacht van een huis en aanpalende percelen 
sinds 1812

Colpin Jacques Gery

lid van de Provinciale-Staten van de provincie 
Limburg, rentenier, wonende in zijn kasteel van 
de Zangerij te Eigenbilzen

Graven Guillaume gevolmachtigde voor J.G. Colpin



Stegen Isabelle
weduwe van Corneille Frederix, huishoudster, 
wonende te Eigenbilzen

94 17/08/1819 46

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
Corneille Maurissen, 7 jaar geleden ongeveer overleden, en van 
Marguerite Smeesters, dagloonster, wonende te Bilzen en 
toestemming tot publieke verkoop van de goederen in de 
gemeenschappelijke nalatenschap van hun grootvader van 
vaderszijde, Jean Francois Maurissen, met onder andere een huis 
in de Klokkerstraat te Bilzen en nog enkele andere percelen

Maurissen Jean minderjarige zoon, 17 jaar oud ongeveer
Maurissen Catharine minderjarige dochter, 13 jaar oud

Familieraad:

Maurissen Corneille
landbouwer, oom van vaderszijde, toeziende 
voogd

Maurissen Cretien verver, grootoom van vaderszijde
Maurissen Corneille verver, kozijn van vaderszijde

Lousberghs Jean Guillaume

voormalig notaris, aangetrouwde grootoom van 
vaderszijde als echtgenoot van Anne Catharine 
Maurissen

Lunskens Guillaume
dagloner, buurman bij gebrek aan familieleden 
van moederskant

Vannut Jean   
barbier, buurman bij gebrek aan familieleden 
van moederskant

97 05/09/1819 46

zegellegging sterfhuis van Pierre Ambroise D'Othée, voormalig 
kanunnik van de Kathedraal van Saint-Lambert te Luik, wonende te 
Munsterbilzen en voorbije nacht overleden

Cremers Sophie
huishoudster van de voormalig kanunnik te 
Munsterbilzen

99 10/09/1819 46

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
terugbetaling van een geleende som van wijlen Lambert Jans aan 
de gedaagde 

Thans André particulier, wonende te Maastricht



Damen Thomas eigenaar, wonende te Maastricht
Thijs André eigenaar, wonende te Maastricht
Gielen Michel landbouwer, wonende te Veldwezelt
Caenen Pierre landbouwer, wonende te Veldwezelt

[erfgenamen van wijlen Lambert Jans en Eve 
Thans]

Weustenrade Antoine Servais
advocaat, wonende te Maastricht, 
gevolmachtigde van de eisende partij

Jans Lambert landbouwer, wonende te Veldwezelt, gedaagde

100 24/09/1819 46

familieraad met toestemming voor de voogd, Jean Henri 
Schorpion, vrederechter van Bilzen, om uit de onverdeeldheid te 
treden van de nalatenschap van Marie Anne Willems, weduwe van 
Jean Thielens, grootmoeder van de minderjarige kinderen, de 
andere helft van de nalatenschap zijnde voor Anne Elisabeth 
Thielens, echtgenote van Henri Joseph Cloten, eigenaar wonende 
op het kasteel te Baexem. Verschillende huizen te Maastricht 
zullen publiekelijk verkocht worden

Schorpion
Anne Catharine 
Josephine minderjarige dochter, 20 jaar oud

Schorpion Jean Henry minderjarige zoon, 17 jaar oud

Familieraad:

Schorpion Corneille
schrijnwerker (?), oom van vaderszijde, 
wonende te Bilzen

Schorpion Lambert Jean
officier de santé, kozijn van vaderszijde, 
wonende te Bilzen

Kellens Henri
brouwer, kozijn van vaderszijde, wonende te 
Bilzen

Beckers Jean Nicolas schout van de gemeente Bilzen en er wonende

Barthels
Guillaume Joseph 
Antoine advocaat, vriend, wonende te Bilzen

Vreven Etienne koopman, vriend, wonende te Bilzen



101 02/10/1819 46
opheffing verzegeling sterfhuis te Munsterbilzen van wijlen Mr. 
D'Othée, voormalige kannunnik van Saint-Lambert te Luik

Cremers Sophie erfgename bij testament
Hechtermans Mr. notaris die inventaris opmaakt
Maurissen Guillaume particulier als commissaris

108 19/10/1819 46
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige betalingen op een rente

Labée Cristine Josephine rentenierster, wonende te Tongeren

Slegers Pierre
als echtgenoot van Catharine Agnes Labée, 
eigenaar, wonende te Tongeren

