VERHEFFINGEN VOOR DE SCHEPENBANK VAN MOPERTINGEN, 28/12/1648 – 16/10/17871

In het schepenbankarchief van Mopertingen treffen we een apart relief- of
verheffingenregister aan. Gronden die verhoffen dienden te worden als leen- of als cijnsgoed,
vonden plaats na een verkoop, maar voornamelijk na een overlijden van de gebruiker of
ophelder. Bij overlijdens werd dan vaak iemand van de volgende generatie als nieuwe
ophelder aangeduid. In het ideale geval krijg je twee generaties in de verheffing en als het
echt meezit, blijft dezelfde familie verschillende generaties voor het zelfde lapje grond
verheffingen doen. Dat is genealogisch gesproken een ideale snelweg van generatiesprongen.
Een deel van de verheffingen zijn weliswaar voor rechtspersonen en daar kan je genealogisch
minder mee. Ook niet alle gegevens staan netjes ingevuld of glashelder.
Voor opzoekingen naar voorouders in Mopertingen consulteer je naast parochieregisters en
archiefbestanden van de omringende dorpen ook best de gichtregisters van de plaatselijke
schepenbank van Mopertingen. Voor doop-, huwelijks- en begravings/overlijdensregisters
dien je in eerste instantie opzoekingen te doen in de parochieregisters van Eigenbilzen. Een
voorbeeld van een verheffing met afbeelding en transcriptie (betreft folio 41 recto):
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Het verheffingsregister komt uit: Rijksarchief Hasselt, Schepenbank Mopertingen (toegang 1126), inv. nr. 57.
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Ten overstaen van den heer schouteth en schepenen der vrijheerlijckheijt Mopertingen
compareerde opheden den 16 october 1759 op voogh gedinge in judicio Jan Palmars den
jongen oudt ontrent twee en dartigh jaeren den welcken heeft versoeght naer doodt van sijnen
grootvader Gilis Baerten te ontfangen en te releveren huijs en hoff met ap en dependentie van
dijen te samen groot ontrent elff groot roeden gestaen ende gelegen alhier binnen
Mopertingen. Reig(enoten) : ter eenre de Capelle, ter andere naer Eijgenbilsen Tiewis
Lemmens, en sigh comparant selfs tot ophelder nominerende het welck hem alsoo is verleent
en in hoeden van recht gekeert alvo tamen jure cujus libet en gelast te registreren.
Zonder enige context kan je al twee zaken afleiden:
→ De kleinzoon Jan Palmars heeft een andere familienaam dan zijn grootvader Gilis Baerten.
Dus Jan Palmars zijn moeder heet logischerwijs Baerten. Als je Jans ouders zoekt, zoek je dus
naar een koppel Palmars-Baerten.
→ grootvader Gilis Baerten moet gestorven zijn voor 16/10/1759 (dag van verheffing).
De verleiding is groot om op eerste zicht een oudere verheffing van 27/4/1722 uit hetzelfde
register (folio 22 recto) door een Gilis Baerten na de dood van diens moeder Maria Jorissen,
weduwe Thonis Baerten als dezelfde persoon en grootvader als hierboven te identificeren.

Op huijden den 10 9ber 1721 compareerde in judicio Gilis Baerten den welcken versoeght heeft
te ontfangen en te releveren huijs en hoff groot 13 groot roeden waer uijt gestorven is sijne
moeder Maria Jorissen de weduwe Thonis Baerten welck aen hem is verleent ende is in hoeden
van recht gekeert salvo &
In de marge links wordt nog naar het volgende verwezen → fol(io) 22 in het rolle register de
anno 1719. De kans zit erin dat je in het Rijksarchief Hasselt daarin meer informatie vindt. Je
vraagt in dat geval op: Schepenbank Mopertingen, inv. nr. 16 (rolregister 30/6/1719 –
30/6/1733, bevat ook registraties en verheffingen). Zulke leuke puzzels laat ik echter aan de
lezer om aan een nader onderzoek te onderwerpen.
Een index heb ik niet gemaakt, maar je kan gemakkelijk gericht zoeken via de combinatie
CTRL+F.

Kenneth Booten, 31 december 2021
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DATUM
28 december
1648

FOLIO
1v

OMSCHRIJVING
Relief door Leonard Roijen voor huis en hof.
Reingenoten: naar Rosmeer de heren van Mopertingen, ter zijde naar
de heerbaen en ter andere Lenard Stuiven.

6 mei 1651

1v

Relief door Lambricht Martens van Spurk voor 6,5 roeden land bij het
Netelbos gelegen.
Reingenoten: op het hoofd naar Hees de heren van Mopertingen.

18 september
1651

1v

Relief door Goosen Coops, gehuwd met … Coppelmans alias Hermans,
wonende in Alken voor een grashof met winhof.
Reingenoten: op het hoofd naar Maastricht de gemeenstraet, op het
hoofd naar Hoelbeek en ter zijde naar Eigenbilzen de erfgenamen
Servaes Van As, ter zijde naar de kapel Geurd Meesters.

16 december
1651

1v

Relief door Aerd Slechten, wonende te Holt onder Bilzen voor een
erfpacht van 3 vaten rogge, geaffecteerd op de panden van Geurd
Meesters, voorheen toebehorende aan Willem Jorissen en afkomende
van de ouders van Maria Broecx, echtgenote van Aert Slechten.

17 januari 1652

1v

Relief door Juffr. Petronel de Mettecoven, religieuze te Hocht van alle
percelen te Mopertingen cijnzende en behorende tot het convent van
Hocht.

17 november
1656

1v

Relief door Jan Jorissen voor huis en hof gelegen in de braaksteege.

17 februari
1657

1v

Relief door Gater (?) Plucken, weduwe van Marten Wijnants voor een
huis en hof gelegen te Mopertingen, na de dood van Barbara Lemmens.
Reingenoten: op het hoofd naar de kapel die steege, op het andere
hoofd de gemeijnstraet.

13 februari
1657

1v

Relief door Lens Van der Linden en Merten Moesen voor henzelf als
voor Anna Van der Linden voor drie roeden beemden, een roede land
en nog vijf roeden gelegen in het Leursveldje.
Reingenoten: naar Bilzen de heren van O.-L.-V. van Maastricht.
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26 oktober
1658

2r

Relief door Arnold Thoolen, gehuwd met Mechteld Nijsmans voor
diverse stukken land, 14 grote roeden gelegen in de Eigenwegh, 8
roeden op de Blockwegh en nog 7 roeden aan de lange bampt.

25 februari
1662

2r

Lendert Engels, zoon van Claes Engels ten gunste van Steven Bleesen,
zijn oom, voor zijn deel in de goederen van Claes Engels.

19 januari 1664

2r

De heer Christoffel Van Sutendael heeft alle goederen van de moeder
van zijn echtgenote ontvangen ter gelegenheid van zijn huwelijk en hij
verkoopt diverse percelen aan Thijs Lenarts van Eigenbilzen, 1 bunder
te Mopertingen gelegen aan de gerrits pael en 3 grote en 2 kleine in
hetzelfde stuk, ook vijf roeden achter het hof van Wijn Cielen, 3 roeden
in het Schip, nog 1 roede daarbij gelegen, een halve bunder op de
wintmolenbergh en 4,5 roede in het boventerveld.

26 april 1650

2r

[betreft extra NB verwijzend naar # boven de verheffing van
06/05/1651]
Relief van Jan Plucken, zoon van Michiel Plucken, voor zichzelf en voor
zijn broer Jaspar Plucken 4 roeden land gelegen te Eigenbilzen op de
Cartills huff.
Reingenoten: op het hoofd naar Mopertingen de stege gaande uit
Eigenbilzen naar het winckelom velt, op het hoofd naar de heide de
pastoor van Eigenbilzen, ter zijde naar het winckelom veld Wijn
Lathouwers.
De stukken zijn hen toegevallen en verleend na de dood van hun
ouders en voorouders.

9 januari 1651

2v

Pater Arnold Brugard, prior van het convent van de Kruisheren van
Maastricht verzoekt te ontvangen 7 vaten rogge staande op de panden
van Ciel Cielen te Mopertingen, te weten op het pelsershoff en dit na
de dood en aflijvigheid van pater Martinus Pauli zaliger.

10 september
1666

3r

Relief door Kerst Boecx van Cleene Valckenbourg van een huis en een
hof, waar onlangs Hendrick Jans gestorven is, gelegen te Mopertingen
en zulks als erfgenaam ab intestato van Neelen Boecx, gewezen
echtgenote van Hendrick Jans.

9 oktober 1666

3r

Relief door Willem Boelen na de dood van zijn moeder van 5 (grote)
roeden en 5 kleine, gelegen te Mopertingen in het schip.
Reingenoten: naar Eigenbilzen de weg, de andere zijde Lemmen
Withoffs.
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22 oktober
1666

3r-3v

Sr. Johan Broenen, vragende zes erfelijk vaten rogge van Teunis
Hoelbeeck van Mopertingen, staande op diens panden, huis en hof en
ten behoeve van hem (Johan Broenen) overgegaan na de dood van zijn
ouders.

(22 oktober
1666)

3v

Relief door Hermen Meesters van de goederen van Willem Geurd,
Meesters haar schoonvader na zijn afsterven.

(22 oktober
1666)

3v

Relief door de weduwe Reijner Cielen voor haar zoon Willem Cielen
alias Boelen van 7 roeden land gelegen in d’Eijgen op hem door het
afsterven van zijn ouders (=ouders van Reijner) op hem toegevallen.

(22 oktober
1666)

3v

Relief door Houb Slenaken van 7 roeden (met) huis en hof, na de dood
van Dirck Sleijpen van Mopertingen.

(22 oktober
1666)

3v

Relief door Paulus Lemmens van een huis en een hof gelegen aan het
Broeck, na de dood van zijn schoonvader Willem Reijkers.
Reingenoten: de weijeren naar Eigenbilzen Willem Van Hees.

28 oktober
1666

4r

Relief door Godefridus Nijsmans, meester van de Broederschap van
Sint-Servaas van 18 grote en 16 kleine roeden land gelegen in d’Eijgen
en als ophelder is genomineerd de heer Van Heugen, mede-kapellaan
van het Broederschap.

28 oktober
1666

4r

Relief door broeder Servatius Vaessens, procurator van het convent
van de Bogaarden van Maastricht van het Goedele hooff, nu gebruikt
door Lemmen Boelen en als ophelder is nu genomineerd broeder
Petrus Van Horne.
In de marge geschreven: Deze hof is op 22/12/1689 gereleveerd door
de eerw. pater Joannes Smits, procurator van de Bogaarden, zie folio
18.

28 oktober
1666

4r

Relief door Geurdt van Namen als momber van zijn echtgenote voor 9
roeden land gelegen te Eijgenbilsen veld.
Reingenoten: naar Eigenbilzen Sieur Bosch, naar Mopertingen Theuwis.
Dit goed hem toegevallen bij akte van scheiding en deling bij het
afsterven van Peter Van Geleen, zijn schoonvader.
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3 november
1666

4v

Relief door Sieur Bittonville, geestelijke vader van het klooster van de
Nieuwenhof, voor … roeden land gelegen in d’Eijgen en met ophelster
zuster Margareta Roosen.

8 november
1666

4v

Relief door de rentmeester van de Kapellanen van O.-L.-V. van
Maastricht voor
a) 7 roeden land in de Helle.
Reingenoten: naar Mopertingen de heer De Wijer, naar Rosmeer
Lenardt Roijen, naar Eigenbilzen Theuwis Lemmens.
b) 10 roeden land aldaar.
Reingenoten: naar Mopertingen Lenard Roijen, naar Willer (=
Waltwilder) het Kapittel van Munsterbilzen.
c) 10 roeden land aldaar.
Reingenoten: naar Willer de heren van Schalckhoven, naar Eigenbilzen
Servaes Van Asch.
d) 18 roeden land gelegen boven de Dael.
Reingenoten: naar Willer en Mopertingen het Kapittel van
Munsterbilzen, naar Hees het klooster van Hocht.
De gekozen ophelder is de heer Sebastiaen Besche, mede-kapellaan.

8 november
1666

5r

Relief door Tewijs Lemmens en consoorten van huis en hof met alle
landerijen eraan en gelegen te Mopertingen, naar aanleiding van de
dood van zijn vader, Merten Lemmens.

8 november
1666

5r

Relief door Sijmen Mertens van Rosmeer na de dood van zijn vader, Jan
Mertens van een hof gelegen binnen Mopertingen naast wijlen Thijs
Arijn.

8 november
1666

(8 november
1666)

5r

5r

Relief door Ciel Meesters en consoorten na de dood van de vader, Aert
Meesters van een huis en hof te Mopertingen.

Relief door Jonck Jan na de dood van Jan Mertens van een huis en hof
te Mopertingen gelegen.
Reingenoten: Thewis Lemmens en de gemeijn straet.
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26 november
1666

5r-5v

Relief door Reijnier Borghs als santbode van zijn moeder Lijsbette
Offenboeck na de dood van Margriet … van de helft van 1 bunder land
gelegen op de biloeckwegh van Mopertingen.

