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Het gichtregister van de schepenbank van Hees (1731-1781) 

 

Inleiding  

In het Ancien regime had de meerderheid van Limburgse dorpen een schepenbank. Een van de taken 

van de schepenbank was de registratie van transacties of overdrachten, al dan niet eerder voor een 

notaris verleden. Deze registratie van overdrachten betreffen onder andere:  

• verkoopakten van onroerende goederen;  

• obligaties of leningen met een borgstelling of onderpand; 

• schenkingen onder levenden;  

• testamenten;  

• boedelscheidingen;  

Deze overdrachten of gichten vormen een welgekomen bron om de familie geografisch en sociaal 

verder te bepalen. De parochieregisters van Vlijtingen waarin ook de dopen, huwelijken en overlijdens 

uit Hees genoteerd werden, zijn slechts bewaard vanaf circa 1747. Je dient dus via andere documenten 

je oudere voorouders op te zoeken. Hieronder krijg je samenvattend de inhoud van de geregistreerde 

transacties tussen 20 juni 1731 en 25 juli 1781. 1 De kolommen in de bewerking geven respectievelijk 

de datum van de registratie aan, de folio’s binnen het register en een samenvatting van de inhoud van 

de akte.  

Omdat de registraties in grote mate notariële akten bevatten, kan je het origineel vaak op twee 

manieren opvragen. Je kan een digitale kopie van de geregistreerde akte van de schepenbank via het 

Rijksarchief van Hasselt bekomen. 2 Indien je bijvoorbeeld de eerste akte uit dit register wil opvragen,  

geef je best de volgende referenties: Schepenbank Hees (toegang 547), inventarisnummer 19, folio 1r-

2r. De andere mogelijkheid is dat je de onderliggende notariële akte via het notarisarchief opvraagt. 

De inwoners van Hees gingen in de meeste gevallen naar een notaris met standplaats Maastricht. In 

de eerste akte is dat bijvoorbeeld de Maastrichtse notaris Guillielmus Caris. Let wel dat je in dat geval 

de aktedatum van de notariële akte opgeeft in plaats van de registratiedatum bij de schepenbank. De 

Maastrichtse notarissen worden niet in Hasselt, maar in het RHCL te Maastricht bewaard en dien je 

daar dus op te vragen. In de loop van 2022 is het mogelijk dat het RHCL de akten van Maastrichtse 

notarissen van de jaren 1544 tot 1842 online zal plaatsen en dat je zonder aanvraag de akte zelf 

terugvindt.3 In de tussentijd zijn de meeste scans akten van Maastrichtse notarissen wel al 

raadpleegbaar (en downloadbaar) via de website www.familysearch.org.  

Andere belangrijke archieven voor de inwoners van Hees zijn de registers van omliggende 

schepenbanken, met als voornaamste die van Vlijtingen.  Hees viel net zoals Vlijtingen onder de 

bevoegdheid van het Maastrichtse Kapittel van Sint-Servaas. Dat maakt dat er veel gegevens over Hees 

in het kapittelarchief van Sint-Servaas te vinden zijn. Je kan dit archief gedeeltelijk online bij het RHCL 

raadplegen. 4  

 
1 Het archief van de schepenbank van Hees wordt in het Rijksarchief van Hasselt bewaard. De bewerking 
hieronder betreft Schepenbank Hees (archieftoegang 547), inventarisnummer 19.   
2 Je kan je aanvraag richten via rijksarchief.hasselt@arch.be  
3 Zie https://www.rhcl.nl/nl/ontdekken/projecten-2/notariele-akten-gedigitaliseerd  
4 Zie 
https://www.archieven.nl/mi/1540/?mivast=1540&mizig=210&miadt=38&micode=14.B002A&milang=nl&mizk
_alle=sint-servaas&miview=inv2#inv3t2  

http://www.familysearch.org/
mailto:rijksarchief.hasselt@arch.be
https://www.rhcl.nl/nl/ontdekken/projecten-2/notariele-akten-gedigitaliseerd
https://www.archieven.nl/mi/1540/?mivast=1540&mizig=210&miadt=38&micode=14.B002A&milang=nl&mizk_alle=sint-servaas&miview=inv2#inv3t2
https://www.archieven.nl/mi/1540/?mivast=1540&mizig=210&miadt=38&micode=14.B002A&milang=nl&mizk_alle=sint-servaas&miview=inv2#inv3t2
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Voor het gemak zijn de verschillen in variaties van dorps- of stedennamen zoals bijvoorbeeld 

Maestricht en Tricht geformaliseerd en enkel in hun moderne vorm als Maastricht in deze bewerking 

terug te vinden. Het dorp Heze wordt ook als Hees weergegeven. Lokale toponiemen van velden, 

akkers en dergelijke heb ik in hun originele vorm en al hun genoemde varianten laten staan, net zoals 

de personennamen.  

Per akte markeer ik het onderwerp in het vet, net als de hoofdpartijen van de transactie. Je kan 

gemakkelijk met de toetsencombinatie CTRL-F het gehele bestand doorzoeken.  

 

Kenneth Booten 

Februari 2022 

 

 

Samenvattingen gichtregister 

 

 

 

DATUM folio  OMSCHRIJVING 

 
20/06/1731 

 
1r–2r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Guil. 
Caris te Maastricht op 24/05/1731, waarbij  
 
Lambertus Paulussen, burger van Maastricht,  
 
100 gulden extra uitleent, naast de 200 gulden 
van 20/03/1728, 
 
aan Nicolaes Moors, gehuwd met Barbara 
Machiels.  
 
De rente is 5%, jaarlijks op 24/05 af te rekenen. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Zijn huis, hof en weide, 0,5 bunder op de 
kercke straete binnen Hees. 
 
Reingenoten: een zijde Pieter Loijen, andere 
zijde Jan Pieters en voorhoofd naar Maastricht 
Hubert Heckelers. 
 
2) 5 grote roeden akkerland op braeck maeler 
wegh. 
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Reingenoten: op ’t hoofd naar Mopertingen 
Theunis Colson, naar Veldwezelt de Paters 
Predikheren van Maastricht, naar Hees Hubert 
Moors en ter zijde naar Rosmeer juffr. 
Huijsmans. 
 
3) 4 grote roeden land in Hees in ’t hover velt 
als winne  
 
Reingenoten: naar Maastricht de erfgenamen 
mevr. De Selijs, naar Hees Thomas Jeurissen, 
zijde naar Kesselt juffr. Nijsmans en ter zijde 
naar Gellik Thijs Cielen. 
 
Getuigen: Matthijs Valckenborgh, burger van 
Maastricht en Cornelis Cloos, inwoner van 
Maastricht. 
 

 
05/07/1731 

 
2r–3v  

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Guil. Caris op 18/06/1731 te Maastricht, 
waarbij 
 
Merten Jacobs, gehuwd met Marie Palmaers, 
en zijn schoonbroer Loij Lijssens, woonachtig te 
Millen en gehuwd met Gertruijd Palmans 
(Palmaers) 
 
verkopen aan 
 
Matthijs Nelissen, inwoner van Hees en 
gehuwd met  Elisabeth Jeurissen 
 
8 grote roeden akkerland in de Noppe Straet 
onder Hees  
 
Prijs: 42 gulden 10 stuiver per grote roede, 
tezamen 340 gulden, en lijkoop en godshelder, 
prijs ingekort met 90 gulden (dus totaal 
bedraagt 250 gulden).  
 
Korting enerzijds 70 gulden voor de erflast op 
het akkerland ter waarde van 7 schellingen 
jaarlijks te betalen aan de heer scholaster van 
Sint-Servaas en anderzijds vanwege de 
jaarlijkse rente van 1 gulden ten behoeve van 
de erfgenamen Stas.  
 
Op 18/06/1731 werd 125 gulden betaald, de 
lijkoop en de godshelder. De andere helft bij de 
registratie van de akte voor de schepenbank. 
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Getuigen: Matthijs Valckenborgh, burger van 
Maastricht en Joannes Loman, inwoner van 
Maastricht. 
 

 
22/06/1732 

 
3v–5r 

 
Registratie van erfdeling van de goederen van 
wijlen Nelis Nelissen van Lafelt en echtgenote 
Cecilia Dirix, verleden voor notaris R. Veugen 
op 29/01/1729 te Maastricht. 
 
Zeven kinderen van oud naar jong: 
 
1ste kind (oudste zoon): Paulus Nelissen, 
gehuwd met Sibilla Heckelers. 
 
2e kind: Cornelia Nelissen, gehuwd met Claes 
Jans. 
 
3e kind: Geurt Nelissen, ruiter in het regiment 
van luitenant-generaal Rechteren. 
 
4e kind: Nelis Nelissen. 
 
5e kind: Thijs Nelissen. 
 
6e kind: Cecilia Nelissen. 
 
7e kind: Reijner Nelissen, ruiter in het regiment 
van kolonel Jacque. 
 
Details erfdeling: 
 
Oudste zoon behoudt het ouderlijk huis, de hof 
en alle toebehoren.  
 
Elk ander kind ontvangt een half bunder 
erfland, toe te wijzen door de oudste zoon. 
Nelis, Thijs en Cecilia hebben hun halve bunder 
reeds ontvangen bij hun huwelijken. 
 
Het geheel is bezwaard met 1.480 gulden 
kapitaal: 
 
Oudste zoon: 280 gulden te voldoen, waarvan 
200 gl aan dhr. Deloneux, 50 gulden aan sieur 
Schrammen en 30 gulden aan dhr. Lenssens te 
Maastricht. 
 
Claes Jans (als echtgenoot van Cornelia 
Nelissen) en Thijs Nelissen 400 gulden (elk 200 
gulden) aan De Kempenaeren. 
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Geurt Nelissen 100 gulden aan de paters 
Kruisheren en 100 gulden aan de Beijaert te 
Maastricht. 
 
Nelis Nelissen 200 gulden aan dhr. secretaris 
Lenssens. 
 
Cecilia Nelissen 100 gulden aan Jacob Gregoir 
en 100 gulden aan de weduwe Peter Hermans. 
 
Renier Nelissen 100 gulden aan sieur 
Schrammen te Maastricht en 100 gulden aan 
sieur Vandermeeren tot Tongeren.  
 
Alle kinderen staan voor de kapitalen borg met 
hun bezit en staan borg voor elkaar. 
 
Eveneens ratificatie voor dezelfde notaris van 
een eerdere conventie tussen de kinderen, 
gedaan voor de pastoor te Vlijtingen op 
12/02/1728 betreffende  
 
de deling van enerzijds de meubelen en het vee  
 
en anderzijds de regeling omtrent het bakhuis 
en bijbehorend erf, gelegen te Lafelt aan de 
winninge, waarbij 100 gulden bestemd is voor 
elk kind. Deling hiervan niet uitbetaald 
vanwege arrest namens de erfgenamen Jan 
Nelissen. Bij deze overhandigt Paulus Nelissen 
nu 100 gulden reeds aan Claes Jans (als 
echtgenoot van Cornelia Nelissen), aan Nelis 
Nelissen en aan Thijs Nelissen. 
 
Getuigen: Adam Clooten en Claes Corstiens, 
beiden inwoners van Maastricht. 
 

 
29/11/1732 

 
5r–6r 

 
Registratie van verlenging van obligatie, 
voorheen reeds vernieuwd bij het Luiks 
Hooggerecht te Maastricht op 20/05/1717 van 
een obligatie van 23/08/1704 waarbij  
 
notaris A Cruce  
 
400 gulden aan 6% rente leent aan 
 
Joannes Dorren.  
 
Daarenboven aan dezelfde rente extra leningen 
van 100 gulden op 14/02/1707 en 300 gulden 
op 22/02/1707. 
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Registratie in Hees door advocaat  Anthoon 
Vandermaesen namens zijn echtgenote als 
erfgename van wijlen notaris A Cruce. 
 

 
04/12/1732 

 
6r–7r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris 
Guill. Caris op 17/11/1732 te Maastricht, 
waarbij 
 
Catharina Crutsers, geestelijke dochter te 
Maastricht  
 
300 gulden aan 5% rente leent aan 
 
Jeuris Cielen, gehuwd met Sibilla Kellens, 
inwoners van Hees. 
 
Het geld dient om zijn zussen uit te betalen nu 
zijn ouders overleden zijn voor het eerder 
ontvangen erfdeel, het huis, hof en aanhorige 
weide, 15 grote roeden groot, in de Noppe 
Straet gelegen te Hees.  
 
Reingenoten: naar Schaijenbosch, de Gemeen 
Straet, op ’t hoofd naar Maastricht Matthijs 
Nelissen. 
 
Binnen 8 dagen 100 gulden aan zijn drie zussen 
te betalen, te weten: 
 
1. Margarita Cielen, gehuwd met Louijs 
Lemmens van Mopertingen; 
 
2. Maria Cielen, gehuwd met Ghijs Merken; 
 
3. Catharina Cielen, jonge meerderjarige 
dochter. 
 
Het eigendom, dat borg voor de lening staat, is 
verder nog belast met een kapoen en een half 
vat gerst, jaarlijks te betalen aan het kapittel 
van Sint-Maarten te Luik. 
 
Getuigen: Gregorius Oordmans, burger van 
Maastricht en Matthijs Nelissen, inwoner van 
Hees 
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05/01/1733 7r–7v Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
D. Hupkens op 02/01/1733 te Maastricht, 
waarbij 
 
Joannes Anthonius Meijs en zijn broer Joannes 
Meijs  
 
verkopen aan  
 
Bartel Cleuren, landmeter en schepen te 
Vlijtingen  
 
9 grote roeden land in Hees in St. Matthijs 
Dael. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen de heren van Sint-
Servaas, naar Maastricht de kapellanen van 
O.L.V. van Maastricht, op ’t Hoofd naar 
Mopertingen de Water Zouwe. 
 
Prijs: 35 gulden per grote roede, lijkoop en 5 
stuiver godshelder. Het land is met 3 oord 
jaarlijkse cijns bezwaard. 
 
Getuigen: Joannes Meijers en Joannes van Noll. 
 

 
16/08/1733 

 
8r–8v 

 
Registratie van (Franstalige) verkoopakte 
verleden voor notaris J. Joseph de Brus op 
15/03/1733 te Brus in de parochie van Glons, 
waarbij 
 
André Ronchart, inwoner van Rukkelingen-aan-
de-Jeker  
 
verkoopt aan 
 
Arnold Dirix, inwoner van Hees 
 
2, 5 grote roeden de leengoed te Hees in het 
Bolkervelt. 
 
Reingenoten: op ’t Hoofd naar Hees Hendrik 
Moors, naar Kesselt de secretaris Lenssens, 
naar Veldwezelt dezelfde sieur Lenssens en 
naar Schaijenbosch Thonis Colson als pachter. 
 
Prijs: 100 gulden, 5 gulden lijkoop  
 
Getuigen: Pierre Hustin en Henrij Rosseau. 
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30/06/1733 

 
8v–10r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. 
Morren op 29/03/1732 te Maastricht, waarbij  
 
Lambrecht Paulussen, meerderjarige jonkman 
en burger van Maastricht  
 
200 gulden aan 5% rente leent aan 
 
Matthijs Geurts, inwoner van Hees en gehuwd 
met Ida Michiels. 
 
Borgstelling: 
 
1) 6 grote roeden akkerland in Hees.  
 
Reingenoten: op ’t hoofd naar Kesselt de heer 
Fosseroul, naar Schaijenbosch Hilarius 
Vanwerm (nu zijn erfgenamen), naar Hees de 
representanten Vander Eijcken, naar de 
Dousbergh op ’t hoofd een voetpad lopende 
van Kesselt op Veldwezelt. 
 
2) 5 grote en 6 en 2/3 kleine roeden akkerland. 
 
Reingenoten: naar Hees Lenart Geurts, aan ’t 
hoofd gelucht land van de Kerk van Vlijtingen, 
naar Schaijenbosch Houb Moors als winne, naar 
de Veldwezelt de Grooten Steen en naar de 
Dousbergh Theunis Colson. 
 
3) 4 grote roeden akkerland gelegen naast de 
vermelde 5 grote roeden. 
 
4) 6 grote roeden akkerland gelegen in het 
Tommervelt.  
 
Reingenoten: naar Rosmeer Anthoon Colson, 
naar Schaijenbosch eveneens Anthoon Colson, 
op ’t Hoofd naar Hees het Lindepadt en naar 
Veldwezelt Keerst Michiels. 
 
Getuigen: Samuel Hendrick Attendorn, 
regiments kwartiermeester van het 
cavalerieregiment van de heer Schaek, en 
Andries Roborgh. 
 

 
07/10/1733 

 
10r–10v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.L. 
Veugen op 06/10/1733 te Maastricht, waarbij 
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Alijdis Cleuren, geboren te Hees en woonachtig 
te Maastricht in het apostelen klooster  
 
200 gulden aan 2,25% rente leent aan 
 
Houbricht Moors, inwoner van Hees en in 2de  
huwelijk met Ida Starren. 
 
Borgstelling: 
 
5 grote roeden akkerland, deel van een geheel 
van 15 grote roeden akkerland gelegen in het 
Strijkersvelt in Hees.  
 
Reingenoten: naar Rosmael (=Rosmeer?) het 
boete pettie (boetepadje?), ter andere zijde 
naar de haege de ronde van het dorp Hees, ter 
zijde naar Veldwezelt Piter Loijen als winne. 
 
Moors had het akkerland gekocht van zijn neef 
André Godde. Het geld van Alijdis dient voor de 
betaling van de aankoop. 
 
Getuigen: Joannes Habets en Andries Barchon. 

 

 
03/04/1734 

 
11r–11v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.L. 
Veugen op 03/04/1734 te Maastricht, waarbij  
 
Joannes Gatiers, jonkman, geboren te Itteren  
 
50 gulden leent, op te tellen met een eerdere 
lening van 100 gulden gedaan voor schepen 
Bartel Cleuren op 05/08/1730, tezamen 150 
gulden tegen 5% rente 
 
aan Thijs Bruggen, inwoner van Vlijtingen, 
gehuwd met Gertruijd Wouters. 
 
Borgstelling: 
 
1) 6 grote roeden akkerland in Hees aan het 
linder voetpadt. 
 
Reingenoten: naar Hees het linder voetpadt, 
naar de Tombe de weduwe Jan Thijs, op ’t 
hoofd naar Veldwezelt den Tomber wegh, op ’t 
andere Hoofd naar Rosmeer de weduwe Jeuris 
Hensen. 
 
2) 4 grote roeden land gelegen in den marijn 
onder Hees. 
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Reingenoten: naar Rosmeer en op ’t hoofd naar 
Hees Arnolt Piters, op ’t andere hoofd naar 
Gellik Hubert Heckelers.  
 
Dit laatste land is hem bij testament nagelaten 
door zijn moije (tante) Catharina Bruggen 
volgens testament gepasseerd op 25/05/1731. 
 
Getuigen: Joannes Habets en Peter Palants. 
 

 
02/06/1734 

 
11v-12v 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris 
Guil. Caris op 2 juni 1737, ten gevolge van een 
tussenarrest van het Brabants Hooggerechtshof 
te Maastricht in de zaak van  
 
Peter Gerarts tegen  
 
Geurt Dirix, arrestant, inwoner van Hees en 
gehuwd met Joanna van Sichen. 
 
Borgstelling van Geurt Dirix: 
 
Grashof in Hees van 12 grote roeden. 
 
Reingenoten: naar Mopertingen Hendrick 
Moors, naar de kerk Leonard Geurts en 
consoorden met de wederdeling, op ’t hoofd 
naar Maastricht de Leuijte straet, op ’t andere 
hoofd naar Rosmeer Jan Erckens. 
 
Getuigen: Joannes Franciscus van Bombergh en 
Thomas Kettenis, beiden inwoners van 
Maastricht. 
 

 
02/07/1734 

 
12v-13v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Guil. Caris op 30/06/1734 te Maastricht, 
waarbij 
 
Matthijs Nelissen, inwoner van Hees en 
gehuwd met Elisabeth Jeurissen 
 
verkoopt aan 
 
Arnold Dirix, inwoner van Hees en gehuwd met 
Maria Libens  
 
10 grote roeden akkerland te Hees. 
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Reingenoten: naar Schaijenbosch de weduwe 
Thomas Piters, naar Hees Geurt Dirix als winne, 
naar Kesselt Hubert Heckelers als winne, naar 
Veldwezelt oud-schepen Lenssens. 
 
Prijs: 50 gulden per grote roede voor een totaal 
van 500 gulden, lijkoop en 5 stuiver godshelder. 
Korting van 60 gulden voor 2 gemaakte reizen 
van de koper. 
 
Het eigendom is bezwaard met een kapitaal 
van 300 gulden met een rente van 5% ten 
behoeve van Hendrick Aerts, inwoner van Hees 
en gehuwd met Catharina Scheijen. Obligatie 
volgens akte voor de schepenbank van Hees op 
18/01/1731.  
 
Bij deze verkoop wordt met een deel van de 
opbrengst het uitstaande kapitaal volledig 
terugbetaald. 
 
Voor verdere (eventuele) maningen is er een 
speciaal onderpand van Matthijs Nelissen, 
namelijk 8 grote roeden akkerland in de Noppe 
straet gelegen met reingenoot naar Vlijtingen 
den omloop. 
 
Getuigen: Jan Thijs, gezworen landmeter van 
de buitenbank van Bilzen en Frederik Zwinnen, 
inwoner van Maastricht. 
 

 
25/08/1734 

 
13v-14v 

 
Registratie extract Luiks Hooggerecht te 
Maastricht van 19/10/1733, met ingebedde 
obligatie verleden voor notaris Leonard Thielen 
op 16/10/1731 te Maastricht, waarbij 
 
Andreas Nobelen, licentiaat in de rechten en 
advocaat in Maastricht, gehuwd met Maria 
Elisabeth Creusen 
 
2000 gulden aan 4% rente leent aan 
 
zijn broer Nicolaus Nobelen, burger van 
Maastricht  
 
Borgstelling van Nicolaus: 
 
kindsgedeelte van de ouderlijke nalatenschap, 
bestaande in huizen, landerijen, kapitalen, enz., 
gelegen zowel binnen als buiten Maastricht. 
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Getuigen: advocaat Michiel Meex en Isaak 
Bordeij. 
 

 
05/10/1734 

 
15r-15v 
 

 
Registratie volmacht verleden voor notaris 
Guil. Caris op 01/10/1734 te Maastricht, 
waarbij 
 
Geurt Dirix, inwoner van Hees en gehuwd met 
Joanna van Sichen 
 
volmacht verleent aan 
 
procureur Henricus Jacobus Vandewijer ter 
vervanging van procureur Alexander Welters 
die hem niet meer bijstaat in de zaak tegen 
Peter Gerarts na een (tussen)arrest van het 
Brabants Hooggerecht te Maastricht. 
 
Borgstelling van Geurt Dirix ten aanzien van de 
tegenpartij betreffende gemaakte 
proceskosten en nog te maken proceskosten: 
 
1) Zijn huis, hof en weide, tezamen 2 bunder 
groot, gelegen in het dorp van Hees. 
 
Reingenoten: naar de kerk en Maastricht Keerst 
Jodoigne, naar Rosmeer de Leuijte straat en 
naar Mopertingen de Preutelstege. 
 
2) grashof van 12 grote roeden aldaar gelegen. 
 
Reingenoten: naar de kerk Leonard Geurts en 
consoorden met de wederdeling, naar 
Maastricht de Leuijte straat, naar Mopertingen 
Hendrick Moors, naar Rosmeer Jan Erckens. 
 
Getuigen: Guilielmus Rietraet en Andreas 
Gilissen, beiden burgers van Maastricht. 
 

 
08/10/1734 

 
16r-16v 

 
Registratie van 2 verkoopaktes verleden voor 
vicaris Ulenaers op 04/03/1733 en 29/03/1733 
te Hees.  
 
1) 04/03/1733: verkoop door de zussen 
Catharina Palmaers en Ida Palmaers  
 
aan Keerst Machiels de jonge 
 



13 
 

van 3,5 grote roeden land uit een geheel van 
5,5 grote roeden, gelegen aan de Hoelt. 
 
Reingenoten: naar de Hoelt Eva Colson, naar 
Hees Thonis Colson als gebruiker. 
 
Prijs: 35 gulden per grote roede. 
 
 
2) 29/03/1733: verkoop door Jan Henckens als 
echtgenoot en momber van Maria Palmaers 
 
aan Keerst Machiels 
 
van de overige 2 grote roeden land, gelegen 
aan de Hoelt te Hees. 
 
Reingenoten: naar de Hoelt Eva Colson, naar 
Hees Thonis Colson als gebruiker. 
 
Prijs: 38 gulden per grote roede. 
 
Getuigen 04/03/1733: Hubert Moors en Eva 
Michiels. 
 
Getuigen 29/03/1733: Houb Moors en Eva 
Michiels. 
 

 
01/10/1734 

 
16v-17r 

 
Registratie van betaling verkoop stuk land en 
obligatie voor de schout van de hoofdbank 
Vlijtingen, J.P. Veugen, op 1 oktober 1734. 
 
Alijdis Cleuren had op 25/08/1734 acht grote 
roeden land verkocht aan de weduwe Tewis 
Jeurissen.  
 
Op 1 oktober 1734 ontvangt Alijdis Cleuren het 
geld voor de verkoop van Joanna Jeurissen, 
dochter van de weduwe Tewis Jeurissen.  
 
Het geld voor de verkoop had Alijdis zelf tegen 
een jaarlijkse rente van 5% uitgeleend aan de 
weduwe met het gekochte goed als onderpand. 
 

 
12/10/1734 

 
17r-18v 

 
Registratie van obligatie verleden voor notaris 
Guil. Caris in Maastricht op 10/10/1734, 
waarbij 
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een eerdere obligatie van 100 gulden verleden 
voor notaris Arnoldus Morren op 08/01/1734 
vervangen wordt door een obligatie die 
opgeteld een hoofdsom betreft van 500 gulden 
aan een rente van 5%. 
 
De lening wordt verstrekt  
 
door Lambertus Paulussen, burger van 
Maastricht en jongman 
 
aan Christiaen Michiels (Machiels) de jonge, 
inwoner van Hees, gehuwd met Maria Colson. 
 
Borgstelling: 
 
1) 5 grote en 10 kleine roeden akkerland 
gelegen aan de Heeser Holt, gekocht van 
Catharina en Ida Palmaers en van Jan Henckens 
als echtgenoot van Maria Palmaers, koop van 4 
en 29 maart 1733 en gegicht te Hees op 
08/10/1734. 
 
Reingenoten: naar Hees de Paters Predikheren, 
ter andere zijde de weduwe Vaes Janssen, 
voorhoofd de weduwe Nijst Janssen en 
achterwaarts Leonard Schepers van Vlijtingen. 
 
2) 4 grote roeden akkerland gelegen onder 
Hees aan de Winckelgaert. 
 
Reingenoten: voorHoofd de weg gaande naar 
Maastricht onder de zouwe, ter ene zijde naar 
Maastricht Jan Henssen, ter andere zijde Vaes 
Jans. 
 
3) 8 grote roede weide in zijn hagen en 
grachten gelegen op de Leuijterstraet, beplant 
met appel- en fruitbomen. 
 
Reingenoten: naar Hees Jeuris Cielen, ter 
andere zijde naar Mopertingen dokter Collette, 
op ’t hoofd naar Rosmeer de Kapellanen van 
Sint-Servaas, op ’t andere hoofd naar 
Maastricht de Leuijte straet. 
 
Deze weide werd hem bij proclamatie van 
25/08/1734 voor het gerecht van Hees als 
hoogstbiedende bij het uitgaan van de kaars 
toegewezen. Het werd gekocht van de heren 
Nobelen en de huidige lening diende om deze 
transactie te bekostigen. 
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4) Zijn erfperceel, gekregen van zijn ouders bij 
zijn huwelijk en in huwelijksvoorwaarden 
verleden op 29/01/1719 voor notaris G. 
Schaepen. 
 
Getuigen: Servaes Vanderhaeven, burger van 
Maastricht en Theodorus Vergon, constabel 
onder de compagnie van kapitein Blankensteijn 
van het garnizoen te Maastricht. 
  

 
08/10/1734 

 
18v-19v 

 
Registratie verkoop grond van klooster van de 
Grauwzusters te Maastricht, vertegenwoordigd 
door moeder-overste, zuster Anna 
Bredenraedt. 
 
Bij openbaar opbod boden op 28/08/1734 Nol 
Piters en Keerst Machiels de jonge het meeste 
 
op 2 stukken akkerland, die verkocht werden 
door 
 
advocaat A. Nobelen als gevolmachtigde van 
zijn broer cornet Arnoldus Nobelen en door 
advocaat Meex als gevolmachtigde van 
Nicolaus Nobelen en tevens in naam van 
Joannes Josephus Nobelen. 
 
1ste stuk: 12 grote roeden akkerland in de 
marijn gelegen. 
 
Reingenoten: ter zijde naar Hees de 
erfgenamen van dhr. Lenssens, naar Veldwezelt 
Mathijs Ruijters, op ’t hoofd naar Eigenbilzen 
de Kartuizers van Luik, op het andere hoofd de 
erfgenamen Conrardus Albrichts. 
 
Prijs: per grote roede 30 gulden voor een totaal 
van 360 gulden. 
 
2de stuk: 11 grote roeden aan de Grooten Steen 
in het Bolckens velt. 
 
Reingenoten: ter zijde naar Hees, dhr. Van 
Beul, naar de Dousbergh Ghijs Dirix, op ’t ander 
hoofd naar Kesselt de heren van Sint-Servaas, 
op ’t ander hoofd naar Schaijebosch Houb 
Moors door welk stuk den Veldwesender wegh 
gaet. 
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Prijs: per grote roede 33 gulden voor een totaal 
van 363 gulden. 
 

 
20/10/1734 

 
19v  

 
Registratie van verkoop per openbaar opbod 
daterende van 25/08/1734 voor het gerecht 
van Hees,  
 
door Martinus Moors, gehuwd met Maria 
Nelissen, in naam van Laurens Muijsenbeek, 
dewelke (Laurens) het meest geboden had op 
 
10 grote roeden gelegen over den Linden padt. 
 
Reingenoten: naar Hees het altaar van St. 
Maria Magdalena binnen de St.-Janskerk en 
land van de Heilige Geest(tafel) tot Maastricht, 
naar Mopertingen kanunnik Gobbens, op ’t 
hoofd naar Rosmeer Dionijs Bosch, op ’t hoofd 
naar Veldwezelt de Roomse Wezen. 
 
Prijs: 46 gulden per grote roede voor een totaal 
van 460 gulden. 
 
Geproclameerd ter instantie van (de 
verkopers):  advocaat A. Nobelen als 
gevolmachtigde van zijn broer cornet Arnoldus 
Nobelen, en van advocaat Meex als 
gevolmachtigde van Nicolaus Nobelen en 
Joannes Josephus Nobelen. 
 

 
20/10/1734 

 
20r-20v 

 
Registratie van obligatie verleden voor notaris 
J.C. Ruijters op 20/10/1734 te Maastricht, 
waarbij 
 
Jacobus Maqus, gehuwd met Maria Nijsten 
 
400 gulden aan 5% rente leent aan 
 
Hendrick Moors, inwoner van Hees en gehuwd 
met Elisabeth Mertens.  
 
Borgstellingen: 
 
1) Een halve bunder of 10 grote roeden 
akkerland, gelegen te Hees over het Linder 
padt. 
 
Reingenoten: naar Hees het altaar van Sint 
Margarita Magdalena binnen de St.-Janskerk 
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tot Luik en het land van de Heilige Geest tot 
Maastricht, naar Mopertingen kanunnik 
Gobbens, op ’t hoofd naar Rosmeer Dionijs 
Bosch, op ’t hoofd naar Veldwezelt de Roomse 
Wezen. 
 
Dit stuk akkerland is verkregen van de 
erfgenamen Nobelen na de openbare verkoop 
van 25/08/1734 waar hij het meeste had 
geboden en waartoe deze lening dient. 
 
2) Zijn huis en hof, gelegen te Hees in de 
Daelstraet. 
 
Reingenoten: ter eenre zijde de Gemeen straet, 
ter andere zijde de Winckelsteege. 
 
Getuigen: Christianus Brull en Adamus Mathias 
Ruijters. 
 

 
10/11/1734 

 
20v-21r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Johan Guischard op 31/10/1733 te Maastricht, 
waarbij 
 
Joannes Homberger, gehuwd met Joanna Maes 
 
verkoopt aan 
 
Matthijs Geurts, gehuwd met Ida Machiels 
 
12 grote roeden akkerland, gelegen onder Hees 
omtrent de Groote Steen. 
 
Reingenoten: ter eenre zijde naar Veldwezelt 
Matthijs Geurts, ter andere zijde naar Kesselt 
sieur Vanwelsden, voorhoofd de kinderen van 
Wijn. Celen. 
 
Prijs: per grote roede 40 gulden, lijkoop, 
godshelder 5 stuiver. 
 
Getuigen: Joannes Vanwelsden en Jacobus 
Vanderlinden, beiden burgers van Maastricht. 
 

 
17/11/1734 

 
21v 

 
Registratie verkoop per openbaar opbod van 
25/08/1734 voor het gerecht van Hees, 
verkregen door de hoogstbiedende, 
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Keerst Michiels de jonge, gehuwd met Maria 
Colson  
 
8 grote roeden weide in sijne hagen en 
grachten, gelegen op de Leuijte straet, beplant 
met appel- en fruitbomen. 
 
Reingenoten: naar Hees de weduwe Jeuris 
Cielen, ter andere zijde naar Mopertingen 
dokter Collette, op ’t hoofd naar Rosmeer de 
Kapellanen van Sint-Servaas, op ’t andere 
hoofd naar Maastricht de Luijte straet. 
 
Verkopers: advocaat A. Nobelen als 
gevolmachtigde van zijn broer cornet Arnoldus 
Nobelen, advocaat Meex als gevolmachtigde 
van Nicolaus en Joannes Josephus Nobelen, 
vanwege de erfenis van hun vader zaliger. 
 