Van den Reyt Materne
advocaat, wonende te Tongeren, 
gevolmachtigde van de eisers

Jehaes weduwe

weduwe van Mathieu Jehaes, landbouwster, 
wonende te Hoeselt, ook weduwe in eerste 
huwelijk met Francois Clerx

111 21/10/1819 46
eedaflegging deskundige om de goederen van de Domeinen in het 
kanton Bilzen te schatten volgens de wet van 9 februari 1818

Stalens Pierre Guillaume
aangestelde deskundige, ontvanger van de 
belastingen, wonende te Hoeselt

114 26/10/1819 46

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
Martin Hardelingen, 13 jaar geleden te Bilzen overleden, en van 
Marie Josephine Beinckens, wonende te Bilzen. De moeder krijgt 
ook toestemming om het huis te Bilzen, dat ze samen met haar 
kinderen bezit, publiekelijk te verkopen om verschillende schulden 
te delgen ten gevolge van de ziekte van haar wijlen man en andere 
noodzakelijkheden, onder andere achterstallige intresten op een 
rente ten gunste van Mejuffrouw De Mathijs van Munsterbilzen en 
verleden aldaar voor een notaris op 10/02/1806 en een rente ten 
opzichte van Mevr. Bovij van Maastricht die al loopt sinds 1774

Hardelingen Marguerite minderjarige dochter, 18 jaar oud



Hardelingen Jean minderjarige zoon, 15 jaar oud
Hardelingen Elisabeth meerderjarige dochter, niet onder voogdij

Familieraad:

Hardelingen Jean
landbouwer, wonende te Bilzen, oom van 
vaderskant, toeziende voogd

Thijs Antoine
landbouwer, wonende te Bilzen, achterneef van 
vaderskant

Baertmans Gilles
landbouwer, wonende te Bilzen, aangetrouwde 
kozijn als echtgenoot van Elisabeth Wijnands

Beinkens Jean
schoenmaker, wonende te Bilzen, oom van 
moederszijde

Boulogne Charles
wonende te Bilzen, aangetrouwde kozijn van 
moederszijde als echtgenoot van Marie Baerten

Valkenborg Pierre
landbouwer, wonende te Bilzen, kozijn van 
moederszijde

119 12/11/1819 46

akte van bekendheid van de geboorte van Antoine Henry Lormans, 
niet ingeschreven in de burgerlijke stand, op vraag van zijn vader 
Guillaume Lormans, in 2de huwelijk met Helene Snellinghs, 
moeder van Antoine Henry. De getuigen verklaren dat Antoine 
Henry Lormans te Bilzen op 27/08/1802 geboren is.

Lormans Guillaume bakker, wonende te Bilzen

Getuigen:

Lormans Henry
broer van Guillaume Lormans, landbouwer, 37 
jaar oud, wonende te Hoeselt

Segers Jean
schoonbroer van Guillaume Lormans, 
landbouwer, 70 jaar oud, wonende te Hoeselt

Van Hees Michel
bakker, oom van moederszijde, 50 jaar oud, 
wonende te Bilzen

Van de Borne Jean
verver, buurman, 60 jaar oud, wonende te 
Bilzen



Fuchs Bertrand
slotenmaker, buurman, 42 jaar oud, wonende te 
Bilzen

Du Bois Barthelemi
koopman, buurman, 48 jaar oud, wonende te 
Bilzen

Vannut Jean
kleermaker, buurman, 46 jaar oud, wonende te 
Bilzen

123 19/11/1819 46
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
terugbetaling van een geleende som van 1.400 gulden

Van den Dijck Charles verver, wonende te Maastricht

Benedict Joseph notaris, wonende te Bree, gevolmachtigde

Vrancken Servais verver, wonende te Genk

126 03/12/1819 46

aanstelling voogd en toeziende voogd voor de minderjarige 
dochter van wijlen Martin Martens, bij leven dokter, 7 jaar geleden 
ongeveer overleden, en van Marie Cristine Maurissen, 10 dagen 
geleden overleden

Martens Jeanne minderjarige dochter, 17 jaar ongeveer

Familieraad:

Merken Herman
schoonbroer van de minderjarige als echtgenoot 
van Cristine Martens, wonende te Bilzen

Lambrechts Lambert
neef van vaderszijde, landbouwer, wonende te 
Bilzen

Kellens Henry
neef van vaderszijde, brouwer, wonende te 
Bilzen, toeziende voogd

Lambrechts George

aangetrouwde kozijn van moederszijde als 
echtgenoot van Marie Boelen, landbouwer, 
wonende te Bilzen, voogd