5 januari 1667

5v

Relief door Thewis Gielen van Eigenbilzen na de dood van zijn vader
voor zichzelf als zijn consoorten van
a) 9 roeden land gelegen in de haelstraet.
Reingenoten: naar Bilzen Renardt, ten andere Ciel Cielen, ten derde de
Vrouwe van Hocht, ten vierde de Haelstraet.
b) de helft van 5 roeden gelegen op …
Reingenoten: Houb Slenaken met de wederdeling, ter andere Anthonis
Hoelbeek.

5 januari 1667

5v

Relief door Dirick Aerden en Lenard Roijen na de dood van … een huis,
hof en landerijen te Mopertingen.

1 oktober 1667

5v

Relief door Sr. Gerardus Paris na de dood van zijn vader, Peter Paris van
alle frigoederen (vrije goederen?) gelegen te Mopertingen.

22 oktober
1667

6r

Relief door de borgemeester Schell als erfgenaam van wijlen de heer Lt.
Petrus Nijsmans voor 14 roeden land gelegen in d’Eijgen en al diens
andere landerijen te Mopertingen.

21 november
1667

6r

Relief door Tewijs Tewarts alias Croonen na de dood van zijn moeder
Ment Van Gronsveld voor 4 roeden land gelegen omtrent de
wintmolenberg en al haar andere goederen.

20 april 1673

6r-6v

Relief door Margriet, weduwe van Tonis Hoelbeeks, tesamen met haar
zoon Willem Hoelbeeks voor henzelf als voor de andere broers en
zussen. De goederen waren eerder nagelaten door de broer van de
wijlen vader (Tonis), Hendrick Hoelbeeks en na de dood van de vader,
Tonis Hoelbeeks toegevallen aan de comparanten als erfgenamen, zoals
eerder testamentair bepaald voor de heer Joannes Janssen, pastoor te
Eigenbilzen de dato 11/04/1660.

29 oktober
1673

6v

Relief door Jan Paumen, kapellaan van Sint-Servaas, na de dood van
zijn vader, Lemmen Paumen, van 8 roeden gelegen te Mopertingen
achter Aerdt Moors, reingenoot.
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17 november
1673

6v

Theodorus Godding, prior van het Convent van de Kruisheren te
Maastricht, verzoekt 12 vaten rogge te ontvangen, staande op de
panden van Ciel Cielen te Mopertingen, te weten op het pelsers hoff en
dit naar aanleiding van de dood van pater Arnoldus Brugard. Als
mansionaris wordt pater Joannes Meijers genomineerd.

7 juli 1674

7r

Relief door Hendrick Cielen, burger van Maastricht voor hemzelf en zijn
consoorten van de goederen na de dood van zijn ouders, Reijnier Cielen
en Mechteld Bolen.

20 oktober
1674

7r

Relief door Sr. Philiph Kerns, burger van Maastricht, na de dood van zijn
voorgangers, voor alle goederen, huis, hof, weides en landerijen te
Mopertingen.

3 januari 1675

7r

Relief door Melis Wolters, inwoner van Mopertingen, na de dood van
zijn ouders, voor hem en de mede-erfgenamen van een huis en hof te
Mopertingen.
Reingenoten: naar twee zijden de gemeenstraet, ten derde Jan Van
Hees.

4 april 1675

7v

Relief door Christiaen Verstraeten als rentmeester van de choralen of
arme scholieren van Sint-Servaas van 9 grote roeden land, gelegen op
de hooff wegh.

4 april 1675

7v

Relief door Christiaen Urlinx in naam van Nicolaus Joseph De Nollet, na
de dood van de heer Gilis De Nollet de oude, van alle goederen te
Mopertingen.

5 april 1675

7v

Sr. Gielliaum Clercx, burger en koopman van Maastricht wenst te
ontvangen 4 vaten rogge, die hem erfelijk toekomt, te betalen door de
erfgenamen van Thijs Van Gronsveld op 4 roeden land gelegen boven
de Selde Beeck en op 9 roeden land aan de Wesselt Bempt, uitwijzens
zijn bescheiden van 11/05/1634.

5 april 1675

8r

Relief door de eerw. heer Lambrecht a Monte, kanunnik van O.-L.-V.
van Maastricht van gronden en landerijen te Mopertingen.

23 april 1675

8r

Relief door Ida Boelen na de dood van haar broer Willem Bolen voor 5
roeden land gelegen in het Schip te Mopertingen.
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4 mei 1675

8r-8v

Relief door Hubertus Francisci, meester van het Broederschap der
Kapellanen van O.-L.-V. van Maastricht, van alle landerijen te
Mopertingen die op 08/11/1666 door de laatste mansionaris,
Sebastiaen De Beche zijn gereleveerd. De nieuwe genomineerde
mansionaris is de heer Richardus Fabri, kapellaan.

23 juli 1675

8v

Relief door Sr. Joannes Jentis, rentmeester van de armentafel van SintNicolaas van Maastricht van de goederen toebehorende aan de
armentafel.

23 augustus
1680

8v-9r

Relief door eerw. heer Raphael Puts, pastoor van Zutendaal in naam
van Maria Deeckens, begijn in Diest, na het overlijden onlangs van haar
zus Digna Deeckens, van 10,5 roeden land in het Schip veld aan het
Cruijs te Mopertingen.

22 februari
1682

9r

Relief door Lens Gelen van Veldwezelt als echtgenoot en momber van
Margariet Tewarts en door Catharina Tewarts en Helena Tewarts voor
henzelf als voor Jan Tewarts en Maria Tewarts, hun broer en zus,
gezamenlijk als kinderen van de onlangs overleden Tewis Tewarts, in
zijn leven inwoner van Mopertingen, van een huis en een hof en de
aanhorige landerijen te Mopertingen.

9 februari 1683

9r-9v

Relief door Sr. Peter Bredenpoel als bode van de zeer edele Mevr. de
decanes van het Kapittel van Munsterbilzen van alle cijns- en
bankgoederen sorterende onder Mopertingen en toebehorende tot het
Kapittel.

9 maart 1683

9v

Relief door Aert Roijen voor zijn deel en part in het huis en hof te
Mopertingen boven op de Heerbaen gelegen en voorts alle andere
goederen onder Mopertingen en zulks na de dood van zijn beide
ouders.

9 maart 1683

9v

Relief door Aert Roijen in naam van en als zendbode van de
weeskinderen van Matthijs Lenarts en zijn echtgenote Maria Roijen,
voor het deel en part in hetzelfde huis en hof (zie vorig relief) waarvan
hij 1/3 reeds heeft ontvangen en dit na de dood van Lenard Roijen en
zijn echtgenote.

29 mei 1683

10r

Relief door Willem Lemkens alias Withoffs na het recente overlijden
van zijn moeder Trijn Lemkens voor het huis en het hof en andere
goederen ressorterend onder Mopertingen.
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15 juni 1683

10r

Relief door Nelis Jan Wolters als man en momber van Agnes
Lathouwers voor 5 roeden land uit een geheel van een halve bunder
gelegen aan het Cruijs op de heerbaen, waarvan zijn schoonvader Wijn
Lathouwers afstand heeft gedaan.

15 juni 1683

10r10v

Relief door Claes Lathouwers voor 5 roeden land gelegen omtrent de
wintmolen, waarvan zijn vader Wijn Lathouwers afstand heeft gedaan.
Reingenoten: de heer van deze heerlijkheid, naar den Schaijbosch Geurt
Meesters.

13 juli 1683

10v

Relief door Willem Lathouwers via overdracht van zijn vader (Wijn
Lathouwers) voor 3 roeden land gelegen op den reijn omtrent de
Tombe.
Reingenoten: naar Hees de erffwegh, naar Mopertingen Jan Jeurissen
als winne.

13 juli 1683

10v

Relief door Simon Lathouwers via overdracht van zijn vader Wijn
Lathouwers voor 3 roeden land uit een geheel van 6 roeden gelegen in
het bovender velt te Mopertingen.
Reingenoten: de heer Hendrick Bosch, naar Spouwen Loij Lathouwers.

13 juli 1683

10v11r

Relief door Loij Lathouwers via overdracht van zijn vader (Wijn
Lathouwers) van 3 roeden land uit een geheel van 6 roeden land in het
Hooghveld te Mopertingen.
Reingenoten: naar Mopertingen de heer Bosch, naar Spouwen Sijmon
Lathouwers.

17 februari
1684

11r

Relief door Sr. Hendrick Bosch als erfgenaam van Juffr. Elisabeth Bosch
van 12 roeden land gelegen in het Bovender veld te Mopertingen.
Reingenoten: op het hoofd naar Willer Servaes Van Asch, ter zijde naar
Mopertingen de heer van Mopertingen, op het hoofd naar Rosmeer
Thiijs Lenarts, ter zijde naar Bergh Wijn Lathouwers.
Ook voor alle andere percelen, pachten als renten hem toekomende bij
testament.

24 mei 1684

11v

Relief door Jan Mertens, wettige zoon van de sinds enige jaren geleden
overleden Jonck (jonkman?) Jan Mertens, in zijn leven inwoner van
Mopertingen, soldaat van de compagnie van de heer kapitein Wolffken
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onder het regiment van kolonel Essen in garnizoen in Maastricht, voor
het huis en hof van zijn wijlen vader, gelegen te Mopertingen.
Het huis is tegenwoordig afgebroken. De grootte van het perceel
bedraagt circa 5,5 roeden.
Reingenoten: Wiligh Kellens, nu Theuwis Lemmens of diens
erfgenamen.

8 oktober 1684

11v12r

Relief door Jan Paulus Vrancken en zijn consoorten na de dood van hun
ouders voor het ouderlijk huis en hof te Mopertingen bij de kapel.
Reingenoten: ter eenre de kapel, ten tweede Matthijs Nijsten met de
wederdeling, op het hoofd de gemeijnstraet.

6 november
1684

12r12v

Relief door de zeer eerw. vrouwe Maria Magdalena De Richterigh,
priorin van het klooster der Wittevrouwen te Maastricht voor 6
roeden land gelegen in het Eijgenvelt, dat zij nu onlangs uijtverwonnen
heeft totte immissie in chijns (= dat zij onlangs in cijns verpacht heeft?),
afkomende van Reinier Cielen volgens de gangbare procedure.

6 november
1684

12v

Relief door Sr. Jacobus a Cruce, syndicus van het klooster van de
Nieuwenhof te Maastricht van 14 roeden land, afkomende van Ardt
Wolters en gelegen op het Smisveltjen.
Reingenoten: naar Mopertingen de hoeffheuff, naar het broeck Lenert
Roijen, naar de Heerbaen de heer Bosch.
Als ophelster is zuster Margareta Roosen genomineerd.

29 november
1684

12v13r

Relief door broeder Jan Dorlo, pater van de Cellebroeders te
Maastricht voor 2 percelen.
a) een bloeck groot 12 grote roeden omgord met hagen.
Reingenoten: naar Veldwezelt de vrouwe van Hocht, op het hoofd naar
Mopertingen de heer van Mopertingen.
b) 7 roeden hof.
Reingenoten: naar Gellik de Magerstege, op het hoofd naar Rosmeer
de heer van Mopertingen.
De 2 percelen zijn hen onlangs bij proclamatie (na publieke verkoop)
toegekomen en behoorden voorheen aan wijlen Sr. Willem Van Hees,
in zijn leven schepen van deze heerlijkheid, die nu circa 2 jaar geleden
overleden is.
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8 december
1684

13r13v

Relief door Juffr. Ida Leijsen, weduwe van wijlen Conrard Cloots voor
5,5 roeden land gelegen te Mopertingen in het Schip velt.
Reingenoten: naar Gellik het Kapittel van Munsterbilzen, naar
Mopertingen de erfgenamen van Simen Cielen.
Het perceel is haar toegevallen na het overlijden van Peter Van Geffen.

5 januari 1685

13v

Relief door Hubrecht Selen van 7 roeden akkerland, afkomende van
Claes Wijnen.

8 januari 1685

13v

Relief door de heer Petrus Fabri, kapellaan van de collegiale kerk van
O.-L.-V. van Maastricht, in naam van de erfgenamen van de onlangs
overleden heer Henricus Dumont, in zijn leven kanunnik van SintServaas te Maastricht voor alle goederen die Henricus Dumont in
Mopertingen had.
Als ophelder is genomineerd de heer Petrus Goffin, kapellaan en
muzikant van de kerk van O.-L.-V. te Maastricht.

18 januari 1685

14r

Jan Roijen heeft aan het Bogaardenklooster voor zijn dote (=geld om in
te treden) 15 grote roeden land halvelings onder Mopertingen,
halvelings onder Rosmeer overgedragen.