Prijs: per grote roede 51 gulden voor een totaal 
van 408 gulden. De helft afgerekend bij de 
bieding. De andere helft bij het gichten van 
deze verkoop. 
 

 
01/12/1734 

 
22r-23r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
J.C. Ruijters op 30/11/1734 te Maastricht, 
waarbij 
 
Machiel Schrijnemeekers (Schrijnewerkers), 
gehuwd met Maria Moors en Nicolaes Moors, 
gehuwd met Anna Tans 
 
verkopen aan 
 
Thijs Geurts, gehuwd met Ida Machiels. 
 
Betreft de verkoop van het eigendom van hun 
moeder, die van haar vruchtgebruik afstand 
had gedaan op 26/11/1734 voor vicaris 
Ulenaerts te Hees ten voordele van haar 
kinderen, mits de kinderen haar zouden helpen 
in tijden van nood. 
 
weide van 5 grote en 17 kleine roeden te Hees. 
 
Reingenoten: naar Mopertingen Ghijs Dirix, nu 
Geurt Dirix, naar de kerk Claes Simons, nu 
Lendert Geurts, naar Maastricht Schaijebosch 
straat, nu Leutenstraet. 
 
Prijs: 603 gulden, lijkoop, 5 stuiver godshelder. 
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Getuigen: Petrus Daemen en Adamus Mathias 
Ruijters. 
 

 
01/12/1734 

 
23r-23v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.C. 
Ruijters op 30/11/1734 te Maastricht, waarbij 
 
Adriana Saijers 
 
400 gulden aan 5% rente leent aan 
 
Thijs Geurts, inwoner te Hees en gehuwd met 
Ida Machiels. 
 
De lening is bedoeld voor de aankoop van een 
weide van 5 grote en 17 kleine roeden, te Hees 
gelegen. 
 
Borgstellingen: 
 
1) de genoemde weide. 
 
Reingenoten: naar Mopertingen Ghijs Dirix en 
Geurt Dirix, naar de kerk Claes Simons en 
Lendert Geurts, voorhoofd naar Maastricht de 
Schaijenbosch straet of nu Leuten straet. 
 
2) 4 grote roeden akkerland uit een groter 
geheel van 12 grote roeden, gelegen onder 
Hees omtrent den grooten steen. 
 
Reingenoten: ter eenre zijde naar Veldwezelt 
Matthijs Geurts, ter andere zijde naar Kesselt 
sieur Vanwelsden, voorhoofd de kinderen van 
Wijn Celen. 
 
De verkoopakte van de weide is voor notaris J. 
Guichard verleden op 31/10/1733 en deze 
maand (op 01/12/1734, zie vorige akte) in Hees 
gegicht. 
 
Getuigen: Mathijs Schrijnemeckers en Adamus 
Mathias Ruijters. 
 

 
02/12/1734 

 
24r 

 
Registratie vonnis van de rechtszaak voor het 
Indivies Laaggerecht te Maastricht van de 
erfgenamen van wijlen luitenant Roberti tegen 
de weduwe Piter Haenen. 
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Extract uit de rollen van het Indivies 
Laaggerecht van de zaak ingeleid op 
13/04/1734 en gevonnist op 28/05/1734.  
 
Betreft een nog niet ingeloste schuld van 45 
rijksdaalders of 180 gulden op een totale lening 
van 95 rijksdaalders die de weduwe nog dient 
te betalen. 
 

 
12/02/1735 

 
24r-25r 

 
Registratie tochtdoding en verkoopakte 
verleden voor notaris Guil. Caris op 11/02/1735 
te Maastricht. 
 
Tochtdoding: 
 
Juffr. Elisabeth Van Gulpen, weduwe van wijlen 
Judocus Theunissen, burger van Maastricht en 
koopvrouw doet afstand van vruchtgebruik van 
een stuk akkerland te Hees ten voordele van 
haar zoon, Willem Theunissen, gehuwd met 
Mechtildis Demee, die aldus het volledige 
eigendom bekomt. 
 
Het akkerland was eerder voor het Brabants 
Hooggerecht te Maastricht bij erfdeling in hun 
handen gekomen, het vruchtgebruik voor de 
moeder en het naakte eigendom voor de zoon 
bij de verdeling van de goederen van de 
moederlijke grootouders, namelijk Willem 
Vangulpen de oude en Mechtildis Pastoors. 
 
Het 5,5 grote roeden akkerland lag achter de 
Oberenhoff onder Hees. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer Antoon Colson als 
winne, naar Veldwezelt de kapellanen van Sint-
Servaas, op ’t hoofd naar Mopertingen dezelfde 
kapellanen, naar Hees de Armen van St.-
Lambricht tot Luik. 
 
Verkoop: 
 
Zoon verkoopt het akkerland aan Guillielmus 
Haenen, burger te Maastricht voor de prijs van 
247 gulden en 10 stuiver. 
 
De verkoop dient tot mindering van de 
gerechtskosten van de eerder vermelde 
erfdeling voor het Brabants Hooggerecht, 
waarbij de moeder en haar zoon 445 gulden en 
2 stuiver verschuldigd waren.  
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Getuigen: Guillielmus Rietraet en Johan 
Lodewick Kruger, beiden burgers en inwoners 
van Maastricht. 
 

 
26/03/1735 

 

 
25v-26r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.C. 
Ruijters op 25/03/1735 te Maastricht, waarbij 
 
Adriana Saijers 
 
200 gulden aan 5% rente leent aan 
 
Geurt Dirix, inwoner van Hees en gehuwd met 
Janne van Sichen. 
 
De lening dient deels voor de betaling van de 
aankoop van een halve bunder akkerland, 
gelegen tussen Hees en Kesselt. 
 
Borgstellingen: 
 
1)  het vermelde halve bunder akkerland. 
 
Reingenoten: naar Kesselt de jurisdictie van 
Kesselt, naar Vlijtingen Keerst Jodigne, naar 
Maastricht N. Bosch, vleeshakker tot 
Maastricht, naar Hees Jeuris Henssen. 
 
2) Zijn huis, hof en weide gelegen te Hees. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer de Luijte straet, 
naar Mopertingen de Printel hage, naar 
Maastricht notaris Peters als erfpachter van de 
heren van Sint-Servaas, naar de kerk Keerst 
Jodoigne. 
 
3) Een weide op de Luijte straet, 12 grote 
roeden groot. 
 
Reingenoten: naar de kerk Thijs Geurts, naar 
Mopertingen Hend. Moors, naar Rosmeer 
Lendert Geurts met de wederdeling. 
 
Getuigen: Adamus Matthias Ruijters en 
Bartholomeus Stricker, soldaat in het regiment 
van brigadier Spaen in de compagnie van  
kapitein Copius van het Maastrichts garnizoen. 
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05/10/1735 26r-26v Registratie obligatie verleden voor notaris B. 
Huberti op 22/02/1710 te Maastricht, waarbij 
 
Aled Ghijsen  
 
150 gulden aan 5% rente leent aan 
 
haar zus Catharina Ghijsen, gehuwd met 
Laurens Meusenbroeck, inwoner van Hees 
 
Borgstelling: 
 
3 roeden weide in Hees. 
 
Reingenoten: (ter eenre zijde) het kerkhof, ter 
andere zijde de landtstraet, voorhoofd de 
strijcke straet. 
 
Getuigen: Jan Flodorp vader, en Joannes 
Flodorp zoon, beiden burgers te Maastricht. 
 

 
02/12/1735 

 
27r-28v 

 
Registratie testament verleden op 09/09/1727 
voor notaris B. Slangen te Wijlre en in kopie 
gedeponeerd bij notaris Franciscus Roussel van 
Gulpen. 
 
Testament van Joannes Cloots, priester, 
kapellaan en beneficiant binnen de kerk en 
parochie van Wijlre. 
 
1) een clamijsen of halve schelling voor de 
kathedraalkerk of (kerk)fabriek van Sint-
Lambertus te Luik. 
 
2) aan de Maasbrugge tot Maastricht of 
dezelfde (kerk)fabriek een stuiver. 
 
3) eeuwige stichting van tweewekelijkse 
doordeweekse missen ter lafening zijner ziel en 
van die van zijn broer zaliger, voor te lezen 
binnen de kapel van Schuller onder de 
jurisdictie van Wijlre door een kapellaan of 
beneficiant. De prijs is 80 gulden jaarlijks, door 
de erfgenamen jaarlijks te betalen van het 
inkomen van zijn goederen te Wijlre en de 
kapitalen daar. Indien de geestelijk 80 gulden 
onvoldoende vindt, mogen de erfgenamen 
elders de mis laten voorlezen. 
 
4) onmiddellijk na zijn dood dienen er 100 
missen ter lafening zijner ziel opgedragen 
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worden en door de erfgenamen bekostigd te 
worden. 
 
5) De universele erfgenamen zijn de broers 
Guilliam en Conrardus Hermans, zonen van zijn 
nog levende zus. In ruil dienen ze haar hun 
leven lang te onderhouden. 
 
Getuigen: Leonardus Ploum en Eus. Slangen. 
 

 
26/01/1736 

 
28v-30v 

 
Registratie van pandbetreding en verkoopakte 
verleden voor notaris Guil. Caris op 26/01/1736 
te Maastricht. 
 
Procureur Henricus Jacob Vandewijer, als 
gevolmachtigde van pater Joannes Bosch, 
rector van het college van de Jezuïeten te 
Maastricht, de laatste als partij voor de 
minderjarige Petrus Roberti, kloosterling in het 
college van de Jezuïeten te Mechelen en enige 
zoon van wijlen luitenant Roberti 
 
ontvangt van Henricus Stijns, burger en 
brouwer te Maastricht, en gehuwd met Aleijdis 
Haenen 
 
20 rijksdaalders, alsook de kosten van evictie 
en gichtgelden  
 
voor het aan hem verkochte eigendom van 2,5 
grote roeden akkerland te Hees dat hem 
toegevallen was uit de erfenis van wijlen Piter 
Haenen, maar dat met een pand ten voordele 
van de erfgenaam Roberti bezwaard was en ten 
gevolge van het vonnis van het Indivies 
laaggerecht te Maastricht van 28/05/1734, in 
de zaak tegen de weduwe Piter Haenen, 
vragende dat de rekeningen vereffend zouden 
worden inzake een niet-ingeloste schuld van 45 
rijksdaalders ten voordele van de erfgenaam 
van wijlen luitenant Roberti. Het vonnis was 
eveneens gegicht te Hees op 2 december 1734. 
 
Getuigen: Nicolaus Hechtermans en Christiaen 
Joseph Simon, beiden inwoners van Maastricht. 
 

 
04/02/1736 

 
31r-31v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Guil. Caris op 25/05/1735 te Maastricht, 
waarbij 



24 
 

 
Maria Hardij, begijntje op het groot begijnhof 
te Tongeren, dochter van wijlen Christiaen 
Hardij en van wijlen Agatha Jorissen, vroegere 
inwoners van Hees 
 
verkoopt aan 
 
Martinus Moors, inwoner van Hees, gehuwd 
met Maria Nelissen 
 
6 grote roeden akkerland, gelegen in het 
Winckelvelt, grond die Maria Hardij vanuit de 
ouderlijke nalatenschap had gekregen. 
 
Reingenoten: op ‘t hoofd naar Kesselt Dionisius 
Bosch, naar Hees Hubertus Moors als winne, 
naar Tongeren de wederdeling, toebehorend 
aan Hubert Heckelers van Hees, die de 
halfbroer is van Maria Hardij. 
 
Prijs: 38 gulden per grote roede en in totaal 
228 gulden, lijkoop en 5 stuiver godshelder 
 
Getuigen: Gisbertus Ernens, inwoner van 
Maastricht, en Matthijs Bours, inwoner van 
Geul. 
 

 
18/12/1736 

 
31v-34v 

 
Registratie erfdeling door notaris Guil. Caris , 
eerder goedgekeurd voor de Hooggerechten 
van Maastricht namens de kinderen van 
Engelbert L’Herminot ten gevolge van het 
opgemaakte testament voor notaris J.C. 
Ruijters verleden te Maastricht op 14/05/1732, 
waarbij (wijlen) Cornelia van Dalem, jonge 
dochter, haar goederen in drie gelijke loten 
verdeelde ten voordele van: 
 
1. (fidei commis) Elisabeth L’Herminot, 
echtgenote van Peter Nijpels. 
 
2. Engel L’Herminot. 
 
3. Maria Cornelia Nobelen, echtgenote van 
Gerardus Lambertus Bouten; Mathias 
Laurentius Nobelen en Marie Judith Nobelen. 
 
(De kinderen van) Engelbert L’Herminot is lot C 
toegevallen, bestaande uit de volgende twaalf 
delen. 
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1) (Vlijtingen nr. 36) : een bunder akkerland, 
gelegen achter de hagen van Lafelt. 
 
Reingenoten: op ’t hoofd naar Maastricht de 
Wittevrouwen van Maastricht, naar Lafelt 
Simon Meissen, naar Tongeren Peter Hermans 
winnende Hendrick Schols. 
 
Lasten: jaarlijks 1,5 vat rogge te betalen aan de 
kerk van Vlijtingen en 6 oord cijns aan het 
kapittel van Sint-Servaas. 
 
Geschatte waarde: 32 gulden per grote roede 
oftewel 640 gulden in totaal. 
 
2) (Hees nr. 4) : een bunder akkerland, gelegen 
tot Hees onder de grooten steen. 
 
Reingenoten: ter zijde naar Rosmeer de Heilige 
Geest van Maastricht, naar Hees de heren van 
Sint-Servaas en Heijn Jeurissen. 
 
Lasten: jaarlijkse cijns van 2 denieren, te 
betalen de zondag na Driekoningen aan de 
heren van Sint-Martinus te Luik. 
 
Geschatte waarde: 30 gulden per grote roede 
oftewel 600 gulden in totaal. 
 
3) (nr. 43) : Veertien grote roeden akkerland te 
Hees in het Vincken velt. 
 
Reingenoten: naar Hees de heren van Sint-
Lambertus tot Luik en Jan Dirix als winne, naar 
Maastricht Andreas Nijpels, nu Cornelia 
Sammen. Het wegje van Hees gaat daar door. 
 
Lasten: cijns te voldoen de zondag na de dag 
van Sint-Nicolaas. 
 
Geschatte waarde: 40 gulden per grote roede 
oftewel een totaal van 560 gulden. 
 
4) (nr. 44) : 6 grote roeden akkerland, gelegen 
te Hees op den Vaerwegh van Hees naar 
Maastricht. 
 
Reingenoten: naar Hees de weduwe Wijnand 
Van Dalen zaliger, naar Maastricht de vermelde 
14 grote roeden akkerland (zie nummer 3) en 
het altaar van Sint-Joris in de O.-L.-V. kerk te 
Maastricht, naar Kesselt de Kartuizers. 
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Lasten: cijns te voldoen de zondag na de dag 
van Sint-Nicolaas.  
 
Geschatte waarde: 40 gulden per grote roede 
oftewel een totaal van 240 gulden. 
 
Het land wordt bewerkt door Jan Peters. 
 
5) 6 grote roeden akkerland aan de oude 
windmolen onder Hees. 
 
Reingenoten: naar Maastricht altaarland van 
O.-L.-V. van Hees, op ’t hoofd naar Kesselt de 
water zouw, op ’t Hoofd naar Schaijenbosch de 
kapellanen van Sint-Servaas. De weg die van 
Hees naar Maastricht gaat, loopt door dit stuk 
land. 
 
Lasten: cijns te voldoen de zondag na 
Driekoningen aan Sint-Martinushof van Luik. 
 
Geschatte waarde: 30 gulden per grote roeden 
oftewel 180 gulden in totaal. 
 
6) (nr. 46) : 5 grote en 10 kleine roeden 
akkerland, gelegen bij Belen Kerkhofs te Hees. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen de heren van Sint-
Servaas, op de andere zijde Vaes Janssen, op ’t 
hoofd de heerlijkheid Rosmeer, op ’t andere 
hoofd Gerrit Vleck. 
 
Lasten: cijns te voldoen de zondag na de dag 
van Sint-Nicolaas. 
 
Geschatte waarde: 40 gulden per grote roede 
oftwel 220 gulden in totaal. 
 
7) (nr. 47) : 5 grote roeden akkerland, gelegen 
in het Wesender velt op den hoever wegh, 
ressorterende onder Hees. 
 
Reingenoten: op ’t hoofd naar Hees de 
heerlijkheid Hees, op ’t andere hoofd den 
Strijchels wegh, naar de Dousbergh Engel 
Sammen, op de zijde van Veldwezelt de 
kapellanen van Sint-Servaas. 
 
Lasten: cijns zondag na Sint-Andries, te voldoen 
aan de rijproost van O.-L.-V. 
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Geschatte waarde: 35 gulden per grote roede 
oftewel 175 gulden in totaal. 
 
Het land wordt bewerkt door Thijs Cielen. 
 
8) 4 grote roeden akkerland in het Heeser velt, 
genaamd in het braeckmael. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer Wilhelmus 
Haenen, op de andere zijde het klooster der 
Bonnefanten tot Maastricht, aan ’t hoofd naar 
Vlijtingen dhr. Coecken. 
 
Lasten: cijns te voldoen de zondag na de dag 
van Sint-Nicolaas. 
 
Geschatte waarde: per grote roede 35 gulden 
oftewel 140 gulden in totaal. 
 
9) (nr. 50) : 2,5 grote roeden akkerland, gelegen 
op het Linde patjen onder Hees. 
 
Reingenoten: naar Veldwezelt de erfgenamen 
van dhr. Paris, ter zijde naar Rosmeer de heren 
van Sint-Servaas, op ’t hoofd naar 
Schaijenbosch het Linde padt, op ’t hoofd de 
erfgenamen van dhr. Kellens. 
 
Lasten: cijns van 3 oord, te voldoen op Sint-
Andriesdag bij de schout van Grote-Spouwen. 
 
Geschatte waarde: 35 gulden per grote gulden 
oftewel 87 gulden 10 stuiver in totaal. 
 
Het land wordt door Thijs Cielen bewerkt. 
 
10) 2,5 grote roeden akkerland in Hees. 
 
Reingenoten: ter zijde naar Schaijenbosch het 
kerkgoed van Hees, naar Hees de heren van 
Sint-Servaas. 
 
Reingenoten: cijns te betalen aan de schout 
van Grote-Spouwen. 
 
Geschatte waarde: 35 gulden per grote roede 
oftewel een totaal van 87 gulden 10 stuiver. 
 
11) 2 grote roeden akkerland, gelegen in het 
Bolkens velt te Hees. 
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Reingenoten: ter zijde van de Dousbergh het 
kerkland van Hees, naar de zijde van Hees 
Jenneken Muggen, naar Schaijenbosch de 
erfgenamen Creijen. 
 
Geschatte waarde: 35 gulden per grote roede 
oftewel een totaal van 70 gulden. 
 
Het landt wordt bewerkt door Thijs Cielen. 
 
12) (nr. 7) : kapitaal van 500 gulden ten laste 
van Arnoldus Nobelen, verleden voor notaris 
Caris op 09/04/1734 en gegicht voor de 
hoofdbank van Vlijtingen op 05/08/1734. 
 

 
09/02/1737 

 
34v-35v 

 
Registratie schenking obligatie, verleden voor 
notaris J.P. Veugen op 06/02/1737 binnen het 
klooster der Alexianen te Maastricht, waarbij 
 
Willem Paulissen, inwoner van Caberg onder 
Lanaken, gehuwd met Agathe Lathouers, als 
‘mede-erfgenaam ab intestato’ (= natuurlijke 
mede-erfgenaam in afwezigheid van een 
testament) van wijlen zijn broer Lambert 
Paulussen, 
 
schenkt aan 
 
de paters Paulus Hermans, Joannes Geurts, 
Hendrick Geelen, en Willem Kerckhofs en 
Lambertus Gadet, partij doende voor de 
gemeenschap van broeders van het klooster 
der Alexianen van Maastricht  
 
een kapitaal van 500 gulden met een rente van 
5%, ten laste van Christiaen Michiels de jonge, 
inwoner van Hees. De obligatie werd 
genegotieerd op 10/10/1734, verleden voor 
notaris Caris en gegicht te Hees op 12/10/1734. 
 
De obligatie werd door Willem Paulissen 
verkregen bij erfdeling, verleden voor notaris 
Caris. 
 
Bestaande borgstelling op de obligatie: 
 
5 grote en 10 kleine roeden akkerland en 4 
grote en 8 kleine roeden weide. 
 
Getuigen: Joannes Cleren en Joannes Nijst. 
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05/10/1737 
 

 
35v-36r 

 
Registratie bruidsschat ingetreden 
kloosterlinge, verleden voor notaris J.L. Veugen 
op 02/10/1737 te Maastricht tussen de 
partijen: 
 
het klooster van de Grauwzusters te 
Maastricht, vertegenwoordigd door enerzijds 
moeder-overste Anna Breijdenraedt en onder-
moeder Helena Wijnants en anderzijds door 
Mechteld Bovens, Maria Paesmans en Cornelia 
Canisius, vertegenwoordigende de gezamelijke 
zusters van het klooster  
 
en 
 
Catharina Peters, ingetreden kloosterlinge, 
afkomstig uit Hees en mede-comparanten 
Joanna Cleuren (haar moeder), de weduwe 
Thomas Peters, geassisteerd door haar zoon 
Arnoldus Peters en door haar schoonzoon 
Martinus Machiels 
 
Transacties: 
 
1) De moeder doet afstand van het 
vruchtgebruik en de kinderen erna van het 
volle eigendom van 8 grote en 1 kleine roede 
land, gelegen in het Bollekens velt te Hees ten 
voordele van het klooster. 
 
Reingenoten: naar Veldwezelt de wederdeling 
toebehorend aan het klooster van de 
Grauwzusters, naar Schaijenbosch Anthoon 
Colson. 
 
2) Medecomparanten schenken eenmalig 250 
gulden aan het klooster in ruil dat het klooster 
de kosten voor de kleding en de professie van 
de ‘(klooster)bruid’ op zich neemt. 
 
3) Catharina Peters krijgt jaarlijks van haar 
familie een rente van 10 gulden, met als 
onderpand een half bunder akkerland gelegen 
op de hoeve onder Hees in het Bollekensvelt. 
De rente is jaarlijks te betalen op Sint-Andries. 
Indien de familie niet betaalt, mag het klooster, 
zolang Catharina Peters leeft, het vruchtgebruik 
aanslaan van dat akkerland. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Schaijenbosch 
Hubricht Heckelers, naar Maastricht de 
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Dousbergh, naar de Dousbergh Thijs Vranken 
als winne, naar Kesselt Arnold Dirix. 
 
Getuigen: Arnoldus Brouwers en Jacob 
Hoofdsteuker. 
 

 
18/12/1737 

 
36r-37v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.C. 
Ruijters op 01/02/1732 te Maastricht, waarbij 
 
Het klooster de Beijart alias Dal van Josaphat 
te Maastricht 
 
200 gulden aan 4,5% rente leent aan 
 
Geurt Dirix, gehuwd met Joanna van Sichen. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 12 grote roeden akkerland, op 29/09/1717 
gekocht van Jan Dubois van Visé. Het akkerland 
is gelegen onder Hees op de hoeft op de weg 
lopende van Hees naar Veldwezelt. 
 
Reingenoten: op ’t hoofd naar Schaaijen bosch 
het kercke landt, ter zijde naar de Dousbergh 
de kapel van Sint-Servaas, op ’t hoofd naar 
Kesselt de vermelde weg, ter zijde naar Hees de 
erfgenamen van Vaes Reckems. 
 
2) Goederen en persoon van mede-borgsteller 
Lenert van Sichem, gehuwd met Margarita 
Lunskens. 
 
Getuigen: Willem Lenders en Egidius Henno. 
 

 
14/01/1738 

 
37v-39r 

 
Registratie akte van afstand van een deel van 
een erfenis, verleden voor notaris Guil. Caris op 
14 januari 1738 te Maastricht. 
 
Partij 1: Nicolaus Touns, priester en beneficiant 
van Sint-Servaas te Maastricht, gevolmachtigd 
voor zijn afwezige, meerderjarige zus Helena 
Touns en geassisteerd door zijn broer Henricus 
Touns, gehuwd met Ida Nijpels 
 
Partij 2: Antonius Perriere, koopman uit 
Amsterdam en Joannes Perriere, burger en 
koopman te Maastricht, gehuwd met Maria 
Magdalena La Croix, erfgenamen in 
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afwezigheid van een testament van wijlen de 
oom (van Maria Magdalena) Nicolaus van Hees. 
 
Bij de erfenis was de tweede partij in gebreke 
gebleven bij het blussen van de schulden op 
het toegewezen erfdeel. Partij 2 ontbreekt het 
aan cooppenningen (geld) om hieraan te 
voldoen. Partij 2 spreekt met partij 1 af, dat 
partij 2 haar erfdeel van landerijen, hoven, 
huizen, cijnzen en renten, enz. aanvaardt voor 
zoverre ze gelegen zijn binnen Maastricht of 
het graafschap van de Vroenhof. Alle overige 
toegewezen erfenisdelen daarbuiten worden 
overgedragen aan partij 1, mits partij 1 de 
openstaande schulden erop betaalt en in geval 
er nog schulden van de inboedel opduiken, 
zoals boekschulden van leveringen van waren, 
partij 1 dit ook op zich neemt voor zijn 
(aangepast) deel in de erfenis. 
 
Getuigen: Joannes Dirix, priester, en Petrus 
Reumers, advocaat te Maastricht. 
 

 
04/03/1738 

 
39r-40r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.C. 
Ruijters 03/03/1738 te Maastricht op, waarbij 
 
Adriana Saijers 
 
300 gulden aan 5% rente leent aan 
 
Mathijs Geurts, inwoner van Hees en gehuwd 
met Ida Machiels.  
 
Er liep tevens nog een andere bestaande 
obligatie van 400 gulden tussen dezelfde 
comparanten (zie de gicht te Hees de dato 
01/12/174). 
 
Borgstellingen voor nieuwe obligatie: 
 
1) Zijn woonhuis met aanhorigheden, 6 grote 
roeden groot, een weide en een moeshof, 
gelegen te Hees. 
 
Reingenoten: naar Schaeijenbosch het kapittel 
van Sint-Servaas, naar Hees dito kapittel, naar 
Kesselt de Dorpstraet, naar Maastricht de 
omloop van het dorp. 
 
2) 11 grote roeden akkerland te Hees, verdeeld 
over twee stukken, het ene 6 grote roeden, het 
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andere 5 grote roeden. Beide stukken 
akkerland werden verworven per notarisakte 
van 03/08/1716, verleden voor notaris R. 
Schaepen en gegicht te Hees hetzelfde jaar. De 
verkopers waren Maria Ida Paris en wijlen 
majoor Richard Charle de Kellens. 
 
Reingenoten van het stuk van 6 grote roeden: 
Ter zijde naar Kesselt Petrus Fosseroul, naar 
Schaeijenbosch Hilarius van Werm, naar Hees 
Vandereijcken, naar de Dousbergh het voetpad 
lopende van Lafelt naar Veldwezelt. 
 
Reingenoten van het stuk van 5 grote roeden: 
Naar Hees de comparant, onder aan ’t hoofd 
het gelucht van de kerk van Vlijtingen, naar 
Schaeijenbosch Hendrick Moors, naar de zijde 
van Veldwezelt de grooten steen, naar de 
Dousbergh Theunis Colson. 
 
3) 4 grote roeden akkerland te Hees, verkregen 
bij koop van de gezamenlijke erfgenamen van 
Hendrick Moors, in zijn leven schout te Kesselt, 
per notariële akte verleden voor notaris J.L. 
Veugen op 12/05/1714. 
 
Reingenoten: naar Hees Bosjan, naar Vlijtingen 
en naar de Dousbergh de heren van Sint-
Servaas. 
 
4) 2 grote roeden akkerland te Hees. 
 
Reingenoten: naar Hees Antoon Colson, naar 
Veldwezelt Vaes Jans als winne van het 
Gasthuis van Sint-Servaas, op ’t hoofd naar 
Kesselt Geurt Dirix, op ’t ander hoofd Thomas 
Jeurissen. 
  
Dit stuk akkerland werd verkregen van dezelfde 
Thomas Jeurissen volgens de gicht van 
20/12/1728 voor het St.-Martenshof te Hees. 
 
5) 3 grote roeden te Hees, gelegen in ’t 
Tommevelt. 
 
Reingenoten: naar Veldwezelt zijn schoonzoon 
Claes Jans, naar Rosmeer en Schaijenbosch 
Anthoon Colson, op ’t hoofd naar Hees het 
Linder padt. 
 
Dit stuk werd verkregen op 08/03/1730 van 
Arnold Jeurissen, inwoner van Vlijtingen, 
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volgens notariële akte, verleden voor notaris 
W. Kieken. 
 
Getuigen (van 03/03/1738): Adamus Matth. 
Ruijters en Paulus Steurtz. 
 

 
30/05/1738 

 
40r-40v 

 
Registratie obligatie op verzoek van broeder 
Franciscus Moermans in naam van het klooster 
der Bogaarden van Maastricht, en verleden 
voor notaris F.B. Demelinne op 11/02/1718 te 
Maastricht, waarbij 
 
Broeder Willem Hennus (in naam van het 
Bogaardenklooster)  
 
100 gulden aan 5% rente leent aan 
 
Reijner Machiels, inwoner van Hees en gehuwd 
met Anna Mertens. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis gelegen te Hees op de Opperstraet. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen Merre Celis, ter 
andere zijde Wijnand Bicquet. 
 
Getuigen notarisakte: Joannes Ruth en Lambert 
Rupers. 
 

 
19/11/1738 

 
40v-41v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Theop. Corstius op 22/10/1712 en overname 
gekoppelde obligatie,  
 
op initiatief van oud-borgemeester en schepen 
van Maastricht, Phil. Kerens als erfgenaam van 
Catharina Huijsmans. 
 
Verkoopakte: 
 
Willem Loijens, burger van Maastricht en 
gehuwd met Maria Willems 
 
verkoopt aan  
 
Jan Simons (Sijmens), inwoner van Hees, 
gehuwd met Maria Loijens 
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16 grote roeden akkerland te Hees, gelegen in 
het Noppen velt. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen de erven van het 
kapittel van de O.-L.-V.-kerk te Maastricht, naar 
Hees de weduwe Jan Eijcken van Vlijtingen, 
voorhoofd naar Lafelt de zouw, lopende van 
Vlijtingen door Hees, naar Schaijenbosch de 
zouw. 
 
Prijs: 53 gulden per grote roede, levering van 
een vet varken, lijkoop, godshelder van 5 
stuiver  
 
EN de overname van een obligatie van 600 
gulden (die gekort wordt op de verkoopprijs) 
met bijbehorende renten, gichtgelden en 
onkosten. De 16 grote roeden waren 
verobligeert op deze lopende obligatie. 
 
De obligatie is ten gunste van Catharina 
Huijsmans, genegotieerd en verleden voor 
notaris Christ. Brouwers op 26/10/1708 en 
gegicht te Hees op 27/10/1708.  
 
Prijs na inkorting bedraagt 248 gulden (=16 gr. 
roeden x 53 gulden = 848 gl – 600 gl obligatie). 
 
Getuigen: Ferdinandus Perriere, kapellaan der 
parochiale kerk van Sint-Nicolaas, en Andries 
Helderhoff, inwoner van Maastricht. 
 

 
28/12/1738 

 
41v-42v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
J.C. Ruijters op 27/12/1738 te Maastricht, 
waarbij 
 
Hermen van Herff, inwoner van Buvingen bij 
Sint-Truiden, een eerste keer gehuwd met 
Gertrudis van Aubel, nu hertrouwd met 
Barbara Andries, tezamen met zijn 
meerderjarigen zoon Jan van Herff (zoon had 
naakte eigendom, de vader het vruchtgebruik) 
 
verkopen aan 
 
Houbricht Dirix, gehuwd met Agatha Janssen 
 
het volle eigendom (vruchtgebruik en naakt 
eigendom) van 3 grote roeden akkerland te 
Hees, genoemd het misweghsken in het noppen 
velt. 
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Reingenoten: naar Hees Liber van Herff met de 
wederdeling, naar Vlijtingen Lenart Geurts, 
naar Schaijenbosch de koper. 
 
Prijs: 34 gulden per grote roede (102 gulden in 
totaal), lijkoop en 1 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Adamus Mathias Ruijters, 
medenotaris te Maastricht, Joannes Peters, 
inwoner van Mechelen bij Gulpen. 
 

 
10/06/1739 

 
42v-43r 

 
Registratie obligatie, genegotieerd in de 
rekenkamer van het kapittel (van Sint-Servaas) 
te Maastricht op 09/05/1739 voor de notaris 
van het kapittel, J.M. Van Buren, waarbij 
 
Petrus Antonius Hospes, rector van het altaar 
van Sint-Salvator in de Coninx Capelle, 5e 
fundatie in de Sint-Servaaskerk te Maastricht 
 
150 gulden aan 5% rente leent aan 
 
Hubert Heckelers, in huwelijk geweest met 
Anna Stevens zaliger 
 
Borgstellingen: 
 
1) 5 grote roeden land op het Mopertinger 
weghsken gelegen 
 
Reingenoten: naar Rosmeer Nelis Dirix van 
Rosmeer, op ’t hoofd naar Hees de heer 
landcommandeur, op ’t hoofd naar Schade 
Bosch de Roomse Katholieke Wezen van 
Maastricht. 
 
2) 3 grote roeden gelegen in de Marijne, 
gelegen in een groter stuk (land) van de 
comparant. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer en naar Hees het 
gelucht van Hees, naar Schade Bosch mevr. van 
Hocht. 
 
3) 6 grote roeden gelegen achter de panhuijse 
hoven tot Hees. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer herenland 
winnende de comparant. 
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Alle 14 grote roeden land had Hubert 
Heckeleers bij testament van 29/05/1738 en na 
de dood van zijn echtgenote verkregen. 
 
Getuigen: eerwaarde heren Brants en De 
Bounam als grote rekenmeesters. 
 