Hechtermans Gilles
kozijn van moederszijde, molenaar, wonende te 
Bilzen

Boelen Jean
kozijn van moederszijde, landbouwer, wonende 
te Waltwilder



129 03/12/1819 46

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige pacht, waarvan het contract is aangegaan door de 
wijlen man van de gedaagde op 11/05/1813 en geregistreerd op 
04/06/1813

Baerten Martin

als ontvanger van het Centraal Bureau van 
Weldadigheid van Bilzen, eigenaar, wonende te 
Bilzen

Compeer weduwe
weduwe van Guillaume Compeer, huishoudster, 
wonende te Bilzen

130 03/12/1819 46
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige pacht van de jaren 1816 en 1817 van 2 percelen

Baerten Martin

als ontvanger van het Centraal Bureau van 
Weldadigheid van Bilzen, eigenaar, wonende te 
Bilzen

Stevens Corneille landbouwer, wonende te Amelsdorp

131 03/12/1819 46

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor de 
achterstallige pacht van de jaren 1815 tot 1818 van 2 percelen 
grond

Baerten Martin

als ontvanger van het Centraal Bureau van 
Weldadigheid van Bilzen, eigenaar, wonende te 
Bilzen

Appermans Paul dagloner, wonende te Bilzen



132 06/12/1819 46

aanstelling toeziende voogd voor de minderjarige kinderen van 
Henri Franssen, bijna 6 jaar geleden te Munsterbilzen overleden, 
en van Marie Joseph Maurissen, wonende te Munsterbilzen. De 
weduwe Franssen brengt naar voren dat ze torenhoge schulden 
meedraagt vanwege dokterskosten en medicamenten voor haar 
wijlen man, bij leven koster in de kerk van Munsterbilzen, vanwege 
een mislukte oogst door een insectenplaag in 1817 en vanwege 
exorbitante prijzen van levensmiddelen. Ze wordt samen met haar 
schoonzus, Marie Franssen, weduwe van Gerard Gerards als 
medeschuldenaar voor de Rechtbank van Eerste Aanleg gedaagd 
omwille van een rente, verleden voor notaris Hechtermans te 
Munsterbilzen op 20/11/1812. Daarenboven zijn er nog 
achterstallige intresten op een rente ten gunste van de 
erfgenamen van wijlen pastoor Wauters van Munsterbilzen, 
verleden voor notaris Maurissen op 27/01/1808, achterstallige 
intresten op een rente ten gunste van Mr. Stiels van Bilzen, 
geregistreerd voor de schepenbank van Munsterbilzen op 
06/03/1758 en achterstallige gemeentebelastingen. De weduwe 
krijgt toestemming om eigendommen van de kinderen publiekelijk 
te laten verkopen.

Franssen Henry minderjarige zoon, 15 jaar oud

Maurissen Josephine

minderjarige dochter, 13 en een half jaar oud 
[NOTA: foutje griffier dat er Maurissen staat ipv 
verwachte Franssen?]

Franssen Lambert minderjarige zoon, 11 jaar oud
Franssen Albert minderjarige zoon, 9 jaar oud
Franssen Elisabeth minderjarige dochter, 7 jaar oud
Franssen Agnes minderjarige dochter, 5 jaar oud

Familieraad:

Maurissen Guillaume
oom van moederszijde, wonende te 
Munsterbilzen, toeziende voogd

Compeer Gilles

aangetrouwde oom van moederszijde als 
echtgenoot van Francoise Maurissen, wonende 
te Munsterbilzen



Joostens Jean Francois
rentenier, grootoom van moederszijde, 
wonende te Bilzen

Van de Beck Jean  
vriend en buurman bij gebrek aan familieleden 
van vaderszijde, wonende te Munsterbilzen

Gerards Michel
vriend en buurman bij gebrek aan familieleden 
van vaderszijde, wonende te Munsterbilzen

Collas Denijs
vriend en buurman bij gebrek aan familieleden 
van vaderszijde, wonende te Munsterbilzen

136 12/12/1819 46

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg op vraag zelf 
van de familieraad om de knoop door te hakken, na het overlijden 
van de weduwe Martens op 19/11/1818 laatstleden, voor de 
verdeling van de nalatenschap van de ouders van Cristine en 
Jeanne Martens, Martin Martens, bij leven molenaar, en Marie 
Cristine Maurissen. De nalatenschap bestaat uit een graanmolen, 
gelegen net buiten de Maastrichterpoort te Bilzen, tesamen met 
een deel landerijen. De kinderen Martens krijgen de landerijen en 
de molen niet onder hun 2 gelijk verdeeld en er werd geopperd 
het geheel te verkopen. Verschillende leden van de familieraad zijn 
tegen het voorstel en vinden het niet in het belang van de 
minderjarige om het te verkopen. Sommige leden willen verkopen, 
anderen willen het verpachten of het door de kinderen laten 
uitbaten.