27 februari
1685

14r

Relief door Marten Van den Laen na de dood van halfbroer Matthijs
Schils van 4 grote roeden land te Mopertingen in het Schipveld. De
Schipwegh gaat daardoor.
Reingenoten: ter zijde naar Gellik Simon Mertens, ter andere zijde naar
de Heerbaen Marten Lemmens.

1 maart 1685

14r

Relief door de zeer edele heer Caspar Christoffel Van Cruijts, kapitein
onder het regiment van de heer Prins van Waldeck, gouverneur van de
stad Maastricht, gehuwd met Mevr. Maria Catharina Van Eijsden,
dochter van wijlen de heer Matthijs Van Eijsden, in zijn leven
raadsverwant te Maastricht,
van 15 grote roeden land gelegen in het bovender veld te Mopertingen,
daarvoor toebehorende aan zijn schoonvader.
Als ophelder wordt genomineerd zijn zoon, Frederick Francois Van
Cruijts.
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2 maart 1685

14v

Relief door Josephus Schell, kanunnik van Sint-Servaas van 6 roeden
land op het Smisveltje aan den langen bampt.
Reingenoten: naar het broeck het broederschap van O.-L.-V. te
Maastricht, op het hoofd naar Mopertingen de kapel van Mopertingen.
Genomineerd als ophelder is zijn broer Bernardus Schell.

2 maart 1685

14v

Relief door de eerw. heer Ludovicus De Baer als meester der
broederschap van de collegiale kerk van O.-L.-V. te Maastricht,
a) van 13 roeden land gelegen te Gellik, cijnzende aan de heer van
Mopertingen.
b) van 7 grote roeden land gelegen in het Willerveld.
Als ophelder wordt genomineerd de eerw. heer Guilielmus Broen,
kapellaan van de voornoemde kerk.

13 maart 1685

14v

Relief door Theunvois (?) Martens en zijn consoorten na het overlijden
van de ouders, van een bunder en 7 roeden land in de Dael gelegen.
Reingenoten: naar Mopertingen de heer van Mopertingen, op het
hoofd naar de hoelstraet de voornoemde heer.

14 augustus
1686

15r

Relief door Wijn en Meerten Cielen, broers, na de dood van hun vader
Ciel Cielen en hen per testament gelegateerd door hun wijlen halfbroer
Jan Cielen, van huis, hof, wijers en landerijen.
Relief door Merten Cielen voor hemzelf en consoorten na de dood van
de ouders van
a) 4 grote roeden land te Mopertingen in de landtmeters Cuijl.
Reingenoten: ter zijde naar de Heijebaen de erfgenamen van Servaes
Van Asch, op het hoofd naar Rosmeer de erfgenamen van Theunis
Croenen, op het ander hoofd de vrouw van Hocht.
b) 4,5 grote roeden wenhoff gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: ter eenre de gemeijn straet, ten tweede den Engel, ten
derde Theunis Croenen.

16 augustus
1686

15v

Relief door Hendrick Lunskens, gehuwd met Bilen Cielen, afkomende
van zijn onlangs overleden schoonvader Ciel Cielen, van
a) 14 roeden land gelegen achter het pelsershoff.
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Reingenoten: naar het dorp den Lt. Lambrechts, naar de wintmolen
Merten Lemmens en Thijs Croenen.
b) 3,5 roeden land gelegen in d’Eijgen.
c) huis en hof met de winhof gelegen te Mopertingen, met het
pelsershoff daarbij.

27 maart 1688

15v

Relief door Anna Slenaken, dochter van wijlen Houb Slenaken van huis
en hof, gelegen te Mopertingen op de Caberg.
Reingenoten: naar Wilre de heer van Mopertingen, naar Eigenbilzen
Franck Meesters.

27 april 1688

15v16r

Relief door Gerard Meesters van
a) 7 grote roeden akkerland uit een geheel van 14 grote roeden gelegen
in Eigenbilzen op de Crumekuijl (?).
Reingenoten: naar Eigenbilzen Jan Stegen, naar Rosmeer Geurd
Meesters, naar Compveld Peter Wolffs.
b) 4 grote roeden op de Bloeckwegh.
Reingenoten: de pastoor van Eigenbilzen, naar Veldwezelt Willem
Jeurissen als win.
c) 2 grote en 5 kleine roeden gelegen op hunstken.
Reingenoten: naar de Dael de heer van Mopertingen, op het heut
(=hoofd) naar Spouwen Jan Hoelbeeck, naar de Haelstraet Giel
Swinnen.

28 februari
1689

16r

Relief door Jan Hoelbeek de jonge na de dood van zijn ouders, van 12
grote en 9 kleine roeden met nog een hof en een huis en een hofken
naast Thies Geurdens.
Drie gulden betaald voor het relief.

28 juni 1689

16v

Relief door Margareta Sauvaigne, nicht van wijlen de heer Hendrick
Dumont, kanunnik van Sint-Servaas, van aan haar gelegateerd perceel
van een winhof gelegen te Mopertingen, circa 18 roeden groot.
Reingenoten: naar Maastricht Willem Withoff, op het hoofd naar
Mopertingen de heer Van Asch, naar Eigenbilzen de gemeijnstraet.
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1 oktober 1689

16v

Relief door Hendrick Jeurissen van Mopertingen na het overlijden van
zijn vader, Joost Jeurissen, van 4 roeden land gelegen in het
Smisveltjen.

3 oktober 1689

16v

Relief door Juffr. Maria Van Asch na het onlangs overlijden van haar
vader, Sr. Guilliaum Van Asch, van de goederen te Mopertingen.

22 november
1689

17r

Relief door Franck Swennen na de dood van zijn grootvader Thewis
Swinnen, van 4,5 grote roeden akkerland te Mopertingen omtrent de
hoelstraet.
Reingenoten: naar Wilre de erfgenamen Dirick Martens, ter andere op
het hoofd naar Spouwen de vrouwe van Hocht.

22 november
1689

17r

Relief door Jan Gautius als echtgenoot en momber van Maria Van
Sichen, na de dood van hun beide ouders, van 9 grote roeden akkerland
te Mopertingen bij de alde Smis genomen uit een geheel van 17 grote
roeden.
Reingenoten: ter zijde naar Spouwen Gerard Martens, ter andere zijde
Lemmen Moors als winne, op het hoofd naar Mopertingen de heer van
Mopertingen.

3 december
1689

17r17v

Relief door Willem Spitswegh, rentmeester van de Armen van de
Heilige Geest van Maastricht, van 9 grote roeden akkerland gelegen te
Mopertingen in d’Eijgen.
Reingenoten: naar Rosmeer de vrouwe van Hocht, ter zijde naar
Mopertingen de erfgenamen van Aerdt Moors als win.
Als ophelder is genomineerd Sr. Hendrick Sampson, zijn mederentmeester.

3 december
1689

17v

Relief door Sr. Gilis Van der Heggen, koopman te Maastricht, met zijn
consoorten na de dood onlangs van hun moeder Ida Leijsen, die het
volgende perceel ontvangen had op 08/12/1684:
5,5 roeden land te Mopertingen in het Schipveld.
Reingenoten: naar Gellik het Kapittel van Munsterbilzen, naar
Mopertingen de erfgenamen van Simon Cielen.
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22 december
1689

18r

Relief door de eerw. pater Joannes Smits, procurator van het Convent
van de Bogaerden te Maastricht, na het overlijden van de eerw. pater
Peter Van Horne, laatste ophelder sinds 23/10/1666, van het hof
genaamd Bredeloo, gebruikt door Geurd Meesters.
Als ophelder en mansionaris is genomineerd pater Joannes Van Berge,
religieus van dezelfde orde.

23 januari 1690

18r

Relief door Sr. Joannes Wijnants als rentmeester van Sint-Nicolaas en
en Sint-Catharina gasthuis te Maastricht, van alle goederen en erven te
Mopertingen toebehorend aan het gasthuis.

27 februari
1690

18v

Relief door Paulus en Jan Kerns en consoorten, burgers van Maastricht,
na het onlangs overlijden van hun vader Philip Kerns, van alle goederen,
huis, hof, weides en landerijen te Mopertingen.
Als ophelder is genomineerd Sr. Dirick Kerns, zoon van Philip Kerns.

9 maart 1690

18v

Relief door de heer Heusden als rentmeester van het Kapittel van
Munsterbilzen van 24 vaten leenpacht staande op het huis en hof van
Thiewis Van Hees.
Relief van Vranck Meesters als momber van de Armen van het gelucht
van Eigenbilzen van al de erfpachten en goederen te Mopertingen.
Als ophelder is dezelfde Vranck Meesters gekozen.

12 maart 1690

18v

15 maart 1690

19r

27 april 1691

19r

Relief door Nelis Wolters en zijn consoorten, na de dood van zijn vader,
Jan Wolters, van een huis en hof en andere goederen gelegen te
Mopertingen.

Relief door Sr. Servaes Van Asch in naam van zijn zus, Margareta Van
Asch, van een zekere weide gelegen omtrent ’s Heeren Wijeren in het
Broeck te Mopertingen, 6 à 7 roeden groot.

Relief door Sr. Tilmanus a Cruce, rentmeester van de armentafel van
Sint-Nicolaas, van alle goederen te Mopertingen toebehorende aan de
armentafel.
De laatste ophelder was Sr. Joannes Jentis volgens relief de dato
23/07/1675.

23 december
1693

19r

Relief door Simon Martens van Rosmeer van een weide genaamd de
helle bij het broeck.
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Reingenoten: op het hoofd naar de heerbaen Marten Lemmens, naar
Mopertingen de wijeren.

29 januari 1699

19r

Relief door de heer Paris van 12 roeden land te Mopertingen.
Reingenoten: op het hoofd naar Maastricht Mevr. van Hocht, ter zijde
naar Mopertingen en Spouwen de heer landcommandeur, ter zijde
naar Hees de erfgenamen Van Asch, ter zijde naar Rosmeer Jan
Croonen als win.

?

19r

Nota bene (N.B.) toegevoegd:
Dat Teuwis Lemmens moet releveren het land dat hij in erfpacht
aangenomen heeft van het Kapittel van O.-L.-V. en dat het Kapittel
moet releveren de erfpacht die op het land rust.

10 december
1691

19v

Schepenen Meesters, Lemmens en Van Sichen verklaren dat op
28/11/1691 Aert Rutten van Hasselt gereleveerd heeft als echtgenoot
en momber van Catharina Martens, 13 roijen uit 27 roijen land gelegen
in de dael en dit na de dood van zijn schoonouders.
Op dezelfde dag verscheen ook Ghiel Boelen die gereleveert heeft 7
roijen land gelegen tussen dat Eijcxken en de popelaeren straet onder
Willer (=Waltwilder) bij Amelsdorp.
Reingenoten: naar de voornoemde straat de Heilige Geest van
Maastricht, op de zijde naar de heerwegh de Kartuizers van Luik.

17 november
1704

20r

Relief door Hubrecht Van Sichen en zijn consoorten na de dood van de
eerw. heer Guil. Floris, pastoor te Veldwezelt in zijn leven, van een half
bunder land, cijnzende onder Mopertingen en gelegen achter de
biessenhoff.
Ophelder is Willem Van Sichen, zoon van voornoemde Houb Van
Sichen.
Betaling: relief: 6-12, bote: 1-1, regist. : 0-10 = totaal: 8 – 3 (8 gulden 3
stuiver)

7 oktober 1705

20r

Relief door Ciel Cielen, inwoner van Hees en in naam van zijn vader
Joris Cielen, na de dood van Wijn Cielen, van de helft van 7 roeden land
gelegen te Mopertingen, genaamd de Netelbosch.
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Reingenoten: op het hoofd naar Rosmeer en ter zijde naar Mopertingen
de heer Lt. Stas, op het hoofd naar Gellik Lemmen Jonckholt met de
wederdeling.

11 oktober
1705

20r20v

Relief door de Matthijs Vrancken van Eigenbilzen na de dood van zijn
zus, zuster Elisabeth Vrancken, van
a) 6 roeden land gelegen aan de boetsen of bosen bampt.
Reingenoten: ter eenre het heerschap van Ordingen.
b) de helft van 8 roeden land gelegen een stuk boven de comsdael.
Reingenoten: op het hoofd naar de brounswijeren Dirick Kerens, op het
hoofd naar de dael de heer van Mopertingen, ter zijde naar de
heerbaen Mr. Jan Gautius, ter zijde naar Spouwen Nelis Wolters.
De andere helft van de 8 roeden is (reeds) competerende aan de
verheffer (Matthijs Vrancken).
Betaling: relief 6-12, bote 1-1, regist 0-12, banen opcam. 0-10 = totaal
8-15 (8 gulden 15 stuiver).

25 oktober
1705

20v

Relief door Jan Martens voor hemzelf als voor zijn zus Cornelie Martens
als erfgenamen van hun vader Marten Martens van Rosmeer, van een
zesde half roije land gelegen in het Scheep te Mopertingen.
Reingenoten: naar de daeler wegh Mevr. van Hocht, naar Rosmeer Jan
Paulus Vrancken, naar Mopertingen het klooster van de Beijaert.
Betaling: relief 6-12, boote 1-1, ban opcoms 0-6, conde 0-12, bode 0-5,
regis 0-12 = totaal 9-8 (9 gulden 8 stuiver).