 
03/07/1739 

 
43r-43v 

 
Registratie verkoop bij openbaar opbod van 
27/05/1739 tussen verkopende partij, 
 
zuster Aldegonde, in naam van moeder(-
overste) en de religieuze kanunnikessen van 
het Heilig Graf, Bonnefanten genaamd te 
Maastricht 
 
en de hoogste bieders, te weten Jan Peters, 
Arnold Dirix en Keerst Machiels 
 
voor respectievelijk de volgende stukken land: 
 
1) 12 grote roeden land gelegen in het 
winckelvelt.  
 
Reingenoten: naar Vlijtingen Thijs Cranwis, op 
’t hoofd naar Hees het Gasthuis van Sint-
Servaas van Maastricht 
 
2) 4 grote roeden op den Kesselder wegh. 
 
Reingenoten: naar Maastricht de voorseide 
weg, naar Kesselt de heren van Sint-Servaas, 
naar Vlijtingen de H. Geest van Hees. 
 
Prijs van de eerste 2 stukken land is 41 gulden 
per grote roede. 
 
3) 8 grote roeden tussen Hees en Kesselt. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen de erfgenamen 
Geurt Dirix, naar de Dousbergh Aert Evermans, 
naar Schaeijenbosch de water zouw, het andere 
hoofd naar Maastricht Paulus Vrancken. 
 
Prijs: 31 gulden per grote roede. 
 
Van de koopprijs wordt 2 gulden 10 stuiver 
meetloon afgetrokken. Het totaal bedraagt 901 
gulden 10 stuiver. 
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01/12/1739 43v-45v Registratie akte van aflossing van deel van 
achterstallige renten (en deels kapitaal), 
verleden voor notaris Guil. Caris te Maastricht 
op 23/11/1739 tussen enerzijds 
 
Nicolaus Touns, priester en beneficiant van 
Sint-Servaas, als vertegenwoordiger van wijlen 
zijn moederlijke oom, Joannes van Hees, in zijn 
leven pastoor te Vlijtingen 
 
en anderzijds 
 
Cornelia Vrancken, dochter van wijlen Paulus 
Vrancken, als gevolmachtigde voor haar 
afwezige echtgenoot Leonard Geurts, beiden 
inwoners van Hees. 
 
Oorspronkelijk kapitaal van 840 gulden, totaal 
van 2 obligaties, 300 gulden en 540 gulden, 
gegicht te Hees op 12/02/1681 en voor het 
laathof van O.-L.-V. te Rosmeer op 07/06/1704.  
 
Openstaand kapitaal na aflossing bedraagt nu 
nog 700 gulden aan 5% rente. 
 
Akte van volmacht door Leonard Geurts aan 
zijn echtgenote, gepasseerd voor vicaris H. 
Ulenaers te Hees bijgevoegd. 
 
Getuigen (23/11/1739): Joannes Dirix, priester 
en beneficiant van Sint-Servaas te Maastricht, 
Jacob Smeets, burger van Maastricht. 
 
Getuigen akte voor vicaris Ulenaers: Christiaen 
Jodoigne, Catherina Meers en Arnoldus Peters. 
 

 
13/12/1739 

 
45v-46v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Guil. Caris op 30/11/1739 te Maastricht, 
waarbij 
 
Joannes Lemmens, burger van Maastricht, 
gehuwd met Anna Catharina Navette 
 
verkoopt aan 
 
Lodewick Dirix, inwoner van Hees, gehuwd met 
Lucia Reijnders 
 
4 grote roeden akkerland van een grote stuk 
van 8 grote roeden, boven de Marijn in het 
Bolkens velt te Hees 
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Rejngenoten: naar Schaijenbosch Maria Hardij, 
naar de Dousbergh Piter Cielen, op ’t hoofd 
naar Hees Joris Schrammen, naar Rosmeer 
Hubrecht Heckelers als winne. 
 
Verkoop van het gehele stuk van 8 grote 
roeden in twee keer: 
 
1ste 4 grote roeden verkocht aan Lodewick Dirix 
per notarisakte bij Guil. Caris op 22/01/1736. 
 
Laatste deel van 44 grote roeden nu op 
30/11/1739 verkocht aan Lodewick Dirix. 
 
Prijs: 36 gulden per grote roede voor een totaal 
(voor 2de deel) van 144 gulden. 
 
Deel (104 gulden) hiervan betaald via 
mortificatie van openstaande obligatie van 100 
gulden en lopende rente. Joannes Lemmens 
had van Lodewick Dirix op drie gelegenheden 
(07/10/1736, 16/06/1737 en op 30/11/1737) 
100 gulden geleend.  
 
Lodewick Dirix heeft dan nu 40 gulden betaald 
aan de verkoper om dit tweede stuk van 4 
grote roeden van hem over te kopen. 
 
Getuigen: Paulus Roussel, burger en koopman 
te Maastricht en Jan Hermans, inwoner van 
Rijkelt (=Rijckholt?). 
 

 
19/12/1739 

 
46v-47v 

 
Registratie verkoopakte van 19/10/1737 en 
kwitanties van 5/11/1738 en 19/12/1739 
verleden voor notaris Guil. Caris te Maastricht, 
waarbij 
 
Willem Jacobs, burger van Maastricht en 
hoefsmid, gehuwd met Maria Caspermans 
 
verkoopt aan 
 
Christian Jodoigne, inwoner van Hees en 
gehuwd met Cecilia Schols 
 
8 grote roeden akkerland (verdeeld over twee 
verschillende stukken), gelegen te Hees 
 
1ste stuk: twee grote roeden in het Tommervelt 
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Reingenoten: voorhoofd den Tommerwegh, 
naar Mopertingen Henricus Stijns, het andere 
hoofd erfgenamen Vaes Jans, een zijde Arnold 
Dirix als winne 
 
2de stuk: Zes grote roeden gelegen in de Marijn 
 
Reingenoten: naar Hees Reijner Machiels, naar 
Rosmeer Machiel Paulissen van Veldwezelt als 
winne, naar Schaijenbosch Hubert Heckelers, 
naar Veldwezelt Nelis Loijen en Lenert Geurts, 
beide als winnen 
 
Prijs: 300 gulden voor beide stukken samen, 
lijkoop en 5 stuiver godshelder 
 
100 gulden betaald op 19/10/1737 en 200 
gulden uitstaande als obligatie aan 4% ten laste 
van koper met borgstelling van 2 gekochte 
stukken land. 
 
Gronden bezwaard met 6 oorden jaarlijkse cijns 
te betalen aan het Sint-Martenshof te 
Nederkanne. 
 
Nadien twee kwitanties voor notaris Caris op 
05/11/1738 en 19/12/1739 voor telkens 100 
gulden, waardoor aan uitstaande obligatie 
voldaan is. 
 
Getuigen (19/10/1737): Paulus Roussel, burger 
en koopman van Maastricht, en Joannes 
Winandus Roemers, inwoner van Maastricht. 
 

 
19/03/1740 

 
47v-48v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Guil. Caris op 18/02/1739 te Maastricht, 
waarbij 
 
Mathijs Geurts, inwoner van Hees, gehuwd met 
Ida Machiels 
 
verkoopt aan 
 
Winand Claes, in naam van zijn afwezige zoon 
Claes Jans 
 
3 grote roeden akkerland in het Tommervelt te 
Hees met het daarop staande korengewas. 
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Reingenoten: naar Veldwezelt de koper, naar 
Rosmeer Theunis Colson, naar Hees het 
Linderpadt. 
 
Prijs: 100 gulden en 5 stuiver godshelder. 
 
54 gulden op 17/02/1739 betaald en 46 gulden 
betaald op 18/02/1739. 
 
Getuigen: Joannes Wouters, burger en brouwer 
te Maastricht, en Engel Bungenaers, burger van 
Maastricht. 
 

 
02/07/1740 

 
48v-49r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A. Morren op 03/06/1740 te Maastricht, 
waarbij 
 
Mathijs Dirx, inwoner van Vlijtingen en gehuwd 
met Cornelia Crauwels 
 
verkoopt aan 
 
Frans Willems, inwoner van Vlijtingen en 
gehuwd met Elisabet Eijcken 
 
5 grote roeden akkerland te Hees. 
 
Reingenoten: op ’t hoofd naar Vlijtingen Paulus 
Paulussen, naar Hees N. Heckelers als winne, 
ter zijde naar de Steenstraet Claes Kelders als 
winne. 
 
Prijs: 41 gulden per grote roede voor een totaal 
van 205 gulden, lijkoop en 5 stuiver godshelder 
 
Getuigen: Joannes Franciscus van Bemborgh en 
Carel Onell. 
 

 
28/07/1740 

 
49r-49v 

 
Registratie obligatie en afstand vruchtgebruik 
verleden voor notaris J.C. Ruijters op 
28/07/1740 te Maastricht waarbij, 
 
moeder(-overste) in naam van het klooster van 
Sint-Elisabeth Dael in Maastricht, de 
Grauwzusters genaamd 
 
100 gulden aan 5% rente leent aan 
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Arnoldus Peters, inwoner van Hees en gehuwd 
met Anna Geurts. Zijn moeder Joanna Cleuren, 
weduwe van Thomas Peters, was erbij om 
afstand te doen van haar tocht (vruchtgebruik) 
op zijn kindsdeel van de nagelaten goederen 
van zijn vader zaliger waardoor hij het volledige 
eigendom krijgt 
 
Borgstelling: 
 
Zijn kindsgedeelte naast het huis en hof te Hees 
en alle verdere goederen nagelaten door zijn 
vader zaliger. 
 
De 100 gulden uit het klooster was afkomstig 
van de net in het klooster overleden zuster 
Catharina Swelsen, die dit bedrag nagelaten 
had voor de stichting van een jaargetijde. 
 
Getuigen: Jacobus Coenen, priester en 
kapellaan van O.-L.-V. te Maastricht en 
Theodoor Theunissen. 
 

 
06/08/1740 
 
 
 

 
50r-50v 
 
 
 
 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Guil. Caris op 25 juli 1740 te Maastricht, 
waarbij 
 
Peter Tunckers, inwoner van Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
Arnold Dirix, inwoner van Hees 
 
8 grote roeden akkerland, volle eigendom van 
Peter Tunckens, komende van zijn moeder 
wijlen Anna Zwennen, weduwe Herman 
Tunckers, gelegen in het Bolckers velt te Hees. 
 
Reingenoten: naar Hees zijn broer Willem 
Tunckers met de wederdeling, naar 
Schaijenbosch de Armentafel van de Grote 
Heilige Geest van Maastricht, naar Kesselt 
Theunis Colson als winne, naar Veldwezelt 
diverse stukken daarop stotend. 
 
Prijs per grote roede is 42 gulden voor een 
totaal van 336 gulden, lijkoop en 1 stuiver 
godshelder. 
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Land is verder niet bezwaard, behalve met de 
ordinaire kleine cijns die de koper voor het 
lopende jaar op zich zal nemen.  
 
Getuigen: Cornelis Greven en Paulus Roussel, 
beiden burgers van Maastricht 
 

 
12/08/1740 

 
50v-51r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A. Ruijters op 16/01/1739 te Maastricht, 
waarbij 
 
Maria Licops, meerderjarige jonge dochter en 
inwoonster van Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
Paulus Meessen, meerderjarige jonkman, 
geboren te Hees 
 
4 grote roeden akkerland uit een groter geheel 
van 8 grote roeden, in volle eigendom van 
Maria Licops ten gevolge van erfdeling van de 
ouderlijke goederen die haar zijn toegevallen 
 
Reingenoten: op ’t hoofd naar Mopertingen de 
weg gaande van Hees naar Rosmeer, ter zijde 
naar Hees de Roomse Katholieke Wezen van 
Maastricht, ter andere zijde naar Rosmeer de 
weduwe en erfgenamen Hans Wouters. 
 
Prijs voor de 4 grote roeden is 95 gulden in 
totaal, en lijkoop en 1 stuiver godshelder. 
Er rust 2.5 denier cijns op het volledige stuk van 
8 grote roeden. 
 
Getuigen: Nicolaus Lijcops, inwoner van Hees 
en Bernard Vissers, burger van Maastricht. 
 

 
17/01/1741 

 
51r-52v 

 
Registratie van verkoop per opbod voor het 
gerecht van Hees op 29/12/1740 en betaling 
verleden met akte van voldoening van 
schepenen Hees voor notaris Caris op 
16/01/1741. 
 
De erfgenamen van wijlen Dionius Bosch, 
gehuwd geweest met wijlen Maria Cornelia 
Jeurissen, zijnde: 
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Joannes Weerts, gehuwd zijnde met Agnes 
Bosch en Henricus Nijpels, gehuwd zijnde met 
Lutgardis Bosch 
 
per proclamatie ontvangen 6.000 gulden voor 
de verkoop van de volgende landerijen te Hees  
 
aan de moeder(-overste) van het klooster der 
kanunnikessen van het Heilig Graf te 
Maastricht als hoogstbiedende. 
 
Verkochte stukken land: 
 
1) 12 grote roeden op de Kesselder wegh. 
 
Reingenoten: naar Maastricht de armen van 
Sint-Lambricht tot Luik, naar Vlijtingen het Sint-
Joris altaar van …, naar Kesselt de erfgenamen 
van Machiel Lansman van Maastricht. 
 
2) 19,5 grote roeden omtrent de kleine 
Kesselder wegh. 
 
Reingenoten: naar Hees de Heilige Geest, naar 
Maastricht de heren van Sint-Servaas, naar 
Vlijtingen het Convent van de Maagdendries, 
naar Kesselt de erfgenamen Bloemendaell van 
Maastricht. 
 
3) 2 grote en 7,5 kleine roeden in het dal achter 
het volgende winhof. 
 
Reingenoten: naar Lafelt Merck Machiels, naar 
Vlijtingen Willem Loijens, naar Maastricht de 
waterzouwe. 
 
4) 14 grote roeden in een stuk van 28 grote 
roeden, genaamd het winhof in het 
noppenveltje. 
 
Reingenoten: Van die 14 grote roeden naar 
Hees het kapittel van Sint-Servaas, naar Lafelt 
de waterzouwe. 
 
5) 8 groete roeden in het Strijcke veltje. 
 
Reingenoten: Het bodepatje, naar Mopertingen 
Andries Huijsmans, naar Rosmeer Willem 
Moors. 
 
6) 9 grote roeden op het tommervelt. 
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Reingenoten: naar Hees het Gasthuis van Sint-
Servaas, de tombe Servaes Jans, naar 
Veldwezelt den gemeen wegh. 
 
7) 14,5 grote roeden op het Lindepat. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer de Heilige Geest 
van Maastricht, naar Hees Joris Cielen, naar 
Veldwezelt de heren van Sint-Servaas, naar 
Schaijenbosch dezelfde. 
 
8) 6 grote roeden aan het Heulenteerke. 
 
Reingenoten: naar Maastricht Matthijs 
Bruggen, naar Hees de Kartuizers van Luik, naar 
Rosmeer dezelfde, naar Schaijenbosch de 
erfgenamen Willem Janssen. 
 
9) 10 grote roeden aan het Heulenteerke. 
 
Reingenoten: naar Kesselt de heren van O.-L.-
V., naar Veldwezelt dezelfde, naar Hees de 
weerart van Hees, naar Schaijenbosch Nelis 
Nelissen. 
 
10) 16 grote roeden in het Backerveltje onder 
de grooten steen. 
 
Reingenoten: naar Hees de heren van Sint-
Servaas, naar Kesselt Peter Jorissen van 
Wolder, naar Veldwezelt Slangen van 
Maastricht, naar Eigenbilzen Cornelis Sammen. 
 
11) 5 grote roeden in het Backersveltje. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer de arme Beijaert 
van Maastricht, naar Hees Theunis Colson, naar 
Maastricht de erfgenamen Paulus Vrancken. 
 
12) 3,5 grote roeden omtrent de groten steen. 
 
Reingenoten: naar Hees Theunis Colson, naar 
Mopertingen Jenneke Muggen, naar 
Schaeijenbosch Vandersmissen van Maastricht. 
 

 
02/06/1741 

 
52v-53r 

 
Registratie schenking onder voorwaarden 
verleden voor notaris Guil. Caris op 09/01/1741 
te Maastricht, waarbij 
 
Maria Salden, bejaarde dochter en inwoner van 
Maastricht  
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aan haar jarenlange twee trouwe dienstmeiden 
het volgende schenkt, mits zij haar blijven 
dienen tot haar dood en ze de huurpenningen 
van haar woonhuis na haar dood in de 
Helmstraatje in Maastricht gelijk delen. 
 
-aan dienstmeid Aleijdis Pleugmakers: 
 
1. de percelen die Maria Salden bezit te Hees 
en waarvan de gebruiker Vaes Janssen is. 
 
2. Twee obligaties: een van 1.200 gulden en 
een van 800 gulden, beiden ten laste van de 
gemeente Mheer buiten de Wijckerpoort. 
 
 
- aan Maria dienstmeid Maria Helena Cabergh, 
geboren te Bilzen: 
 
1. een weide met nog een kamp en andere 
percelen van landen te Vlijtingen, waarvan de 
gebruiker Matthijs Verjans is. 
 
2. haar woonhuis te Maastricht in het 
Helmstraatje. 
 
3. Een obligatie van 1.400 gulden ten laste van 
de gemeente Mheer. 
 
4. Een obligatie van 200 pattacons ten laste van 
de representanten van Gilis Hoven tot Mheer 
buiten de Wijckerpoord. 
 
Getuigen: Judocus Ekermans en Lambertus van 
Heusden, beiden burgers van Maastricht. 
 

 
21/11/1741 

 
53r-54r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Joan Thisquen op 30/09/1741, ondergeschikte 
notaris in de Soevereine Raad van Brabant tot 
Eupen, Land van Limburg en Overmaas, waarbij 
 
Catharina Pleugmakers en de heren Francois 
en Matthias Pleugmakers, collegatarissen van 
juffr. N. Huijsmans, hun gewezen nicht   
 
verkopen  
 
aan hun broer, mede-collegataris, de heer 
Pleugmakers, kanunnik van Sint-Servaas tot 
Maastricht 
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¾ deel van 19 grote roeden akkerland gelegen 
in het Heeser velt. 
 
Reingenoten: op ’t hoofd naar Rosmeer de 
gemeene straet, lopende van Hees de Tomme 
waarts, naar Hees de heren van Sint-Servaas, 
op ’t hoofd naar Maastricht dezelfde. 
 
Prijs: 185 gulden vijf stuiver per ¼ deel voor 
een totaal van 555 gulden 15 stuiver. De 2 
broers en de zus krijgen dus elk een derde van 
de verkoopprijs. 
 
Getuigen: Conrard Strangh en Marie Catharina 
Ghielen. 
 

 
07/04/1742 

 
54r-54v 

 
Registratie belening verleden voor notaris Guil. 
Caris op 10/03/1742 te Maastricht, waarbij 
 
Matthijs Nelissen, inwoner van Hees en 
gehuwd met Elisabeth Jeurissen 
 
50 pattacons of 200 gulden leent  
 
van Christiaen Jodoigne, inwoner van Hees en 
gehuwd met Cecilia Schols 
 
in ruil voor een belening van 6 jaar van een stuk 
grond van Elisabeth Jeurissen en indien het 
kapitaal na 6 jaar niet is terugbetaald de grond 
opnieuw 6 jaar wordt beleend. Er rust 4 oord 
cijns op de grond, te betalen aan het Sint-
Martenshof. 
 
5 grote roeden akkerland in het hooger velt 
gelegen te Hees. 
 
Reingenoten: naar Kesselt Vaes Jans als winne, 
naar Hees dezelfde, naar Mopertingen Houb 
moors als winne, op ’t hoofd naar Veldwezelt 
de gemelde Vaes Jans als gebruiker. 
 
Getuigen: Joannes Caris en Peter Schreuders, 
beiden burgers van Maastricht. 
 

 
20/04/1742 

 
54v-55v 

 
Registratie van extract uit het gichtregister van 
het Luiks Hooggerecht te Maastricht met 
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ingebedde obligatie verleden voor notaris J.C. 
Ruijters op 16/04/1742 te Maastricht, waarbij 
 
Elisabeth Vangulpen, weduwe van Petrus 
Paulus Polfliet  
 
1.600 gulden aan 4% rente leent van 
 
Arnold Godefr. Loijens, licentiaat in de rechten 
en advocaat te Maastricht, gehuwd met Maria 
Catharina Delhougne. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Haar huis met aanhorig hofje in de Sint 
Antonis straet. 
 
Reingenoten: ter eenre Gilis Ruth, ter andere 
zijde Jan Pachman (?).  
 
Het huis werd gekocht ten tijde van haar 
huwelijk op 21/05/1722, verleden voor notaris 
J.H. Vrijthoft en gegicht op 22/05/1722 voor 
het Brabants Hooggerecht te Maastricht. 
 
De lening dient om een aangegane lening van 
600 gulden bij de aankoop van het huis te 
delgen. 
 
2) 45 grote roeden land gelegen onder Geul en 
Geverigh (=Geverik). 
 
3) 4 grote roeden land uit een groter geheel 
van 8 grote roeden, gelegen aan de Heeser 
bergh onder Vlijtingen. 
 
Reingenoten: naar Kesselt Sint-Jans-altaarland, 
naar Rosmeer de H. Geest van Vlijtingen, op ’t 
hoofd naar Herderen Jan Jeurissen. 
 
4) Een grote roede uit een groter geheel van 2 
grote roeden land, gelegen aldaar aan de zavel 
kuijl. 
 
Reingenoten: naar Kesselt de kapellanen van 
Sint-Servaas, naar Herderen de 12 apostelen, 
naar Lafelt kapelaansland van Vlijtingen, naar 
Hees de savel straet. 
 
5) Een halve bunder gelegen onder Hees uit 
een groter stuk van 1 bunder akkerland. 
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Reingenoten: naar Rosmeer Houb Willem 
Moors, naar Veldwezelt Thijs Nelissen als 
winne, op ’t hoofd naar Eigenbilzen de heer 
Fosseroul, naar Hees Hubert Heckelers. 
 
6) Anderhalve grote roede uit een groter stuk 
van 3 grote roeden land, gelegen in het 
tommervelt aan de zouw. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer Peter Dirix, naar 
Veldwezelt het convent van Hocht, naar 
Eigenbilzen het Kapittel van Sint-Servaas, naar 
Hees Houb Moors. 
 
De bovenvermelde landen (op haar huis na) 
waren haar bij testament, de dato 02/12/1734 
voor notaris J.C. Ruijters verleden, en door 
wijlen Anna Catharina Pastoors nagelaten. 
 
Getuigen (16/04/1742): Guilielmus Haenen en 
Joannes Schrijvers. 
 

 
28/04/1742 
 

 
56r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
J. Vandewijer op 27/04/1742 te Maastricht, 
waarbij 
 
Dionisius Defrene, gehuwd met Elisabeth Maes 
en burger van Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
Arnoldus Jacobus Welters (broer van notaris 
Alexander Welters) 
 
6 grote roeden, zijnde de wederhelft van 12 
grote roeden, gelegen te Hees in het bolckens 
velt. 
 
Reingenoten: ter eenre zijde naar Veldwezelt 
de erfgenamen Arnold Proenen (?), ter andere 
zijde de heren van den biessen. 
 
Prijs: 40 gulden per grote roede, lijkoop en 5 
stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Willem Dunckers, Francis 
Wapenhoven. 
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30/05/1742 56v-57r Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
J. Hubert Vandevenne op 31/08/1741, waarbij 
 
Jan Bernard Jodoci als universele erfgenaam 
van Agnes Jodoci, zijnde zijn zus, weduwe en 
legataris van haar man zaliger, Tilman van 
Munster, gewezen schepen van de Vrije 
Rijksstad Aken, volgens het testament van de 
echtgenoot van 05/08/1726 en volgens haar 
testament van 10/03/1741, beide testamenten 
berustende in het klooster van de paters 
Predikheren te Maastricht, die van hem (Tilman 
van Munster) enige landen en erfpachten 
gekocht hadden 
 
verkoopt aan 
 
Hubert Dirix van Hees 
 
30 grote roeden land op de Trichter wegh. 
 
Reingenoten: naar Maastricht de stroijkes 
wegh, naar Gellik Vaes Reckems, naar Kesselt 5 
roeden land van de heer opdrager (Jan Bernard 
Jodoci) en de predikheren, naar Hees de 
Katholieke Wezen. 
 
Prijs: 35 gulden per grote roede. In plaats van 
lijkoop wordt 105 gulden betaald aan de 
rentmeester van de opdrager (=opdrachtgever 
tot verkoop) die zich met de zaak heeft bezig 
gehouden, en nog 10 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Jan Lijsens en Wirk Bovrij, beiden van 
Riemst. 
 

 
23/10/1742 

 
57r-57v 

 
Notaris Kicken legt in naam van Ludovicus 
Lemmens, de appelant, het finale vonnis neer 
in de zaak tegen Keerst Michiels van Hees, de 
geïntimeerde, gevonnist op 20/10/1742 door 
de commissarissen-deciseurs  te Maastricht. 
 
In eerste instantie rechtszaak ingespannen voor 
de schepenbank van Hees op 29/10/1741 en 
gevonnist op 29/11/1741. 
 
In tweede instantie appel (door Keerst 
Michiels) voor de hoofdrechtbank van de 
banken van Sint-Servaas te Vlijtingen met 
dezelfde conclusie door de gedeputeerde 
schepenen van 5 van de 11 banken. 
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In laatste appel voor de commissarissen-
deciseurs met opnieuw hetzelfde besluit. 
 
Keerst Michiels wordt veroordeeld tot het 
betalen van alle gerechtskosten en de schade 
van het karrehout. De appellant mag verder 
(hout?) kappen op de 2 grote en 10 kleine 
roeden. 
 

 
05/12/1742 

 
57v-58r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Gui. Caris op 04/06/1742, waarbij 
 
Lambertus van Hees, gehuwd met Catharina 
Membrede, oud-gezworene van de raad van 
Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
Gisbertus Meijers, gehuwd met Ida Jonckholt, 
inwoner van Hees 
 
15 grote roeden akkerland te Hees. 
 
Reingenoten: naar Hees de Kruisbroeders van 
Maastricht, naar de Tombe de representanten 
van wijlen Andreas Huijsmans, op ’t hoofd naar 
Hees de Tomberwegh. 
 
Prijs: 46 gulden per grote roede voor een totaal 
van 690 gulden. Het land is niet verder belast 
dan met de ordinaire cijns. 
 
Getuigen: Jacobus Maurissen en Ludovicus van 
Hees, burger van Maastricht. 
 

 
02/06/1743 

 
58v-59r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris 
Ruijters op 31/12/1742, waarbij 
 
Pater Paulus Hermans, medepater Andries 
Gilissen en Hendrick Geelen, Willem Kerkhofs 
en Matthias Coenegracht, representerende de 
andere broeders van het klooster der 
Alexianen alias Cellebroeders te Maastricht 
 
850 gulden aan 5% rente lenen aan 
 
Christiaen Michiels, inwoner van Hees en 
gehuwd met Maria Colson. 
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Borgstellingen: 
 
1) Zijn huis en hof met verdere ap- en 
dependentiën, vier grote roeden, gelegen te 
Hees. 
 
Reingenoten: naar Maastricht Lendert Geurts, 
ter zijde naar de kerk Marten Bruggen, nu 
Matthijs Bruggen, op het hoofd de dorp straet. 
 
2) 5 grote en 10 kleine roeden akkerland te 
Hees. 
 
Reijenoten: naar Strijckerholt Eva Colson, ter 
zijde naar Mopertingen Vaes Jans, ter zijde 
naar Hees Vaes Colson. 
 
3) 4 grote roeden gelegen tot Hees in het 
winckelvelt. 
 
Reingenoten: naar Hees Vaes Jans als win, naar 
Maastricht Vaes Reckems. 
 
4) 8 grote roeden weide te Hees. 
 
Reingenoten: naar Mopertingen doctor 
Collette, naar Rosmeer de heren van Sint-
Servaas, naar Hees Loij Lemmens, op ’t hoofd 
naar Maastricht de straet het Hault genaamd. 
 
5) 9 grote roeden akkerland in twee diverse 
stukken gelegen te Hees: 
 
Een perceel van 4 grote roeden in het 
Tommervelt. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer de kanunnik 
Gobbens, naar Veldwezelt de weduwe Herman 
van Herff nu Vaes Jans, naar Hees het klooster 
van de Nieuwenhof, naar Schaijenbosch de 
representanten van scholtis Graeven. 
 
Het andere stuk, 5 grote roeden, gelegen 
tevens in het Tommervelt. 
 
Reingenoten: naar Veldwezelt Theunis Colson 
nu Giel Jeurissen, naar Hees Ghijs Dirix, naar 
Rosmeer de gemeente van Rosmeer. 
 
Getuigen: Hubertus Vander Bruggen en 
Bartholomeus Dorlo. 
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18/04/1744 

 
59v-60r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Guil. Caris op 15/04/1744 te Wijck, waarbij 
 
Peter Jacobs, burger en inwoner van 
Maastricht, gebruik makende van de macht en 
het meesterschap aan hem gelaten per 
testament van zijn enige voordochter, Maria 
Cornelia Jacobs, religieuze in het klooster van 
de Berg van Calvariën, opgesteld bij notaris A. 
Ruijters op 15/07/1743, 
 
verkoopt 8.5 grote roeden akkerland in het 
winkelveld te Hees gelegen, dewelke zijn vader 
zaliger, Peter Jacobs, hoofdsmid dezer stad, 
gekocht had per notariële akte van 28/01/1694 
bij notaris Schapen en vanwege de ouderlijke 
nalatenschap hem ten deel gevallen. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen de heer oud-
schepen Lenssens, naar Maastricht de heer van 
de Biessen, naar Hees het Kapittel van Sint-
Servaas, naar de Hellen de kloosterlijke erven 
van de Berg van Calvariën. 
 
Koper: Christian Judoigne, inwoner van Hees, 
gehuwd met Caecilia Schols. 
 
Prijs: 41 gulden per grote roede voor een totaal 
van 348 gulden en 10 stuiver, lijkoop en 5 
stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Joannes Bongs, pastoor van de 
parochie van Sint-Maarten en Jacobus 
Maurissen, schepen van de hoofdbank van 
Vlijtingen. 
 

 
18/02/1745 

 
60v-61r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
H.J. Vandewijer op 17/02/1745 te Maastricht, 
waarbij  
 
Anna Catharina Mertens, weduwe van Piter 
Thomas, uit kracht van meesterschappen haar 
man zaliger volgens testament opgesteld bij 
notaris Guil. Caris 
 
verkoopt aan 
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Francois Loijens, gehuwd met Maria Gertrudis 
Terbarghorst 
 
10 grote en 13.5 kleine roeden akkerland 
gelegen te Hees omtrent de wintmolen. 
 
Reingenoten: ter eenre de jurisdictie van 
Rosmeer, ter andere de erfgenamen van Guill. 
Stevens, naar Rosmeer de beursalen van het 
Begijnhof tot Tongeren, naar de Tombe het 
Kapittel van Sint-Servaas. 
 
Prijs: 29 gulden per grote roede, lijkoop 4 
gulden en godshelder 5 stuiver voor een totaal 
van 313 gulden 16 stuiver. 
 
Het land is enkel bezwaard met 3 oord cijns. 
 
Getuigen: Joannes Lansmans, burger van 
Maastricht en Martinus Moers, inwoner van 
Hees. 
 

 
24/07/1745 

 
61r-62r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Guil. 
Caris op 10/10/1744 te Maastricht, waarbij 
 
Maximilianus Henricus Salden, kanunnik van 
Sint-Servaas  
 
een lening ontvangen heeft uit handen van  
 
luitenant A.G. Loijens, namens zijn schoonvader 
de heer Petrus Delhogne. 
 
Een eerdere lening van 45 Louis d’ors, 
gerekend aan 15 gulden 7 stuiver per Louis d’or 
en onderhands afgetekend op 16/05/1744  
 
wordt vervangen en bijgevoegd bij een nieuwe 
lening van 100 gouden ducaten, elke ducaat 
gerekend aan 8 gulden 10 stuiver, 
 
makende een gezamenlijk nieuwe hoofdsom 
van 1.540 gulden met een jaarlijkse rente van 
4%. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis met ap- en dependentiën aan het 
Vrijthof gelegen, makende het oordhuis van het 
Helmstraetje, als mede van de Sint-Jorisstraat. 
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Reingenoten: ter eenre het huis genaamd de 
Wintmolen. 
 
Getuigen: Joannes Schrijvers en Lambertus 
Somers, beiden inwoners van Maastricht. 
 

 
06/04/1747 

 
62r-63r 

 
Registratie verkoopakte met obligatie verleden 
voor notaris A. Rujters op 21/02/1747 te 
Maastricht, waarbij 
 
Otto Fosseroul, kanunnik van O.-L.-V. te 
Maastricht, voor zichzelf en zijn broers en zus 
sprekende, 
 
verkoopt aan 
 
Ida Machiels, wonende te Hees en weduwe van 
Matthijs Geurts 
 
22 grote roeden akkerland te Hees aan het 
Heezer water. 
 
Reingenoten: naar Hees Houbricht Hakelers, 
naar de Dousberg de heer secretaris Lenssens, 
naar Kesselt de Zouw, naar de Hoeve de H. 
Geest en de heren van Sint-Servaas. 
 
Prijs: per grote roede 32 gulden, lijkoop een 
dubbele gouden ducaat, godshelder 5 stuiver. 
Totale prijs bedraagt 704 gulden. 
 
Vandaag wordt 454 gulden betaald.  
 
De overige 250 gulden wordt als obligatie aan 
5% geplaatst ten laste van de koper met het 
gekochte goed als borgstelling. 
 
Getuigen: Petrus Redelet en Lambertus 
Comans, inwoners en burgers van Maastricht. 
 

 
20/04/1747 

 
63r-64r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 09/04/1747, waarbij 
 
Nelis Dirix, wonende te Rosmeer en gehuwd 
met Maria Vrancken 
 
verkoopt aan 
 



55 
 

Jan Peters, wonende te Hees en gehuwd met 
Anna Jorissen 
 
0.5 bunder of 10 grote roeden akkerland te 
Hees omtrent de brackmaelwegh. 
 