Martens Jeanne minderjarige dochter, 17 jaar oud

Martens Cristine
meerderjarige dochter, gehuwd met Herman 
Merken, landbouwer

Merken Herman echtgenoot van Cristine Martens

Familieraad:
[interessante akte voor de redenen die verschillende familieleden 
uiten om hun standpunt te staven]

Martens Martin
kozijn van vaderszijde, landbouwer, wonende te 
Bilzen

Lambrechts Lambert
kozijn van vaderszijde, landbouwer, wonende te 
Bilzen



Lambrechts Louis
kozijn van vaderszijde, landbouwer, wonende te 
Bilzen

Hechtermans Gilles
kozijn van moederszijde, landbouwer, wonende 
te Bilzen

Kellens Henry
kozijn van moederszijde, landbouwer, wonende 
te Bilzen, toeziende voogd

Boelen Jean
kozijn van moederszijde, landbouwer, wonende 
te Amelsdorp bij Waltwilder

138 17/12/1819 46
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige pacht

Moens Arnould eigenaar, wonende te Tongeren

Baerten Martin
eigenaar, wonende te Bilzen, gevolmachtigde 
voor A. Moens

Lenaers Hubert landbouwer, wonende te Bilzen

139 17/12/1819 46
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige pacht en verschillende renten

Baerten Martin

als ontvanger van het Centraal Bureau van 
Weldadigheid van Bilzen, eigenaar, wonende te 
Bilzen

Nassen Jean landbouwer, wonende te Martenslinde

145 24/12/1819 46
doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige pacht van een perceel op het Leterveld te Bilzen

Baerten Martin

als ontvanger van het Centraal Bureau van 
Weldadigheid van Bilzen, eigenaar, wonende te 
Bilzen

Steyls Mathieu dagloner, wonende te Bilzen

146 24/12/1819 46

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige intresten op 3 renten, volgens de gedaagde vanwege 
de langdurige ziekte van zijn echtgenote



Baerten Martin

als ontvanger van het Centraal Bureau van 
Weldadigheid van Bilzen, eigenaar, wonende te 
Bilzen

Van de Laar Martin
echtgenoot van Elisabeth Mosen, dagloner, 
wonende te Bilzen

147 24/12/1819 46

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige pacht, per contract verleden voor notaris Pasque op 
12/06/1815, volgens de gedaagde vanwege misoogsten sinds 1815

Baerten Martin

als ontvanger van het Centraal Bureau van 
Weldadigheid van Bilzen, eigenaar, wonende te 
Bilzen

Tripels Gilles dagloner, wonende te Rijkhoven

150 24/12/1819 46

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste Aanleg voor 
achterstallige intresten op een rente, opgericht voor een jaarlijkse 
mis voor het zielenheil van wijlen Guillaume Swennen, verleden 
voor notaris Lousberghs te Bilzen op 09/03/1790

Baerten Martin
als rentmeester van de kerkfabriek van Bilzen, 
eigenaar, wonende te Bilzen

Aerts Nicolas hoefsmid, wonende te Rijkhoven

153 31/12/1819 46

akte van bekendheid van de geboorte van Marie Anne Thewissen, 
niet ingeschreven in de burgerlijke stand, ten einde te kunnen 
huwen. De getuigen verklaren dat Marie Anne Thewissen de 
dochter is van Paschal Thewissen en Catharine Baerten en geboren 
is te Bilzen in de loop van de maand december van het 1798.