11 oktober
1706

20v

Relief op de dag van het jaargeding door Aert Claessen van Amelsdorp
van 3 roeden land, afkomende van Willem Croonen, alias Tiewaerts,
belast met een halve kop rogge. Aert Claessen is zelf tot ophelder
gesteld.

11 oktober
1706

20v

Relief door Peter Nijssen en zijn consoorten van een huis en hof
gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: naar de kapel Jan Paulus Vrancken, ter andere naar de
broeck steege Simon Jeurissen, voorhoofd Merten Lemmens.
De goederen komen af van haar ouders (van zijn vrouw?).
Peter Nijssen is ook tot ophelder gesteld.
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11 oktober
1706

21r

Relief door de eerw. heer Theod. Vaes, kanunnik van Sint-Servaas van
3,5 grote roeden uit een groter geheel van 14 roeden, afkomende van
Aert Haenen zaliger.
Theod. Vaes is als ophelder gesteld.

26 september
1707

21r

Relief door Joannes Gordenne, als gehuwd zijnde met Juffr. Anne
Getruijdis Ulrichs, van hunne goederen gelegen te Mopertingen, na het
afsterven van wijlen Sr. Christ. Ulrichs op zijn echtgenote toegevallen.
Als ophelder Jacobus a Cruce.

26 mei 1710

21r

Relief door Lenart Lenarts als zendbode van Jaspar Van Gronsvelt en na
de dood van Franck Van Gronsvelt, van 2 stukken land,
a) 10 en een half grote roeden gelegen aan de weerardt te Eigenbilzen,
cijnzende onder Mopertingen.
Reingenoten: naar Eijgenbilzen Jan Stegen, ter andere naar Veldwezelt
Claes Van Ucoven, voorhoofd naar Rosmeer Franck Swennen, ten
vierde naar Gellik Geurt Ciel Meesters.
b) 4 grote roeden gelegen te Mopertingen aan de bloekwegh.
Reingenoten: naar Veldwezelt Franck Meesters, naar Mopertingen
pastorijland van Eigenbilzen.

8 oktober 1714

21r

Relief door Jacobus a Cruce als rentmeester van de armentafel van
Sint-Nicolaas te Maastricht van 14 vaten rogge erfpacht, staande op de
goederen van de balliage (=balije) Biessen alhier sorterende en
komende uit een meerdere som van 60 vaten.
Joannes Bovy is als ophelder gesteld.
In de marge extra nota: Op 26/07/1754 is na Joannes Bovij nu Casparus
Maes als nieuwe ophelder gesteld.

8 oktober 1714

21r21v

Relief door Sr. Jacobus Ruijters voor het zusterklooster van de
Nieuwenhof, van
a) 13 grote roeden land gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: naar Mopertingen Marten Lemmens en de weduwe
Simon Meesters, ter zijde naar de wintmoolen Sr. Lenaerts van
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Maastricht, op het hoofd naar het klee bloock de erfgenamen van
mijnheer Bosch, op het hoofd naar Rosmeer de gemeen heerbaen.
b) 6 vaten rogge erfpacht, staande op de goederen van het beneficie
van Mopertingen.
Tot ophelster is gesteld zuster Marie Schrammen.
Nota Bene: Niet tegenstaande het relief opgesteld is door de heer
Ruijters en getekend door de schout, is het eigenlijke relief gedaan door
J. Maurissen.

27 maart 1716

21v

Relief door Willem Withofs van
a) 8 grote roeden land te Mopertingen.
Reingenoten: den bloockwegh, op het hoofd naar Rosmeer de
erfgenamen Griet Martens van Eigenbilzen, ter zijde naar Veldwezelt de
pastorale goederen van Eigenbilzen, ter zijde naar Mopertingen de
erfgenamen Griet Meesters.
b) 9 roeden gelegen daaromtrent.
Reingenoten: naar Veldwezelt de erfgenamen Griet Martens van
Eigenbilzen, voorhoofd naar Mopertingen Thijs Boullen van Amelsdorp,
ter zijde naar Rosmeer Geurt Meesters, naar Gellik de erfgenamen
Griet Meesters.
c) 2,5 roede te Mopertingen achter het pelserhoff.
Reingenoten: op het hoofd naar Gellik Houb Van Sichen, ter zijde naar
Mopertingen Jan Martens als winne, ter zijde naar Hees Houb Van
Sichen.

2 december
1720

21v

Relief door Hend. Lunskens de jonge voor zichzelf en voor zijn zwager
Paem Stevens van
a) 4 roeden akkerland achter de Smis.
Reingenoten: naar Spouwen Simon Jeurissen, naar Wilder Merten
Lemmens.
b) 6,5 roeden land aan de winckensbloeck.
Nota bijgeschreven: in het rolregister van 1712 folio 12.

10 november
1721

22r

Relief door Gilis Baerten na de dood van zijn moeder Maria Jorissen,
weduwe van Thonis Baerten, van 13 grote roeden huis en hof.
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In de marge noot: folio 22 in het rolregister anno 1719

27 april 1722

22r

Relief door Geurt Stevens van Rosmeer na de dood van Willem Stevens,
van 16 grote roeden akkerland te Mopertingen gelegen achter Aert
Moors.

25 oktober
1723

22r

Relief door Peter Nijssen in naam van Juffr. Daumps, dochter van Sr.
Gisbert Daumps zaliger, van de goederen van de overledene.
Noot in de marge: folio 54 (van het rolregister?)

8 mei 1724

22r

Relief door Jaspar Haenen, inwoner van Eigenbilzen, na de dood van
zijn vader zaliger, Willem Haenen, van een stuk akkerland en een
grashof, 8 grote roeden groot, gelegen te Eigenbilzen op de Cartels
hoven.
Reingenoten: naar Hoelbeek de erfgenamen Simon Gilissen, ter andere
zijde naar het veldt Thomas Daemen, op het hoofd naar Mopertingen
de stege.

23 juni 1725

22v

Relief door Thomas Putseus in naam van Margareta Putseus, begijn te
Hasselt, na de dood van zuster Megtel Daumps, van 12 grote roeden
land in het mopertingen veldt in de Eijgen gelegen.
Reingenoten: ter eenre de heer Van Eijll.
Folio 73 verso

(23 juni 1725)

22v

Idem (relief door Thomas Putseus) in naam van zuster Joanna Daumps,
begijn te Hasselt, na de dood van de gemelde Meghtel Daumps, van
a) 6 vaten erfrogge staande op de panden van Simon Jeurissen te
Mopertingen.
b) de rente van 3 gulden 7,5 stuiver jaarlijks te betalen door Theunis nu
Gilis Baerten.
Eodem (dezelfde) folio

(23 juni 1725)

22v

Idem (relief door Thomas) Putseus in naam van Gertruijd Daumps, zijn
moeder, na de dood van Meghtel Daumps, van 12 gulden jaarlijkse
rente op panden staande van Jan Jeurissen.
Folio ut ante
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29 april 1726

22v

Relief door Jan Heugen van Diepenbeek met zijn consoorten na de
dood van Lambrecht Stocx, van
a) 6,5 roeden land gelegen te Mopertingen op de Netelbosch.
Reingenoten: naar de heerbaen de weduwe Theuwis Lemmens, naar de
zijde Merten Lemmens.
b) 3 roeden land op de tommerwegh.
Reingenoten: ter zijde naar Hees Jaspar Haenen, op de andere zijde
Aert Moors als winne, op het hoofd naar Veldwezelt de tommberbergh.
Folio 92 verso

18 november
1726

23r

Relief door Lendert Jeurissen, gehuwd met Catharijn Boelen, als
representanten van Jan Jeurissen en Elisabeth Smeets, van 6 grote
roeden land gelegen op het Smisveltje.
Reingenoten: naar de baen het Kapittel van Munsterbilzen, op het
hoofd naar Waltwilder het voornoemde kapittel, naar de wijeren Peter
Nijst als winne, naar de wintmoolen Willem Loijen als winne.
Als ophelder Lendert Jeurissen.
Folio 108

18 november
1726

23r

Relief door Sibilla Jeurissen, weduwe van Ciel Cielen als representante
van Jan Jeurissen en Elisabeth Smeets, van een huis met hof, 7 grote en
7 kleine roeden gelegen aan de schutten boom.
Reingenoten: ter zijde naar de kapel de broeck stege, ter andere zijde
naar Eigenbilzen Gisbert Daems van Hasselt, op het hoofd naar
Hoelbeek de relicta Geurt Ciel Meesters.
Als ophelster Sibilla Jeurissen.
Eodem folio.

16 december
1726

23r

Relief door Jan Croonen in naam van Louis Rutten van Hasselt, van 10
grote roeden land in het mopertinger velt in de dael gelegen.
Reingenoten: ter eenre naar Mopertingen Willem Jeurissen als winne,
ter andere zijde Mevr. van Hocht.
Folio 109.
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3 maart 1727

23v

Relief door Dirick Lenaerts met zijn consoorten na de dood van de
ouders, van 13 grote roeden land in het mopertinger velt.
Reingenoten: op het hoofd naar Amelsdorp de landcommandeur, ter
andere zijde de heer Van Eijl.
Folio 113 verso

9 juni 1727

23v

Relief door Teuwis Swennen van Eigenbilzen na de dood van zijn vader,
van een stuk akkerland van 2 grote roeden, zijnde de helft van 4 grote
roeden gelegen te Mopertingen op het hunske.
Folio 122 verso.

19 februari
1729

23v

Relief door Theunis Gielen in naam als zendbode van Paulus Reinders
van Mopertingen na de dood van Reiner Reiners, van
a) 7 grote roeden land gelegen op de baen te Mopertingen.
Reingenoten: naar het broeck van Eigenbilzen Willem Loijen als
pachter, ter zijde naar Rosmeer de heere baen.
b) 1,5 grote roeden land gelegen te Mopertingen in het Smisveltje.
Reingenoten: voorhoofd de weide van de heren Van Eijl, ter zijde naar
het broeck de gemelde Loijen als pachter.
De gemelde Paulus Reinders is gekozen als ophelder.
Folio 133 verso

29 februari
1729

23v

Relief door Theunis Gielen in naam als zendbode van Paulus Reiners
van Mopertingen na de dood van Reiner Reiners, van
a) 7 grote roeden land gelegen op de baen te Mopertingen.
Reingenoten: naar het broeck van Eigenbilzen Willem Loijens als
pachter, ter zijde naar Rosmeer de heerenbaen.
b) 1,5 grote roeden land gelegen te Mopertingen in het Smisveltje.
Reingenoten: voorhoofd de weide van de heer Van Eijll, naar het broeck
de gemelde Loijens als pachter.
Paulus Reinders is ophelder.
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2 mei 1729

23v

Relief door Aert Moors na de dood van Elisabeth Jeurissen, weduwe
van Kemmen Moors, van huis en hof, 16 grote roeden gelegen op de
ban.
Reingenoten: naar het dorp de lauw handt (?), ter andere zijde naar de
wintmoolen de ban, naar Rosmeer het Kapittel van Munsterbilzen.

9 mei 1729

24r

Relief door Ciel Moors na de dood van Elisabeth Jeurissen, van
a) huis en hof, 10 grote roeden groot te Mopertingen.
Reingenoten: ter zijde naar Mopertingen de Kapellanen van SintServaas.
b) 11 grote roeden in het Schetveltje te Mopertingen.
Reingenoten: ter zijde naar Hees Thijs Martens, ter andere zijde Merten
Lemmens.

16 mei 1729

24r

Relief door Thomas Daemen na de dood van Lemmen Mertens, van 2
vaten rogge op panden van Theunis Baerten en Marten Maesen.
Thomas Daemen is als ophelder gesteld.

30 mei 1729

24r

Relief door Thijs Martens na de dood van Thijs Lenaerts, van 4 vaten
rogge op panden van Hend. Lunskens.
Thijs Martens is als ophelder gesteld.

21 november
1729

24r

Relief door Joannes Kerens in naam van de erfgenamen van Theod.
Kerens, van 3 bunder akkerland gelegen te Mopertingen in de
genaamde heijmerijer hoff.
Joannes Kerens is als ophelder gesteld.
Solvit (=betaald) 9 gulden.

21 november
1729

24r

Relief door Franck Meesters in naam van Ciel Meesters voor alle
gezamelijke goederen naast huis en hof te Mopertingen na de dood van
(dezelfde) Ciel Meesters.
Franck Meesters is als ophelder gesteld.
12-12 (12 gulden 12 stuiver).
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21 november
1729

24v

Relief door Franck Teuwis Meesters in naam van Ciel Meesters na de
dood van (dezelfde) Ciel Meesters, van 6 grote roeden akkerland
gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: ter eenre naar Rosmeer Geurt Stevens, ter andere zijde
naar Mopertingen Simon Jeurissen, op het hoofd naar Gellik Mevr. van
Hocht.
Franck Meesters is als ophelder gesteld.