Reingenoten: naar Maastricht de Kruisheren 
van Maastricht, naar Lafelt Leen Moers als 
winne, naar Rosmeer de weduwe Leendert 
Geurts als winne, naar Mopertingen de 
weduwe Geurt Dirix. 
 
Prijs: per grote roede 50 gulden, lijkoop, 
godshelder 5 stuiver. Totale prijs van 500 
gulden. 
 
Het stuk is afkomende van de verkoper zijn 
ouders. 
 
Getuigen: Petrus Hermans, burger van 
Maastricht en Peter Peters, inwoner van 
Maastricht. 
 

 
08/04/1748 

 
64r-64v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. 
Ruijters op 09/03/1748 te Maastricht, waarbij 
 
Nol Peters, wonende te Hees en gehuwd met 
Anna Geurts en zijn zwager Merten Machiels, 
wonende te Hees en gehuwd met Maria Peters 
 
400 gulden aan 5% rente lenen van 
 
Franciscus Minckelers, burger en apotheker te 
Maastricht en gehuwd met Isabella Jorissen. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 11,5 grote roeden akkerland op het Linder 
patje te Hees. 
 
Reingenoten: naar Schaeijenbosch de weduwe 
Thijs Nelissen als winne, naar Hees Matthijs 
Bruggen als winne, ter sonnen opganck Vaes 
Colson, naar Rosmeer de limieten van 
Rosmeer. 
 
2) 0,5 bunder akkerland op de Houff in het 
bolckens velt te Hees. 
 
Reingenoten: naar Schaijenbosch Houb 
Heckelers als winne, naar Kesselt Houb Dirix, 
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op het hoofd naar de sonnen opganck Matthijs 
Vrancken als winne, onderganck Thijs Geurts. 
 
3) 8 grote en 7 kleine roeden akkerland in het 
wesender velt in het broeck. 
 
Reingenoten: naar Schaijenbosch Dirick Gilkens 
als winne, naar Hees de weduwe Lendert 
Geurts als winne, ter sonnen onderganck Houb 
Heckelers. 
 
Beide ontleners staan borg voor elkaar. De 
gehypothekeerde goeden komen van de akte 
van scheiding en deling de dato 01/02/1478, 
verleden voor pastoor J. Wijckmans. 
 
Getuigen: Joan. Francois de Fossez, inwoner 
van Maastricht en Jan Peters, inwoner van 
Hees. 
 

 
09/06/1748 

 
64v-65v 

 
Registratie van tochtdoding en obligatie 
verleden voor notaris Guil. Caris op 27/05/1748 
te Maastricht, waarbij 
 
Jan Simons de oude, wonende te Hees en 
weduwnaar 
 
afstand doet van zijn levenslange tocht en 
vruchtgebruik op het erfdeel van zijn twee 
kinderen, te weten: 
 
Jan Simons de jonge, gehuwd met Elisabeth 
Jodoigne en Anna Simons, gehuwd met 
Nicolaes Kellens 
 
zodat ze 300 gulden aan 5% rente kunnen 
lenen van   
 
Hubertus Hermans, burger en bakker te 
Maastricht en gehuwd met Catharina Kinet. 
 
De twee kinderen staan borg voor elkaar en 
hypothekeren 16 grote roeden akkerland in het 
noppen velt te Hees. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen de kapitulaire 
erven van O.-L.-V. te Maastricht, naar Hees de 
erfgenamen Jan Eijcken van Vlijtingen, 
voorhoofd naar Lafelt en Schaijenbosch de 
zouw lopende van Vlijtingen door Hees. 
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Het goed is enkel belast met de ordinaire cijns 
van 10 oord jaarlijks en erfelijk, ten behoeve 
van het Kapittel van Sint-Marten te Luik. 
 
Getuigen: Marcellus Lunskens, priester en 
Franciscus Touns, burger van Maastricht. 
 

 
17/06/1748 

 
65v-66v 

 
Registratie afstand van tocht en obligatie 
verleden voor notaris J.C. Ruijters op 
15/06/1748 te Maastricht, waarbij 
 
Barbara Machiels, weduwe van Claes Moors en 
wonende te Hees 
 
afstand doet van de tocht op het kindsgedeelte 
van haar dochter, Elisabeth Moors, wonende te 
Gellik en gehuwd met Heijliger Schijns, 
 
dewelke (Heijliger Schijns) namens zijn 
echtgenote zodoende 150 gulden kan lenen 
aan 4,5% rente leent van 
 
Arnoldus Gielen, burger en meester-
zadelmaker te Maastricht en gehuwd met Anna 
Gertrudis Janssen. 
 
Borgstelling: 
 
Een halve bunder akkerland gelegen aan de 
Brackmael in twee stukken niet ver van elkaar 
gelegen. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen de paters 
Predikheren, een hoofd Vaes Jans, een ander 
hoofd de erfgenamen Cloots. 
 
Getuigen: Andreas Nijpels, burger van 
Maastricht, Wilhelmus Franciscus Smedts van 
Maaseik. 
 

 
15/07/1748 

 
66v-68r 

 
Registratie tochtafstand en obligatie verleden 
voor notaris Guil. Caris op 08/07/1748 te 
Maastricht, waarbij 
 
Jan Simons de oude, wonende te Hees en 
weduwnaar 
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afstand doet van de tocht van het 
kindsgedeelte van zijn zoon, Jan Simons (de 
jonge), gehuwd met Elisabeth Judoigne, 
 
zodat de zoon 200 gulden aan 5% kan lenen 
van 
 
Hubertus Hermans, burger en bakker te 
Maastricht en gehuwd met Catharina Kinet. 
 
Borgstellingen: 
 
Het kindsgedeelte van Jan Simons de jonge, per 
akte verleden op 22/05/1740 voor notaris Guil. 
Caris, te weten de volgende landerijen: 
 
1) De helft van 16 grote roeden gelegen in het 
noppe velt. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen de kapitulaire 
erven van O.-L.-V. van Maastricht, naar Hees de 
erfgenamen Jan Eijcken van Vlijtingen, 
voorhoofd naar Lafelt en Schaijenbosch de 
zouw lopende van Vlijtingen door Hees. 
 
2) De helft van 4 grote roeden aldaar. 
 
Reingenoten: voorhoofd naar Kesselt de 
waterzouw, ter zijde naar de Dousbergh Jan 
Pieters als winne, het ander hoofd naar Hees 
Geurt Dirix als winne. 
 
3) De helft van 3 grote roeden aldaar. 
 
Reingenoten: naar Mopertingen Nelis Loijen als 
winne van de landcommandeur van Alden 
biessen, ter zijde naar Maastricht Servaas 
Colson als winne, ter andere zijde naar Hees 
Geurt Dirix als winne. 
 
Jan Simons (de jonge) beweert dat zijn 
kindsgedeelte en dat van zijn zus, Anna Simons, 
gehuwd met Nicolaes Kellens enkel nog zijn 
belast met een eerdere 300 gulden, geleend 
van dezelfde Hubertus Hermans, en daarnaast 
met de ordinaire kleine cijns. 
 
Verdere borgstellingen: 
 
4) 3 grote roeden akkerland, die hij gekocht 
had van zijn zwager Simon Judoigne, per akte 
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van 30/11/1735 voor notaris Guil. Caris. Dit 
land ressorteert onder de bank van Vlijtingen. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Rosmeer de 
weduwe Loijens, ter andere zijde naar 
Vlijtingen Jan Timmermans, op het hoofd naar 
de molen Simon Philipsen als winne, naar Hees 
Jan Jeurissen. 
 
5) Zijn huis, hof en brouwerij met verdere ap- 
en dependentiën te Vlijtingen, hem toegekend 
per antinuptiaal contract opgesteld voor 
notaris J.C. Ruijters op 20/06/1733. 
 
Reingenoten: naar de kerk de Cauberghste 
straet, ter andere zijde naar Lafelt de 
erfgenamen Palm Thijs. 
 
De geleende som dient ter betaling van de in 
het vermelde antinuptiaal contract 
gestipuleerde som, te betalen aan zijn zwager 
en schoonzus tot decharge en ontlasting van 
zijn huis, hof en brouwerij. 
 
Getuigen notarisakte: Leonardus Frambachs, 
pastoor te Hees en Franciscus Touns, burger 
van Maastricht. 
 

 
23/07/1748 

 
68r-69r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. 
Welters op 22/07/1748 te Maastricht, waarbij 
 
Keerts Machiels, wonende te Hees en gehuwd 
met Maria Colson, en zijn schoonzoon Jan 
Nelissen, wonende te Lafelt en gehuwd met Ida 
Michiels 
 
300 gulden aan 5% rente lenen van 
 
Godfroid Corbau, gehuwd met Sophie Elisabeth 
van Belin, burger en koopman van Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
van comparant 1 (Keerts Machiels) : 
 
3,5 grote roeden uit een groter stuk van 5,5 
grote roeden gelegen aan de Hoelt te Hees. 
 
Reingenoten: naar de Hoelt Eva Colson, naar 
Hees Theunis Colson als gebruiker. 
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van comparant 2 (Jan Nelissen) :   
 
1 bunder weide rondom in zijn hagen gelegen 
bij de achterhoven tot Lafelt. 
 
Reingenoten: naar Lafelt Ghijs Thijs, op het 
hoofd naar Herderen de omloop, ter andere 
zijde naar Vlijtingen Lins Thans, op het hoofd 
naar Maastricht Pieter Jeurissen als winne.  
 
Getuigen: Lambertus Coocx en Nicolaas de 
Jong. 
 

 
17/01/1749 

 
69r-69v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Guil. Caris op 31/05/1741 te Maastricht, 
waarbij 
 
Matthijs Nelissen, inwoner van Hees en 
gehuwd met Elisabeth Jeurissen 
 
verkoopt aan 
 
Machiel Jeurissen, wonende te Hees en 
jongman van competente ouderdom 
 
5 grote roeden uit een groter geheel van 10 
grote roeden, gelegen te Hees en toebehorend 
aan zijn echtgenote. 
 
Reingenoten: naar Kesselt de waterzouw, op 
het hoofd naar Schaijenbosch de comparant 
met de wederdeling, naar de Dousberg Nelis 
Loijen als winne, naar Hees Thijs Vrancken van 
Rosmeer als winne. 
 
Getuigen: Joannes Breuls en Joannes Heuveli, 
burgers van Maastricht. 
 

 
18/01/1749 

 
70r-70v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.C. 
Ruijters op 16/01/1749 te Maastricht, waarbij 
 
Machiel Jeurissen, wonende te Hees en 
jongman van competerende ouderdom 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Anna Catharina Weerts, weduwe van Petrus 
Hermans. 
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Borgstellingen: 
 
1) 7 grote en 12 kleine roeden akkerland, 
gelegen te Hees in het tommervelt. 
 
Reingenoten: ene zijde naar Schaijenbosch 
Anneken Curvers, ter andere zijde de 
wederdeling. 
 
Het stuk komt af van zijn grootmoeder, 
Elisabeth Dirix, de weduwe Giel Jeurissen, en 
aan hem gekomen via huwelijksvoorwaarden 
van zijn vader, Thomas Jeurissen, en zijn 
moeder, Elisabeth Dirix, opgesteld voor 
onderpastoor of kapellaan H. Ulenaers op 
18/02/1724. 
 
2) 2,5 grote roeden akkerland uit een groter 
geheel van 10 grote roeden. 
 
Hij had het gekocht van Matth. Nelissen, 
wonende te Hees en gehuwd met Elisabeth 
Jorissen, bij akte van 31/05/1741 voor notaris 
Guil. Caris. 
 
Getuigen: Joannes La Croix, burger en meester-
bakker te Maastricht en Martinus Moors, 
inwoner van Hees. 
 

 
11/02/1749 

 
70v-71v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris 
Guill. Caris op 09/02/1749 te Maastricht, 
waarbij 
 
Leonard Moors, wonende te Hees en gehuwd 
met Cornelia Hermans 
 
50 pattacons of 200 gulden aan 5% rente leent 
van 
 
Ida Ernols, weduwe van Christiaen Frients. 
 
Borgstellingen: 
 
Gronden en erven die Leonard Moors bij 
onderlinge partagie van 10/11/1748 aan hem 
zijn toegevallen, onder andere: 
 
1) 5 grote roeden akkerland gelegen aan het 
Heulenterken te Hees. 
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Reingenoten: naar Veldwezelt de Kartuizers 
van Luik, naar Hees Anthoon Colson, op het 
hoofd naar Rosmeer Servaes Colson, op het 
ander hoofd Claes Peters als winne. 
 
2) 5 grote roeden te Hees in de braeckmael 
gelegen. 
 
Reingenoten: naar Veldwezelt de weduwe 
Adriaen De la Brassine van Herderen, naar de 
windmolen Peter Daemen van Rosmeer, ter 
andere zijde naar Vlijtingen Keerst Machiels als 
winne. 
 
3) 4 grote roeden land te Hees in het 
noppeveld. 
 
Reingenoten: ter zijde naar Lafelt Antoon 
Colson, ter andere zijde naar de Schadebos 
Claes Moors, op het hoofd naar Hees Lodewick 
Dirix als winne. 
 
De landerijen zijn enkel belast met de kleine 
cijns. 
 
Getuigen: Frederick Swennen en Matthijs 
Keberts, burgers van Maastricht. 
 

 
14/03/1749 

 
71v-72v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J. 
Guil. Caris op 12/03/1749 te Maastricht, 
waarbij 
 
Philip Straetmans, wonende te Kesselt en 
gehuwd met Maria Van der Weijer 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Henricus Dresens, burger en koopman te 
Maastricht en gehuwd met Jenneken La Tour. 
 
Borgstellingen: 
 
2 stukken akkerland als bij akte van partagie op 
04/03/1749 voor notaris A. Welters verleden 
betreffende de nalatenschap van zijn 
schoonouders, aan hem toegekomen namens 
zijn echtgenote onder lot A, te weten 
 
1) 4 grote roeden gelegen in het Heservelt. 
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Reingenoten: ter eenre de weduwe Thijs 
Geurts, ter andere zijde Claes Jans. 
 
2) 3 grote roeden in het laeffelder velt op de 
vleijtinger wegh. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Gilis Haesen, 
ter zonnen onderganck de gemelde vleijtinger 
wegh. 
 
Getuigen: Guilielmus Hermans en Paulus 
Arman, beiden burgers van Maastricht. 
 

 
24/04/1749 

 
72v-73r 

 
Peter Meijers, zoon van Mees Meijers laat 
obligatie registreren, die eerder op 14/04/1741 
voor de hoofdbank van Vlijtingen voor schepen 
Barth. Cleuren werd aangegaan, waarbij 
 
Hendrick van Herve, weduwnaar van Cornelia 
Sijmens, en Mobilie Jeurissen, jonge dochter  
 
samen 100 gulden aan 5% rente lenen van 
 
Mees Meijers, wonende te Munsterbilzen en 
gehuwd met Agatha Cleuren. 
 
Borgstelling van Hendrick: 
 
3 grote en 6 kleine roeden uit een groter stuk 
land van 6 grote en 7 kleine roeden te 
Vlijtingen aan de Heserberg. 
 
Reingenoten: naar Hees de heren van Sint-
Servaas, naar Vlijtingen Thijs Houho, op het 
hoofd naar Rosmeer de wederdeling. 
 
Borgstelling Mobilie: 
 
2 grote roeden te Hees aan de Tommen. 
 
Reingenoten: naar de Tommen de erfgenamen 
Thijs Cielen, naar Rosmeer Ida Dirix, op het 
hoofd naar Hees Lambert van Hees. 
 
Getuigen schepenbank: Gijsbert Cleuren, 
priester en Jan Bams. 
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24/05/1749 73v-74r Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
J.C. Ruijters op 01/06/1748 te Maastricht, 
waarbij 
 
Lambert Cielen, wonende te Rosmeer en 
gehuwd met Cornelia Janss 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Peters, wonende te Hees en gehuwd 
met Anna Jorissen 
 
7 grote roeden akkerland in het Tommervelt te 
Hees. 
 
Het stuk komt af van Lambert Cielen zijn 
schoonouders. 
 
Reingenoten: van 3 zijden de heren van Sint-
Lambert van Luik, de 4de zijde Christiaen Judon 
van Hees. 
 
Prijs: per grote roede 40 gulden, lijkoop en 5 
stuiver godshelder. Totaal van 280 gulden. 
 
De afspraak is ook dat de verkoper dit jaar 
gratis het land bewerkt en inzaait, mits de 
koper bijdraagt in het zaaigoed. 
 
Getuigen: drossaard Adamus Matth. Ruijters en 
Dirick Timmermans, wonende in 
Douveringenhoud (=Douvergenhout, gehucht 
van Beekdaelen). 
  

 
19/06/1749 

 
74r-74v 

 
Registratie verkoopakte ingevolge publieke 
veiling per brandende kaars te Hees van 
04/12/1748, waarbij 
 
Engel Danen de hoogstbiedende was voor de 
volgende landen van de heer Tilman Kerens. 
 
1) 20 grote roeden akkerland op de Panhuijs 
weg. 
 
Reingenoten: naar Maastricht de Kapellanen 
van O.-L.-V., naar Vlijtingen de erfgenamen van 
Nicolaes Wolfs, naar Kesselt dezelfde. 
 
Prijs: 31 gulden per grote roede. 
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2) 13 grote roeden gelegen aan het Heeser 
Cruijs. 
 
Reingenoten: naar Lafelt de autaer (=altaar) 
van Sint-Catharina in de Sint-Servaaskerk, naar 
Rosmeer Ghijs Dirix, op het hoofd naar 
Vlijtingen de weraert. 
 
Prijs: 31 gulden per grote roede. 
 
3) 7 grote roeden. 
 
Reingenoten: naar Maastricht het autaerland 
(=altaarland) van de Sint-Joriskapel van Sint-
Servaas, ter andere zijde naar Vlijtingen en 
Hees Cornelia Sammen. 
 
Prijs: 33 gulden per grote roede. 
 
4) 4 grote roeden. 
 
Reingenoten: naar Maastricht het Kapittel van 
Sint-Servaas, naar Rosmeer Willem Moors. 
 
Prijs: 33 gulden per grote roede. 
 
Totale prijs alles tezamen bedraagt 1.386 
gulden met aftrek van 6 gulden voor het 
meetloon. 
  

 
03/06/1750 

 
74v-75v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 29/11/1749 te Maastricht, 
waarbij 
 
Bartholomeus Tunckers, meerderjarige 
jonkman, inwoner en burger van Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
Hubert Dirix, wonende te Hees en gehuwd met 
Agatha Janssen 
 
3 stukken, afkomende van de verkoper zijn 
wijlen ouders en hem bij akte van scheiding en 
deling toegevallen 3 jaar geleden voor de 
landmeter Geurt Hermens onder lot … 
 
1) 4 grote roeden akkerland gelegen op de 
Luppeberg omtrent de zogenaamde Kalder te 
Rosmeer. 
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Reingenoten: naar de windmolen F. Philippens, 
naar Hees Lemme Coninx als winne, naar 
Rosmeer Matth. van Sichen. 
 
2) 2 grote roeden akkerland gelegen in het 
borkers velt te Hees. 
 
Reingenoten: naar Mopertingen Nelis Loijens 
als winne, naar Veldwezelt de Grauwzusters 
van Maastricht, naar Hees Vaes Janss als winne. 
 
3) 2 grote roeden te Hees in het Borkers velt 
gelegen. 
 
Reingenoten: naar Kesselt de H. Geest van 
Maastricht, naar Schaeijenbosch de 
Bonnefanten van Maastricht, naar Hees 
secretaris Lenssens. 
 
Prijs: 36 gulden per grote roede, lijkoop, 5 
stuiver godshelder. Een totale prijs van 288 
gulden. 
 
Er rust een cijnslast op het stuk van 4 grote 
roeden, jaarlijks te betalen in Rosmeer in de 
caerte van …  
 
Getuigen: Matth. Tunckers en Matth. Scheers, 
inwoners en burgers van Maastricht. 
 

 
22/07/1750 

 
75v-77v 

 
Akte van vernadering van 22/07/1750 na  
eerdere verkoopakte verleden ten huize van 
notaris J. Guil. Caris op 30/03/1750 te 
Maastricht, waarbij 
 
oorspronkelijk Leon. Bruggen, wonende te 
Hees en gehuwd met Elis. Reekhems 
 
(zijn echtgenotes) eigendom verkoopt, 
toebedeeld vanuit de schoonouderlijke 
nalatenschap, opgemaakt voor de eerwaarde 
Joannes Wijckmans, pastoor te Vlijtingen en 
Hees 
 
aan Gerard Roskamps, wonende te Hees en 
gehuwd met Mechteld Marres. 
 
Verkocht goed: 
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5 grote roeden uit een groter geheel van 7 
grote roeden gelegen op de Houff in het 
Heeservelt. 
 
Reingenoten van de 5 roeden: ter sonnen 
opgang naar Kesselt Houb Dirix, naar Hees 
Houb. Heckelers van Hees, ter zijde naar 
Veldwezelt de weduwe Thijs Geurts als 
gebruikster, ter andere zijde de comparant 
(Leon. Bruggen), alsook blijvende in het bezit 
van de 2 overige grote roeden. 
 
Prijs: 20 gulden per grote roede voor een totaal 
van 100 gulden, 1 stuiver godshelder. 
 
Op 21/03/1750 werd reeds 23 gulden 
overgemaakt. De overige 77 gulden dienen 
binnen 14 dagen betaald te worden. 
 
Getuigen: Joannes Breuls en Matthijs Roberti, 
burgers van Maastricht. 
 
Kwitantie: 
 
Betaling van overige 77 gulden voor notaris J. 
Guil. Caris op 05/04/1750. 
 
Vernadering: 
 
Op 22/07/1750 wordt voor het gerecht van 
Hees Gerard Roskamps vernaderd voor dit 
gekochte stuk door Elis. Rekems, jonge 
dochter. 
 
De prijs blijft dezelfde, vermeerderd met reeds 
gemaakte kosten van 4 gulden 19 stuiver en 1 
oord aan akkerloon en zaaigoed. 
 

 
07/03/1751 

 
77v-78v 

 
Registratie schuldherschikking verleden voor 
notaris Guil. Caris op 30/01/1751 te Maastricht, 
waarbij 
 
Frederik Zwinnen, gehuwd met Maria 
Catharina Thijs, burger en meester-
schoenmaker te Maastricht 
 
sedert 1748 in verschillende opnames 260 
gulden geleend heeft en dit niet ineens kan 
terugbetalen aan 
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Leonardus Schrammen, gehuwd met Anna 
Gisela Thiessen. 
 
Dit kapitaal wordt als obligatie verdergezet 
tegen een jaarlijkse rente van 5%. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Zijn huis met ap- en dependentiën, gelegen 
op de Brusselse Straet te Maastricht en 
afkomende van wijlen zijn oom Matthijs 
Creten. 
 
Reingenoten: ter eenre Franciscus Baudewijn, 
ter andere zijde de gewezen weduwe van 
Joannes Opveld, nu hertrouwd met Christiaen 
Florack. 
 
Dit huis is verder nog belast met een obligatie 
van 1.300 gulden ten behoeve van de paters 
Cruijsbroeders van Maastricht. 
 
2) 2 vaten jaarlijke erfpacht, komende uit de 
successie van zijn vermelde oom en ten laste 
staande op de persoon en panden van de 
weduwe en erfgenamen van Matthijs Nelissen 
te Hees. 
 
Speciale onderpanden: 
 
3) 3,5 grote roede land op de Luppenberg 
gelegen te Rosmeer. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen de 
landcommandeur, naar Rosmeer oud-schepen 
Lenssens, naar Maastricht dezelfde met de 
wederdeling, ter andere zijde Keerst Meijers. 
 
4) 2 grote roeden akkerland gelegen aan de 
Tannebeck te Vlijtingen. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Hees Bartel 
Moors, naar Herderen Claes Alofs, ter andere 
zijde het Kapittel van Sint-Servaas, naar 
Rosmeer het Kapittel van O.-L.-V. te Maastricht. 
 
Deze speciale onderpanden komen namens zijn 
echtgenote uit de nalatenschap van de 
grootouderlijke goederen. 
 
Getuigen: Joannes Beckers en Matthijs Van de 
Wijer. 
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08/02/1751 

 
79r-79v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J. 
Guil. Caris op 06/02/1751 te Maastricht, 
waarbij 
 
Servaes Jans, wonende te Hees en gehuwd met 
Maria Meijsters 
 
150 gulden aan 5% rente leent van 
 
Thomas Lenssens, oud-schepen van 
Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 5 grote roeden akkerland op de Brakmer te 
Hees. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Veldwezelt de 
weduwe Claes Moors, naar Rosmeer Jan Cielen, 
ter zijde naar Mopertingen Kerst Machiels als 
winne. 
 
2) 3,5 grote roeden aldaar (Hees) in de Marine 
gelegen. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Gellik Antoon 
Colson, ter andere zijde naar Hees Christiaen 
Jodoigne, op het hoofd naar Rosmeer het 
voetpad uit Hees leidende naar de Marine. 
 
Getuigen: Matthijs Debie en Cornelis 
Theunissen, burgers van Maastricht. 
 

 
10/08/1751 

 
80r-80v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Leonard Thielen op 10/08/1751 te Maastricht, 
waarbij 
 
Johan Piter Bovrij, burger en meester-klokker 
te Maastricht en gehuwd met Maria Catharina 
Orban, als gevolmachtigde van wijlen Marie 
Rutten, in huwelijk geweest met Martinus 
Meertens, dewelke 
 
verkoopt aan 
 
Claes Simons, inwoner van Hees en gehuwd 
met Maria Scholts 
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7 grote en 10 kleine roeden akkerland te Hees 
op het hooge velt boven het Heulenterke met 
het gewas daarop staande. 
 
Reingenoten: naar Hees de erfgenamen 
(Hubert) Salden, naar Schaeijerbosch en naar 
Maastricht de H. Geest, het ander hoofd naar 
Kesselt de erfgenamen Heijn Moors. 
 
Het stuk was eerder verkregen van Johanna 
Debor, de weduwe Martinus Mertens, met 
assistentie van haar dochter Maria Mertens, 
voor de som van 200 gulden, lijkoop en 1 
stuiver godshelder, per akte verleden voor 
notaris Matth. Brul op 05/11/1749. Dezelfde 
prijs wordt nu betaald. 
 
Getuigen: Wilhelmus Franssen, burger en 
brouwer te Maastricht en Christiaen Judong, 
inwoner van Hees.  
  

 
10/08/1751 

 
81r-81v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris 
Leonard Thielen op 10/08/1751 te Maastricht, 
waarbij 
 
Claes Simons, wonende te Hees en gehuwd 
met Maria Schols 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Ida van Walsden, weduwe van Matthias 
Heijlerhoff, burger en koopvrouw van 
Maastricht.  
 
Het geld wordt Claes uitbetaald uit handen van 
de broer van Ida, de heer Joannes van 
Walsden. 
 
Het geld dient om het stuk land van 7 grote 
roeden te Hees op het hooge velt van klokker 
Jan Piter Bovrij te kunnen kopen (zie vorige 
gicht). 
 
Borgstellingen: 
 
1) het gekochte stuk. 
 
2) 9 grote roeden akkerland te Hees op het 
Mopertinge weegsken. 
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Reingenoten: naar Rosmeer Christiaen Judong, 
op een hoofd naar Hees de Bonnefanten, naar 
Velwezelt Anthoon Colson als winne. 
 
Getuigen: Christiaen Judong, wonende te Hees 
en Joannes Andriessens, inwoner van 
Maastricht. 
 

 
08/12/1751 

 
82r-82v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Guil. 
Caris op 16/03/1740 te Maastricht, waarbij 
 
Nicolaus Lijcops, wonende te Hees en gehuwd 
met Elisabeth Engels 
 
25 pattacons of 100 gulden aan 5% rente leent 
van 
 
Arnold Dirix, wonende te Hees. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Zijn woonhuis gelegen langs de kerk van 
Hees. 
 
Reingenoten: naar Maastricht Pieter Loijen. 
 
Het huis is verder nog belast met 100 gulden 
kapitaal ten behoeve van de kapellanen van 
Sint-Servaas. 
 
2) 3 grote en 10 kleine roeden akkerland uit 
een groter geheel van 5 grote roeden, gelegen 
in den dal te Hees. 
 
Reingenoten: naar Hees het Kapittel van Sint-
Servaas, ter andere zijde rondom hetzelfde 
Kapittel. 
 
Getuigen: Franciscus Roussel, priester en 
beneficiant van Sint-Servaas en Joannes Caris, 
burger van Maastricht. 
 

 
17/01/1752 

 
82v-86v 

 
Registratie extract uit het gichtregister van het 
Luiks Hooggerecht te Maastricht van 
07/01/1752 met ingebedde obligatie verleden 
voor notaris C. Frederix op 06/01/1752 te 
Maastricht, waarbij 
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Lud. Devillers (De Villiers), luitenant in het 
regiment Waalse Dragonders van zijne 
excellentie de heer generaal baron de Trips, als 
gevolmachtige van zijn schoonouders, de heer 
Arnold de Tiecken en diens echtgenote Maria 
Van der Smissen, en als gevolmachtigde van 
zijn tante, Anna Margareta Van der Smissen, 
volmacht aan hem gegeven per akte van 
15/12/1751.  
 
verklaarden 1.650 gulden vandaag geleend te 
hebben en 850 gulden op 21/12/1751 voor een 
totaal van 2.500 gulden aan een jaarlijkse rente 
van 4% van 
 
Joanna Margareta Comans, weduwe van 
Bernard Vrijthoff, inwoonster, burgeres en 
koopvrouw te Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Zijn huis met ap- en dependentiën, genaamd 
den draeck binnen Wijk gelegen omtrent de 
Sint-Martenskerk tegenover de glaserie. 
 
Reingenoten: ter eenre med. doctor Uwens, ter 
andere zijde H. Malaschair. 
 
2) 15 grote roeden akkerland in het wijckerveld 
te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre drossaard Charle van 
Brienen, ter andere zijde den groenen weg 
leidende naar Guisselt (=Geusselt ten N. van 
Maastricht?). 
 
Speciale borgstellingen: 
 
De landerijen onder Vlijtingen, Hees en Kesselt 
(op het einde gespecifieerd), circa 6 bunders en 
14 grote roeden, eigendom van de 
schoonouders en tante. 
 
Getuigen: Hubert Veugen en Paulus Benaud, 
burgers van Maastricht. 
 
Akte van volmacht van 15/12/1751: 
 
Verleden voor notaris C. Frederix, ten huize van 
van Arnold de Tiecken in de Hasselse straet te 
Tongeren, waarbij hij, zijn echtgenote en diens 
zus Lud. de Villiers afvaardigen. 
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Getuigen: Joseph du Mollin en Anna Elis. 
Dodemont. 
 
Specificaties (gehypothekeerde) landerijen 
Vlijtingen, Hees en Lafelt (en Kesselt): 
 
Vlijtingen en Lafelt: 
 
1) 7 grote roeden, dewelke Loie Cleure akkert 
ten halve schouf (=halfpacht) en gelegen op de 
komme te Vlijtingen. 
 
Reingenoten: naar Herderen de Dievestraet, 
naar Vlijtingen Jan Thijs, ten derde Houb Bartel, 
Loie Cleure, het ander hoofd Claes Kellens. 
 
2) 5 grote roeden akkerland ten halve schouf 
Loie Cleuren, gelegen omtrent Lafelt. 
 
Reingenoten: naar Lafelt Engel Eijke, de andere 
zijde naar Herderen Piter Jorissen, ten derden 
Willem Beers aan een hoofd, ter vierde Thijs 
Verjans. 
 
 
3) 15 grote roeden akkerland, geakkerd ten 
halve schouf door Gilis Philips, gelegen op de 
boenderstraet te Vlijtingen. 
 
Reingenoten: aan het voorhoofd de koetsweg, 
het ander hoofd Jan Tans, ten derde naar Hees 
Bartel Moors, ten vierde Jan Verjans. 
 
4) 20 grote roeden akkerland, ten halve schouf 
geakkerd door Thijs Vaesen, gelegen te 
Vlijtingen op den riempstendael. 
 
Reingenoten: naar Ellicht Hermen Herthogen, 
naar Riemst Claes Aloven, ter zelfde Willem 
Beerts naar Herderen de dievestraet, naar 
Vlijtingen op het hoofd Antoon Stijns, naar 
Ellicht Thijs Verjans. 
 
5) 13,5 roeden akkerland ten halve schoef 
geakkerd door Thijs Vaesen, wonende te 
Vlijtingen. 
 
Reingenoten: Claes Beerts naar Riemst, naar 
Ellicht Thijs Verjans, naar Herderen Houb 
Cleuren, naar Maastricht Kerst Meijers van 
Herderen.  
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6) 4 roeden akkerland ten halve schouf 
geakkerd door Thijs Vaesen, wonende te 
Vlijtingen. 
 
Reingenoten: Claes van Herff naar Vlijtingen, 
naar Riemst Hendrick Schols, zoon van Thijs 
Schols, op het hoofd naar de smisstraet 
langsgaande, naar Herderen Gilis Philips. 
 
Hees: 
 
7) 21 grote roeden akkerland ten halve schouf 
van Nelis Loijens, gelegen te Hees. 
 
Reingenoten: op het hoofd de heren van Sint-
Servaas, ten tweede Vaes Jansen als winne, ten 
derde naar de hooghweg  Reijner Macheels. 
 
8) 7 roeden ten halve schouf geakkerd door 
Vaes Janssen daar wonende. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer de Tommerweg 
naar Veldwezelt, (naar) Maastricht Thijs Geurts 
als winne, naar Hees Thoon Colson. 
 
9) 15 roeden geakkerd ten halve schouf door 
Vaes Janssen. 
 
Reingenoten: naar Hees Nelis Loijens met ook 
21 roeden, naar Schaebosch Thijs Brugge, naar 
Maastricht Hendrick Moors, naar Kesselt 
Hubert Heckelers. 
 