Thewissen Marie Anne

Thewissen Paschal
vader van Marie Anne, bakker, wonende te 
Bilzen

Getuigen:



Colis Jacques

voormalig koster van de hulpkerk van Bilzen, 
wonende te Bilzen, 60 jaar oud, was bij haar 
doop in de hulpkerk als koster destijds aanwezig

Maurissen Herman

landbouwer, wonende te Bilzen, 55 jaar oud, 
heeft een zoon die in dezelfde periode is 
geboren

Brants Guillaume
schoenmaker, wonende te Bilzen, 62 jaar oud, 
buurman van Paschal Thewissen

Sweerts Jean
schoenmaker, wonende te Bilzen, 59 jaar oud, 
buurman van Paschal Thewissen

Wijnands Arnould
landbouwer, wonende te Bilzen, 59 jaar oud, 
buurman van Paschal Thewissen

Thewissen Paschal
dagloner, wonende te Bilzen, 68 jaar oud, 
buurman van Paschal Thewissen

Beinkens Jean
schoenmaker, wonende te Bilzen, 52 jaar oud, 
buurman van Paschal Thewissen



Partijen Familienaam Partijen Voornamen nr. datum inv. nr. kwaliteit, beroep, leeftijd, woonplaats,… object van de zaak

259 18/10/1816 137 vonnis over een diefstal van hooi

Openbaar Ministerie

Thenaers (?) Cretien wonende te Hoeselt

260 18/10/1816 137 vonnis over een diefstal van rode kool

Openbaar Ministerie

Boelen Jean wonene te Bilzen

262 25/10/1816 137 vonnis over een betaling van 74 frank

Hechtermans Mr. notaris te Munsterbilzen

Kellens Theodore wonende te Genk

Openbaar Ministerie 263 29/10/1816 137 vonnis over een diefstal van aardappelen

Leenaers Petronille

265 08/11/1816 137

voorbereidend vonnis over een betaling van 70 

frank

Meesters Mathieu

Meesters Simon wonende te Eigenbilzen

269 29/11/1816 137 vonnis over dronkenschap

Openbaar Ministerie

Meyers Guillaume molenaar te Munsterbilzen

REPERTORIUM VAN NIET BEWAARDE MINUTEN VAN AKTEN VANAF 18 OKTOBER 1816 TOT EIND 1819



291 25/07/1817 137

verklaring over erfgenamen wijlen N. (?) 

Lunskens,  bij leven vicaris te Munsterbilzen

Lunksens M.C. (?) erfgenaam met anderen

304 03/10/1817 137 verklaring dat Servais Jans enige erfgenaam is

Jans Servais

wonende te Hees, enige erfgenaam van 

wijlen Anne Jans, bij leven religieuse

328 29/03/1818 137

akte van bekendheid betreffende het 

overlijden van Thomas Moors van Kleine-

Spouwen, overleden op 13/11/1814

Moors Thomas

329 29/03/1818 137

akte van bekendheid betreffende het 

overlijden van Henri Nulen van Kleine-

Spouwen, overleden op 19/10/1812

Nulens Henri

330 29/03/1818 137

verklaring erfgenamen Hechtermans [geen 

voornaam]

Hechtermans Marguertite Geraldine

kind en erfgenaam van haar overleden 

vader

Hechtermans kinderen

broers en zussen van Marguerite 

Geraldine [niet bij naam genoemd]