5 december
1729

24v

Relief door Aert Meesters in naam van Franck Meesters, zijn vader, na
de dood van (dezelfde) Franck Meesters, van een huis en een hof, 27
grote roeden groot, gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: ter eenre Ciel Moors, ter andere zijde Nol Roijen.
Aert Meesters is als ophelder gesteld.
6-12 (6 gulden 12 stuiver)

5 december
1729

24v

Relief door Mevr. De Merode na de dood van de heer Booms, van een
bunder akkerland gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: naar Rosmeer de heerbaen, naar de heide Mevr. van
Hocht, op het hoofd naar Mopertingen het convent van de Nieuwenhof
van Maastricht.
Juffr. Anna Catharina De Merode, jonge dochter, is als ophelster
gesteld.

19 december
1729

24v

Relief door Maria Elisabeth Schoonmans na de dood van Willem
Ramaeckers als erfgenaam van Jacob Peters, van 9 grote roeden
akkerland, gelegen aan het Cruijs.
Maria Elisabeth Schoonmans is als ophelster gesteld.

19 december
1729

25r

Relief door Ciel Moors na de dood van Franck Meesters, van 22 grote
roeden akkerland te Mopertingen.
Reingenoten: de Cruijswegh, ter andere zijde Loije Lemmens.
Ciel Moors is als ophelder gesteld.

19 december
1729

25r

Relief door Aert Moors na de dood van Franck Meesters, van 4 grote
roeden land gelegen te Mopertingen.
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Reingenoten: ter zijde naar Maastricht Ciel Moors, ter andere zijde Jan
Meesters.
Aert Moors is als ophelder gesteld.

19 december
1729

25r

Relief door Joan Emmerix na de dood van Hend. Emmerix, van een 14
grote roeden weide gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: ter eenre zijde Aert Meesters, ter andere zijde de heren
Kapellanen van Sint-Servaas.
Johan Emmerix is als ophelder gesteld.
N.B.: na de dood van Johan Emmerix is dit perceel opnieuw gereleveerd
op 22/10/1754 door Jan Meesters die het perceel gekocht had.

12 december
1730

25r

Relief door de facteur Joan Roel De la Haije voor en in naam van notaris
Guil. Caris als rentmeester van het Sint-Catharinagasthuis van
Maastricht, van diverse percelen toebehorend aan het gasthuis te
Mopertingen en dit na de dood van Joannes Wijnants.
Notaris Caris is als ophelder gesteld.

12 december
1730

25r

Relief door de facteur Joan Roel De la Haije voor en in naam van de
eerw. heer Dirix als rentmeester van de armentafel van Sint-Nicolaas
te Maastricht, van 14 vaten rogge erpacht staande op de goederen en
landerijen van de heer landcommandeur en dit na de dood van Tilman
a Cruce, rentmeester van de armentafel.
Dirix is als ophelder gesteld.

12 december
1730

25r

Relief door facteur Jan Roel De la Haije voor en in naam van de ed. heer
Gilis De Vilenfagne namens de erfgenamen Hans Schel van Luik, van
a) 14 roeden land gelegen in d’Eijgen.
Reingenoten: de heer van Mopertingen aan beide zijden.
b) 6 grote roeden groot op ’t Smisveltje aan de langen bampt.
Reingenoten: naar het broeck de broederschap van O.-L.-V. van
Maastricht, op het hoofd naar Mopertingen de kapel van Mopertingen.
Gilis De Vilenfagne is als ophelder gesteld.
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4 november
1732

25v

Relief door Aert Moors namens zijn zoon Lemmen Moors, afkomende
van Franck Meesters en overgedragen aan Lemmen, van 3 grote roeden
akkerland gelegen in het Scheep te Mopertingen.
Reingenoten: op het hoofd naar heijligen huijsken de blockwegh gaande
naar Maastricht, op het ander hoofd Lenaert Jeurissen als winne, op
een zijde Paume Stuven.
Lemmen Moors is als ophelder gesteld.

4 november
1732

25v

Relief door Loije Lemmens, afkomende van Frans Palmars, van2 grote
en 10 kleine roeden akkerland te Mopertingen in de eege.
Reingenoten: ter zijde naar Rosmeer Claes Engels, naar de heerbaen
Lenart Van Sichen als winne. De kickelers wegh loopt daardoor.

4 november
1732

25v

Relief door Steven Plucken, afkomende van Gertruijd Janssen, van 2
grote en 15 kleine roeden gelegen in het tergaat en zijnde een deel van
een groter geheel van 9 grote roeden.
Reingenoten: aan twee kanten Hendrick Lunskens, aan een zijde Franck
Withofs, aan de andere de gemeenstraet.
Cilia Plucken, dochter van Steven Plucken, is als ophelster gesteld en
heeft vrijwillig een oord cijns aan de heer bekend.

2 december
1732

26r

Relief door Wijn Lathouwers van Eigenbilzen van 5 grote roeden land
gelegen omtrent de wintmoolen.
Reingenoten: naar Mopertingen de lancommanderij biessen, ter andere
naar de wintmoolen Hermen Moors, naar Eigenbilzen Aert Meesters.

2 december
1732

26r

Relief door Reiner Stuven, zoon van Paam Stuven, van een huis en een
hof, genaamd de Cabergh te Mopertingen.
Reingenoten: naar de broockstege Reiner Reiners, ter andere zijde de
heer landcommandeur, op een hoofd Simon Hoelbeecx, op het ander
hoofd het broock.
Het perceel komt af van het klooster van de maaghden Dries van
Maastricht.

2 december
1732

26r

Relief door Simon Jeurissen in naam van de heer Carolus Casparus
Dominicus Hesselt van Dinter, afkomende van de edele heer Casparus
Christophorus Cruijts en Mevr. Maria Catharine Van Eijsden na de dood

27

van Frederick Francois Cruijs, van 15 grote roeden land te Mopertingen
in het bovender veldt aan de haelstraet.
Reingenoten: naar Mopertingen Mevr. van Hocht, naar Veldwezelt
dezelfde, naar Rosmeer dezelfde, ten vierde de weg gaande naar
Rosmeer.
Relief 6-12, bote 1-9, regest 0-12, copie 0-12 = subtotaal 8-17 + cond 016 = totaal 9-13 (9 gulden 13 stuiver).

2 december
1732

26v

Relief door Leonart Van Sichen, schepen te Mopertingen, in naam van
Joannes De Thier, de eerw. heer pastoor van Eigenbilzen, na de dood
van zijn oom, (dezelfde) eerw. pastoor Joannes De Thier, van 8 grote
roeden land te Mopertingen op de bloockwegh.
Reingenoten: ter zijde naar Mopertingen Lenart Lenarts, naar
Veldwezelt Jan Meesters, op het hoofd naar Gellik de weg gaande van
Eigenbilzen naar Maastricht, op het hoofd naar Rosmeer Jaspar Engels.

2 januari 1733

26v

Relief door de eerw. heer Cruts, prior van het Convent van de
Kruisheren te Maastricht, in naam van het klooster, na de dood van de
eerw. pater Joannes Meijers, van
a) 12 vaten rogge staande op panden van Ciel Cielen van Mopertingen,
te weten op het pelsershoff, nu betaald wordende door Lenaert Van
Sichen van Mopertingen als bezitter van het hof
b) 7 vaten uit een grotere gehele som, staande op de heerlijke allodiale
goederen van Mopertingen in bezit van de heer landcommandeur.
Als mansionaris is pater Joannes Loijens gesteld.
Relief 6-12, bote 1-1, cond 0-16, regist. 0-12, copie 0-12 = totaal 9-13 (9
gulden 13 stuiver).

20 februari
1733

27r

Relief door Wijn Lathouwers van 5 grote roeden land cijnsgoed gelegen
aan het Cruijs op de Cruijsstraet langs de heerbaen.
Reingenoten: naar Hees Simon Jeurissen, naar de wintmoolen Simon
Lathouwers, op het hoofd naar Rosmeer de landcommandeur.

14 april 1733

27r

Relief door Michael Meesters na de dood van de weduwe Simon
Meesters, van de volgende goederen cijnzende aan deze heerlijkheid,
a) 2 grote roeden akkerland gelegen te Mopertingen achter de weide
van Aert Moors.
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Reingenoten: ter eenre Lenart Jeurissen, ter andere het klooster van
Hocht.
b) 2,5 grote roeden akkerland ook te Mopertingen naast de moolen
wegh.
Reingenoten: op het hoofd Jan Vrancken, ter andere …
c) 2 grote roeden akkerland gelegen op de netelbosch.
Reingenoten: ter eenre Merten Lemmens, ter andere de erfgenamen
van wijlen de ed. heer Van Eijll.
d) 6,5 grote roeden akkerland achter het dorp van Mopertingen.
Reingenoten: ter eenre Merten Lemmens, ter andere Paam Stuven.
e) 4 grote roeden in de daal gelegen.
Reingenoten: ter eenre de zouw, ter andere de relicta Geurt Meesters.

22 januari 1734

27v

Relief door Matthias Heusden, rentmeester van het adellijk kapittel
van Munsterbilzen, in naam van dit kapittel, van alle bank- en
cijnsgoederen te Mopertingen.
Mathhias Heusden is als ophelder gesteld.
Solvit domino Van Sichen 13-15 (13 gulden 15 stuiver).

19 oktober
1734

27v

Relief door de eerw. heer Habets als rentmeester van het broederschap
van Sint-Servaas, van 18 grote en 16 kleine roeden land gelegen in
d’Eijgen te Mopertingen.
Reingenoten: op het hoofd naar Mopertingen Teuwis Lemmens, ter
zijde naar de wintmoolen Loije Lemmens, ter zijde naar Amelsdorp de
heer landcommandeur, op het hoofd naar Rosmeer Geurt Stevens.
Theodorus Godding, zoon van Joannes Godding, is als ophelder gesteld.

2 januari 1735

27v

Relief door Peter Cleuren in naam van de eerw. heer pastoor van
Gemert, zijnde Peter Gautius, van 9 grote roeden land gelegen te
Mopertingen.
Peter Cleuren is als ophelder gesteld.
Gegeven voor relief 3-2.
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N.B.: moet releveren na de dood van Peter Cleuren.

18 oktober
1735

28r

Relief door de heer Van Brienen als rentmeester van de Heilige Geest
van Maastricht na de dood van Sr. Hendrick Sampson, van 9 grote
roeden akkerland gelegen te Mopertingen in d’Eijgen.
Reingenoten: naar Rosmeer de mevrouwe van Hocht, ter zijde naar
Mopertingen de erfgenamen Aert Moors als winne.
Joannes Baptista Van Brienen is als ophelder gesteld.
Relief 6-12, boete (=bode of boete?) 1-1, condi 0-5 = totaal 7-18 (7
gulden 18 stuiver).

30 oktober
1736

28r

Relief door de heer Van Aken na de dood van zijn broer, van
a) 0,5 bunder land gelegen in d’Eijgen in het hochter lant.
Reingenoten: naar de vier zijden de vrouwe van Hocht.
b) 0,5 bunder gelegen op de heerwegh.
Reingenoten: ter zijde naar de wintmoolen de heer van Mopertingen,
op de andere zijde Aert Meesters, op het hoofd naar Mopertingen of
naar het klijheufken de mevrouwe van Hocht.
Egidius Gerardus Van Aken, 6 jaar oud, is als ophelder gesteld.

6 december
1736

28r28v

Relief door Tilmanus Henricus Beckers als proviseur der armentafel van
Bilzen, na de dood van de heer Holsteijn, gewezen armenmeester, van
a) 2 vaten rogge staande op panden van Jan Baerten, namelijk op 4
grote roeden land gelegen op het kleijn veltje.
Reingenoten: op het hoofd naar de wijeren Geurt Moors, ter zijde naar
het heijmerken het Kapittel van Munsterbilzen en het gelucht van
Eigenbilzen, op het hoofd naar Eigenbilzen de edele heer van
Mopertingen.

16 oktober
1736

28v

Relief door Matthijs Bullen van huis en hof gelegen te Mopertingen op
de baen, 4 grote en 5 kleine roeden groot.
Reingenoten: ter eenre Jan Hoelbeecx, ter andere de heerbaen, ten
derde de heer Van Eijll.
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16 oktober
1736

28v

Relief door Ciel Moors als momber van de kinderen van Arnold Roijen,
van huis en hof gelegen te Mopertingen op de straat gaande van de
heijmerijckenbergh naar Maastricht, circa 1 bunder groot.
Reingenoten: naar Mopertingen Aert Meesters, naar Hoelbeek Merten
Peters.