10) 3 roeden geakkerd ten halven schouf door 
Servaes Colson. 
 
Reingenoten: naar Kesselt de weduwe Willem 
Rutten, tot Maastricht op die andere zijde Claes 
Peters als winne, op het hoofd naar Veldwezelt 
Gijs Geurts als winne. 
 
Kesselt: 
 
11) 8 roeden onder Kesselt, Theunis Colson 
daar wonende, gelegen tussen Hees en Kesselt, 
sorterende onder Kesselt. 
 
Reingenoten: naar Kesselt de weduwe Jan 
Bruggen, op die andere zijde naar Hees Bile 
Maije, op het hoofd naar de Dousberg Jeuris 
Haesen. 
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12) 10 roeden onder Kesselt, akkerland, ten 
halve schouf geakkerd door Jan Palmars. 
 

 
24/07/1752 

 
86v-87r 

 
Notaris C. Frederix legt een notarisakte van een 
renunciatie van verkoop en obligatie neer, 
verleden voor notaris Arnold Moulingen op 
15/06/1686 te Maastricht,  
 
tussen Machiel Lansmans, burger en brouwer 
van Maastricht 
 
en 
 
Nelis Loijen van Hees 
 
Dewelke verklaarden af te zien van zowel de 
verkoopakte als de obligatie die vandaag 
verleden werden voor dezelfde notaris. 
 
Nelis Loijen bekende 394 gulden te hebben 
ontvangen van Machiel Lansman voor zijn 
bestialen. Lansman onthief Nelis Loijen voor 
het bezit, belovende dat voor de betaling van 
394 gulden voorzien was de hellescheijt 
(=halfpacht) van 43 schapen en een andere 
helscheijt, waarbij Nelis Loijen opakkert en 
laboureert ten behoeve van Lansmans 10 grote 
en 17,5 kleine roeden, waarvan Lansmans de 
vruchten van geniet en Nelis Loijen het stro, 
totdat de volledige terugbetaling is geschied. 
 
De opname van het geld dient ter financiering 
van de aankoop van een schuur te Hoesselt, die 
toebehoord aan Claes Mercken. 
 
Getuigen: Matthijs Moulingen en Laurens 
Crijns. 
 
[onduidelijke akte] 
 

 
09/08/1752 

 
87v-89v 

 
Registratie extract gichtregister van Brabants 
Hooggerecht te Maastricht van 19/08/1750 
met ingebedde obligatie, verleden voor notaris 
Leonard Thielen op 19/08/1750 te Maastricht, 
waarbij 
 
Maria Castermans, weduwe van wijlen Willem 
Jacobs, in zijn leven burger en hoefsmid te 
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Maastricht, als voogd over haar vijf 
minderjarige kinderen, te weten: 
 
1. Beatrix 
2. Maria Elisabeth 
3. Johanna 
4. Joannes Pieter 
5. Anna Maria  
 
500 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Gerardus Jacobi, luitenant in het regiment van 
de heer luitenant-generaal baron Van 
Lindtman. 
 
Maria Castermans krijgt op 27/07/1750 
toestemming van de Hoogmogende Heeren 
Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden 
om de goederen waarvan de kinderen het 
naakt eigendom hebben en zij enkel het 
vruchtgebruik, te hypothekeren, mits ze ten 
aanzien van haar kinderen borg staat met de 
volle eigendom van haar winkelwaren en 
andere roerende goederen, mocht ze nog een 
tweede huwelijk aangaan. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Huis en dependentiën in de Brusselse Straet 
te Maastricht tegenover sieur Schrammen. 
 
Reingenoten: ter eenre sieur Gilissen, ter 
andere zijde de smid Collette. 
 
2) Een halve bunder land op de Laefferderbergh 
te Hees onder de ploeg van Claes … 
 
Reingenoten: ter eenre de heren van Sint-
Servaas, ter andere naar Vlijtingen dezelfde 
heren. 
 
3) 9 grote roeden land te Hees onder het Sint-
Martenshof, onder de ploeg van Nelis in het 
Trichter veldt. 
 
Reingenoten: ter eenre de Bonnefanten, ter 
andere zijde naar Veldwezelt juffr. Hinnisdael, 
naar Hees het Kapittel van Sint-Servaas. 
 
4) 8 grote roeden te Kesselt onder de vossen 
koul. 
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Reingenoten: ter eenre naar Maastricht juffr. 
Albrechts, naar de Heeser straet het klooster 
van de Maegdendries, een hoofd de Beijaert 
met nog 7,5 grote roeden daaromtrent 
gelegen. 
 
5) 2,5 bunder in diverse percelen in de bank 
van Mheer. 
 
De landerijen zijn enkel nog belast met een 
kapitaal van 800 gulden ten behoeve van het 
klooster van de Beijaerd. 
 
Getuigen: Gerardus Stevens en Michiel Jacob. 
 

 
24/12/1752 

 
89v-90v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris P. 
Frederix op 07/10/1752 te Maastricht, waarbij 
 
Servaes Colson, wonende te Hees en gehuwd 
met Digna Nelissen 
 
300 gulden aan 4% rente leent van 
 
de eerw. pater Benedictus Meuris, syndicus van 
het klooster der Predikheren te Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1)  Zijn huis, koolhof en weide te Hees in de 
noupperstraet. 
 
Reingenoten: ter eenre Peter Dirix, ter andere 
zijde de weduwe Thijs Nelissen. 
 
2) Een half bunder weide te Hees in den dael. 
 
Reingenoten: op een hoofd het Kapittel van 
Sint-Servaas, het ander hoofd Frans Willems. 
 
3) 5 grote roeden op de Hoogerweg. 
 
Reingenoten: ter eenre op het hoofd de 
weduwe Matthijs Geurts, het ander hoofd naar 
Hees de Grote Heilige Geest van Maastricht. 
 
4) 5 grote roeden akkerland daar omtrent 
gelegen. 
 
Reingenoten: ter eenre Godefroid Philippens, 
ter andere zijde naar Kesselt de Grauwzusters. 
 



78 
 

De landerijen zijn verder nog belast met 200 
gulden kapitaal ten behoeve van secretaris 
Lenssen en met een jaarlijkse erfpacht van 9 
vaten rogge, staande op zijn huis, koolhof en 
weide ten behoeve van het Kapittel van Sint-
Servaas. 
 
Getuigen: Joannes Casparus Gratias en Joannes 
Molanus, burgers van Maastricht. 
 
Op 21/12/1752 compareert Servaes opnieuw 
voor notaris P. Frederix, verklarende dat 
 
hij het gekregen geld, tezamen met eigen geld 
gebruikt heeft ter aankoop van 9 grote en 5 
kleine roeden land te Hees op de 
Spauwerstraet. 
 
Reingenoten: ter eenre het domkapittel van 
Luik, ter andere zijde het land van de Heilige 
Geest van Maastricht. 
 
Het land werd gekocht op 15/11/1752 voor het 
gerecht van Hees en was voorheen bezit van de 
heer Francois Loijens. Hij brengt dit gekocht 
stuk ook in als borgstelling. 
 
Getuigen (van 21/12/1752) : Christiaen 
Michiels van Hees en Hend. Walpot, inwoner 
van Maastricht. 
 

 
10/01/1753 

 
91r 

 
Registratie verkoopakte na openbaar verkoop 
bij opbod van 15/11/1752 te Hees, waarbij 
 
Frans Meesters van Mopertingen de 
hoogstbiedende is gebleken van 
 
10 grote en 17,5 kleine roeden akkerland 
gelegen in het Tommerveld. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer de erfgenamen Jan 
Ghijsen, op het hoofd de heerlijkheid 
Mopertingen. 
 
Prijs: 22 gulden per grote roede. Na aftrek van 
3,5 kleine roeden is de totale prijs 235 gulden 8 
stuiver, vandaag betaald aan A.G. Loijens, als 
gevolmachtigde voor zijn broer Francois 
Loijens. 
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16/02/1753 

 
91v-93r 

 
Registratie extract uit het gichtregister van de 
schepenen van het hooggrafelijk gerecht van 
de Vroenhof van 09/02/1753 met ingebedde 
verkoopakte, verleden voor notaris Leonard 
Thielen op 09/02/1753 te Maastricht, waarbij 
 
Anna Elisabeth Nolmans, gehuwd met 
Godefridus Philippens, burger en koopvrouw te 
Maastricht 
 
ter blussing van schulden van haar echtgenoot  
 
verkoopt aan 
 
Isabella Nelissen, weduwe van Pieter Jorissen 
en inwoonster van Wolder 
 
11 grote en 13 kleine roeden akkerland uit een 
groter geheel van 35 grote roeden, gelegen 
alhier buiten de Brusselse Poort aan het 
voetpad gaande naar Wolder. 
 
Reingenoten: naar Wolder de pater Kruisheren, 
noordwaarts het Kapittel van O.-L.-V., 
zuidwaarts het gemelde voetpad, oostwaarts 
de gemelde koopster. 
 
Prijs: 50 gulden per grote roede, voor een 
totaal van 582 gulden 10 stuiver, lijkoop, 
godshelder 10 stuiver. 
 
Het stuk is onbelast. Mochten er namaningen, 
calengiën of recherchen plaatsvinden, dan 
staat de verkoopster borg met de volgende 
zaken: 
 
1) 10 grote roeden akkerland te Hees. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Maastricht de 
(kerk)fabriek van Hees, ter andere zijde naar 
Vlijtingen de Biessen Heeren. 
 
2) 6 grote roeden te Vlijtingen op de Hooge 
Helle. 
 
Reingenoten: naar Kesselt Reijnier Heckelers, 
naar Maastricht het Gasthuis van Sint-Servaas. 
 
3) 7 grote roeden akkerland gelegen te 
Herderen in het bosservelt. 
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Reingenoten: naar Herderen Jan Flore, naar 
Tongeren de weduwe van Tiri Vrains, naar de 
Kempe de groene gracht van Herderen. 
 
Deze drie stukken zijn onbelast en waren 
inbegrepen in een permissie die Elisabeth 
Nolmans bekomen had voor het Brabants 
Hooggerecht te Maastricht op 09/10/1752 om 
landerijen te verkopen op diverse plaatsen ter 
blussing van schulden van haar echtgenoot. 
Een eerdere poging ter verkoop van 0.5 bunder 
te Hees en 5 grote roeden te Vlijtingen was bij 
gebrek aan liefhebbers mislukt. 
 
Getuigen: H. Hupkens en Cornelis Veugen. 
 

 
17/02/1753 

 
93r-93v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop 
per opbod op 15/11/1752 te Hees, waarbij 
 
Willem Ploum, burger en bakker te Maastricht, 
als hoogstbiedende het eigendom verkrijgt van 
 
1) 18 grote en 4 kleine roeden akkerland in het 
winckelveltje te Hees. 
 
2) 10 grote en 13 kleine roeden gelegen 
omtrent de windmolen. 
 
Reingenoten: ter eenre de jurisdictie van 
Rosmeer, ter andere zijde de erfgenamen 
Willem Stevens. 
 
Beide stukken land komen af van Francois 
Loijens. De verkoopprijs wordt betaald aan zijn 
broer, A.G. Loijens. 
 
Prijs stuk 1: 27 gulden per grote roede voor een 
totaal van 491 gulden 8 stuiver. 
 
Prijs stuk 2: 25 gulden per grote roede voor een 
totaal van 266 gulden 5 stuiver. 
 

 
27/03/1753 

 
93v-94v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
J.P. Membrede op 09/03/1753 te Maastricht, 
waarbij 
 
Conrardus Josephus de Meven, kanunnik van 
Sint-Servaas 
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verkoopt aan 
 
het Gasthuis van Sint-Servaas, 
vertegenwoordigd door Theodorus Lambertus 
Soons en Nicolaus Corten, beiden kanunniken 
en provisoren van het gasthuis. 
 
1) 16 grote roeden akkerland, verdeeld over 3 
verschillende stukken, te weten: 
 
a. 3 grote roeden aan de Dousberg, de helft van 
(een groter geheel van) 6 grote roeden tussen 
den Hijer en de kleenen wesender wegh. 
 
Reingenoten van de 6 roeden: naar Caberg de 
Kapellanen van Sint-Servaas, naar de Dousberg 
de heren van O.-L.-V., op het hoofd naar 
Maastricht dezelfde heren van O.-L.-V., naar 
Veldwezelt Hendrick Gerards. 
 
b. 5 grote en 10 kleine roeden, zijnde de helft 
van 11 grote roeden gelegen omtrent de 
Bostraet, plaatselijk het gulden cuijlken 
genoemd. 
 
Reingenoten van het geheel: naar Maastricht 
Jan Simon, bakker, naar Veldwezelt de heer van 
Leut, naar de kleenen wesender wegh de 
erfgenamen van Nicolaus Van de Wijer, naar 
Caberg borgemeester Raede. 
 
c. 8 grote roeden, zijnde de helft van 16 grote 
roeden gelegen te Hees. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar den Sinderpoel 
(?) Lommen Withoufs van Mopertingen, op het 
ander hoofd naar Hees de cloeckebroeders van 
Luik, naar Maastricht het gelucht van Hees, 
naar de Luijte hoeff Claes Onclin als winne. 
 
2) een bunder akkerland gelegen op de 
kommer in Vlijtingen. 
 
Reingenoten: naar Riemst de Grote Heilige 
Geest van Maastricht, voorhoofd naar 
Maastricht Ghijs Peters, voorhoofd naar 
Tongeren de Heeren straet gaande naar 
Tongeren. 
 
3) 8 grote roeden akkerland gelegen tussen 
Ellicht en Vlijtingen. 
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Reingenoten: rondom en van alle kanten de 
paters Predikheren van Maastricht. 
 
Alles tezamen 2 bunder 4 grote en 10 kleine 
roeden voor een totaalprijs van 1.400 gulden 
en een halve schelling godshelder. 
 
Getuigen: Willem van Roij en Pieter Laxis, 
inwoners van Maastricht. 
 

 
17/04/1753 

 
94v-95v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. 
Morren op 14/04/1753 te Maastricht, waarbij 
 
Johanna Jeurissen, gevolmachtigd door haar 
echtgenoot, Jan Delbroeck, beiden wonende te 
Hees 
 
150 gulden aan 5% rente leent van 
 
Justinus Konincks (Konings), meerderjarige 
jongman en burger van Maastricht. 
 
Borgstelling: 
 
8 grote roeden akkerland te Hees op de 
Hoeverweg. 
 
Reingenoten: naar Hees Leendert Moers als 
winne, naar Kesselt de heren choralen van Sint-
Servaas, naar Veldwezelt de heer Wijckmans, 
pastoor van Vlijtingen. 
 
Getuigen: Paulus Tuijth en Bartholomeus 
Dorloo. 
 

 
07/05/1753 

 
96r-96v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
P. Frederix op 03/05/1753 te Maastricht, 
waarbij 
 
Maria Cath. Fias, wonende te Opkanne en 
weduwe van Jan Vreijens  
 
verkoopt aan Joannes Peters, inwoner van 
Hees 
 
6 grote roeden akkerland gelegen op het 
Tommerveld of braeckmael te Hees. 
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Reingenoten: ter zijde naar Veldwezelt Vaes 
Jans, naar Rosmeer Claes Wijnants, op het 
hoofd naar Mopertingen Paulus Geurts. 
 
Het stuk komt af van wijlen Mechteld Jorissen, 
tante van de comparante. De andere 
bloedverwanten hebben op 10 en 11 februari 
voor notaris P. Frederix afstand gedaan van de 
erfenis omdat de lasten zwaarder zijn dan de 
inbreng. 
 
Prijs: 28 gulden per grote roede voor een totaal 
van 168 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver 
godshelder. 
 
In geval van eventuele calengiën, namaningen, 
molestatiën of recherchen staat de verkoopster 
garant met haar roerende en onroerende 
goederen en speciaal met 1.000 gulden die ze 
per mutueel testament van haar wijlen 
echtgenoot geërfd heeft. Het testament werd 
opgesteld net voor kerstmis 1750 voor de 
pastoor van Opkanne, de eerwaarde heer 
Matth. Germeaux. 
 
Getuigen: Arnold Martens en Glaude Tewissen, 
burgers van Maastricht. 
 

 
15/05/1753 

 
97r-97v 

 
Registratie extract uit het gichtregister van de 
hoofdbank van Vlijtingen van 27/05/1752 met 
ingebed vonnis, uitgesproken op 12/05/1751 
door, Nicolaus Thomassen, officiaal van het 
archidiaconaat Haspengouw te Maastricht, 
waarbij 
 
Mechtildis Paulissen, suppliante 
 
daagt  
 
de heer oud-schepen en advocaat Andreas 
Nobelen 
 
voor de rechtbank vanwege haar vleselijk te 
hebben bekend en haar trouwgeloften te 
hebben gedaan. 
 
De officiaal veroordeelt Andreas Nobelen tot 
betaling van de gerechtskosten en tot een 
huwelijk met de suppliante. 
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Latere toevoeging van daaropvolgende 
rechtszaak voor de borgemeesters en 
gezworen raden (te Maastricht), waarbij 
Andreas Nobelen veroordeeld wordt op 
02/03/1753 ter betaling van alimentatie van 
het verwekte kind bij Mechtildis Paulissen. 
 

 
04/07/1753 

 
97v-98v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.C. 
Ruijters op 03/07/1753 te Maastricht, waarbij 
 
Jan Bruggen, wonende te Hees en gehuwd met 
Maria Jeurissen 
 
150 gulden aan 5% leent van 
 
Margareta Dresens, weduwe van Petrus 
Haenen, burgeres en koopvrouw te Maastricht. 
 
Het geld dient voor de aankoop van een stuk 
dat hij koopt van zijn oom, Jeuris Jeurissen, 
burger en meester-bakker te Maastricht. 
 
Het betreft 1/3 van een huis en een hof, 3 
grote en 4 kleine roeden groot, gelegen te 
Hees, met een halve gracht naast het kooren 
hoff van Lenaert Geurts, en een kamer, een 
paardenstal en een halve moeshof. De akte 
wordt voor dezelfde notaris vandaag verleden. 
 
Het aangekochte stuk wordt als borgstelling 
ingebracht, zoals het afgemeten was door de 
landmeter en schepen Cleuren bij akte van 
partagie van 06/06/1737. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang de noppe 
straet, ter sonnen onderganck Hubert 
Heckelers, naar Vlijtingen mevr. Zelis en Bile 
Jeurissen met de wederdeling. 
 
Getuigen: Andreas Godfroid en Joannes 
Godfroid, burgers van Maastricht. 
   

 
04/07/1753 

 
98v-99v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
J.C. Ruijters op 03/07/1753 te Maastricht, 
waarbij 
 
Jeuris Jeurissen, burger en meester-bakker van 
Maastricht, gehuwd met Barbara Nootbooms 
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verkoopt aan 
 
Jan Bruggen, wonende te Hees en gehuwd met 
Maria Jeurissen 
 
zijn derde deel in de goederen afkomende van 
wijlen zijn ouders, Thijwijs Jeurissen en Cornelia 
Sijmens, hem toegevallen bij akte van partagie 
op 06/06/1737. 
 
1/3 van een huis en een hof, 3 grote en 4 kleine 
roeden groot, gelegen te Hees, met een halve 
gracht naar het kooren hoff van Lenaert Geurts, 
en een kamer, een paardestal en een halve 
moeshof. 
 
Er is destijds (06/06/1737) overeengekomen 
met zijn (van Jeuris) zus, Bile Jeurissen, en met 
zijn broer, Paulus Jeurissen, die de andere 
derdes bezitten, dat de andere twee vrij met 
kar en wagen en beesten zich mogen bewegen 
door de mesthof van Paulus Jeurissen. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang de noppe 
straet, ter sonnen onderganck Hubert 
Heckelers, naar Vlijtingen mevr. Zelis en Bile 
Jeurissen met de wederdeling. 
 
Prijs: 150 gulden, lijkoop, 5 stuiver godshelder, 
jaarlijkse betaling van 50 gulden schansgeld en 
5 schellingen aan de heer pensionaris en oud-
borgemeester De Loneux. 
 
Er rust enkel nog een kleine cijns op het goed. 
 
Getuigen: Pascasius Geurts, burger van 
Maastricht en Lodewick Janssen, inwoner van 
Maastricht. 
  

 
11/11/1753 

 
99v-
100r 

 
Registratie verkoopakte na openbare verkoop 
07/07/1753 voor het gerecht van Hees met 
Anthoon Colson als meestbiedende bij het 
uitgaan van de brandende kaars voor het 
volgende eigendom, eerder in bezit van Nelis 
Loijen en nu op verzoek van de weduwe 
Lansmans openbaar verkocht. 
 
0.5 bunder, huis en hof te Hees omtrent de 
kerk. 
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Reingenoten: naar Kesselt Jan Reijnders de 
smid, naar de kerk de kerckstege, op het hoofd 
naar Vlijtingen de gemeene straat. 
 
Prijs: 120 gulden en bezwaard met de volgende 
erflasten, 4 vaten rogge jaarlijks aan de 
armentafel van Kesselt, 3 kapoenen en 7 
denieren jaarlijks aan het Kapittel van Sint-
Marten te Luik. 
  

 
11/09/1753 

 
100r-
101v 

 
Registratie intredegeld (dot monastique) via 
jaarlijkse rente ter solemnelijke professie van 
broeder Leonardus Simons in het klooster van 
de Cellebroeders te Luik, per akte in het 
cellebroedersklooster te Luik voor notaris 
Joannes Coenen op 24/04/1753, waarbij 
 
Hubert Cleuren, in plaats van een rechtstreekse 
betaling van intredegeld, afspreekt jaarlijks een 
rente uit te keren van 45 gulden, die 
geredimeerd kan worden mits eenmalige 
betaling van 1.500 gulden. 
 
De eerste storting is voorzien op 21/05/1754. 
 
Borgstellingen: 
 
1) zijn winning te Vlijtingen, enkel belast met 4 
kapoenen en een half cijns, te betalen aan 
scholtus Veugen te Maastricht, 7,5 grote 
roeden groot, en het wedergedeelte van zijn 
zus Margariet Cleuren, ook met dergelijke cijns 
belast. 
 
2) 15 roeden weide, belast met 1 vat rogge en 1 
kapoen ten behoeve van de pastorij van 
Vlijtingen en 2 kapoenen aan scholtus Veugen. 
 
3) 9 roeden land gelegen te Hees in het 
Heeservelt, ter plaatst Sint-Matthijs dael 
genaamd. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen de heren van Sint-
Servaas, naar Maastricht de Kapellanen van O.-
L.-V. van Maastricht, op het hoofd naar 
Mopertingen de watersouw. 
 
Dit stuk heeft hij verkregen van zijn neef, Bartel 
Cleuren op 04/06/1733. 
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4) 4 grote en 10 kleine roeden land gelegen op 
den grootenbosch te Vlijtingen, reingenoten 
verklaard in de verkoopakte van 05/05/1740 en 
gekocht toen van Jan Nissen. 
 
5) 5 grote roeden, wedergedeelte van andere 5 
grote roeden in bezit van zijn broer, Jan 
Cleuren, voor een half bunder leenplichtig aan 
de Proosdij van het Kapittel van Sint-Servaas en 
verkregen van Nicolaes Alfos en consoorden 
per akte voor notaris Kicken op 04/06/1746. 
 
Getuigen: Guillielmus Anthonis Le Roij en 
Leopoldus Josephus Devenisch. 
 

 
06/03/1754 

 
101v-
103r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
P. Frederix op 28/02/1754 te Maastricht, 
waarbij 
 
Guill. Theunissen, burger en koopman van 
Maastricht, gehuwd geweest met wijlen Maria 
Mechtildis de Mee, nu opnieuw gehuwd met 
Theresia Bettendorf, 
 
per octrooi gemachtigd door de heer bisschop 
en prins van Luik, de dato van 01/09/1753 
(Franstalige akte eraan gehecht vanachter) om 
stukken die toegekomen zijn aan zijn 
minderjarige kinderen (na de dood van 1ste 
echtgenote) te mogen vervreemden ter waarde 
van 7.500 gulden, mits hij de bezwaarde 
kapitalen, die op de goederen staan, 
terugbetaalt en hij voor een equivalente som 
goederen doet toekomen aan zijn kinderen, 
 
verkoopt aan 
 
Peter Franciscus Wauthier, cornet in het 
regiment dragonders van generaal Trips, 
gehuwd met Maria Helena Fias. 
 
1 bunder akkerland achter Hees gelegen, 
tegenwoordig in labeur van Ghijs Geurts. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Rosmeer Geurt 
Dirix, naar Veldwezelt Thijs Nelissen, op het 
hoofd naar Eigenbilzen de heren Fosserouls, 
naar Hees Hubert Heckelers. 
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Prijs: 29 gulden 10 stuiver per grote roede, 
zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder voor een 
totaal van 590 gulden. 
 
Getuigen: Adrianus Hansen en Adamus 
Matthias Gudi, burgers van Maastricht. 
 

 
02/05/1755 

 
103r-
104r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
P. Frederix op 01/03/1754 te Maastricht, 
waarbij 
 
Christiaen Lijkoops (Lijcops), geboren te Hees, 
tegenwoordig constabel onder de compagnie 
van de heer kapitein Mecdeke in dienst van 
haar Hoog Moog.  
 
verkoopt aan 
 
Sibilla Loijen, jonge dochter, wonende te Hees 
 
een kamer en de helft van een schuur met een 
halve neeren en mesthof in Hees aan de kerk, 
zijnde het aandeel in het ouderlijk huis, zoals 
hij het met zijn zus Elis. Lijcoops verdeeld heeft. 
 
Reingenoten: ter eenre Peter Loijen, ter andere 
zijde het kerkhof, westwaarts de dorpstraet. 
 
Prijs: 160 gulden. 6 gulden reeds betaald. De 
overige 154 gulden binnen twee maanden ten 
laatste te betalen. 
 
Het gehele huis is nog belast met 100 gulden 
kapitaal, waarvan de koopster de helft voor 
haar rekening zal nemen en die ten behoeve is 
van de Kapellanen van Sint-Servaas. De 
koopster wordt gehouden reparaties aan het 
huis te doen, mocht het nodig zijn. 
 
Speciaal beding: Koper en verkoper spreken af 
dat de verkoper het recht heeft tot 1 jaar en 
zes weken na deze verkoop om het goed voor 
dezelfde prijs terug te kopen. In dat geval mag 
de koopster er dan wel nog drie jaar in wonen 
zonder enige huur te hoeven betalen. 
 
Getuigen: J.P. Frederix en A.M. Gudi, burgers 
van Maastricht. 
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02/05/1755 104r-
105r 

Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Joh. Nijst op 01/05/1755 in het panhuis van 
Sint-Servaas te Maastricht, waarbij 
 
Marie Jodogne, meerderjarige jonge dochter, 
wonende te Hees 
 
verkoopt aan  
 
haar broer Christiaen Jodogne, weduwnaar van 
Cecilia Schols, wonende te Hees 
 
een huisplaats gelegen te Hees, 5 grote roeden. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Maastricht Arnold 
Pieters, ter andere zijde Christiaen Jodogne. 
 
De eerste comparant woont al 25 jaar in bij 
haar broer, de tweede comparant en op diens 
kosten. De broer zal dit tot haar dood blijven 
doen. 
 
Ze hadden samen de transactie voor de pastoor 
te Vlijtingen verleden op 23/05/1750, maar 
wensten dit om de rechtszekerheid te 
vergroten nogmaals te herhalen per notaris en 
te laten registreren voor de schepenbank, 
mochten er ooit geschillen ontstaan die voor de 
rechtbank zouden kunnen komen. 
 
De broer heeft op de huisplaats reeds een 
nieuw huis getimmerd. De prijs voor de broer is 
de levenslange kost en inwoon van zijn zus en 
de overname van de kosten die rusten op de 
vermelde huisplaats, te weten: 
 
- een openstaand kapitaal van 300 gulden ten 
behoeve van de eerw. heer Van Dorge 
 
- 2 vaten tarwe jaarlijkse erfpacht ten behoeve 
van het Kapittel van Sint-Servaas. 
 
Mochten de broer en de zus elkaar niet meer 
verstaan, of de broer sterft en de zus krijgt 
ruzie met de kinderen van haar broer, in dat 
geval mag de zus het huis levenslang bewonen, 
maar wordt ze niet meer onderhouden en 
dient ze de erop rustende lasten ook op zich 
nemen. 
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Getuigen: Leonardus Pieters, burger en 
brouwer te Maastricht en Joannes Henricus 
Keijser. 
  

 
09/01/1756 

 
105r-
106r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. 
Ruijters op 08/01/1756 te Maastricht, waarbij 
 
Libertus Judong, wonende te Hees en gehuwd 
met Catharina Cielen 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
Everard Caenen, wonende te Herderen in de 
zogenaamde Lindenboom, gehuwd met 
Elisabeth Raats. 
 
Het geld dient enkel ter financiering van de 
aankoop van 1/5 deel dat zijn broer Jan Judong 
heeft in het ouderlijk huis, hof en weide, 
gelegen te Hees en 12 grote roeden groot. 
 
Reingenoten: naar Maastricht Anth. Colson, 
naar Vlijtingen Nicol. Peters, naar Kesselt de 
waterzouw. 
 
Borgstellingen: 
 
1) het gekochte 1/5 part. 
 
2) 2/5 parten van hetzelfde ouderlijke huis, dat 
hij reeds in bezit heeft. 
 
Het huis is bezwaard met 9 vaten min een kop 
rogge erfpacht. Zijn schoonvader is ook mede 
gecompareerd, te weten Jeuris Cielen. 
 
Getuigen: J.C. Ruijters, notaris te Maastricht en 
Arnoldus Jongen, inwoner en burger van 
Maastricht. 
 

 
29/04/1756 

 
106r-
107r 

 
Registratie voor schepenbank van Vlijtingen en 
Hees van obligatie verleden voor notaris A.M. 
Ruijters te Maastricht op 26/04/1756 te 
Maastricht, waarbij 
 
Joannes Vosch, wonende in de Steenstraat te 
Lafelt, gehuwd met Agatha Meijers 
 
600 gulden aan 4,5% rente leent van 
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Maria Margareta Wouters, jonge dochter en 
koopvrouw te Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Zijn woonhuis met hof, stalling en schuur en 
verdere toebehoren, gelegen in de steenstraet, 
6 grote roeden groot. 
 
Reingenoten: naar Tongeren Nicolaus van 
Gulpen, naar de Jeker de steenstraet, naar 
Lafelt Jan Thans van Hees, naar Maastricht 
Emond Hechtermans. 
 
2) Het kindsgedeelte in de ouderlijke goederen 
van zijn echtgenote. Zijn schoonmoeder Ida 
Jonckholt, wonende te Mopertingen en 
weduwe van Ghijs Meijers, is mee verschenen 
en doet afstand op het vruchtgebruik van dit 
deel, te weten 1/3 deel:  
 
2a) 15 grote roeden gelegen omtrent de Tombe 
te Hees. 
 
Reingenoten: naar Hees de Kruisheren van 
Maastricht, naar de Tombe Leen Huijbens als 
win, naar Maastricht de Heeserweg. 
 
2b) 3 grote roeden te Hees aan de limieten van 
Mopertingen. 
 
Reingenoten: naar Maastricht N. Beckers van 
Hees als winne. 
 
Getuigen: Barth. Meijers, wonende te 
Mopertingen en Jan Frans, meester-
schoenmaker te Maastricht. 
 

 
28/07/1756 

 
107r-
108r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Guil. 
Caris op 21/02/1750 te Maastricht, waarbij 
 
Servaes Jans, inwoner van Hees en gehuwd 
met Maria Meesters 
 
200 gulden aan 4% rente leent van 
 
Thomas Lenssens, oud-schepen van 
Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
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1) 9 grote roeden akkerland op de 
Tommerwegh te Hees. 
 
Reingenoten: naar Maastricht de  kloosterlijke 
erven van de Alexianen van Maastricht, naar 
Hees de Rooms-Katholieke Wezen van 
Maastricht, naar Veldwezelt de Tommerwegh. 
 
2) 5 grote roeden land aldaar gelegen. 
 
Reingenoten: naar Mopertingen Houb Dirix, 
naar Hees Keerst Machiels, op het hoofd naar 
Veldwezelt de Rooms-Katholieke Wezen. 
 
Getuigen: Matthijs de Bie en Cornelis 
Theunissen, beiden burgers van Maastricht. 
 

 
28/07/1756 

 
108r-
109r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Guil. 
Caris op 05/03/1750 te Hees, waarbij 
 
Houbrecht Dirix, wonende te Hees, gehuwd 
met Agatha Janssen 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Thomas Lenssens, oud-schepen van 
Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 9 grote roeden akkerland in het noppeveld te 
Hees. 
 
Reingenoten: naar de Schaijenbosch de 
Armentafel van de Grote Heilige Geest (van 
Maastricht), naar Rosmeer Anthoon Colson, 
naar Hees Peter Loijens als winne. 
 
2) 3 grote roeden land kort daarbij gelegen. 
 
Reingenoten: naar Hees de wederdeling, naar 
Rosmeer Nelis Loijen, naar Lafelt het 
choralenland van Luik. 
 
Getuigen: licentiaat J.P. Membrede, schepen 
van Maastricht, en Cornelis Theunissen, burger 
van Maastricht. 
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08/11/1756 109r Registratie verkoopakte ten gevolge van 
publieke verkoop per opbod op 22/09/1756 
met als hoogstbiedende 
 
Servaes Jans de jonge voor 
 
5 grote akkerland in het Tommerveld te Hees. 
 
Reingenoten; naar Schaijenbosch Servaes 
Colson, naar Hees Merten Machiels, voorhoofd 
naar Veldwezelt Nelis Loijen als winne, op het 
andere hoofd naar Rosmeer Jan Jodogne. 
 
Het stuk is afkomende van Nelis Loijen, 
(gedwongen) verkocht op aanvraag van de heer 
Joannes Dresens als rentmeester van de heer 
J.P. Van Wevelinckhoven. 
 