344 15/05/1818 137

verklaring erfgename van wijlen Marie 

Marguerite Croels

Croels Marie Ide enige erfgename, wonende te Hoeselt

345 15/05/1818 137 vonnis over beledigingen

Olivier Elisabeth



Bonen Marie

349 22/05/1818 137 verklaring erfgename van wijlen C. Jaquet

Jaquet weduwe

enige erfgename, wonende te 

Veldwezelt

350 22/05/1818 137

voorbereidend vonnis ten einde getuigen op te 

roepen

Jaspers Remis wonende te Martenslinde

Nulens Gerard wonende te Martenslinde

352 29/05/1818 137

voorbereidend vonnis ten einde getuigen op te 

roepen

Jaspers Remis wonende te Martenslinde

Nulens Gerard wonende te Martenslinde

353 05/06/1818 137 voorbereidend vonnis voor een plaatsbezoek

Moors Nicolas

Janssen Pierre wonende te Vroenhoven

354 05/06/1818 137

definitief vonnis over de illegale inbezitname 

van een perceel

Jaspers Remis wonende te Martenslinde

Nulens Gerard wonende te Martenslinde

356 09/06/1818 137

vonnis met verwerping van de vordering van de 

eiser

Moors Nicolas wonende te Montenaken, eiser



1 24/07/1818 137

vonnis bij verstek over 32 gulden achterstallige 

betalingen op een rente

Beckers Mr. wonende te Bilzen

Vandelaar J.F. (?) wonende te Bilzen

8 28/08/1818 137

vonnis over de betaling van 29 gulden bij 

aankoop van goederen bij een openbare 

verkoop

Pasque Mr. wonende te Bilzen

Collas Henri

12 11/09/1818 137

vonnis over de ontruiming van een perceel 

grond en de betaling van achterstallige pacht

Habets Jean wonende te Maastricht

Jorissen Pierre wonende te Veldwezelt

13 11/09/1818 137 vonnis over geuite beledigingen

Wolters Guillaume (?) dagloner, wonende te Waltwilder

Biesmans weduwe weduwe van Leonard Biesmans

15 02/10/1818 137

vonnis over de betaling van achterstallige 

betalingen op een rente

Gielen Mr. eigenaar, wonende te Bilzen

Schlegten Arnold wonende te Hoeselt

16 07/10/1818 137 vonnis over de betaling van een rente



Stas Mr. wonende te Tongeren

Pellaers Guillaume wonende te Hoeselt

17 23/10/1818 137

vonnis over de openstaande rekening van een 

aangekocht paard

Passé (?) Mr. handelaar te Maastricht

Schabrechts Martin wonende te Genk

18 27/10/1818 137 vonnis over achterstallige pacht

Cours (?) Mr. wonende te Tongeren

Meyers Pierre wever, wonende te Alt-Hoeselt

20 30/10/1818 137

verklaring betreffende het overlijden van Jean 

Schraets

Schraets Jean bij leven herbergier te Bilzen

25 23/12/1818 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Fisse Mevr. wonende te Munsterbilzen

26 08/01/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Danen (?) Elisabeth weduwe van Jean Wirix van Hoeselt

27 08/01/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Barthels Mr. als voogd over zijn kinderen

28 11/01/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap



Liben (?) Ide

tesamen met anderen, wonende te 

Bilzen

29 14/01/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Posen Gerard

tesamen met anderen, wonende te 

Grote-Spouwen 

30 17/01/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Vandergeugt (?) Marie wonende te Bilzen

31 19/01/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Danen weduwe weduwe van Jean Danen van Bilzen

32 19/01/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Vandoren Michel wonende te Lethen

Gielen Marie wonende te Lethen

34 14/02/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Van Heusden Elisabeth wonende te Eiken

Van Heusden Marie wonende te Eiken

35 14/02/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Moors Arnold

tesamen met anderen, wonende te 

Eigenbilzen

36 15/02/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap



Rupers Paul Henri wonende te Bilzen

Rupers Anne Catharine wonende te Bilzen

37 17/02/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Stevens Anne Jos. wonende te Munsterbilzen

38 19/02/1819 137

verklaring betreffende het overlijden van 

Jaques Lang (?)

Lang (?) Jaques bij leven wonende te Waltwilder

39 02/03/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Stas Jean wonende te Rijkhoven

Stas Marie wonende te Rijkhoven

40 05/03/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Geurts Nicolas wonende te Veldwezelt

Gielen Jean wonende te Veldwezelt

41 09/03/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Devoet Mr. wonende te Hoeselt

42 12/03/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Canen weduwe (?)

echtgenote van M. Jorissen, wonende te 

Veldwezelt

Canen Catherine

als echtgenote van Cor. Vranke van 

Veldwezelt



43 12/03/1819 137

vonnis over de te betalen rekening betreffende 

geleverd ijzer

Hamakers J.H. hoefsmid te Maastricht

Nassen Jean wonende te Martenslinde

44 15/03/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Devoet weduwe wonende te Hoeselt

45 19/03/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Bijnens Pierre

tezamen met anderen, wonende te 

Zutendaal

46 19/03/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Schabrechts Jean als [toeziende] voogd

Somers Jean als voogd

48 21/03/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Hehaes (?Jehaes/Dehaes) Jean

tezamen met anderen, wonende te 

Hoeselt

Portugaels Elisabeth

tezamen met anderen, wonende te 

Hoeselt

49 02/04/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Nulens Barth.

tezamen met anderen, wonende te 

Kleine-Spouwen



50 02/04/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Pauly Helene

echtgenote Geurts, wonende te 

Veldwezelt

52-53 02/04/1819 137

vonnis over een openstaande rekening naar 

aanleiding van aangekochte goederen op een 

publieke verkoop

Pasque Mr. notaris te Bilzen

Timmermans Jean

54 02/04/1819 137

vonnis over een openstaande rekening naar 

aanleiding van aangekochte goederen op een 

publieke verkoop

Pasque Mr. [notaris te Bilzen]

Wijnen Marc landbouwer te Waltwilder

55 16/04/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Withofs Catharine wonende te Eigenbilzen

Withofs Cornelie wonende te Eigenbilzen

56 16/04/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Hechtermans Marie Marguerite wonende te Bilzen

57 17/04/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Bellefroid M.B.