16 oktober
1736

28v

Relief door de schout Loijens voor en in naam van de armen der prijsen
van de parochie van Sint-Jacob en Sint-Catharina te Maastricht, van 7
grote roeden land gelegen te Mopertingen aan de weegh heijde achter
het pelsershoff.
Reingenoten: op het hoofd naar Mopertingen de representanten van
de heer licentiaat Lambrichts, op het hoofd naar Hees Vrancken Kuijl,
ter zijde naar Gellik de erfgenamen Simon Wolters, naar Rosmeer de
weg uit Mopertingen naar Hees gaande.
Het perceel is afkomende van de heer licentiaat Paris ante Peter Paris.

24 januari 1737

29r

Relief door Peter Cleuren van Vlijtingen in naam van de armen van
Vlijtingen, van 9 grote roeden land gelegen te Mopertingen.
Peter Cleuren blijft ophelder.
N.B.: na de dood van Peter Cleuren (?)
Relief 6-12, Boete 1-1, Cond. 0-16 = totaal 8-9 (8 gulden 9 stuiver).

30 september
1738

29r

Relief door de eerw. heer pastoor van Eigenbilzen en Mopertingen,
geassisteerd door Thomas Daemen als momber en Hend. Lunskens als
kerkmeester en meester van de armentafel van deze heerlijkheden, in
naam van de kerk en de armentafel, van alle goederen en erfrenten
aan hen competerende te Mopertingen.
Thomas Daemen, zoon van Jan Daemen, circa 6 jaar oud, is als ophelder
gesteld.
6-12 solverunt.

2 december
1738

29r29v

Relief door Simon Jeurissen als win van de weledele geboren heer De
Zelis de Fancon, van 13 vaten rogge jaarlijks, staande op een weide
gelegen op de heerbaen van Maastricht naar Bilzen.
Reingenoten: de voornoemde heerbaen, ter zijde naar Wolder de
Smisse, ter zijde naar Rosmeer de roosendael, naar Amelsdorp Merten
Maesen.
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Servaes Piratton, knecht van zijne edele broeder de Domheer De Zelis,
hoogh proost van O.-L.-V. van Maastricht, is als ophelder gesteld.

30 mei 1739

29v

Relief door Joannes Dresens als rentmeester van het klooster van de
Wittevrouwen van Maastricht, van hun goederen onder deze
jurisdictie.
Als ophelster … Sporckmans, circa 20 à 21 jaar.
6-12 solvit.

30 mei 1739

29v

Relief door Peter Henssen als in erfpacht bezittende het boex hoff,
toegehoord hebbend aan het klooster van de Wittevrouwen van
Maastricht.
Mechtildis Henssen, circa 7 jaar oud, is als ophelster gesteld.
6-12 solvit.

18 oktober
1740

29r

Relief door Hend. Lunskens, circa 44 à 45 jaar oud, van een huisplaats
van 4 grote roeden, gelegen te Eigenbilzen.
Reingenoten: op het hoofd naar Mopertingen een weide van de Heilige
Geest, naar Teuwis Meesters de gemeen straet, naar de kerk de
erfgenamen van wijlen Hend. Lunskens van Mopertingen.
Hend. Lunskens is als ophelder gesteld.
6-12 solvit.

18 oktober
1740

30r

Relief door Ciel Moors, circa 50 jaar oud, van een huis en hof dat hij
onlangs vernaderd heeft van Matthijs Nijssen en afkomende was van
Reiner Jeurissen en de weduwe Jaspar Bosch, 9 grote roeden groot
gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: ter zijde naar Eigenbilzen de broeck stege leidende naar
Bilzen, ter andere zijde naar Rosmeer Peter Nijssen, op het hoofd de
gemeenstraet.
Ciel Moors is als ophelder gesteld.
6-12 solvit.

16 oktober
1740

30r

Relief door schepen Maurissen voor en in naam van de armentafel van
Sint-Merten te Wijk, na de dood van de laatste ophelder, Everard
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Veugen, van 5,5 vaten rogge die de armentafel jaarlijks optrekt van het
huis en hof van Geurt Ciel Meesters en gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: naar Hoelbeek de heer landcommandeur, ter zijde naar
Eigenbilzen dezelfde, naar de wintmoolen op de hoofd de
gemeenstraet, op het hoofd naar het dorp Mopertingen Geurt Hermen
Meesters.
Jan Breuls, zoon van kerkmeester Breuls van Sint-Merten te Luik, is als
ophelder gesteld.
6-12.

16 oktober
1742

30v

Relief door Joannes Ruth, secretaris van de schepenbank van
Mopertingen, als rentmeester van het klooster van de Beijaert te
Maastricht, na de dood van zuster Maria De Roosen, religieus in het
klooster van de Beijaert die op 26/09/1707 als ophelster was gesteld,
van een huis en hof gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: op het hoofd naar Hoelbeek de gemeenstraet, ter zijde
naar Gellik Peter Van Hees, ter zijde naar Mopertingen Geurt Meesters
de jonge.
Joannes Ruth is als ophelder gesteld.
6-12 solvit Ruth.

22 oktober
1743

30v

Relief door Maurissen, schepen van Mopertingen, als rentmeester van
de Nieuwenhof van Maastricht, van alle bankgoederen die zij bezitten
in deze heerlijkheid.
Schepen Maurissen is als ophelder gesteld.
Zie ook folio 21r van dit register.

16 oktober
1759

30v31r

Relief door Jan Palmarts de jonge, circa 32 jaar oud, na de dood van zijn
grootvader Gilis Baerten een huis en een hof met ap- en dependentiën,
tesamen circa 11 grote roeden te Mopertingen.
Reingenoten: ter eenre de kapel, ter andere naar Eigenbilzen Tieuwis
Lemmens.
Jan Palmarts is als ophelder gesteld.

22 oktober
1754

31r

Relief door J.A. Lansman als rentmeester van de Choralen of arme
scholieren van Sint-Servaas te Maastricht, na de dood van Christiaen
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Verstraeten, van 9 grote roeden akkerland gelegen op de hoefswegh of
hunsken te Mopertingen.
Reingenoten: naar de hoolstraet Martinus Mertens, op het hoofd naar
Spouwen het kloosterland van Hocht, ter zijde naar Willer Simon
Hoelbeecx, op het hoofd naar Mopertingen Lendert Jeurissen.
J.A. Lansman is als ophelder gesteld.

22 oktober
1754

31v

Relief door J.A. Lansman als rentmeester van de beurzen of O.-L.-V.-lof
in de Sint-Servaaskerk te Maastricht, na de dood van Willem Stevens,
in zijn tijd choraal in de Sint-Servaaskerk, van 3 grote roeden akkerland
in het wilderveldt op de brounsacker tegenover het moesbroeck.
Reingenoten: naar Amelsdorp Thijs Nijssen, ter zijde naar Eigenbilzen
Ciel Moors, op het hoofd naar Hoelbeek de relicta Meijs Tieuwissen, op
het hoofd naar Mopertingen de erfgenamen Herman Lemmens.
J.A. Lansman is als ophelder gesteld.

22 oktober
1754

31v32r

Relief door de eerw. heer Habets, kapellaan van Sint-Servaas en
rentmeester van het broederschap, van circa 2 bunder gelegen op het
veldje onder Mopertingen.
Reingenoten: ter zijde opwaarts de weduwe Gerard Ciel Meesters en
Tieuwis Meesters, ter zijde neerwaarts Simon Hoelbeecx, op het hoofd
naar Maastricht de gemeen dorpstraet, op het ander hoofd naar
Hoelbeek de weduwe Ciel Meesters, Lemmen Jans en Teuwis Booten.
De heer Teller, mede-kapellaan van Sint-Servaas is als ophelder gesteld.

22 oktober
1754

32r

Relief door Jan Meesters van een weide genaamd alsen hoff die hij
gekocht heeft van Franck Moors, 14 grote roeden en gelegen te
Mopertingen.
Reingenoten; ter sonnen opganck Ciel Moors, ten onderganck Tilman
Keerens.
Isabella Meesters, circa 4 jaar oud, is als ophelster gesteld.
In de marge staat geschreven ‘alias Emmerix’. Niet duidelijk indien dit
op Jan Meesters slaat.

… oktober
1755

32r

Relief door Jan Hoelbeecx in naam van zijn nicht, Anna Lathouwers, van
een huis en hof gelegen op Cabrig te Mopertingen.
Vide folio 34.
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17 februari
1758

32r32v

Relief door Joannes Neven, pater der Cellebroeders te Maastricht, van
o.a. 2 percelen van erven:
a) een bloeck groot twaalf grote roeden omgord door hagen.
Reingenoten: naar Veldwezelt de vrouwe van Hocht, op het hoofd naar
Mopertingen de heer van Mopertingen.
b) 7 grote roeden hof.
Reingenoten: naar Gellik de magersteege, op het hoofd naar Rosmeer
de heer van Mopertingen.
Die percelen zijn onlangs bij proclamatie aan de Cellebroeders
toegekomen en behoorden toe aan wijlen Sr. Willem Van Hees, in zijn
leven schepen van Mopertingen.
en relief van:
c) 5 vaten rogge erfpacht staande op het huis en hof van Teuwis
Lemmens alias Houb Van Sichen.
Joannes Neven, zoon van Hendrick Neven is als ophelder gesteld.

11 januari 1763

32v33r

Relief door Joannes Dresens als rentmeester van het adellijk klooster
van Hocht, na de dood van Juffr. Petronel De Mettecoven, religieuze te
Hocht, van alle percelen van erven te Mopertingen die het klooster
bezit.
Vreulijn Carolina Van Wittman, 20 jaar oud, religieuze in het klooster
van Hocht, wordt als ophelster gesteld.

11 januari 1763

33r

Relief door Lemmen Moors voor zichzelf als voor zijn consoorten, na de
dood van zijn vader, Aert Moors, van 4 grote roeden land te
Mopertingen.
Reingenoten: naar Maastricht Claes Claessen, ter andere zijde het voet
padt.
Lemmens Moors is als ophelder gesteld.
De bode is 16 stuiver betaald.

11 januari 1763

33r33v

Relief door Lemmen Moors en zijn consoorten voor zichzelf als voor zijn
consoorten als erfgenamen van Aert Meesters zaliger, van 27 grote
roeden te Mopertingen.
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Reingenoten: ter eenre zijde Ciel Moors, ter andere zijde Arnoldt
Roijen.
Arnoldus Moors, zoon van Ciel Moors, is tot ophelder gesteld.
De bode is 16 stuiver betaald.

11 januari 1763

33v

Relief door Matthijs Van Sichen na de dood van Juffr. Anna Catharina
De Merode, van het stuk dat hij in erfpacht aangenomen heeft van de
heer Moffarts, de man en momber van Juffr. Anna Catharina De
Merode.
Matthijs Van Sichen is als ophelder gesteld.
De bode is 16 stuiver betaald.

25 januari 1763

33v34r

Relief door Cornelis Jacquers alias Louwis Lemmens, na de dood van
Louwis Lemmens, van 2 grote en 10 kleine roede land in d’eege.
Reingenoten: naar Rosmeer Claes Engels, de kickelers wegh gaat daar
doorheen.
Cornelis Jacquers is als ophelder gesteld.
Relief 3-3, solvit Jacquers.

20 oktober
1755

34r

Relief door Jan Hoelbeecx in naam van zijn nicht Anna Lathouwers, van
huis en hof gelegen op Cabrigh binnen Mopertingen.
Anna Lathouwers is als ophelster gesteld.

20 oktober
1755

34r

Relief door Gerrit Brulmans van huis en hof te Mopertingen,
afkomende van zijn schoonvader Merten Maesen en Gerrit Brulmans is
als ophelder gesteld.

16 september
1763

34v

Relief door de eerw. frater Petrus Vrints, procurator der eerw.
Kruisheren te Maastricht, van
a) 12 vaten rogge staande op panden van Ciel Cielen van Mopertingen,
te weten op het pelsershoff, nu betaald wordende door Lenart Van
Sichen als bezitter ervan.
b) 7 vaten rogge uit een grotere som staande op de heerlijke allodiale
goederen van Mopertingen in bezit van de heer landcommandeur.
Petrus Vrints is als ophelder gesteld.
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20 juli 1768

35r

Relief door Sr. Hermanus Lenaerts als rentmeester van het SintCatharinagasthuis te Maastricht, na de dood van notaris Guill. Caris, in
zijn leven ook rentmeester van het Sint-Catharinagasthuis, van alle
goederen en erven gelegen te Mopertingen in diverse percelen het
gasthuis toebehorende.
Leonardus Van Aken is als ophelder gesteld.
Relief, 6-12, boete 1-1, ban en opcom 0-6, cond 0-16, regist 1-0, copie
1-0 = totaal 10-15 (10 gulden 15 stuiver).