Prijs: per grote roede 25 gulden voor een totaal 
van 125 gulden, betaald in handen van de 
schout van Hees, J.G. Veugen. 
 

   

14/12/1756 109v-
110r 

Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Joh. Nijst op 14/12/1756 te Maastricht, waarbij 
 
Petrus Franciscus Wauthier, cornet in het 
regiment dragonders van generaal de Trips en 
gehuwd met Maria Helena Fias 
 
verkoopt aan 
 
De beurzen van de choralen van Sint-Servaas, 
vertegenwoordigd door Joannes Andreas 
Lansmans, rentmeester ervan en met de 
aggregatie van de eerw. heer cantor Soons als 
provisor van de choralen en van de heren J.H. 
baron De Bounam en J.H. Cruts, respectievelijk 
kanunniken en grote rekenmeesters van het 
Kapittel van Sint-Servaas 
 
1 bunder akkerland te Hees. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Rosmeer Geurt 
Dirix, naar Veldwezelt Thijs Nelissen, op het 
hoofd naar Eigenbilzen de heren Fosseroul, 
naar Hees Hubert Heckelers. 
 
Prijs: 600 gulden, zonder lijkoop en 5 stuiver 
godshelder. 
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Het stuk was eerder door Wauthier ingekocht 
van Guill. Theunissen bij verkoopakte verleden 
voor notaris P. Frederix op 28/02/1754 en op 
06/03/1754 te Hees gegicht. 
 
Getuigen: Franciscus Kleijnen en Joannes 
Gossiau. 
 

 
15/12/1756 

 
110r-
111v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Joh. Nijst op 14/12/1756 in de rekenkamer van 
het Kapittel van Sint-Servaas te Maastricht, 
waarbij 
 
Lambertus Corten, domestijken directeur van 
het Rooms-Katholieke Weeshuis van 
Maastricht, gisteren gevolmachtigd door de 
heren C. Roosen en H.J. Van der Maesen, beide 
regenten van het weeshuis 
 
verkoopt aan 
 
choralen van Sint-Servaas, vertegenwoordigd 
door rentmeester Joannes And. Lansmans, met 
aggregatie van cantor Soons, provisor der 
choralen en de heren J.H. De Bounam en J.H. 
Cruts, beide grote rekenmeester van het 
Kapittel van Sint-Servaas 
 
3 grote roeden akkerland te Hees, zijnde een 
besloten winhofje aan het einde van Hees 
boven het struckers gat in het noppeveld. 
 
Reingenoten: naar Hees het Kapittel van Sint-
Servaas, naar Eigenbilzen de dorpstraet uit 
Hees naar Rosmeer, ten zuiden de omloop van 
Hees, ten westen Paulus Meijs. 
 
Prijs: 38 gulden per grote roede voor een totaal 
van 114 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver 
godshelder. 
 
Getuigen: Petrus Franciscus Wauthier, cornet in 
het regiment dragonders van generaal Trips en 
Francis Kleijnen, burger van Maastricht. 
 
Aangehecht een extract van folio 275 uit de 
legger van het weeshuis.  
 
Het weeshuis heeft het stuk aangekocht van 
Antonette van Espen, weduwe van Hilarius van 
Werm, riddermeester volgens akte verleden 
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voor notaris J.C. A Cruce op 21/02/1699 en 
dezelfde te Hees gegicht en een akte van 
voldoening voor dezelfde notaris op 
19/07/1700. 
  

 
13/01/1757 

 
111v-
112v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Joh. Nijst op 12/01/1757 in het panhuis van 
Sint-Servaas te Maastricht, waarbij 
 
Arnoldus Pieters, wonende te hees en gehuwd 
met Anna Geurts 
 
verkoopt aan  
 
Marcelis Geurts, wonende te Hees, in naam van 
zijn (afwezige) broer Joannes Geurts, ruiter in 
het regiment cavalerie van generaal Hop, in 
dienst van Haar Hoogmoog., nu in garnizoen 
liggend te Nijmegen 
 
4 grote en 3 kleine roeden akkerland te Hees in 
de marijn. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Rosmeer de 
heren van Sint-Servaas, op het ander hoofd 
naar Veldwezelt Louis Dirix, ter zijde naar 
Schaijenbosch Marten Machiels met de 
wederdeling, naar Kesselt de heren van Sint-
Servaas en Hub. Heckelers als winne. 
 
Prijs: 35 gulden per grote roede voor een totaal 
van 145 gulden en 5 stuiver, lijkoop en 5 stuiver 
godshelder. 
 
Het stuk is enkel nog belast met 2 oord cijns 
ten behoeve van de heren van Sint-Marten. 
 
Getuigen: Martinus Moors, koster te Hees en 
Piter Tijnaers, inwoner van Maastricht. 
 

 
19 februari 
1757 

 
112v-
113r 

 
Registratie verkoopakte na verkoop bij publiek 
opbod gehouden voor het gerecht van Hees op 
22/09/1756, waarbij de hoogstbiedende was 
 
Hubertus Hermans, burger en bakker te 
Maastricht voor de volgende twee stukken 
akkerland: 
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1. 9 grote roeden akkerland in de marijn 
gelegen. 
 
Reingenoten: naar Hees de erfgenamen van de 
weduwe Ghijs Geurts, naar Gellik de weduwe 
Thijs Nelissen, op het hoofd naar Rosmeer 
Gerrit Roscamps, op het ander hoofd Cilis 
Geurts of de jurisdictie van Veldwezelt. 
 
Prijs: 25 gulden per grote roede voor een totaal 
van 225 gulden. 
 
2. 6 grote roeden op de Hoeff gelegen. 
 
Reingenoten: naar Hees Hendrick Moers, op 
het hoofd naar Kesselt Reinier Machiels, naar 
Maastricht Keerst Geurts, op het ander hoofd 
Servaes Jans. 
 
Prijs: 29 gulden per grote roede voor een totaal 
van 174 gulden. 
 
Beide stukken akkerland komen af van Nelis 
Loijen en werden verkocht op vraag van de 
heer Joannes Dreesens als rentmeester van de 
heer Van Wevelinckhoven. 
 
Totale prijs van 399 gulden betaald op 
02/11/1756 aan de schout van Hees, J.G. 
Veugen. 
 

 
24/02/1758 

 
113r-
114r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Joh. Nijst op 21/02/1758 in het panhuis van 
Sint-Servaas te Maastricht, waarbij 
 
Maria Margareta Wouters, meerderjarige 
jonge dochter, burger en koopvrouw te 
Maastricht, partij vormende voor zichzelf, als 
voor haar zwager, advocaat Brouwers, gehuwd 
zijnde met Maria Barbara Wouters 
 
verkoopt aan 
 
Dirick Dirix, meerderjarige jongman en inwoner 
van Hees 
 
14 grote roeden akkerland gelegen te Hees in 
het Tommerveld aan het Linde paatjen. 
 
Reingenoten: naar Hees de choralen van Sint-
Servaas, naar Veldwezelt de heren van Sint-
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Servaas of de H. Geest, naar Mopertingen het 
Linde paatjen, naar Rosmeer de heren van O.-
L.-V. 
 
Prijs: 33 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 
1 schelling godshelder. Het totaal bedraagt 462 
gulden. 
 
Getuigen notarisakte: J.H. Keijser, schepen van 
de hoofdbank van Vlijtingen en van de 
schepenbank van Hees, Pieter Teijnaers, 
inwoner van Maastricht. 
 

 
19/07/1758 

 
114r-
118v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 12/07/1758 te Maastricht en 
voorafgaande machtigingen, waarbij 
 
Nicolaus Coenegracht, burger en koopman te 
Maastricht en gehuwd met Anna Catharina 
Goessens, voor hemzelf en als gevolmachtigde 
per notariële aktes en via permissie van het 
Brabants Hooggerecht te Maastricht voor: 
 
1. zijn twee halfbroers, te weten: med. doctor 
Gabriel Longrée en Hendrick Longrée  
 
2. zijn neven Matthijs Cheneux (Chaineux), 
Lambertus Chaineux, Bernard Solders, de 
laatste zijnde getrouwd met Anna Maria 
Chaineux 
 
3. minderjarige Johanna Dorothea Vrencken, 
novice in het klooster der Kanunnikessen van 
het Heilig Graf te Maastricht 
 
4. minderjarige Leonard Carolus Chaineux 
 
5. de heer missionaris Godefridus Coenegracht, 
zijn broer 
 
heeft laten verkopen per publiek opbod met als 
hoogstbiedende 
 
Hubertus Hermans, burger en bakker te 
Maastricht, gehuwd met Catharina Quinet 
 
24 grote roeden akkerland te Hees in het 
winckelveld. 
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Reingenoten: naar Kesselt de limieten van 
Kesselt, naar Hees Will. Ploum, bakker te 
Maastricht, naar Vlijtingen Nelis Loijen als win. 
 
Het stuk akkerland is afkomende van de cedent 
(Nicolaus Coenegracht) zijn wijlen grootouders, 
Nicolaas Wolfs en Maria Lenaerts. 
 
Prijs: 37 gulden 10 stuiver per grote roede, 
lijkoop 1 stuiver per gulden, tezamen 945 
gulden. 
 
De opbrengst wordt tussen de erfgenamen als 
volgt verdeeld: 
 
1/6 voor Nicolaus Coenegracht 
1/6 voor Gabriel Longrée 
1/6 voor Hendrick Longrée 
1/6 voor Matthijs, Lambertus en Leonardus 
Chaineux en Bernard Solders als kinderen en 
schoonzoon van Maria Elisabeth Coenegracht 
zaliger, in huwelijk geweest met wijlen 
Leonardus Chaineux. 
 
1/6 Johanna Dorothea Vrencken als enig kind 
van wijlen Juffr. Johanna Coenegracht en wijlen 
Sr. Jacobus Vrencken 
 
1/6 Godefridus Coenegracht 
 
Getuigen notarisakte: Sr. Lambertus 
Coenegracht en Dionisius Van Gangel 
 
Toegevoegde volmachten: 
 
1. voor notaris J.W. Roemers te Maastricht op 
16/05/1758 betreffende volmachtgeving door 
Matthias Chaineux aan zijn moederlijke oom, 
Nicolaus Coenegracht voor de scheiding van de 
nalatenschap van wijlen Anna Wolfs en 
Lambert Coenegracht (Matthias zijn 
grootouders) en van de nalatenschap van 
wijlen Michiel Geelen en wijlen de heer pastoor 
Wolfs. 
 
Getuigen: Joseph Heijnens en Jan Ramaekers. 
 
2. Brabants Hooggerecht te Maastricht op 
16/06/1758 
 
volmacht vanwege de minderjarige 
ongeprofeste Johanna Dorothea Vrencken, 
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Godefridus Coenegracht, Henricus Longrée 
voor zichzelf en zijn afwezige broer G. Longrée, 
med. doctor te Aken, Bernard Solders als 
gehuwd zijnde met Anna Maria Chaineux, 
Matthias en Lamb. Chaineux, meerderjarige 
jongman, Hendr. Longrée als momber van de 
minderjarige Leonard Chaineux, allen 
erfgenamen van wijlen Anna Wolfs, weduwe 
van Lamb. Coenegracht, in laatste huwelijk met 
Carol. Longrée, burger van Maastricht.  
Nicolaus Coenegracht krijgt de volmacht om al 
de landerijen uit de nalatenschap publiek te 
laten verkopen. 
 
3. Volmacht voor notaris A.M. Ruijters op 
21/06/1758 te Maastricht door Gabriel Longrée 
aan Nicolaus Coenegracht gegeven voor de 
nalatenschap van Anna Wolfs, laatst gehuwd 
met Carolus Longrée (zijn ouders). 
 
Getuigen: Joannes Bilevelt en Petrus Everarts, 
burgers van Maastricht. 
 
4. Voor notaris A.M. Ruijters op 29/06/1758 
waarbij de erfgenamen van wijlen Anna Wolfs, 
weduwe Lambertus Coenegracht, laatst 
gehuwd met Lamb. Longrée, deels als 
representanten van wijlen Lamb. Coenegracht, 
Nicolaus Wolffs, Marie Lenaerts en Catharina 
Lenaerts, weduwe van Machiel Geelen, 
alsmede wijlen eerwaarde heer Johan Baptist 
Wolfs 
 
hebben publiekelijk laten verkopen op 
22/06/1758 landerijen tot Herkenrade onder 
Breust en Eijsden, op 26/06/1758 de landerijen 
onder Heer en op 28/06/1758 de landerijen te 
Hees en Veldwezelt en dragen hun broer en 
oom Nicolaus Coenegracht op om de nodige 
akten van transport te laten opstellen en het 
geld nadien te verdelen. 
 

 
21/07/1758 

 
118v-
120r 

 
Registratie extract leengichtregister van de 
Hoge Leenzaal van de Hoge Proosdij van Sint-
Servaas te Maastricht van 17/02/1750 met 
ingebedde verkoopakte verleden voor notaris 
Guil. Caris op 21/11/1748 te Maastricht, 
waarbij 
 
Nicolaes Keuten, voor een helft, en zijn 
aangetrouwde neven Dionisius van Gangelt, 
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gehuwd met Lucia Haenen en Godefridus Caris, 
gehuwd met Maria Catharina Haenen voor de 
andere helft, als erfgenamen van Lucas Paulus 
en van Elisabeth van Walsden, hun moederlijke 
oom en tante 
 
de volgende twee stukken akkerland verkopen 
aan 
 
Maria Mechtildis Haenen, Anthonetta Haenen, 
beide jonge dochters van competente 
ouderdom en aan hun meerderjarige broer 
Matthijs Haenen 
 
1) 20 grote roeden akkerland gelegen in het 
Boskervelt omtrent de grooten steen te Hees, 
tegenwoordig door Vaes Colson ter halfscheijd 
gebruikt. 
 
Reingenoten: ter eenre naar de Dousberg de 
oude Willem Moors als winne, ter andere zijde 
Thomas Mertens, voorhoofd naar 
Schaeijenbosch Houb Moors. 
 
2) 28 grote roeden akkerland te Vlijtingen, 
zijnde een klein leen van de Proosdij van Sint-
Servaas, plaatselijk genoemd het groen 
grachtjen bij het kesselder boomken plaatselijk 
het ververstuck genaamd. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Veldwezelt jonker 
Emstenrade, nu zijn representanten, aan het 
hoofd naar Kesselt de heren kapellanen van O.-
L.-V. van Maastricht, het ander hoofd naar 
Lafelt de kloosterlijke erven van de Beijaert. Dit 
stuk wordt ook ter halfscheijd gecultiveerd 
door Lemmen Maurissen van Kesselt. 
 
Totale prijs bedraagt 1.146 gulden 15 stuiver en 
5 stuiver godshelder. De helft is bestemd voor 
Nicolaes Keuten en de andere helft voor de 
anderen. 
 
Getuigen: Joannes van Stockem en Nicolaes 
Bindels, burgers van Maastricht. 
 

 
02/12/1758 

 
120r-
121r 

 
Registratie obligatie op vraag van Joannes 
Franciscus van Beethoven, gehuwd met Maria 
Anna Gillion, verleden voor notaris Johan Nijst 
op 14/01/1748 te Maastricht, waarbij 
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Marcelis Geurts, wonende te Hees en gehuwd 
met Elisabeth Moors 
 
250 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Anna Gillion, jonge dochter (toen nog 
ongetrouwd) van competente ouderdom en 
inwoonster van Maastricht. 
 
Borgstelling: 
 
Stuk akkerland omtrent de groote steen te 
Hees. 
 
Reingenoten: naar Hees Houbrecht Heckelers 
als winne van het Kapittel van Sint-Servaas, op 
het hoofd naar Kesselt Peter Cielen, naar 
Schaijenbosch het vernoemde kapittelland. 
 
Getuigen: Joannes Visser, burger van 
Maastricht en Vincent Hoffman, soldaat in de 
compagnie van heer overste luitenant Charnet 
in het regiment Zwitzers van de heer luitenant-
generaal Sturler. 
 

 
04/04/1759 

 
121v-
122r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Johan Nijst op 04/04/1759 in de kapittelkamer 
van Sint-Servaas te Maastricht, waarbij 
 
Leonardus Olislagers, oud-borgemeester van 
Maastricht voor de tocht (vruchtgebruik) en 
Joannes Arnoldus Olislagers, commissaris-
instructeur van Maastricht voor de (naakte) 
eigendom 
 
verkopen aan 
 
de Beurzen van de Choralen van Sint-Servaas, 
vertegenwoordigd door Theod. Soons, cantor 
van de Sint-Servaaskerk en door J.A. Lansmans, 
rentmeester van de Choralen 
 
2 stukken akkerland, te weten: 
 
1) 9 grote roeden te Hees op de Spauwer 
straet. 
 
Reingenoten: naar Lafelt de weduwe Jan Thijs, 
naar Vlijtingen op het hoofd Keerst van Herf, 
naar Maastricht Frans Willems gaande de weg 
midden daar door. 
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2) 6 grote roeden in het vleijtingen velt aan de 
heijlige Hage. 
 
Reingenoten: naar Hees Thijs Maurissen als 
winne van het Gasthuis, naar Lafelt Jan 
Jodogne, naar Vlijtingen Gilis Philipsen. 
 
Het eerste stuk kost 30 gulden per grote roede. 
Het tweede stuk 35 gulden per grote roede. Er 
is geen lijkoop, maar wel 5 stuiver godshelder. 
Het totaal bedraagt 480 gulden. 
 
Getuigen: Cornelius Lux, kanunnik van Sint-
Servaas en Joannes Jossiau, clocher van de 
kapittelkerk van Sint-Servaas. 
 

 
13/07/1759 

 
122r-
123v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Johan Nijst op 13/07/1759 te Maastricht, 
waarbij 
 
Philippus Josephus Keerens, oud-schepen van 
Maastricht, licentiaat in beide rechten en 
advocaat, geautoriseerd door zijn vader, oud-
borgemeester (van Maastricht) Phil. Keerens 
 
verkoopt aan 
 
Dirick Dirix, meerderjarige jongman en inwoner 
van Hees 
 
3 stukken land te Hees met de vruchten erop, 
te weten: 
 
1) 12 grote roeden gelegen aan de tombe 
tussen Hees en Mopertingen. 
 
Reingenoten: naar Mopertingen Jan Floren van 
Herderen, naar Hees Teuwis Lemmens, naar 
Rosmeer Jan Dirix. 
 
2) 4 grote roeden gelegen in het tommervelt. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer Frans Wouters, 
naar Hees de Predikheren, naar de Hall Jan 
Jodonne. 
 
3) 6 grote roeden tussen Vlijtingen en Hees op 
de reijn tussen beide heerlijkheden gelegen. 
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Reingenoten: voorhoofd naar Vlijtingen de 
Beijardt, naar Lafelt de heer Van 
Wevelinckhoven, naar Hees de pastorijlanden 
van Vlijtingen, naar Mopertingen de Kapellanen 
van O.-L.-V. 
 
De prijs bedraagt tezamen 700 gulden, zonder 
lijkoop en met 5 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Andreas van Doeren, cellebroeder te 
Maastricht, en Gerrith Lenders, knecht van de 
heer transportant. 
 

 
26/07/1759 

 
123v-
124v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Johan Nijst op 05/06/1758 te Maastricht, 
waarbij  
 
Jan Dirix, wonende te Hees en gehuwd met Ida 
Cielen 
 
verkoopt aan 
 
Dirik Dirix, meerderjarige jongman, wonende te 
Hees en broer van de eerste comparant 
 
een stuk weide met schuur erop getimmerd, 2 
grote roeden groot, gelegen op de trighter 
straat te Hees. 
 
Reingenoten: naar Spouwen Lens 
Meijsenbeeck, naar Maastricht Jan Cielen, naar 
Kesselt Jan Jeurissen. 
 
Het stuk grond is belast met 8 stuiver jaarlijkse 
cijns ten behoeve van de kerk van Hees, alsook 
37 stuiver cijns en kapoenen aan de heren Van 
der Maesen. Het stuk is afkomstig van Ida 
Cielen. 
 
Er wordt enkel 1 stuiver aan godshelder 
betaald. De transactie diende om Dirik Dirix 
terug te betalen. Hij had zijn broer circa 10 jaar 
geleden zijn kindsdeel, een derde aandeel in 
het ouderlijk huis en hof ter waarde van 100 
gulden overgedragen en hem erna nog 100 
gulden geleend. Deze transactie is ter 
vereffening van 200 gulden ten gunste van zijn 
broer, vermits hij het geld niet heeft om hem 
terug te betalen. 
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Getuigen: Leonard Pieters, schepen van Bergh 
en J.H. Keijser, schepen van Vlijtingen en Hees. 
 

 
05/02/1760 

 
125r-
125v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
P. Frederix op 05/02/1760 te Maastricht, 
waarbij 
 
Joris Jorissen, inwoner, burger en bakker te 
Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
Johan Hendrick Keijser, inwoner en burger van 
Maastricht, gehuwd met Ida van Dormael 
 
2 stukken akkerland te Hees: 
 
1) 7 grote roeden bij het Heezer waeter op de 
trighterweg. 
 
Reingenoten: naar Hees Hendrick Moors, naar 
Maastricht Leonard Geurts als winne, op het 
hoofd naar Kesselt de watersouw, op het 
andere hoofd naar Schaijenbosch de heren van 
Sint-Servaas, gaande de trighterweg daardoor. 
 
2) 2 grote roeden gelegen op de hooverwegh. 
 
Reingenoten: voorhoofd Arnold Peters als 
winne, ander hoofd Peter Loijens als gebruiker, 
aan beide kanten Jan Hensen. 
 
Beide stukken kwamen af van Joris Jorissen zijn 
wijlen eerste echtgenote, Catharina Wijnands, 
verleden per akte voor wijlen notaris W. 
Kicken. Die akte werd nooit gegicht. 
 
Prijs: 30 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 
5 stuiver godshelder. Totale som bedraagt 270 
gulden. 
 
Getuigen: Philip Jacob Frederix en Joannes 
Collette. 
 

 
07/02/1760 

 
126r-
126v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
P. Frederix op 12/12/1759 te Maastricht, 
waarbij 
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Anna Elisabeth Nolmans, echtgenote van 
Godefridus Philippens, inwoonster, burger en 
koopvrouw te Maastricht, met autorisatie van 
de Brabantse schepenen te Maastricht, ter 
griffie de dato 13/06/1755 
 
reeds op 03/10/1759 mondeling verkocht had 
aan 
 
Geurt Geurts, meerderjarige jongman en 
inwoner van Hees 
 
10 grote roeden akkerland te Hees. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Maastricht de 
(kerk)fabriek van Hees, ter andere zijde naar 
Vlijtingen de Biesse heren, op het hoofd naar 
Kesselt de limieten van Kesselt, naar Hees 
Hendrick Simons. 
 
Prijs: 42 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 
5 stuiver godshelder. Het totaal bedraagt 420 
gulden. Het stuk is enkel met de kleine cijns 
belast. 
 
Getuigen: Guill(ielmu)s Haenen, burger en 
koopman te Maastricht en Philip Jacob 
Frederix. 
 

 
07/02/1760 

 
126v-
127v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Guil. Caris op 19/01/1760 te Maastricht, 
waarbij 
 
Leonard Moors, inwoner van Hees, in 2de 
huwelijk met Sibilla van Sichen 
 
verkoopt aan 
 
Servaes Jans, inwoner van Hees en gehuwd 
met Maria Geurts 
 
2 percelen land te Hees, die Leonard Moors 
verkregen had bij akte van partagie van zijn 
ouderlijke goederen op 10/11/1748, te weten: 
 
1) 5 grote roeden gelegen aan het 
heulenteerken. 
 
Reingenoten: naar Veldwezelt de Kartuizers 
van Luik, naar Hees Anthoon Colson, op het 
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hoofd naar Rosmeer Servaes Colson, op het 
ander hoofd Claes Pieters als win. 
 
2) 4 grote roeden land in het noppeveld. 
 
Reingenoten: naar Lafelt Anthoon Colson, ter 
andere zijde naar Schaeijenbosch Claes Moors, 
op het hoofd naar Hees Lodewijck Dirix als win. 
 
Prijs: 46 gulden per grote roede voor een totaal 
van 414 gulden, lijkoop, 5 stuiver godshelder en 
6 vaten haver. 
 
De prijs is ingekort vanwege een uitstaande 
obligatie van 200 gulden aan 5% waarmee de 
stukken land ten behoeve van Ida Ernolds, 
weduwe van Christiaen Friens, bezwaard zijn. 
De koper neemt dit over en heeft drie weken 
geleden ook een voorschot van 18 gulden aan 
de verkoper betaald. Vandaag wordt de overige 
196 gulden aan de verkoper betaald. 
 
Getuigen: Wilhelmus Dewitt, burger van 
Maastricht en Bartholomeus Sals, inwoner van 
Hees. 
  

 
10/03/1760 

 
128r-
128v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
P. Frederix op 27/02/1760 te Maastricht, 
waarbij 
 
Willem Beerts, wonende te Vlijtingen in de 
oppemerstraat en gehuwd met Joanna Raets 
 
verkoopt aan 
 
Paulus Castermans, wonende te Hees en 
gehuwd met Cornelia Reeckheims 
 
8 grote roeden te Hees aan de Brackmal. 
 
Reingenoten: naar Hees de koper, naar 
Mopertingen Matthijs Bruggen, voorhoofd naar 
Rosmeer Houb Dirix als winne. 
 
Prijs: 46 gulden 10 stuiver per grote roede, 
zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder. Totaal 
bedraagt 372 gulden. 
 
300 gulden wordt nu afgerekend. De overige 72 
gulden is te betalen na de oogst van dit jaar 



107 
 

(1760). Het stuk land is enkel belast met enige 
kleine cijns. 
 
Koper had gisteren een obligatie onderhandeld 
van 200 gulden met de priorin van het Klooster 
van de Wittevrouwen te Maastricht en dit 
eigendom is als borg gesteld. 
 
Getuigen: Gerard Peter Driessen en Philip Jacob 
Frederix. 
 

 
10/03/1760 

 
129r-
130r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
P. Frederix op 26/02/1760 te Maastricht, 
waarbij 
 
Paulus Castermans, wonende te Hees en 
gehuwd met Cornelia Reeckems 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Het klooster van de Wittevrouwen te 
Maastricht, vertegenwoordigd door de priorin, 
Maria Dorothea Kerens. 
 
Het geld dient samen met eigen geld ter 
financiering van de aankoop van 8 grote roeden 
akkerland op de Braeckmaal te Hees, gekocht 
van Willem Beerts (zie vorige gicht). 
 
Reingenoten: naar Hees de koper met 2 grote 
roeden, naar Mopertingen Matthijs Bruggen, 
voorhoofd naar Rosmeer Houb Dirix als winne. 
 
Borgstellingen: 
 
1) het gekochte stuk akkerland van 8 grote 
roeden. 
 
2) 3 grote roeden akkerland gelegen achter 
Lafelt. 
 
Reingenoten: naar Hees Jan Nelissen met de 
wederdeling, naar Lafelt Jan Nelissen alias 
Bosjan, voorhoofd naar Maastricht Peter 
Jeurissen. 
 
3) 2 grote roeden akkerland uit groter geheel 
van 6 grote roeden, afgemeten in de lengte 
naar de windmolen van Mopertingen, gelegen 
langs de gekochte 8 grote roeden. 
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4) 1/3 van 4 grote roeden gelegen op de hoever 
wegh te Hees, afgemeten ter zijde naar Hees. 
 
Reingenoten: naar Hees Elisabeth … met de 
wederdeling, gehuwd tot Amelsdorp, ter zijde 
naar Veldwezelt Peter Reeckems met de 
wederdeling, voorhoofd naar Kesselt de hoever 
wegh. 
 
Getuigen: Joannes Dresens en Philip Jacob 
Frederix. 
 

 
11/03/1760 

 
130r-
131r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
P. Frederix op 05/09/1759 te Maastricht, 
waarbij 
 
Anna Elisabeth Nolmans, echtgenote van Joos 
Philippens, inwoonster, burger en koopvrouw 
te Maastricht, met toestemming van de 
schepenen van het Luiks Hooggerecht te 
Maastricht, de dato 13/06/1755 
 
verkoopt aan 
 
Anthoon Colson, inwoner van Hees en gehuwd 
met Sibilla Loijen 
 
11 grote roeden akkerland in het Hoogvelt 
omtrent de grooten steen te Hees. 
 
Reingenoten: naar Hees Christiaen Bruggen, 
zoon van wijlen Merten Bruggen, naar 
Schaijenbosch juffr. Janssen of Paulus Geurts 
als winne, naar Kesselt Anthoon Colson of nu 
Servaes Colson als winne. 
 
Prijs: 45 gulden per grote roede, 5 stuiver 
godshelder voor een totaal van 495 gulden. 
 
Het goed is enkel belast met enige kleine cijns. 
 
Getuigen: Philip Jacob Frederix en Martinus 
Moors, koster te Hees. 
  

 
13/03/1760 

 
131r-
132r 

 
Registratie afstand van tocht en verkoopakte 
verleden voor notaris Guil. Caris op 08/03/1760 
te Maastricht, waarbij 
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Maria de Fontaine, weduwe van Henricus 
Stevens, burger van Maastricht 
 
afstand doet van haar tocht en vruchtgeld met 
betrekking tot 3 percelen akkerland ten 
behoeve van haar 4 kinderen, te weten: 
 
1. Anna Catharina Josepha Stevens, 
meerderjarige jonge dochter 
2. Thomas Stevens, minderjarig 
3. Joannes Stevens, minderjarig 
4. Arnoldina Stevens, minderjarig 
 
De oudste dochter verkoopt in eigen naam als 
in naam van de minderjarige broers en zus 
 
aan 
 
Anthoon Colson, inwoner van Hees, in 2de 
huwelijk met Sibilla Loijen 
 
De 3 percelen akkerland, te weten: 
 
1) 7,5 grote roeden te Hees. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Hees Claes 
Simons, naar Maastricht het zogenaamde 
Eselen pat, naar Vlijtingen de gemelde Claes 
Simons. 
 
2) 4 grote roeden te Hees. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen de Predikheren 
van Maastricht, naar Maastricht sieur Lenarts, 
naar Hees de Kanunnikessen van het Heilig Graf 
van Maastricht. 
 
3) 6 grote roeden te Vlijtingen. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Jan Thijs, 
naar Rosmeer Nelis van Herf als winne, naar 
Maastricht Hubert Heckelers van Lafelt. 
 
Prijs: 37 gulden per grote roede, lijkoop en 5 
stuiver godshelder. Totale prijs bedraagt 647 
gulden 10 stuiver. 
 
Getuigen: Wilhelmus de Witt, burger van 
Maastricht en Bartholomeus Sals, inwoner van 
Maastricht. 
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16/03/1760 132r-
133r 

Registratie obligatie verleden voor notaris Guil. 
Caris op 08/03/1760 te Maastricht, waarbij 
 
Anthoon Colson, wonende te Hees en in 2de 
huwelijk met Sibilla Loijen 
 
75 pattacons of 300 gulden aan 4,5% leent van 
 
Hubertus Hermans, burger en bakker te 
Maastricht en gehuwd met Catharina Kinet. 
 
Het geld dient ter financiering van de aankoop 
van 3 percelen akkerland (zie vorige gicht). 
 
Borgstellingen: 
 
De drie gekochte stukken, te weten: 
 
1) 7,5 grote roeden te Hees. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Hees Claes 
Simons, naar Maastricht het zogenaamde 
Eselen pat, naar Vlijtingen de gemelde Claes 
Simons. 
 
2) 4 grote roeden te Hees. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen de paters 
Predikheren van Maastricht, naar Maastricht 
sieur Lenarts, naar Hees de Kanunnikessen van 
het Heilig Graf van Maastricht. 
 
3) 6 grote roeden te Vlijtingen. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Jan Thijs, 
naar Rosmeer Nelis van Herff als winne, naar 
Maastricht Hubert Heckelers van Lafelt. 
 
Speciaal pand: 
 
4) 11 grote roeden in het hoogveld omtrent de 
grooten steen te Hees, die hij laatstleden 
gekocht heeft van Anna Elisabeth Nolmans, 
echtgenote van Godefridus Philippens, per akte 
verleden voor notaris P. Frederix (zie infra twee 
gichten hiervoor). 
 
Reingenoten: naar Hees Christiaen Bruggen, 
naar Schaijenbosch Paulus Geurts als winne,  
naar Kesselt Servaes Colson als winne. 
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5) de schoonzoon van Anthoon Colson, te 
weten, Joannes Judoin staat mee borg. 
 
Getuigen: Wilhelmus de Witt, burger van 
Maastricht en Bartholomeus Sals, inwoner van 
Maastricht. 
 

 
13/05/1760 

 
133r-
134r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris P. 
Frederix op 02/05/1760 te Maastricht, waarbij 
 
Christiaen Moers, wonende te Hees en gehuwd 
met Maria Jorissen 
 
50 gulden leent van 
 
Jan Kurvers (Keurvers), inwoner en burger van 
Maastricht en gehuwd met Catharina Nelissen. 
 
Christiaen Moers had van Catharina Nelissen 
op 16/03/1760 voor notaris P. Frederix reeds 
100 gulden geleend in aanwezigheid van de 
getuigen Philip Jacob Frederix en de 
schoonbroer van de comparant, Joannes 
Stevens. 
 
Het totaal geleende bedrag is nu 150 gulden 
aan 5% rente. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis, moeshof en weide te Hees in de 
Winckelstraat. 
 
Reingenoten: ter eenre Nelis Loijen, ter andere 
zijde Jan Peters. 
 
Het huis enkel nog bezwaard met een kapitaal 
van 300 gulden, die de ouders van de 
comparant hem hebben nagelaten (tezamen 
met het huis) en ten behoeve is van N. Geelen 
in de raaf op de grooten graght te Hees. 
 
Getuigen: Philip Jacob en Gerard Andreas 
Frederix. 
 