weduwe Hechtermans, voor haar 

minderjarig kind



58 17/04/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Vandelaar Jean P. wonende te Bilzen

59 23/04/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Cielen Elisabeth wonende te Mopertingen

60 24/04/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Beckers Mr.

als kerkmeester van de kerkfabriek van 

Bilzen

Baerten Mr.

als kerkmeester van de kerkfabriek van 

Bilzen

64 07/05/1819 137

doorverwijzing naar de Rechtbank van Eerste 

Aanleg over een erfenisverdeling

Bellens (?) Barth. wonende te Mopertingen

Van Sichen Catharine wonende te Mopertingen

65 08/05/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Henssen Elisabeth wonende te Mopertingen

66 08/05/1819 137

vonnis over openstaande rekening naar 

aanleiding van aangekochte goederen via 

publieke verkoop

Hechtermans Mr. notaris te Munsterbilzen

Somers Laur. wonende te Beek bij Eigenbilzen



67 14/05/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Praeg Marg. wonende te Rijkhoven

Nulens Andries wonende te Rijkhoven

69 01/06/1819 137

verklaring over het vaderschap van wijlen 

Laurent Jacquet van Veldwezelt

Jaquet Corneille

en broers en zussen, kinderen van wijlen 

Jacquet

70 03/06/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Moors Marie echtgenote Lamb. Aspermont

73 11/06/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Hardy Mathieu wonende te Hoeselt

Brannts Marguerite wonende te Hoeselt

74 18/06/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Nullens Cath. weduwe Thom. Thomson van Hoeselt

75 25/06/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Moors Cornelie

wonende te Gellik, betreffende de 

nalatenschap van haar broer

76 25/06/1819 137 familieraad met huwelijksberaad

Haverling André

aanstaande bruidegom, krijgt 

toestemming om te huwen

77 25/06/1819 137 vonnis over de betaling van 17 gulden



Pasque Mr. notaris 

Ridders (?) Jean wonende te Martenslinde

79 28/06/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Slechten Antoine

Cox

weduwe van Jean Slegten van 

Schoonbeek

80 16/07/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Thielens Nicolas

wonende te Rijkhoven, als 

gevolmachtigde van Herman Clerx

81 16/07/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Stevens Gerard wonende te Hees

Geurts Gerard wonende te Hees

82 18/07/1819 137

verklaring over het overlijden van Godfroid 

Vannut

Vannut Godfroid overleden te Bilzen in de loop van 1799

83 18/07/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Ghijsen Marie Helene naaister, wonende te Bilzen

Ghijsen Cornelie naaister, wonende te Bilzen

84 23/07/1819 137

verklaring over erfgename van wijlen pastoor 

Moors van Gellik

Moors Anne Moors wonende te Tongeren, enige erfgename



85 24/07/1819 137 verklaring over erfgename Laurent Jaquet

Jacquet weduwe

weduwe Laurent Jaquet is enige 

erfgename van haar overleden 

echtgenoot, wonende te Veldwezelt

87 30/07/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Brannts Jean wonende te Hoeselt

Hardy Mathieu wonende te Hoeselt

Brannts Marg. wonende te Hoeselt

88 30/07/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Merken Jean Henri wonende te Hoeselt

Merken Cretien wonende te Hoeselt

Merken Agnes wonende te Hoeselt

90 06/08/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Paulussen Cristine

weduwe van Guillaume Moors, 

wonende te Kesselt

91 08/08/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Pellaers weduwe

wonende te Bilzen, voor haar 

minderjarig kind

92 13/08/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

De Brouckmans Mr. wonende te Hoeselt

93 13/08/1819 137 vonnis bij verstek over een betaling



Pasque Mr.

Bosch Mr. wonende te Munsterbilzen

95 25/08/1819 137

verklaring betreffende overlijden Catharine 

Lormans

96 27/08/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Praeg Marg. wonende te Rijkhoven

Nulens André wonende te Rijkhoven

98 07/09/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Brepoels Martin wonende te Beverst

Brepoels Gilles wonende te Beverst

Brepoels Marie Catharine wonende te Beverst

102 02/10/1819 137 verklaring overlijden Corneille Stevens

Stevens Corneille

van Amelsdorp, overleden in het jaar 

1802

103 05/10/1819 137

vonnis over achterstallige betalingen op een 

rente

Beckers Mr. wonende te Bilzen

Coninx Jean wonende te Munsterbilzen

104 05/10/1819 137 vonnis over achterstallige pacht

Beckers Mr. wonende te Bilzen

Stevens Cornelis wonende te Amelsdorp



105 11/10/1819 137

akte van bekendheid van de geboorte van 

Marie Schoufs

Schoufs Marie van Hoeselt

106 11/10/1819 137

verklaring betreffende het overlijden van Anne 

Marie Nulens

Nulens Anne Marie bij leven wonende te Reek

107 18/10/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Peters Louis wonende te Munsterbilzen