11 november
1768

35v

Relief door de eerw. moeder van het klooster van de Nieuwenhof, na
de dood van zuster Maria Schrammen, van
a) 13 grote roeden land gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: naar Mopertingen Merten Lemmens en de weduwe
Simon Meesters, ter zijde naar de wintmoolen Sr. Lenaerts van
Maastricht, op het hoofd naar het kloebloeck de erfgenamen van
mijnheer Bosch, op het hoofd naar Rosmeer de gemeen herbaen.
b) 6 vaten rogge erfpacht staande op de goederen van het beneficie
van Mopertingen.
c) alle bankgoederen die het voornoemde klooster onder deze
heerlijkheid van Mopertingen bezit, na de dood van J. Maurissen, in zijn
leven rentmeester van het klooster van de Nieuwenhof.
Zuster Anthonia Penris is als ophelster gesteld.

36r37v

VACAT

38r

Bovenaan de folio staat geschreven:
Hier beginnen met den 16 julij 1754 de relieven.

16 juli 1754
Een onverlaat
uit de 20ste
eeuw heeft in
de marge langs
dit relief in
stylo

38r

Relief door Sr. Joannes Ruth, schepen en secretaris van Mopertingen,
voor en in naam van de heer borgemeester Olislagers van Maastricht,
na de dood van de heer borgemeester Schell van Luik,
a) 14 grote roeden gelegen in d’Eijgen.
b) 7 grote roeden gelegen aan de langen bampt, beide percelen
sorterende onder Mopertingen.
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bijgeschreven:
Jo(hann)es
Arnold
Olislagers,
borgem(eeste)r
te Maestricht

25 juli 1754

Joannes Arnoldus Josephus Olislagers, circa 20 à 22 jaar oud, is als
ophelder gesteld.
Relieff 6-12, bote 1-1, cond 0-12, regist 0-12, copie 0-12 = totaal 9-9 (9
gulden 9 stuiver). Solvit de heer borgemeester Olislagers.

38r38v

Relief door de eerw. Joannes Diricx als rentmeester van de armentafel
van Sint-Nicolaas te Maastricht, na de dood van Joannes Bovij, die tot
ophelder gesteld was op 08/10/1714, van 14 vaten rogge erfpacht,
staande op de goederen van de Balliage Biessen uit een grotere som
van 60 vaten.
Joannes Diricx is als ophelder gesteld.
relief 6-12, boete 1-1, cond 0-12, regis 0-12, copie 0-12 = 9-9 (9 gulden
9 stuiver). Solvit de rentmeester van de armentafel van Sint-Nicolaas.

9 augustus
1754

38v39r

Relief door Joannes Franciscus Op den Camp als rentmeester van de
armen der prijsen van de parochies van Sint-Jacob en Sint-Catharina
te Maastricht, na de dood van de heer Loijens, in zijn leven schout van
Mopertingen en laatste ophelder, van 7 grote roeden akkerland te
Mopertingen aan de weegheijde achter het pelsershoff.
Reingenoten: op het hoofd naar Mopertingen de representanten van
de heer licentiaat Lambrichts, op het hoofd naar Hees vrancken kuijl,
ter zijde naar Gellik de erfgenamen Simon Wolters, naar Rosmeer de
weg uit Mopertingen naar Hees gaande.
Het perceel komt af van de heer licentiaat Paris, ante de heer Peter
Paris.
Joannes Franciscus Op de Camp is als ophelder gesteld.

25 september
1754

39r

Relief door Joannes Ruth, schepen en secretaris van Mopertingen, voor
en in naam van de zeer eerw. moeder van het klooster van de
Nieuwenhof, na de dood van de heer Jacobus Maurissen, in zijn leven
schepen en rentmeester van het klooster van de Nieuwenhof, van alle
bankgoederen onder Mopertingen.
Als nieuwe ophelster is zuster Helena Isabella Jorissen, religieuze in het
vermelde klooster.

22 oktober
1754

39v

Relief door de zeer eerw. heer Habets, kapellaan en rentmeester van
het broederschap van Sint-Servaas, in die hoedanigheid, van circa 2
bunder akkerland op het veltje te Mopertingen.
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Reingenoten: ter zijde opwaarts de weduwe Gerard Ciel Meesters en
Teuwis Meesters, ter zijde neerwaarts Simon Hoelbeex, op het hoofd
naar Maastricht de gemeen Dorpstraet, op het ander hoofd naar
Hoelbeek de weduwe Ciel Meesters, Lemmen Jans en Teuwis Booten.
Als mansionaris en ophelder is de eerw. Teller, mede-kapellaan van
Sint-Servaas, gesteld.

22 oktober
1754

39v40r

Relief door de heer J.A. Lansman in de hoedanigheid van rentmeester
van de Choralen of arme scholieren van Sint-Servaas, na de dood van
de heer Christiaen Verstraeten, van 9 grote roeden akkerland gelegen
op de hoefswegh of hunsken te Mopertingen.
Reingenoten: op het hoofd Mevr. van Hocht, naar Maastricht Sr.
Bouverije, naar Waltwilder Lendert Swinnen, op het ander hoofd de
Swarte Griet, echtgenote van Cornelis Jacquarts.

22 oktober
1754

40r

Relief door J.A. Lansman als rentmeester der Beurssen of van O.-L.-V.Loff in de Sint-Servaaskerk te Maastricht, na de dood van Willem
Stevens, choraal in de Sint-Servaaskerk anno 1663 den 14 junij, van 3
grote roeden akkerland in het Waltwiller veldt op de brounsacker
tegenover het moesbroeck.
Reingenoten: naar Mopertingen de erfgenamen Herman Lemmens,
naar Eigenbilzen Ciel Moors, naar Amelsdorp de weduwe Van Sichen.
J.A. Lansman is als ophelder gesteld.
N.B.: De 3 roeden zijn afkomende van Nuel Reijnen.

22 oktober
1754

40v

Relief door Jan Meesters van een weide genaamd Van Assenhoff die hij
gekocht heeft van Franck Moors, 14 grote roeden te Mopertingen.
Reingenoten: ter sonnen opganck Ciel Moors, ten onderganck Tilman
Kerens.
Isabella Meesters, circa 4 jaar oud, is als ophelster gesteld.

17 februari
1758

40v41r

Relief door Joannes Neven, pastoor van de Cellebroeders te
Maastricht, van
a) 2 percelen van erven, te weten een bloeck groot 12 grote roeden
omgord door hagen.
Reingenoten: naar Veldwezelt de vrouwe van Hocht, op het hoofd naar
Mopertingen de heer van Mopertingen.
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b) 7 grote roeden hof.
Reingenoten: naar Gellik de magersteege, op het hoofd naar Rosmeer
de heer van Mopertingen.
Deze twee percelen zijn nu onlangs bij proclamatie aan de
Cellebroeders verbleven en behoorden eerder toe aan wijlen Sr. Willem
Van Hees, in zijn leven schepen van deze heerlijkheid.
c) 5 vaten rogge erfpacht staande op het huis en hof van Teuwis
Lemmens alias Houb Van Sichen.
Joannes Neven, zoon van Hendrick Neven, is als ophelder gesteld.

16 oktober
1759

41r

Relief door Jan Palmarts de jonge, circa 32 jaar oud, na de dood van zijn
grootvader Gilis Baerten, van een huis en een hof, circa 11 grote roeden
te Mopertingen.
Reingenoten: ter eenre de kapel, ter andere naar Eigenbilzen Tieuwis
Lemmens.
Jan Palmarts de jonge is als ophelder gesteld.

12 januari 1762

41v42r

Relief door Michael Meesters, voor zichzelf als voor de weduwe Max
Swinnen, zijn schoonzus en voor Hubert Van Sichen, zijn schoonbroer,
van de volgende percelen, te weten:
-voor Michael Meesters zelf:
a) 4 grote roeden land gelegen in het hoogh veldt.
Reingenoten: een zijde Claes Claessen van Amelsdorp, ter andere zijde
Jan Meesters.
- voor hen drie tesamen:
b) 5 grote roeden op de netelbos.
Reingenoten: ter eenre zijde de heer landcommandeur, ter andere zijde
Peter Meijers, molenaar van Mopertingen.
c) 5 grote en 5 kleine roeden land gelegen in het Schipveldt te
Mopertingen.
Reingenoten: ter eenre zijde Thijs Martens, ter andere zijde de weduwe
Thijs Gerardts van Gellik.
-voor de weduwe Max Swinnen:
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d) huis en hof met twee weiden.
e) 4 grote roeden winhof gelegen tegenover Jan Van Sichen in de Croon.
-voor Hubert Van Sichen, zijn zwager:
f) 7 grote roeden bampts in het broeck gelegen.
Reingenoten: ter eenre de edele heer Van Eijl met de helle, ter andere
zijde het smisveltje.
g) 4 grote roeden aan de bode bergh.
Reingenoten: ter eenre zijde het Kapittel van Munsterbilzen, ter andere
zijde Claes Claessens van Amelsdorp.
h) 7 grote roeden land aan dezelfde beek.
Reingenoten: ter eenre zijde Merten Lemmens, ter andere zijde Vranck
Swinnen.
Hun vader en schoonvader Teuwis Lemmens, laatste ophelder is
onlangs gestorven. Als nieuwe ophelder is Michael Meesters, circa 40
jaren, gesteld.

16 oktober
1770

42v

Relief door Arnoldus Moors, circa 35 jaar, van een huis en hof,
afkomende van Matthijs Nijssen en Reijnier Jeurissen, 9 grote roeden
groot en gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: ter zijde naar Eigenbilzen de broeksteege leidende naar
Bilzen, ter andere zijde naar Rosmeer Piter Nijssen, op een hoofd de
gemeenstraat.
Arnoldus Moors is als ophelder gesteld.

16 oktober
1770

42v43r

Relief door Sr. Joannes Baerten als provisor en armenmeester van de
armentafel van Bilzen, na de dood van de heer Tilmanus Henricus
Bekkers, van
a) 2 vaten rogge op de panden van Jan Baerten, te weten op 4 grote
roeden land gelegen op het klijnveltje.
Reingenoten: op het hoofd naar de weijeren Geurt Moors, ter zijde naar
het heijmerke het Kapittel van Munsterbilzen en het gehucht (gelucht?)
van Eigenbilzen, op het hoofd naar Eigenbilzen de heer van
Mopertingen.
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Gilis Baerten, circa 18 jaar en wonende te Bilzen, is als ophelder
gesteld.

16 oktober
1770

43r43v

Relief door Jan Banken van een huis en hof, 10 grote roeden gelegen op
de Baene.
Reingenoten: ter eenre Louis Lemmens, ter andere zijde Jan Van
Weerdt, stellende voor ophelder Nicolaes Jeurissen, 24 jaar oud en
inwoner van Mopertingen.

16 oktober
1770

43v44r

Relief door de proviseurs van de Arme Prijsen van de parochies van
Sint-Jacob en van Sint-Catharina te Maastricht, na de dood van de
rentmeester J.F. Op den Camp, laatste ophelder, van 7 grote roeden
akkerland te Mopertingen gelegen aan de weegheijde achter het
pelsershof.
Reingenoten: op het hoofd naar Mopertingen voorheen de
representanten van de heer Lambrigs, naar Hees Vranken Kuijl of den
weg van Mopertingen, ter zijde naar Gellik voorheen de erfgenamen
Simon Wolters, nu Marten Maesen, naar Eigenbilzen Hubert Van
Sichen, naar de windmolen Willem Loijen.
Henricus Op den Camp, 15 jaar oud en wonende te Maastricht, is als
ophelder gesteld.

16 oktober
1770

44r44v

Relief door Willem Bosch, na de dood van Matthijs Bullen, van een huis
en hof gelegen te Mopertingen op de Baene, 4 grote en 5 kleine roeden
groot.
Reingenoten: ter eenre de heer van Mopertingen, ter andere zijde Jan
Biesmans voorheen Jan Hoelbeeks.
Willem Bosch is als ophelder gesteld.

16 oktober
1770

44v45r

Relief door Anna Van Roijen, weduwe van Wijn Maertens van
Hoelbeek, na de dood van Ziel Moors, gewezen momber van de
kinderen van Arnold Roijen, van een huis en hof gelegen te
Mopertingen op de straat gaande van de heijmeriken bergh naar
Maastricht, 1 bunder groot.
Reingenoten: naar de wintmolen Jan Janss, naar Eigenbilzen de
dorpstraat, ter andere Aert Moors voorheen Aert Meesters, naar
Hoelbeek Marten Pieters.
Piter Libens, 37 jaar en wonende te Mopertingen, is als ophelder
gesteld.
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16 oktober
1770

45r

Relief door Gilis Meijsters, circa 29 jaar en inwoner van Mopertingen,
na de dood van Hermanus Lemmens, van 7 grote roeden land gelegen
op de Zelderbeek, afkomende van de erfgenamen Hermen Lemmens.
Reingenoten: naar Berg Hubert Van Sichen, voorhoofd naar Hoelbeek
de heer landcommandeur.
Gilis Meesters is als ophelder gesteld.

30 oktober
1771

45r45v

Relief door Sr. Joannes Baerten, oud-borgemeester van de stad Bilzen,
circa 50 jaar, na de dood van zijn grootvader Jan Baerten, van 3 grote
roeden akkerland gelegen omtrent de Cauwberg te Mopertingen.
Reingenoten: naar twee zijden het adellijk klooster van Hocht.
Hij heeft zichzelf als ophelder gesteld.