 
21/10/1760 

 
134v-
135r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris 
M.F.A Vaessen op 20/10/1760 in het klooster 
van de Kanunnikessen van het Heilig Graf te 
Maastricht, waarbij 
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Nicolaes Peters, wonende te Hees en gehuwd 
met Meghtildis Moers 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
de mère prioreuse, prioreuse en procuratores 
van het klooster van de Kanunnikessen van 
het Heilig Graf te Maastricht. 
 
borgstelling: 
 
10 gr roeden akkerland gelegen te Hees in de 
Brekmaal. 
 
Reingenoten: naar Maastricht de Kruisheren, 
naar Roesmaal (=Rosmeer?) Paulus Geurts 
als win, naar Hees Leonardus Moors als win. 
 
De comparant heeft dit akkerland van zijn 
vader zaliger gekregen. 
 
Getuigen: Pieter Franssen en Anna Maria 
Schoenmaekers. 
 

 
07/11/1760 

 
135r-
136r 

 
Registratie extract gichtregister van de 
schepenbank van Beek van 31/10/1760 met 
ingebedde akte verleden voor notaris H.J. Van 
de Weijer op 27/10/1760 te Maastricht tussen 
de gebroeders Nobelen, waarbij 
 
Arnoldus Nobelen, luitenant onder het bataljon 
van Zijne Hoogheid de prins van Holsteijn 
Gottorp 
 
een som betaald is geworden van 2.693 gulden 
18 stuiver 2 oord ter delging van zijn schulden 
door zijn broer Andreas Nobelen, licentiaat in 
beide rechten en oud-schepen van Maastricht. 
 
De eerste comparant heeft de helft die hem 
toegevallen is bij testament van wijlen Adriana 
Saijers (Saaijers), gecedeerd aan zijn broer, 
alsook het deel van de andere broer Laurentius 
Nobelen, kapitein onder het regiment van zijne 
excellentie generaal van Cuijlva ten dienste van 
de Staat, uit liefde voor zijn broer Andreas. In 
ruil wordt gevraagd dat Andreas Nobelen zijn 
broer levenslang van kost en inwoonst voorziet. 
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Het enige dat uit de erfenis jaarlijks dient 
betaald te worden is 30 gulden aan Mechtildis 
Paulissen. 
 
Kapitein Nobelen  draagt tevens over aan zijn 
broer, luitenant Arnoldus Nobelen een 
obligatie van 400 gulden ten laste van de 
weduwe Ida Geurts van Hees, komende uit de 
erfenis van juffr. Saijers. 
 
Getuigen: Hermanus Beast en Christiaen 
Meijers, beiden burgers van Maastricht. 
 
[Onzekere interpretatie van de akte] 
 

 
17/12/1760 

 
136v-
137v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 13/12/1760 te Maastricht, 
waarbij 
 
Guil. Haenen, burger en koopman te 
Maastricht en gehuwd met Maria  
Isabella Nolmans 
 
verkoopt aan 
 
het klooster van Sint Elisabethen-Dal te 
Maastricht, alhier de Grauwzusters 
genoemd en vertegenwoordigd door de eerw. 
moeder Elis. Straetmans, zuster Cornelia 
Canisius, Theresia Bosch en Clara Mullenaers 
 
11 grote roeden akkerland te Hees achter den 
oberen hoff. Het perceel werd op 01/12/1760 
gemeten door landmeter W. Willems. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer Geel Jeurissen, ter 
andere zijde Thijs van Sichen, op het hoofd 
naar de windmolen van Mopertingen de heren 
van Sint-Servaas, op het ander hoofd Hubert 
Dirx. 
 
Het stuk komt af van de cedent zijn wijlen 
ouders en grootouders en is hem bij akte van 
partagie ten dele gevallen. 
 
Prijs: per grote roede 40 gulden, zonder lijkoop, 
2 stuiver godshelder. Het totaal bedraagt 440 
gulden. 
 
Getuigen: Nicol. Vincent, priester en 
beneficiant van de collegiale kerk van O.-L.-V. 
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van Maastricht en Lamb. Van den Broeck, 
brander te Maastricht. 
 

 
03/02/1761 

 
138r-
139v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
P. Frederix op 27/01/1761 te Maastricht, 
waarbij 
 
Johannes Stassen, hoge officier van Sint-Pieter, 
voor zichzelf als in naam van zijn zus, Cornelia 
Stassen en met permissie van de officiaal van 
Luik (octrooi in Latijn achter aangehecht) 
 
verkoopt aan 
 
Hubert Hermans, gehuwd met Catharina Kinet, 
inwoner en burger van Maastricht 
 
6 grote roeden akkerland te Hees, gelegen aan 
de Kesselderwegh. 
 
Reingenoten: ter eenre Anthoon Colson, ter 
andere zijde Geijsbert Dorné (?), in labeur van 
Nicolaas Simons. 
 
Prijs: 40 gulden per grote roede, lijkoop, 5 
stuiver godshelder voor een gehele som van 
246 gulden.  
 
Getuigen: Everard Caanen, wonende aan de 
Lindeboom onder Herderen en Philip Jacob 
Frederix. 
 

 
26/02/1761 

 
139v-
140v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
P. Frederix op 12/03/1760 te Maastricht, 
waarbij 
 
Aleijdis Pluijmaekers, bejaarde dochter, 
wonende te Gronsveld 
 
verkoopt aan 
 
het klooster van de Predikheren van 
Maastricht 
 
de volgende landerijen te Hees, die ze bij 
schenking had verkregen per akte van 
09/01/1741 van Maria Salden en verleden voor 
notaris Guill. Caris en gegicht te Hees op 
02/06/1741. 
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1) 5 grote roeden in het hoevervelt gelegen 
omtrent de hoeverweg. 
 
Reingenoten: naar de wegh Vaas Colson, naar 
Schaijen Bosch Leonard Moors als winne. 
 
2) 26 grote roeden gelegen aan de trighter 
wegh. 
 
Reingenoten: naar Hees Vaas Colson, naar 
Maastricht de Katholieke Wezen van 
Maastricht, op het hoofd naar de heide de 
trighter wegh, op het ander hoofd naar Kesselt 
de waeter Zouw. 
 
3) 18 grote roeden daaromtrent gelegen aan de 
andere zijde van de vermelde waeter Zouw 
naar Kesselt. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen de weduwe Jan 
Mertens van Rosmeer, naar Maastricht Kerts 
Michiels van Hees, op het hoofd naar Hees de 
waeter Zouw, op het ander hoofd naar Kesselt 
de heren van Sint-Servaas en de wegh uit de 
winckel leidende naar Maastricht en daardoor 
lopende. 
 
Prijs: 34 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 
5 stuiver godshelder. De totale som bedraagt 
1.700 gulden voor 50 grote roeden. De 
landerijen zijn minder bezwaard dan 5 stuivers 
aan kleine cijns. 
 
Getuigen: Philip Jacob Frederix en Joannes 
Molanus. 
 

 
18/04/1761 

 
141r-
142r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Guil. Caris op 09/04/1761 te Maastricht, 
waarbij 
 
Aegidius Christianus Raedts, burger en brander 
van Maastricht, gehuwd met Agnes Bosch, die 
laatste als erfgename van haar eerste 
echtgenoot, wijlen Johannes Warts (?) per 
testament op 13/03/1741 door mij notaris 
opgesteld, 
 
verklaarden (uit de vermelde nalatenschap) 
verkocht te hebben aan 
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Dirick Dirickx, wonende te Hees en jongman 
van competente ouderdom 
 
een stuk akkerland van 16 grote roeden 
gelegen in het tommervelt te Hees voor de prijs 
van 750 gulden. Het land is enkel belast met de 
kleine cijns. 
 
Reingenoten: naar Hees de armentafel van de 
Grote Heilige Geest, naar Rosmeer de 
representanten van wijlen juffr. Thielen, naar 
Eigenbilzen de armen van Sint-Lambert tot 
Luik. 
 
Getuigen: Wilhelmus de Witt en Martinus 
Timmermans, burgers van Maastricht. 
 

 
30/10/1761 

 
142v-
143v 

 
Neerlegging door de schout van Vlijtingen en 
Hees van een extract uit de criminele rol van de 
hoofdbank van Vlijtingen van 30/10/1761 
 
in de zaak tegen Jan Louis Raets van Herderen, 
voordvluchtig en als enige dader bevonden 
betreffende de manslag op Libert Thijs. 
 
De chirurgijn en de dokter hadden verklaard 
dat de wonde toegebracht door de 
beschuldigde dodelijk was. Er kan niet anders 
dan een veroordeling volgen en de betaling van 
gerechtskosten. Daaruit volgt een 
beslaglegging op alle goederen van Jan Louis 
Raets te Vlijtingen en Hees, zodat hij ze niet 
kan verkopen. Verder is er ook beslag op de 
uitstaande gewassen op percelen te Vlijtingen 
die hij in pacht heeft of ter halfscheijt. 
 

 
06/05/1762 

 
143v-
144v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. 
Ruijters op 06/05/1762 te Maastricht, waarbij 
 
Jan Heckeleers, wonende te Hees en gehuwd 
met Gert. Caenen 
 
500 gulden aan 4% rente leent van 
 
Anna Harlang, inwoonster en burger van 
Maastricht, weduwe van kapitein Carel van 
Tattenbagh. 
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De lening dient ter financiering van de aankoop 
van 9 grote roeden akkerland, gelegen te Hees 
in het tommerveld aan de zogenaamde Lange 
negen roeden, die hij van de provisoren van de 
Grote Heilige Geest bij een publieke verkoop 
heeft ingekocht. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer de limieten van 
Rosmeer, naar Mopertingen Anth. Colson als 
win, naar Hees Christiaen Geurts. 
 
Borgstellingen: 
 
1) het ingekochte stuk. 
 
2) 5 grote roeden akkerland gelegen op het 
mopertinge weghje, niet ver van de gemelde 
9 grote roeden. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer Leon. Moors als 
win, naar Eigenbilzen de Rooms-Katholieke 
Wezen van Maastricht, naar Veldwezelt 
Servaas Colson als win. 
 
3) Zijn huis, hof, stal, weide en verdere 
toebehoren, gelegen te Hees op de 
Streijckerstraat, 1 bunder groot. 
 
Reingenoten: naar Hees Leon. Moors als win, 
naar Mopertingen de gemeene straat, naar 
Vlijtingen Servaas Janss. 
 
Getuigen: Jan Matth. Stassen, inwoner van 
Maastricht en Jan Carel Kleijn, korporaal onder 
het regiment Orange Vrieslandt, compagnie 
van de heer majoor Hesseling, in garnizoen te 
Maastricht. 
 
N.B.: Deze obligatie werd op 16/02/1774 
terugbetaald. 
 

 
30/11/1762 

 
145r-
146r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 25/10/1762 te Maastricht, 
waarbij 
 
Leon. Moers, wonende te Hees en gehuwd met 
Sibilla van Sichen, zijn broer Willem Moers, 
meerderjarige jongman, Gert. Biessmans, 
wonende te Rosmeer en weduwe van Hub. 
Moers en haar meerderjarige dochter Maria 
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Moers en Christina Reijnders, ook 
meerderjarige dochter en wonende te Rosmeer 
 
verkopen aan 
 
Aleth Moers, meerderjarige dochter wonende 
te Hees 
 
twee perceeltjes akkerland, beide gelegen te 
Hees: 
 
1) 3 grote roeden gelegen aan de grooten 
steen, gaande in het midden daardoor een weg. 
 
Reingenoten: naar Hees Jeuris Henssen, ter 
andere zijde naar Veldwezelt Anthoon Colson. 
 
2) 2 grote roeden gelegen in den dal. 
 
Reingenoten: naar Lafelt en aan het hoofd de 
Zouw, ter zijde naar Hees de Bonnefanten van 
Maastricht. 
 
Prijs: 191 gulden 10 stuiver, lijkoop en 8 stuiver 
2 oord godshelder. 
 
Beide stukken akkerland komen af van wijlen 
Houb. Moers, de grootvader van de 
comparanten en de comparanten zijn als 
erfgenamen ab intestato van hun wijlen zuster  
en tante Cath. Moers. 
 
-Houb Moors voor 1/4 part, 
-Willem Moers voor 1/4 part, 
-Gert. Biessmans en haar dochters, Maria 
Moors en de minderjarige Hubert en Lendert 
Moers voor 1/4 part, 
-Christina Reijnders en haar afwezige broer 
Hub. Reijnders voor 1/4 part. 
 
Getuigen: Henderick Habets en Arnoldus 
Josephus Alberti, inwoners van Maastricht. 
 

 
03/02/1763 

 
146v-
148r 

 
Registratie testament opgesteld door de 
pastoor van Vlijtingen, Joannes Wijckmans op 
29/08/1750 ten huize van de erflater te Hees, 
waarbij 
 
Sibilla Jeurissen haar stiefvader, Hendirick Van 
Herff tot uitvoerder van haar testament 
benoemt.  
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Ze laat na: 
 
- 1 stuiver voor de Sint-Lamberighs Bouw te 
Luik. 
 
-Haar erfelijke goederen, zowel haar 
kindsgedeelte als haar verworven goederen 
laat ze na aan haar stiefvader, ook alle 
goederen die in pacht of halfpacht zijn, haar 
kist met al haar kleren met linnen en wol en 
alle verdere gerei dat ze bezit.  
 
De vaste goederen die ze haar stiefvader nalaat 
betreffen: 
 
1) 1/3 part van een huis en weide, liggende in 
het midden wederzijds de wederdeling van 
Paulus en Joris Jeurissen, uitschietende op de 
noppestraat, op het andere hoofd Hubertus 
Heckeleers. 
 
2) 2 grote roeden gelegen in het tommervelt. 
 
3) 6 grote en 6 kleine roeden erfpacht, gelegen 
op de Hoofft te Veldwezelt, erfpacht ten 
behoeve van de Kapellanen van Sint-Servaas. 
 
Aan Meerten Moers, zijn echtgenote en 
erfgenamen laat ze na: 
 
4) 4 grote en 1,5 kleine roeden erfpacht ten 
behoeve aan de Armentafel te Hees in het 
tommervelt omtrent den linderpat, met 
consent van de pastoor als momber van de 
Armentafel. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Maastricht, 
Claes Janss met de wederdeling, op het hoofd 
naar Rosmeer de Heilige Geest te Maastricht. 
 
De comparante heeft van Meerten Moers 80 
gulden ontvangen om haar te helpen in haar 
nood. Het laatste goed is belast met zeven 
kop turf en te bakken tot brood ter uitdeling op 
Goede Vrijdag aan de Armen van Hees. 
 
Er bestaat ook nog een akkoord met haar twee 
broers Paulus en Joris Jeurissen, verleden voor 
notaris T.B. Janssens op 19/03/1743, die zij elk 
een halve pattacon uitbetaalt. 
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Getuigen: Joris Cielen en Ludovicus Dirikx 
 

 
05/08/1763 

 
148v-
149r 

 
Registratie testament opgesteld voor vicaris 
H.E. Mancel op 09/07/1763 ten huize van 
Thewis Meesters, ziek zijnde, maar bij volle 
verstand. 
 
Hij wenst het volgende na te laten: 
 
- 1 stuiver aan Sint Lamberichts Bouw te Luik. 
 
- 1 stuiver aan de Maas Brugge te Maastricht. 
 
- 50 gulden aan de Armen van Hees, uit te 
delen op de dag van zijn begrafenis door de 
eerwaarde heer Marcel en Celis Geurts van 
Hees. 
 
- 25 gulden aan de Armen van Rosmeer, op de 
dag van zijn begrafenis uit te delen door de 
heer pastoor. 
 
- 70 zielmissen ter lafening zijner ziel bestelt hij 
bij de heer Mancel. 
 
- 35 gulden aan de heer Meesters, 
onderpastoor te Elsloo. 
 
- 70 gulden aan de heer Wijckmans, geestelijke 
koster te Vlijtingen. 
 
- 5  gulden voor zielemissen. 
 
- 25 gulden voor zijn echtgenote Maria 
Straetmans. 
 
- 25 gulden voor zijn zus Margarita Meesters. 
 
- huis te Hees is voor zijn echtgenote en voor 
zijn zus Margarita Meesters, genaamd Willems. 
Ze dienen zelf in te staan voor het onderhoud. 
 
De zus en de echtgenote dienen van hun deel 
nog het volgende te doen: 
 
10 vaten koren te geven aan de Armen van 
Hees, uit te delen omtrent de feestdag van 
Sint-Remigius, en door zijn vrouw af te leveren. 
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01/09/1763 149v-
150r 

Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 09/04/1758 te Maastricht, 
waarbij 
 
Engel. L'Herminotte, burger en meester-
goudsmid te Maastricht, gehuwd met Maria 
Margarita Keuten 
 
verkoopt aan 
 
Marcellus Geurts, wonende te Hees en gehuwd 
met Maria Elisabeth Moors 
 
9 grote roeden akkerland gelegen in het 
noppenveldt te Hees. 
 
Het perceel heeft de verkoper van wijlen zijn 
ouders geërfd. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Mopertingen 
Dirick Dirix, op het hoofd naar de Jeker Reijnder 
Machiels, ter zijde naar Tongeren pastorijland 
van Vlijtingen, ter andere zijde Louis Dirix als 
winne. 
 
Prijs: 35 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 
5 stuiver godshelder. Het totaal bedraagt 315 
gulden. 
 
Het bedrag wordt vandaag betaald, behalve 19 
gulden 5 stuivers, omdat het perceel 11 kleine 
roeden kleiner uitvalt dan voorzien. 
 
Het perceel is enkel belast met de ordinaire 
schatting en met 2 à 3 oord jaarlijkse cijns. 
 
Getuigen: Jean Henrij van Heur, notarisklerk en 
Matth. Lamb. van Houtem, inwoners en 
burgers van Maastricht. 
 

 
16/12/1763 

 
150v-
151v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. 
Ruijters op 15/09/1763 te Maastricht, waarbij 
 
Marcellus Geurts, wonende te Hees en gehuwd 
met Maria Elisabeth Moors 
 
100 pattacons of 400 gulden aan 4% rente 
leent van 
 
Anna van Tattenbagh, geboren Harlang, 
weduwe van kapitein Carel van Tattenbagh. 
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Borgstellingen: 
 
1) Zijn huis en hof met stallingen, schuren, 
brouwgetuig en verdere toebehoren, gelegen 
te Hees op de Streijke Straat, 6 grote roeden 
groot. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar de Jeker dito 
straet, op het ander hoofd de heren van Sint-
Servaas. 
 
Het is belast met een kapitaal van 100 gulden 
ten behoeve van de heer Dirx. 
 
2) 5 grote en 10 kleine roeden akkerland, 
gesplit van een groter geheel van 8 grote 
roeden leengoed, gelegen in de Mareijn te 
Hees. 
 
Reingenoten: naar Veldwezelt Baltus Kessen, 
naar Rosmeer Martinus Moors met de 
wederdeling. 
 
3) 4 grote en 5 kleine roeden akkerland, gesplit 
van 12 grote roeden, gelegen in het 
Hoevervelt op de grooten wesender wegh te 
Hees. 
 
Reingenoten: naar de Dousberg Lamb. Cielen, 
naar Hees Martinus Moers met de 
wederdeling. 
 
4) 5 grote en 8 kleine roeden akkerland, gesplit 
van 7 grote roeden gelegen aan de oude weijt-
moolen te Hees. 
 
Reingenoten: naar Maastricht de weduwe Jan 
Bruggen, naar Hees Hub. Dirix. 
 
5) 5 grote en 10 kleine roeden akkerland, 
gelegen in het winckelvelt te Hees, cijnsroerig 
aan de heren van de Sint-Servaaskerk en te 
Hees gehoffen. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Kesselt Godefr. 
Geurts, op het ander hoofd de erfgenamen van 
Arnold Pieters, naar Hees de landcommandeur. 
 
Getuigen: Adriaen Van der Dissen en Philip 
Philippit, inwoners en burgers van Maastricht. 
 



123 
 

 
30/03/1764 

 
152r-
153v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Henr. Hupkens op 19/03/1764 te Maastricht, 
waarbij 
 
Maria Catharina Dresens, meerderjarige jonge 
dochter, burger en koopvrouw te Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
Philippus Douven, priester en beneficiant van 
de Sint-Servaaskerk te Maastricht, als 
rentmeester van de zogenaamden armen 
beijart te Maastricht, en met kapittulair 
decreet van 16/03/1764 
 
24 grote roeden akkerland te Hees in het 
Bolckensveld. 
 
Reingenoten: naar Hees het gelucht, naar 
Veldwezelt de heren van Sint-Servaas. 
 
De verkoopster had dit perceel bekomen per 
testamentaire dispositie opgesteld voor wijlen 
notaris J.C. Ruijters op 17/03/1746 en haar 
nagelaten door haar moeder Aleijdis Dresens, 
weduwe van Joannes Dresens en (daarvoor) 
door de weduwe (Aleijdis) verkregen vanuit 
haar huwelijkse staat van Ida Paris, weduwe 
van de heer Richard Kellens per akte van 
03/06/1723 voor notaris D. Hupkens en op 
22/07/1725 te Hees gegicht. 
 
Prijs: 33 gulden per grote roede, lijkoop, 5 
stuivers godshelder. Het geheel bedraagt 831 
gulden 12 stuiver. 
 
Het perceel is belast met een jaarlijkse cijns van 
3 stuiver. 
 
Getuigen: Johan Henderick Cruts, kanunnik en 
scholaster van de collegiale kerk van Sint-
Servaas en Johannes Libertus Belleflamme, 
vicaris van dezelfde kerk. 
 

 
11/04/1764 

 
154r-
155r 

 
Registratie kopie van obligatie, het origineel 
zijnde verleden voor wijlen notaris W. Kicken 
op 31/12/1736 te Maastricht en nu berustend 
in het comptoir te Maastricht, waarbij 
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Matthijs Bruggen, wonende te Hees en gehuwd 
met Gertrudis Wolters 
 
50 gulden aan 5% rente leent van 
 
Joris Jorissen, burger en koopman te 
Maastricht, gehuwd met Catharina Wijnants. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 6 grote roeden land op het Linderpaetje 
onder Vlijtingen tot Hees gelegen. 
 
Reingenoten: Heeswaarts het Linderpaetje, 
naar Mopertingen Christiaen Jodoigne, 
voorhoofd de tomberwegh, naar Rosmeer Jan 
Henssen als wenne. 
 
2) 4 grote roeden in de mareijn gelegen. 
 
Reingenoten: naar Veldwezelt Huberecht 
Heckeleers, voorhoofd naar Mopertingen de 
voornoemde Heckeleers. 
 
De percelen zijn in zijn bezit gekomen bij 
testament van wijlen zijn tante Catharina 
Bruggen, opgesteld voor de heer vicaris H. 
Ulenaers te Hees de dato 25/05/1731. 
 
Getuigen: Peter Le Febure, burger te 
Maastricht en Jan Simong van Riemst. 
 

 
01/06/1764 

 
155v-
157v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris P. 
Frederix op 10/10/1763 te Maastricht, waarbij 
 
Jan Peters, wonende te Hees en gehuwd met 
Ida Janssen 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Clemens Jacob Reijntiens, gehuwd met Maria 
Gertrudis Timmermans. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Zijn huis, moeshof en weide gelegen binnen 
het dorp Hees, 10 grote roeden groot. 
 
Reingenoten: naar Kesselt Joris Michiels, naar 
de kerk Kerst Moers. 
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2) 6 grote roeden akkerland gelegen in de 
Braeckmael te Hees. 
 
Reingenoten: naar Veldwezelt Servaas Jans, ter 
zijde naar Rosmeer Nicolaas Jans 
 
3) 6 grote roeden akkerland gelegen in het 
vleijtinger veldt aan het Paepen Brugsken onder 
Vlijtingen. 
 
Reingenoten: naar Lafelt Nicolaas Meertens, 
ter zijde naar Hees de molenaar Willems als 
winne. 
 
4) 6 grote roeden akkerland gelegen aan de 
kesselder wegh onder Kesselt. 
 
Reingenoten: ter zijde naar Kesselt Laurens 
Tans, ter zijde naar Hees Anthoon Colson. 
 
De koop van dit laatste stuk wordt voor 
dezelfde notaris vandaag nog verleden.  
De lening dient samen met eigen geld ter 
financiering van de aankoop, die 250 gulden 
bedraagt. 
 
Getuigen: Leonard Mancel, priester en 
kapellaan te Hees en Willem Paulissen, inwoner 
van Maastricht. 
 

 
01/06/1764 

 
157v-
159r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris P. 
Frederix op 30/10/1763 te Maastricht, waarbij 
 
Martinus Moors, inwoner van Hees en gehuwd 
met Maria Nelissen 
 
300 gulden aan 5% rente leent van 
 
Clemens Jacob Reijntiens, inwoner en burger 
van Maastricht en gehuwd met Maria Gertrudis 
Timmermans. 
 
Borgstelling: 
 
Een half bunder akkerland gelegen over het 
Linderpad in het tommerveld. 
 
Reingenoten: naar Hees het altaarland van Sint 
Maria Magdalena binnen de Sint-Janskerk en 
het land van de Heilige Geest te Maastricht, 
naar Mopertingen de representanten van 
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wijlen kanunnik Gobens, op het hoofd naar 
Rosmeer Dionis Bosch of diens representanten, 
op het hoofd naar Veldwezelt de Rooms-
Katholieke Wezen. 
 
Martinus Moors is hiervan in het bezit 
gekomen bij openbare verkoop, bij proclamatie 
te Hees op 25/08/1734 en gegicht aldaar op 
20/10/1734. 
 
Getuigen: Leonard Mancel, vicaris te Hees en 
Philip Jacob Frederix. 
 

 
09/12/1765 

 
160r-
162r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. 
Ruijters op 09/12/1765 te Maastricht, waarbij 
 
Anthoon Colson, wonende te Hees en gehuwd 
met Sibilla Loijen 
 
700 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Joannes Balthasar Cruts, kanunnik der 
collegiale kerk van O.-L.-V. te Maastricht. 
 
De lening dient ter financiering van de aankoop 
van 21 grote roeden akkerland in twee 
percelen te Hees. 
 
Perceel 1: 
 
11 grote roeden aan de omkeer (omloop). 
 
Reingenoten: naar Hees Cilis Geurts, naar 
Veldwezelt de Grauwzusters van Maastricht. 
 
Perceel 2: 
 
10 grote roeden boven het heeserwaeter. 
 
Reingenoten: naar Maastricht het Kapittel van 
Sint-Servaas, naar Vlijtingen het gelucht van de 
kapel van Hees, uitschietende op de limieten 
van de jurisdictie Hees.  
 
De koop van deze percelen wordt vandaag voor 
dezelfde notaris nog verleden. 
 
Borgstellingen: 
 
1) De 2 bovenvermelde aangekochte percelen, 
21 grote roeden groot. 
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2) 11 grote roeden land gelegen in het 
hooghvelt omtrent de Grooten Steen te Hees. 
 
Reingenoten: naar Hees Christiaen Bruggen, 
zoon van wijlen Merten Bruggen, naar Schaije 
Bosch juffr. Janssen of Paulus Geurts als win, 
naar Kesselt Servaas Colson. 
 
Dit laatste perceel had hij gekocht van Anna 
Elisabeth Nolmans, echtgenote van Godefridus 
Philippens, volgens akte verleden voor notaris 
P. Frederix op 05/09/1759 en gegicht te Hees 
op 11/03/1760. 
 
3) 3 verschillende percelen land, waarvan 2 
stukken te Hees en een stuk te Vlijtingen: 
 
Deze percelen had hij gekocht per akte van 
08/03/1760 verleden voor wijlen notaris Guill. 
Caris en op 11/03/1760 gegicht te Hees. 
 
3a) 7,5 grote roeden te Hees. 
 
Reingenoten: naar Hees Claas Simons, naar 
Maastricht het zogenaamde Eselenpad. 
 
3b) 4 grote roeden te Hees. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen de paters 
Predikheren van Maastricht, naar Hees de 
religieuzen van het Heilig Graf van Maastricht. 
 
3c) 6 grote roeden land te Vlijtingen. 
 
Reingenoten: naar Lafelt de weduwe Jan Thijs, 
naar Rosmeer Nelis van Herff als win, naar 
Maastricht Hubertus Heeckeleers van Lafelt. 
 
Getuigen: Hermanus Willems, priester en 
vicaris van de collegiale kerk van O.-L.-V en 
Arnold Jeurissen, inwoner van Maastricht. 
 

 
09/12/1765 

 
162r-
163v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 09/12/1765 te Maastricht, 
waarbij 
 
Joannes Balthasar Cruts, kanunnik der 
collegiale kerk van O.-L.-V. te Maastricht, als 
gevolmachtigde van de representanten van 
wijlen Maria Elisabeth Busco, geboren Mares 
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verkoopt aan 
 
Anthoon Colson, wonende te Hees en gehuwd 
met Sibilla Loijen 
 
21 grote roeden akkerland in twee percelen te 
Hees. 
 
Perceel 1:  
 
11 grote roeden aan de omkeer (omloop). 
 
Reingenoten: naar Hees Cilis Geurts, naar 
Veldwezelt de Grauwzusters van Maastricht. 
 
Perceel 2: 
 
10 grote roeden boven het heeserwaeter. 
 
Reingenoten: naar Maastricht het Kapittel van 
Sint-Servaas, naar Vlijtingen het gelucht van de 
kapel van Hees, uitschietende op de limieten 
van de jurisdictie Hees.  
 
Prijs: 35 gulden per grote roede, lijkoop, 5 
stuiver godshelder. Het totaal bedraagt 735 
gulden. 
 
Getuigen: Hermanus Willems, priester en 
vicaris van de collegiale kerk van O.-L.-V. en 
Arnold Jeurissen, knecht van de verkoper. 
 

 
19/01/1766 

 
164r-
165r 

 
Registratie belening verleden voor notaris P. 
Frederix op 06/01/1766 te Maastricht, waarbij 
 
Leonard Peters, inwoner van Hees en gehuwd 
met Maria Reeckhems 
 
beleent aan 
 
Peter Reekhems, zijn schoonbroer, gehuwd 
met Margaretha Simons 
 
2 grote roeden akkerland gelegen te Hees in de 
Braeckmael. 
 
Reingenoten: naar Schaijenbosch Paulus 
Castermans met de wederdeling, naar Hees de 
acceptant met de wederdeling, hoofd naar 
Rosmeer de heren van Sint-Lambert tot Luik . 
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De schoonbroer zal beleende land gebruiken en 
defructueren en i.p.v. rente een som van 100 
gulden aan de eerste comparant uitbetalen. 
Zolang de 100 gulden niet terugbetaald wordt, 
kan de schoonbroer het perceel bewerken en 
van de vruchten genieten. Op dit moment is 
het perceel met rogge bezaaid. 
 
Getuigen: Philip Jacob en Christiaen Damiaen 
Frederix. 
 

 
04/01/1766 

 
165r-
166v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris P. 
Frederix op 04/01/1766 te Maastricht, waarbij 
 
Hubert Dirix, inwoner van Hees en gehuwd met 
Agatha Jeurissen 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
J.P. Membrede, als rentmeester van het 
Gasthuis van Sint-Servaas te Maastricht en 
met toestemming van de heren provisoren van 
het gasthuis. 
 
Borgstelling: 
 
30 grote roeden akkerland te Hees op de 
Trighter-wegh. 
 
Reingenoten: naar Maastricht de Stroijkens 
wegh, naar Gellik Vaes Reckems, naar Kesselt 
de paters Predikheren, naar Hees de Katholieke 
Wezen. 
 
De comparant had dit perceel gekocht van 
wijlen Jan Bernard Jodon op 31/08/1741 per 
akte verleden voor notaris J.H. Van de Vonne te 
Riemst. 
 
Getuigen: Henricus Gilson, priester en 
beneficiant van de kerk van Sint-Servaas en 
Philip Jacob Frederix. 
 

 
15/02/1766 

 
166v-
168v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris P. 
Frederix op 15/02/1766 te Maastricht, waarbij 
 
Peter Reeckhems, wonende te Hees en 
gehuwd met Margareta Simons 
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200 gulden aan 4% rente leent van 
 
Maria Helena Bettendorf, priorin en andere 
religieuzen van het klooster van de 
Wittevrouwen. 
 
Het geld van de lening dient ter financiering 
van het aandeel van de zusters comparant, 
Maria Reeckems, uit hare ouderlijke goederen, 
door hem comparant van haar gekocht en 
bestaande in het volgende: 
 
1) de kamer uit het ouderlijk huis met een 
bijgemaakt kamerke aan de achterkant van het 
huis, een derde deel van de moeshof en de 
helft van het voorste grashof of weide ter zijde 
naar de kerk. 
 
2) de helft van 7 grote roeden akkerland 
gelegen op de Lippen of Kalder. 
 
Reingenoten: naar de windmolen van Vlijtingen 
de comparant, naar Hees Godfroid Philippens. 
 
3) 2 grote roeden uit groter geheel van 6 grote 
roeden akkerland gelegen op de Brackmael. 
 
Reingenoten: naar de windmolen van 
Mopertingen Paulus Castermans, naar Hees de 
comparant. 
 
4) 1/3 deel van 4 grote roeden akkerland 
gelegen op de Houver-wegh. 
 
Reingenoten: naar de Dousberg Paulus 
Castermans, naar Hees de comparant. 
 
De koop van de vermelde goederen zal morgen 
door dezelfde notaris verleden worden. 
 
Borgstelling voor de obligatie: 
 
1) De keuken met de neeren en de afhang van 
het vermeld ouderlijk huis en middelste derde 
deel in de moeshof, het derde deel van de 
mesthof, alsook de helft van het grashof of 
weide. 
 
2) 2 grote roeden akkerland gelegen in de 
Braeckmael. 
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Reingenoten: naar Hees het domkapittel van 
Luik, naar de windmolen van Mopertingen 
Marie Reekems. 
 
3) 1/3 deel uit de vermelde 4 grote roeden op 
de Houverwegh. 
 
Reingenoten: naar Hees de comparant op het 
hoofd, naar Kesselt de voormelde Houverwegh. 
 
4) De helft van 7 grote roeden akkerland 
gelegen op de Lippen of Kalder. 
 