Van Herle Servais wonende te Munsterbilzen

109 19/10/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Bets Jaques wonende te Genk

110 19/10/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Wolters (de oude) Servais wonende te Bilzen

Wolters (de jonge) Servais wonende te Bilzen

Wolters Gertrude wonende te Bilzen

112 23/10/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Bobbaers Helene wonende te Zutendaal

Martens Aldegond wonende te Zutendaal

113 26/10/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Lindersmit (?) Marie wonende te Munsterbilzen



115 26/10/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Bringmans Lambert wonende te Gellik

116 30/10/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

De Bellfefroid Robert wonende te Munsterbilzen

117 03/11/1819 137 verklaring overlijden Jeanne Franssen

Franssen Jeanne

echtgenote Pierre Mijnen (?), wonende 

te Waltwilder

118 08/11/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Coussen (?) Guillaume wonende te Beverst

120 12/11/1819 137 akte van bekendheid Wautier Lormans

Lormans Wautier zoon van Pierre Lormans van Bilzen

121 12/11/1819 137 vonnis over een betaling

Hechtermans Mr. notaris

Meyers Guillaume wonende te Amelsdorp

122 12/11/1819 137 vonnis over een schadevergoeding

Hardy Guillaume wonende te Bilzen

Loyens Paul wonende te Martenslinde

124 25/11/1819 137

akte van bekendheid over wijlen Laurent 

Jaquet

Jaquet weduwe

weduwe Laurent Jaquet, wonende te 

Veldwezelt



125 25/11/1819 137

akte van bekendheid over de geboorte van 

Wautier Lormans

Lormans Wautier dagloner, wonende te Bilzen

127 03/12/1819 137

vonnis over de terugname van geuite 

beledigingen

Schillings Charles wonende te Bilzen

Boulogne Mathieu wonende te Bilzen

Tilkin René wonende te Bilzen

128 03/12/1819 137

vonnis over achterstallige betalingen op een 

rente

Centraal Bureau [van 

Weldadigheid van] Bilzen

Nijs Gijsbert wonende te Bilzen

133 10/12/1819 137

verklaring betreffende het overlijden van L. 

Molemans

Molemans L. wonende te Kleine-Spouwen

134 10/12/1819 137 vonnis over betalingen

Centraal Bureau [van 

Weldadigheid van] Bilzen

Stalens Arnould wonende te Hoeselt

135 11/12/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap



De Matthijs Mr. wonende te Munsterbilzen

137 12/12/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Spinette Marguerite spinster

140 17/12/1819 137 vonnis over de betaling van de pacht

Centraal Bureau [van 

Weldadigheid van] Bilzen

Wils weduwe weduwe Henri Wils, wonende te Bilzen

141 17/12/1819 137 vonnis over de betaling van de pacht

Centraal Bureau [van 

Weldadigheid van] Bilzen

Wijnen Paes wonende te Waltwilder

142 24/12/1819 137 verdaging van vonnis

Sijben (?) Jean wonende te Houtem

Kathers (?) Severin wonende te Waltwilder

143 24/12/1819 137

eedaflegging betreffende een aangifte van 

nalatenschap

Gilissen Jacob wonende te Hoeselt

Noben Catharine wonende te Hoeselt

144 24/12/1819 137

vonnis over 110 gulden aan achterstallige 

betalingen op een rente



Centraal Bureau [van 

Weldadigheid van] Bilzen

Vandelaar weduwe

weduwe Mart. Vandelaar, wonende te 

Bilzen

148 24/12/1819 137

vonnis over achterstallige betalingen op een 

rente

Centraal Bureau [van 

Weldadigheid van] Bilzen

Goessens wonende te Amelsdorp

149 24/12/1819 137 vonnis over achterstallige rente

Centraal Bureau [van 

Weldadigheid van] Bilzen

Reynders Mathieu wonende te Gellik

151 24/12/1819 137 vonnis over achterstallige rente

Centraal Bureau [van 

Weldadigheid van] Bilzen

Van Roy Mathieu wonende te Bilzen

152 30/12/1819 137

verklaring over het overlijden van Henry 

Beerden

Beerden Henry van Hoeselt, overleden in februari 1799