19 oktober
1773

45v46v

Relief door Machiel Meesters, inwoner van Mopertingen, circa 50 jaar,
na de dood van zuster Maria Lemmens, begijntje op het groot begijnhof
te Tongeren, van 2 stukken akkerland:
Perceel 1:
6 grote roeden gelegen in het Scheepenveld te Mopertingen, belast met
1/3 deel van een vat rogge ten behoeve van de heer van Mopertingen.
Reingenoten: ter eenre zijde naar Mopertingen Nelis Loeijen, op het
hoofd naar Eigenbilzen Van Bredepoels, ter zijde naar de kapel Matthijs
Niesen, naar de wintmoole Lemmen Moers als win.
Perceel 2:
6 grote roeden en belast.
Reingenoten: ter zijde naar de wintmoole de commanderije van den
alden biessen, op het hoofd naar Mopertingen de abdij van Hocht, ter
zijde naar de kapel Juffr. Weri van Maastricht, naar Veldwezelt de
gemeen Vaarweg.
Machiel Meesters is als ophelder gesteld.

18 oktober
1774

46v47r

Relief door Bartholomeus Palmaerts (Palmarts), circa 40 jaar, na de
dood van Jan Palmarts, van 7 grote roeden in de dall te Mopertingen.
Reingenoten: ter eenre Dirck Boeten, ter andere …
Bartholomeus Palmaerts is als ophelder gesteld.
43

18 oktober
1774

47r47v

Relief door de weduwe van Peter Meijers, circa 30 jaar oud,
inwoonster van Mopertingen, na de dood van haar echtgenoot, van een
stuk land van 50 kleine roeden gelegen op de netelsbosch.
Reingenoten: naar de Blokweg Giel Meesters, voorhoofd Claes Van
Ukhoven.
De weduwe is als ophelster gesteld.

18 oktober
1774

47v48r

Relief door Simon Lathouwers van Eigenbilzen, na de dood van Wijn
Lathouwers, van 5 grote roeden land gelegen op de nietelsbosch.
Reingenoten: naar Mopertingen Aert Vrancken, naar de wintmolen de
weduwe Max Swinnen.
Simon Lathouwers is als ophelder gesteld.

18 oktober
1774

48r48v

Relief door de erfgenamen van wijlen Nelis Loijen, na de dood van hun
vader (Nelis Loijen), van
a) een hof te Mopertingen.
Reingenoten: ter eenre de weduwe Max Swinnen, ter andere zijde Hub.
Van Sichen.
b) 4 grote roeden land gelegen in het Scheep.
Reingenoten: naar de Heeren Baen Matth. Cielen, ter andere Giel
Meesters.
c) 2 grote roeden land gelegen boven de Groen Gracht.
Reingenoten: ter eenre Jan Palmarts, ter andere Aert Vrancken.
d) 10 grote roeden land langs de blokweg.
Reingenoten: naar Gellik de genoemde weg, ter andere en voorhoofd
de heer landcommandeur.
Willem Loijen, 36 jaar, inwoner van Mopertingen, is als ophelder
gesteld.

20 oktober
1778

48v49r

Relief door Thomas Withofs, gehuwd met Isabella Meesters, na de
dood van …, van
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a) 6 grote roeden land uit een geheel van 12 grote roeden gelegen
achter de windmolen te Mopertingen.
Reingenoten der gehele 12 roeden: ter eenre naar Hees Franck Moors,
naar Eigenbilzen Mevis Meijers, op het hoofd naar Mopertingen de
weduwe Max Swinnen, het andere hoofd Willem Stevens.
b) 6 grote roeden grashof of weijwas gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: ter eenre de Broeksteege, ter andere Renier Stuven.
Thomas Withofs, 33 jaar en wonende te Mopertingen, is als ophelder
gesteld.

20 oktober
1778

49v

Relief door Johan Smeets, coadjutor van de pastorij van Eigenbilzen, na
de dood van … , van
a) 4 grote roeden land te Mopertingen.
Reingenoten: op het hoofd naar Gellik de Blockweg, ter zijde naar
Mopertingen pastorijland.
b) 5 grote roeden op de Netelbosch.
Reingenoten: ter eenre naar de windmolen Jan Heusen, ter andere Aert
Wranken.
c) 6 grote roeden gelegen omtrent de heere Baen.
Reingenoten: ter eenre Frank Moors, ter andere de heren van den
Biessen te Maastricht.
Johan Smeets, circa 30 jaar, is als ophelder gesteld.

20 oktober
1778

50r50v

Relief door Frank Swennen, na de dood van … , van
a) 10 grote roeden land gelegen te Mopertingen in het meulen veld.
Reingenoten: ter zijde naar Mopertingen de heren van den Biessen te
Maastricht, ter andere dezelfde.
b) 10 grote roeden land gelegen op het Cabergs veldje.
Reingenoten: naar Eigenbilzen Lemmen Moors, ter andere de heren
van den Biessen.
c) 17 grote roeden aan dito Blok gelegen.
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Reingenoten: ter eenre naar de windmolen de pastorij van Eigenbilzen,
ter andere zijde Thomas Withofs.
d) 8 grote roeden gelegen in Scheep.
Reingenoten: ter eenre Matthijs Nijsen, ter andere Jan Biesmans.
e) 5,5 grote roeden ook in het Scheep gelegen.
Reingenoten: naar de Baawt. (?) het Kapittel van Eijgenbilzen, ter
andere de heer Matthijs.
f) 3,5 grote roeden gelegen in het boventer veld.
Reingenoten: naar Mopertingen Peter Swennen, ter andere zijde Claes
Classens.
g) 2 en een kwart grote roeden gelegen op het Hoorentje.
Reingenoten: ter eenre de heeren van den Biessen, ter andere Lena[rt]
Swennen.
Frank Swennen, 3 jaar oud, zoontje van de bovengenoemde Frank
Swennen, is als ophelder gesteld.

2 maart 1779

50v51r

Relief door Willem Meesters en Franciscus Swinnen, beide inwoners
van Eigenbilzen, na de dood van wijlen hun neef Jan Meesters, van
a) een grashof beplant met fruitbomen, genaamd profeets hofke, 4
grote roeden groot, gelegen op de heere Baan te Mopertingen.
Reingenoten: naar Veldwezelt de holle straet, naar Eigenbilzen de heere
Baan, naar Wilder Matthijs Bellen.
b) 6 grote roeden land gelegen in het Eijgen te Mopertingen.
Reingenoten: naar Hees Juffr. De Matthijs van Bilzen, naar Mopertingen
Hermanus Meester, op het hoofd naar Gellik de weg komende uit
Mopertingen en gaande naar Hees.
c) 8 grote roeden land genaamd Weinekens Blok gelegen te
Mopertingen aan de Block straet.
Reingenoten: naar Veldwezelt en naar Rosmeer de erfgenamen Geurt
Lenarts, naar de Schaijenbosch de Block straet.
Willem Meesters, 54 jaar en wonende te Eigenbilzen, is als ophelder
gesteld.
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13 april 1779

51v52r

Relief door Theod. Cuijpers als rentmeester van de hoogedele heer
baron Zelis De Fancon, na de dood van wijlen Servaes Piratton, in zijn
leven knecht bij de Domheer en hoogproost Zelis De Fancon, van 13
vaten rogge jaarlijkse erfpacht staande op een weide gelegen op de
heere Baan gaande van Maastricht naar Bilzen.
Reingenoten: ter eenre de heere Baen, naar Rosmeer de Roosendaal,
naar Wolder de Smisse.
Theod. Cuijpers, circa 30 jaar, wonende te Maastricht, is als ophelder
gesteld.

19 oktober
1779

52r52v

Relief door Dirk Martens en Jan Barten met consoorten, na de dood
van … , van
a) 2 grote roeden land te Mopertingen op het Smisveldje.
b) 2 grote en 10 kleine roeden aan het blook.
Reingenoten: naar Gellik de blookweg, naar Mopertingen Aert Moors.
c) 5,5 grote roeden aan de Hoolstraet.
Reingenoten: naar Wilder Ciel Booten, naar Rosmeer de weduwe
Lemmen Lenars, het hoofd naar de windmolen de weg.
d) 5 grote roeden in het Scheepsveld.
Reingenoten: naar Gellik Renier Stuijven, naar de heere baan Hendrik
Schols, het hoofd naar Mopertingen Aert Moors.
e) huis en hof op de Caberich.
Reingenoten: naar Eigenbilzen Thomas Withofs, naar het broek Reinier
Stuijven, naar de broeksteeg Hubert Van Sichen.
Anth. Baerten, 16 jaar en wonende te Mopertingen, is als ophelder
gesteld.

19 oktober
1779

52v

Relief door Nicolaas Claasen, na de dood van Frank Meesters, van 5
grote roeden land gelegen in de dael te Mopertingen.
Reingenoten: op het hoofd naar Spouwen de abdij van Hocht.
Nicolaas Claasen, 40 jaar en wonende te Mopertingen, is als ophelder
gesteld.
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19 oktober
1779

53r

Relief door Renier Claesen, inwoner van Mopertingen, na de dood van
Anth. Gielen, van
a) 3 grote roeden gelegen in het Schip.
Reingenoten: ter eenre Simon Meesters, ter andere zijde de weduwe
Teeuwis Jans.
b) een weide gelegen in het broek.
Reingenoten: naar de heere baen Jan Biesmans, naar Eigenbilzen het
gemeen broek.
Lieb. Nielis, circa 50 jaar, is als ophelder gesteld.

19 oktober
1779

53r53v

Relief door Renier Wijnands, inwoner van Pietersheim, na de dood van
… , van 6,5 grote roeden.
Reingenoten: de Heere baen Dirk Baerten, ter andere zijde de kapel van
Mopertingen.
Renier Wijnands, 28 jaar, is als ophelder gesteld.

5 maart 1785

53v54r

Relief door Machiel Broeders van Eigenbilzen, na de dood van Renier
Stuven, laatste ophelder, van 5,5 grote roeden land omtrent de
Blockstraat.
Reingenoten: op het hoofd naar Hees Ciel Meesters, naar Mopertingen
Thomas Withofs, ter andere zijde de genoemde straat.
Machiel Broeders, 25 jaar, is als ophelder gesteld.

9 april 1785

54r54v

Relief door Machiel Swinnen, gehuwd met Maria Broeders, 44 jaar, na
de dood van Renier Stuven, laatste ophelder, van
a) 13 grote roeden huis en hof, gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: voorhoofd Hubert Van Sichen, ander hoofd het gemeijnte
broek, naar Hoelbeek de landcommanderij Aldelbilsen (=Alden Biesen).
b) 8 grote roeden gelegen aldaar de smis.
Reingenoten: voorhoofd naar Wilder Renier Claessen van Mopertingen,
ander hoofd naar de windmolen Vrank Swinnen van Eigenbilzen, ter
zijde naar de heer baan het Kapittel van Munsterbilzen.
c) 3 grote roeden in het Scheepsveld gelegen.
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Reingenoten: ter zijde naar Mopertingen Vrank Goessens, op het hoofd
naar de Groenen weg Vrank Moors, het ander hoofd Aert Moors, beide
van Mopertingen.
Machiel Broeders is als ophelder gesteld.

8 maart 1786

54v55r

[begin van een akte doorstreept]
Donatie door Arnold Vranken (geen verdere gegevens)

17 oktober
1786

55r55v

Relief door de eerw. heer J.B. Smeets, pastoor te Eigenbilzen, na de
dood van de zeer eerw. heer J.F. Dethier, laatste ophelder, van
a) 8 grote roeden land gelegen te Mopertingen op de Blokweg.
Reingenoten: ter eenre naar Veldwezelt de pastorij van Eigenbilzen, ter
andere zijde naar Mopertingen Frank Swinnen, een hoofd naar Gellik de
Blokweg, ander hoofd naar Mopertingen Frank Swinnen.
b) 5 grote roeden land gelegen te Mopertingen achter Lemmen Moors
gaar.
Reingenoten: ter eenre naar Maastricht Mevr. van Hocht, de andere
zijde naar Willer de Hoelstraat, een hoofd naar Mopertingen Lemmen
Moors.

16 oktober
1787

55v56r

Relief door Paulus Simons, inwoner van Mopertingen, gehuwd met Ida
Jacquers, na de dood van zijn schoonvader Cornelis Jacquers, laatste
ophelder, van
a) een huis, moeshof en weide gelegen op de heere baan.
Reingenoten: ter eenre de weg, ter andere zijde de goederen
toebehorende aan de landcommandeur.
b) 5,5 grote roeden weide gelegen te Mopertingen aan de heere weiers.
Reingenoten: ter eenre Hubert Van Sichen, ter andere het Smids veldje.
Paulus Simons, 25 jaar, is als ophelder gesteld.
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