Reingenoten: naar Hees Maria Reekems, naar 
de windmolen van Vlijtingen de weduwe Houb 
Maens. 
 
5) 2 grote roeden akkerland gelegen op de 
Houverwegh. 
 
Reingenoten: aan een hoofd de Houverwegh, 
naar Hees voorheen Geurt Dirix, nu Lemmen 
Culkens. 
 
Dit zijn alle percelen te Hees die aan de 
comparant, als aan zijn zus zijn toegevallen bij 
acte van partagie voor deze notaris verleden op 
20/01/1765. 
 
Getuigen: Joannes Dresens, rentmeester van 
het voormeld klooster en Philip Jacob Frederix. 
 

 
06/03/1766 

 
169r-
170r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris 
M.F.A. Vaessen op 05/03/1766 te Maastricht, 
waarbij 
 
Marcellus Geurts, wonende te Hees en gehuwd 
met Elisabeth Moors 
 
150 gulden aan 4% rente leent van 
 
Joannes Henricus Cruts, kanunnik en scholaster 
van de Vrije Rijkskerk van Sint-Servaas. 
 
Borgstelling: 
 
9 grote roeden land gelegen te Hees in het 
noppenveld. 
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Reingenoten: op het hoofd naar Mopertingen 
Dirik Dirix, naar de Jeker Martinus Machiels, 
naar Tongeren pastorijland van Vlijtingen. 
 
Het perceel komt af van Engelbertus 
L'Herminotte volgens akte van 09/04/1758, 
verleden voor notaris A.M. Ruijters en gegicht 
te Hees op 01/09/1763. 
 
Getuigen: Franciscus Cruts, kanunnik der Vrije 
Rijkskerk van Sint-Servaas en collegiale kerk van 
O.-L.-V. en Pieter Heusschen, inwoner van 
Maastricht. 
 

 
12/12/1766 

 
170v-
171v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
P. Frederix op 20/05/1764 te Maastricht, 
waarbij 
 
Lambert Jeurissen, wonende te Hees en 
gehuwd met Anna Catharina Elias 
 
om de onenigheid te beëindigen met 
 
Jan Judoigne, wonende te Hees en van hem in 
pacht hebbende 5 grote roeden akkerland 
gelegen omtrent de Brackmal te Hees in het 
Heeser veldt. 
 
Reingenoten: ter sonnen opganck de 
comparant, ter middagh sonne Paulus Geurts 
als winne, ten onderganck de heer Martinus 
Van den Biessen, aan de windmolen Servaas 
Janss. 
 
De comparant had dit perceel gekocht van Ciel 
Nelissen volgens akte voor mij notaris verleden. 
 
Nu verkoopt hij dit perceel aan Jan Judoigne, 
die gehuwd is met Cornelia Colson. 
 
Prijs: 50 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 
1 stuiver godshelder. Het totaal bedraagt 250 
gulden. 
 
Getuigen: Philip Jacob en Christiaen Damiaen 
Frederix. 
 

 
 
 

 
 

 



133 
 

12/12/1766 171v-
173r 

Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
P. Frederix op 16/02/1766 te Maastricht, 
waarbij 
 
Leonard Peters, wonende te Hees en gehuwd 
met Maria Reekems, gewezen weduwe van 
Anthoon Verschuuren, bij wie Maria Reekems 
een kind verwekt had, dat overleden is. 
 
verkoopt aan 
 
zijn zwager, Peter Reeckems, wonende te Hees 
en gehuwd met Margaretha Simons 
 
1) de kamer met een bijgemaakt camerke of 
afhang uit zijn comparant schoonouderlijk huis 
met een derde deel van de moeshof achter 
hetzelfde huis en ook een derde deel van de 
mesthof en de helft van het voornoemde 
grashof of weide ter zijde naar de kerk. 
 
2) de helft van 7 grote roeden akkerland 
gelegen op de Lippen of Kalder. 
 
Reingenoten: de windmolen van Vlijtingen de 
vernoemde koper met de wederdeling, naar 
Hees de heer Godfroid Philippens. 
 
3) 1/3 deel van 4 grote roeden akkerland 
gelegen op de Houver-wegh. 
 
Reingenoten: naar de Dousberg Paulus 
Castermans, naar Hees de koper. 
 
Alle erven liggen in Hees en waren aan de 
echtgenote van de comparant toegevallen 
onder kavel B bij akte van partagie op 
20/01/1765 betreffende de nagelaten 
goederen van wijlen Peter Reeckems en Sibilla 
Nelissen, gewezen echtelieden voor notaris P. 
Frederix verleden. 
 
Prijs: 250 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver 
godshelder. 
 
Speciaal beding afgesproken dat de verkoper 
het recht heeft om de goederen terug te kopen 
binnen een periode van twee jaar. 
 
Getuigen: Adam Bos en Philip Jacob Frederix. 
 

   



134 
 

05/04/1767 173v-
176v 

Registratie verkoopakte en kwijting van twee 
openstaande obligaties verleden voor notaris 
P. Frederix op 09/03/1767 te Maastricht, 
waarbij 
 
Anna Geurts, wonende te Hees en weduwe van 
Arnold Peters  
 
en haar kinderen: 
 
Jan Bamps, gehuwd met Joanna Peters, 
 
Cornelia Peters, gehuwd met Peter Biesmans, 
tegenwoordig wat onpasselijk zijnde, die de 
akte na zijn herstel zal tekenen, 
 
Maria Peters, meerderjarige dochter,  
 
de eerw. heer Leon. Mancel, priester en vicaris 
te Hees als gevolmachtigde van Catharina en 
Ida Peters, meerderjarige dochters, wonende 
in Lier te Brabant (volmacht aangehecht) 
 
verkopen aan 
 
Willem Heckelers, wonende te Hees en 
gehuwd met Ida Dirix en aan Christiaen 
Judoigne, wonende te Hees en gehuwd met 
Maria Dirix 
 
9 grote roeden weide gelegen te Hees in de 
Strijke Straat. 
 
Reingenoten: naar Maastricht Willem 
Heckeleers, naar Vlijtingen Keerst Geurts en 
Kerst Judongne, op het hoofd de straat naar de 
kempen (en) de omloop van het dorp. 
 
De eerste koper voor 7 grote roeden ervan en 
de tweede koper voor de overige 2 grote 
roeden. 
 
Prijs: 68 gulden per grote roeden, zonder 
lijkoop, 5 stuiver godshelder. Het totaal 
bedraagt 612 gulden. De prijs wordt ingekort 
met 200 gulden, vanwege de jaarlijkse erfpacht 
van 4 vaten tarwe, die op de weide rust, ten 
behoeve van het Kapittel van Sint-Servaas. 
 
De kopers spreken onder elkaar af dat Willem 
Heckelers 3 vaten tarwe erfpacht jaarlijks op 
zich neemt en Christiaen Judoigne 1 vat tarwe. 
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Ze spreken ook af dat Willem op het weidestuk 
van Christiaen mag komen met kar en paard 
om zijn oogst te kunnen binnenhalen. 
 
Schuldeisers van wijlen Arnold Peters die 
gekwijt worden voor de openstaande 
obligaties: 
 
1. de Grauwzusters van Maastricht, 
vertegenwoordigd door zusters Elisabeth 
Straetmans, Cornelia Canisius, Theresia Bos, 
respectievelijk moeder(-overste) en discrete 
religieuzen van het klooster, die vandaag 100 
gulden ontvangen ter kwijting van een 
openstaande obligatie, staande op wijlen 
Arnold Peters, genegotieerd en verleden op 
28/07/1740 voor wijlen notaris J.C. Ruijters. Ze 
hebben vandaag behalve dit kapitaal ook 24 
gulden 3 stuiver aan achterstallige rente 
ontvangen. De hypotheek op de weide valt 
hierdoor weg. 
 
2. Maria Anna Gerardi, meerderjarige jonge 
dochter, inwoonster en burger van Maastricht 
ontvangt 200 gulden ter kwijting van een 
openstaande obligatie ten laste op Arnold 
Peters, destijds aan 5% rente en gekregen van 
wijlen haar stiefvader, Franciscus Minkeleers, 
gehuwd met haar wijlen moeder Elisabeth 
Jorissen, volgens akte van 09/03/1748 verleden 
en op 28/03/1748 te Hees gegicht. Het pand 
wordt ook van zijn hypotheek ontlast. 
 
Getuigen: Nicolaus Vincent, priester en 
beneficiant van O.-L.-V. te Maastricht, en Philip 
Jacob Frederix. 
 
Aangehechte volmacht: 
 
Op 08/03/1766 voor notaris Carolus Josephus 
Stalpaert te Lier verschenen Catharina en Ida 
Peters, dochters van wijlen Arnold Peters. De 
moeder Anna Geurts leeft nog en woont in 
deze stad. Ze geven volmacht aan de eerw. 
heer Mancel, kapellaan te Hees ter verkoop van 
de weide en alle andere landerijen. 
 
Getuigen: Joannes Baptista Courtoijs en 
Ludovicus Carolus Stalpaert.  
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20/01/1768 177r-
178r 

Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 14/01/1768 te Maastricht, 
waarbij 
 
Paulus Castermans, wonende te Hees 
 
verkoopt aan 
 
Regger Bastiaens, wonende te Kesselt en 
gehuwd met Elisabeth Judong 
 
3 grote roeden akkerland in het kesselder veltje 
tussen Hees en Kesselt, gaande daardoor een 
voetweg. 
 
Reingenoten: aan twee lange zijden Thomas 
Meiters, op het hoofd naar Maastricht Jan 
Kerckhofs, op het ander hoofd Vaes Janss als 
win. 
 
Het perceel komt af van de verkopers wijlen 
schoonouders, Geurt Hermans en Maria Peters 
en deel uitmakend van zijn echtgenotes 
kindsdeel, volgens akte voor dezelfde notaris 
verleden op 11/02/1767. 
 
Prijs: 48 gulden per grote roede, lijkoop een 
pattacon, een oord godshelder. De totale prijs 
bedraagt 144 gulden. 
 
De 3 grote roeden maken deel uit van 
hypotheek, tezamen met andere landerijen tav 
een openstaand kapitaal van 500 gulden, ten 
behoeve van verschillende schuldeisers.  
 
De verkoper verzekert dat de koper nooit 
aangesproken zal worden hierop en stelt 
hiervoor het volgende als borg: 
 
Zijn huis en hof op de Eermerstraat te 
Vlijtingen, 4,5 grote roede groot, genaamd het 
Haekenhoff. 
 
Reingenoten: naar Herderen Jan Steegen, naar 
Maastricht 8 grote roeden huisplaatsen, 
waarvan de cedent namens zijn echtgenote 2 
grote roeden in bezit heeft. 
 
Dit gehypothekeerde huis is enkel verder nog 
belast met een kapitaal van 100 gulden ten 
behoeve van Pieter Willems van Vlijtingen. 
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Deze obligatie zal de verkoper eerstdaags 
terugbetalen. 
 
Getuigen: Johan Hend. Kals, geboren te Düren, 
nu wonende te Maastricht en Glaude Matthieu, 
meester-kleermaker te Maastricht. 
 

 
28/05/1768 

 
178v-
180r 

 
Registratie obligatie door notaris P. Frederix 
neergelegd voor en in naam van (intussen) 
wijlen Ida Sistermans, weduwe van Christiaen 
Rochs. De obligatie werd te Maastricht voor 
notaris P. Frederix op 25/05/1768 verleden, 
waarbij  
 
Christiaen Moors, wonende te Hees en gehuwd 
met Maria Jorissen 
 
400 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Ida Sistermans, weduwe van Christiaen Rochs, 
inwoonster en burger van Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Zijn huis, moeshof en weide te Hees, een 
half bunder groot. 
 
Reingenoten: ter eenre Nelis Loijens, ter 
andere zijde Jan Peters. 
 
Het perceel is belast met een kop rogge 
erfpacht ten behoeve van het gelucht van 
Hees. 
 
2) 6 grote roeden uit een geheel van 22 grote 
roeden akkerland gelegen in het graafschap 
van de Vroenhof in het Wilderveld. 
 
Reingenoten: naar Tongeren Maria Jorissen, 
naar Maastricht Cicilia Jorissen, op het hoofd 
naar Wolder de Steen Straat. 
 
3) 4 grote roeden uit een geheel van 19 grote 
roeden akkerland in het wilderveld. 
 
Reingenoten: aan een lange zijde Matt. Marres 
als winne, aan een hoofd de Steenstraat. 
 
4) 5 grote en 10 kleine roeden uit een geheel 
van 14 grote roeden land gelegen onder Kesselt 
in het kesselderveld. 
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Reingenoten: naar Kesselt Peter Jorissen, naar 
Lafelt Jan Jorissen, naar Kesselt Cilis Haesen. 
 
5) 4 grote roeden akkerland gelegen te Hees op 
het Linderpat. 
 
Reingenoten: naar Schaijenbosch de wegh, ter 
sonnenopganck Frans Bruggen. 
 
6) 3 grote roeden akkerland gelegen in het 
Heeserveld te Hees. 
 
Reingenoten: naar Maastricht Christiaen 
Judogne, naar Tongeren Houb Dirix, naar 
Schaijen Bosch Servaas Colson. 
 
De goederen zijn behalve de vermelde kop 
rogge erfpacht, ook nog met een kapitaal van 
150 gulden bezwaard ten behoeve van de 
weduwe Joannes Corverst en met een kapitaal 
van 300 gulden, door de comparants vader 
zaliger geleend van Arnold Geelen, zadelmaker 
te Maastricht. Deze laatste 300 gulden wordt 
vandaag met de kooppenningen van de nieuwe 
lening bij dezelfde notaris terugbetaald. 
 
Getuigen: Philip Jacob Frederix en Nicolaes 
Slegers, inwoner van Maastricht. 
 

 
12/09/1768 

 
180v-
182r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 15/03/1760 te Maastricht, 
waarbij 
 
Lendert Peters, wonende te Hees en gehuwd 
met Maria Judong 
 
verkoopt aan 
 
Marcellus Geurts, wonende te Hees en gehuwd 
met Elisabeth Moors 
 
huis en hof en toebehoren en weide waarop 
het huis staat, nadat de verkoper twee jaar 
geleden het huis erop getimmerd heeft, 
5,5 grote roede groot, gelegen te Hees op de 
Luijterstraat. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Maastricht de 
bovenvermelde straat, op het ander hoofd naar 
Rosmeer de weduwe Paulus Jeurissen, ter zijde 
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naar Schaijenbosch de weduwe Matth. Geurts, 
ter andere zijde Lamb. Jeurissen. 
 
Dit perceel komt tezamen met andere 
goederen af van wijlen Lendert Geurts en 
wijlen Cornelia Vrancken, van wiens 
erfgenamen hij het gekocht heeft in de maand 
februari 1755 per chirographaire verkoop, 
verleden voor Martinus Moors, koster te Hees 
met Hend. Simons en Servaas Dirix als 
getuigen.  
 
Bij koop stonden op het huis nog een 
openstaande obligatie ter waarde van 200 
gulden en 125 gulden aan achterstallige 
renten. 
 
Prijs: 500 gulden, zonder lijkoop, 2 oord 
godshelder. De openstaande obligatie en 
achterstallige rente, tezamen 325 gulden, 
worden in mindering van de prijs gebracht. De 
koper heeft dus enkel 175 gulden ontvangen. 
Voor het overige is het perceel belast met de 
ordinaire schatting. 
 
De verkopers vader, Arnold Peter is mee 
verschenen en staat samen met zijn zoon borg 
voor verdere namaningen, calengiën, 
aanspraken of recherchen. 
 
Getuigen: J.H. Creusen, notarisklerk en Joannes 
Hevelij, inwoner van Maastricht. 
 

 
12/09/1768 

 
182r-
183v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris H. 
Hupkens op 06/09/1768 te Maastricht, waarbij 
 
Marcellus Geurts, wonende te Hees en gehuwd 
met Elisabeth Moors 
 
250 gulden aan 4% rente leent van 
 
Eng. Smits als rentmeester van de Beurzen van 
de Choralen van Sint-Servaas te Maastricht en 
met kennis en toestemming van de heer 
Beaumont als cantor en kanunnik. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 5 grote en 10 kleine roeden weide met 
huizen en aanhorige hof erop, gelegen op de 
luijterstraat. 
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Reingenoten: op het hoofd naar Maastricht de 
Luijterstraat, op het ander hoofd naar Rosmeer 
de weduwe Paulus Jeurissen, ter zijde naar 
Schaijenbosch de weduwe Matthijs Geurts, ter 
ander zijde Lambertus Jeurissen. 
 
Dit perceel had hij gekocht van Lendert Peters 
op 15/03/1760 per akte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters. 
 
2) 7 grote roeden akkerland te Hees in het 
Hoeverveld. 
 
Reingenoten: naar Kesselt Jan Cielen, naar 
Schaijenbosch het Kapittel van Sint-Servaas. 
 
De weide (borgstelling 1) is nog geaffecteerd 
met een openstaand kapitaal van 200 gulden 
ten behoeve van Leonard Schrammen. De 
opnemer van de lening belooft dit voor het 
einde van dit jaar terug te betalen. 
 
Getuigen: Remigius Matthijs en Simon van 
Segenbroeck, beiden burgers van Maastricht. 
 

 
08/07/1769 

 
183v-
185r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. 
Ruijters op 04/12/1747 te Maastricht en nu 
door Joannes Lenarts in naam van Matthijs 
Theunissen neergelegd, waarbij 
 
Arnold Peters, wonende te Hees en gehuwd 
met Anna Geurts 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Oda Theunissen, weduwe van Joannes van 
Hees, binnenmoeder van het Rooms-Katholieke 
Weeshuis van Maastricht. 
 
Borgstellingen:  
 
1) Zijn huis en hof, 4 grote roeden groot, 
gelegen te Hees. 
 
Reingenoten: naar Schaebosch de gemeen 
straat, ter sonnen opganck Matthijs Bruggen, 
ter sonnen onderganck Jan Zielen, ter sonnen 
middagh of op het hoofd naar Kesselt Nelis 
Loijen. 
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2) De helft van 8 grote en 13 kleine roeden 
akkerland te Hees op het Linderpat. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Mopertingen 
Ghijs Dirx, ter andere zijde of naar Eigenbilzen 
het Linderpat. 
 
Deze goederen ressorteren onder het Laathof 
van het Sint-Martenshof en komen af van de 
comparant zijn ouders. 
 
3) 11,5 grote roeden akkerland in twee 
percelen, gelegen te Rosmeer. 
 
Het eerste perceel is gelegen omtrent het 
tukmers huijsje. 
 
Reingenoten van het 1ste perceel: naar 
Rosmeer Jan Lissen als winne, naar Veldwezelt 
Frans Franssen.  
 
het tweede perceel is gelegen op de Staeberg. 
 
Reingenoten van het 2de perceel: naar 
Rosmeer Houb Mours van Hees, naar 
Veldwezelt Jan Pieters van Rosmeer. 
 
Getuigen: Lambertus Corten, priester en 
directeur van het gemelde weeshuis en 
Nicolaus Vincent, priester en beneficiant te 
Maastricht. 
 
Aangehechte akte voor het Laathof van Sint-
Marten te Hees op 09/12/1747, waarbij Oda 
Theunissen de bovenstaande notariële akte 
ook laat registreren voor de meier en de laten 
van het hof. De registratie kost 5 gulden, 
afgerekend op 16/12/1747. 
 

 
26 juli 1769 

 
185r-
186v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
P. Frederix op 09/07/1769 te Maastricht, 
waarbij 
 
Christiaen Jodogne (Judoigne), wonende te 
Hees en gehuwd met Maria Dirix en Matthijs 
Marres als echtgenoot van Beatrix Jodogne, 
wonende in het graafschap van de Vroenhof 
 
verkopen aan 
 
Joannes Judogne, gehuwd met Cornelia Colson 
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hun 2/3 part (elk voor 1/3) van een huis en 
weide, vijf grote roeden groot, gelegen te Hees. 
 
Reingenoten: naar Maastricht voorheen Arnold 
Pieters, nu de 1ste comparant, ter andere zijde 
de koper. 
 
De last waarmee het goed bezwaard is, wordt 
met de verkoop mee overgedragen, namelijk 
300 gulden kapitaal ten behoeve van de 
representanten van wijlen de eerw. heer Van 
Donghe en twee vaten tarwe jaarlijkse erfpacht 
ten behoeve van het Kapittel van Sint-Servaas. 
 
Prijs: 250 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver 
godshelder. 
 
De broers en zus verklaren dat de goederen van 
hun wijlen vader bij akte van partagie 10 jaar 
geleden verdeeld zijn voor wijlen notaris Johan 
Nijst, maar de comparanten hebben geen kopie 
hiervan kunnen bekomen na het overlijden van 
de notaris. 
 
Getuigen: Philip Jacob en Christ. Damiaen 
Frederix. 
 

 
11/03/1770 

 
187r-
188r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
H. Hupkens op 18/03/1770 te Maastricht, 
waarbij 
 
Hermanus Geurts, bejaarde jongeman, ruiter 
in het regiment cavalerie van heer overste Van 
Maar onder de compagnie van de heer kapitein 
Nievelt, in garnizoen te 's-Hertogenbosch 
 
verklaart ca. 5 jaar geleden (zonder 
notarisakte) verkocht te hebben aan 
 
Marcelis Geurts, wonende te Hees en 
gehuwd met Elisabeth Maes 
 
3 grote en 10 kleine roeden akkerland te Hees 
in het winckelveld. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Schaede Bosch 
de watersouwe, het ander hoofd naar de Jeker 
de weg leidende uit Hees naar Maastricht, naar 
Hees Jeuris Cielen met de wederdeling. 
 



143 
 

Het perceel komt af van de 1ste comparant 
moederszijde en is in zijn bezit gekomen na de 
aflijvigheid zijner ouders, Leendert Geurts en 
Cornelia Vrancken. 
 
Het perceel is belast met 7 koppen rogge aan 
jaarlijke erfpacht ten behoeve van ... 
 
Hij heeft dit aan hen verkocht voor een som 
van 100 gulden, lijkoop 2 gulden tussen de 
partijen verteerd en 5 stuiver godshelder. De 
som is destijds ook betaald. 
 
Getuigen: Leendert Jans, wonende te Zussen en 
Gerardus Valkenborg, geboren te Millen. 
 

 
30/03/1770 

 
188v-
191r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris P. 
Frederix op 03/03/1770 te Maastricht, waarbij 
 
Willem Palmans, wonende te Lafelt en 
ressorterend onder Vlijtingen, weduwnaar van 
Margareta Eekermans 
 
1.000 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
het klooster der Augustijnen van Maastricht, 
vertegenwoordigd door de prior en andere 
paters van de raad van het klooster. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 4 grote roeden land te Lafelt. 
 
Reingenoten: naar Lafelt de Wittevrouwen van 
Maastricht, naar Maastricht Jan Nelissen alias 
Bosjan als win, naar de ... Claes Simons, naar de 
Steenstraat Thijs Engels. 
 
2) 5 grote roeden land in de Haakekuijl te 
Vlijtingen. 
 
Reingenoten: naar Lafelt Bartel Moors, naar 
Vlijtingen Leonard Thijs, naar Kesselt David 
Nelissen, naar Herderen de Wittevrouwen. 
 
3) 5 grote roeden land te Vlijtingen op de 
Aldenberg. 
 
Reingenoten: ter sonne opganck Hob Cleuren, 
ten onderganck Jan Lenaerts, ter middag sonne 
Peter Geelen. 
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4) 5 grote roeden land achter de hegge van 
Hees. 
 
Reingenoten: langs de hegge de straet, aan een 
hoofd Servaes Jans, naar Vlijtingen Arnold 
Peters. 
 
5) 10 grote roeden gelegen onder Vlijtingen in 
de Vossesteeg. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen Christiaen van 
Herff, ter andere zijde Arnold Schellings als 
winne, op het hoofd naar Maastricht een 
voetpad op de Vossteeg uitkomende. 
 
6) De helft van 7 grote en 13 kleine roeden 
land, gelegen in het Laaffelderveld bij Lafelt. 
 
Reingenoten: naar Lafelt het Kapittel van Sint-
Servaas, naar de Steenstraat Gilis Meertens, 
naar Herderen Jan Nelissen alias Bosjan, naar 
Vlijtingen Christ. Boijmans. 
 
7) 5 grote roeden akkerland gelegen te 
Vlijtingen en leenroerig aan de Hoge Proosdij 
van Sint-Servaas. 
 
Reingenoten: naar Maastricht de comparant 
(=de ontlener), naar Tongeren Matthijs 
Maurissen, naar Lafelt Hubert Heckelers. 
 
8) 3 grote roeden land gelegen achter Lafelt in 
het Cleen veldje. 
 
Reingenoten: naar Maastricht Joris Mares, naar 
Tongeren Servaas Jans, aan de twee hoofden 
Jan Tans als winne. 
 
9) 7,5 grote roeden land gelegen in het 
Heeserveld omtrent de Tombe. 
 
Reingenoten: naar een hoofd Leonard Moors, 
alias Hubens, naar Maastricht de weduwe Max 
Win, naar de Tombe Leonard Broeders. 
 
10) 4 grote roeden land in het zogenaamde 
miswegje in het groot veld te Lafelt. 
 
Reingenoten: naar Lafelt de representanten 
van wijlen borgemeester De Loneux, op het 



145 
 

hoofd naar Maastricht Leonard Vaessen, naar 
Vlijtingen Dirik Geurts. 
 
Getuigen: Jan Vos, wonende te Lafelt op de 
Steenstraat en Philip Jacob Frederix. 
 

 
05/11/1770 

 
191v-
192v 

 
Registratie schenking verleden voor notaris 
J.H.W. De Bruijn op 05/11/1770 te Maastricht, 
waarbij 
 
Hubertus Dirix, wonende te Hees en gehuwd 
met Agatha Janssen 
 
schenkt bij leven aan 
 
Arnoldus Dirix, zijn zoon, 35 jaren oud als 
beloning van zijn trouwe dienst en bijstand 
t.a.v. zijn vader 
 
het volle eigendom van een schuur en stalling 
met een aanhorige moeshof en mispoel, die de 
vader bij erfenis van wijlen zijn oom Geurt Dirix 
is toegevallen. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen de wederdeling, 
naar Maastricht dezelfde wederdeling, naar het 
noorden de gemeene straet. 
 
Getuigen: Joannes Caff, meester-brouwer van 
Maastricht en Anthoon Hendrix, wonende te 
Berg. 
 

 
15/06/1771 

 
193r-
194r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 31/05/1771 te Maastricht, 
waarbij 
 
Joannes Nicolaus Josephus Bernard, priester te 
Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
Willem Heckelers, wonende te Hees en 
gehuwd met Ida Dirix 
 
11 grote roeden akkerland gelegen in het 
Hoevereveld te Hees. 
 
Reingenoten: naar Maastricht de kesselder of 
veldwesender wegh, naar Kesselt Cilis Geurts, 



146 
 

naar Schaijenbos de heer Schrammen, naar 
Hees Keers Geurts als win. 
 
Prijs: 40 gulden per grote roede, zonder lijkoop 
en 5 stuiver godshelder. De totale som 
bedraagt 440 gulden. 
 
Getuigen: Joannes Mulckens, inwoner en 
burger van Maastricht en Joannes Jorissen, 
wonende te Hees. 
 

 
03/07/1771 

 
194r-
198r 

 
Registratie testament neergelegd door Jan 
Judong als executeur testamentair van wijlen 
Dirk Dircks voor en in naam van de hierna 
vernoemde legatarissen, opgesteld voor notaris 
A.M. Ruijters op 17/03/1771 te Maastricht, 
waarbij 
 
Dirik Dircks, wonende te Hees, bejaard 
jongman, onpasselijk, doch gaande en staande 
en bij volle verstand 
 
stelt zijn testament op als volgt: 
 
1) Zijn begrafenis vindt plaats in de kapel van 
Hees volgens zijn staat. 
 
2) Ter lafenis van zijner ziel worden 50 missen 
gelezen. 
 
3) Een stuiver voor de Sint Lambreghts Bouw 
te Luik. 
 
Hij legateert aan de wettige kinderen (Agnes, 
Barbara, Elisabeth en Jan) van wijlen zijn broer 
Jan Dircks de volgende landerijen: 
 
4) Aan Agnes Dircks: 
 
-16 grote roeden in het tommerveld te Hees. 
 
Reingenoten: naar Hees de Heilige Geest van 
Maastricht, naar Eigenbilzen de armen van Sint 
Lamb. te Luik.  
 
Het perceel is verpacht voor 18 gulden en 8 
stuiver jaarlijks aan Christiaen Judong. 
Afgesproken dat Christiaen Judong het land 
nog minstens 3 jaar mag pachten, mits hij 
pachtgeld blijft betalen. Na de drie jaar mag hij 



147 
 

geen recht van mesting of verbetering 
pretenderen. 
 
5) Aan Barbara Dircks: 
 
-2 grote roeden in het tommerveld. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer Jan Judong als win, 
naar Veldwezelt Jan Hoho. 
 
6) Aan Elisabeth Dircks: 
 
-6 grote roeden gelegen tussen de dorpen 
Vlijtingen en Hees op de Reijn. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen de Beijard van 
Maastricht, naar Hees pastorijland van 
Vlijtingen, naar Mopertingen de Kapellanen van 
O.-L.-V. van Maastricht. 
 
-4 grote roeden gelegen in het Tommerveld. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer Frans Wouters, 
naar Hees de Predikheren van Maastricht. 
 
-5 grote roeden gelegen in het noppeveld te 
Hees. 
 
Reingenoten: naar Mopertingen de paters 
Predikheren van Maastricht, naar Lafelt 
pastorijland van Vlijtingen. 
 
7) Aan Jan Dircks: 
 
14 grote roeden gelegen op het mopertinger 
weghje te Hees in het Tommerveld aan het 
Lindepatje. 
 
Reingenoten: naar Hees de Choralen van Sint-
Servaas, naar Veldwezelt de Heilige Geest van 
Maastricht, naar Rosmeer de heren van O.-L.-V. 
te Maastricht. 
 
Hij kan pas van de vruchten van dit perceel 
genieten nadat hij 25 jaar geworden is. 
Daarvoor genieten zijn zussen, de gemelde 
Agnes en Elisabeth Dircks van de opbrengsten. 
 
8) Aan zijn oudsten broer, Pieter Dircks: 
 
4 grote roeden land te Hees in het noppeveld. 
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Reingenoten: naar Vlijtingen David Nelissen, 
naar Hees de comparant. 
 
Voorwaarde is dat na de dood van Pieter 
Dircks, dit perceel wordt nagelaten aan zijn 
twee nichten, te weten de vermelde Agnes en 
Elisabeth Dircks. Die dienen dan aan hun neef 
(niet hun broer met dezelfde naam) Jan Diricks, 
zoon van Pieter Dircks, in ruil dan een som van 
20 gulden uit te betalen. 
 
9) Aan Hubert Dircks, ook een zoon van Peter 
(Pieter) Dircks: 
 
Een halve pattacon. 
 
10) Aan Elisabeth Dircks (dezelfde als nr.6): 
 
2 grote roeden weide met een schuur daarop, 
gelegen te Hees op de trighter straat. 
 
Reingenoten: naar Maastricht Jan Cielen, naar 
Kesselt Jan Jorissen. 
 
Op dit perceel rust nog een jaarlijkse en 
erfelijke last van enige alde grooten. De 
voorwaarde om dit perceel te krijgen, is dat 
Elisabeth gedurende 50 jaar, te beginnen na de 
dood van de comparant, op zijn overlijdensdag 
jaarlijks ter zijne ere laat geschieden een 
zingende mis in de voornoemde kapel en 
daarvoor telkens 1 gulden 10 stuiver betaalt. 
 
11) Aan de Armen van Hees: 
 
Gedurende 50 jaar ontvangen zij van de 
pastoor van Vlijtingen 11 vaten rogge, te 
leveren op de dag van het jaargetijde der 
zingende mis door de voornoemde Agnes 
Dircks voor 4,5 vat, door de voornoemde 
Elisabeth Dircks 4,5 vat en door de 
voornoemde Jan Diricks, hun broer, de 
resterende 2 vaten. 
 
12) Speciaal beding: 
 
De legaten aan de kinderen van zijn broer Jan 
Dircks zullen niet doorgaan, behalve wanneer 
dat ze hun ouderlijk huis en hof, 4 grote roeden 
groot en gelegen te Hees in de straat die naar 
Schaijen Bosch gaat in volle eigendom hebben, 
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tezamen met de last van 200 gulden kapitaal 
die erop rust, in de volgende verdeling: 
 
2/4 part in eigendom door de legataris Jan 
Dircks en 2/4 door de voornoemde Agnes en 
Barbara Dircks 
 
Elisabeth Dircks wordt hiervan uitgesloten, 
maar mag erin blijven wonen zolang ze 
ongetrouwd is. 
 
13) Jan Judong, zijn neef, wonende te Hees, 
wordt na het overlijden van de comparant 
executeur testamentair en dient de nodige 
stappen te ondernemen om het testament te 
laten uitvoeren, alsook zorg te dragen dat zijn 
begrafeniskosten met de kosten voor de 
vermelde leesmissen betaald worden met de 
comparant zijn contante kooppenningen en 
indien onvoldoende, bij te leggen door de 
vernoemde Agnes en Elisabeth Dircks. Daarom 
krijgen die laatste twee nog 5 grote roeden 
land in het tommerveld op het Lindepatje 
gelegen. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer Jan Heckelers, naar 
Veldwezelt Jan Judong als win. 
 
14) Dezelfde Jan Judong krijgt voor zijn werk als 
executeur testamentair 5 pattacons of 20 
gulden. Mochten er meer contante 
kooppenningen overblijven dan er dienen 
betaald te worden voor de leesmissen, dan zal 
de overschot door Jan Judong en de pastoor 
van Vlijtingen aan de armen te Hees uitgedeeld 
worden. 
 
15) Met dit testament worden de vorige 
opgestelde testamenten door deze notaris 
opgesteld op 28/05/1760 en 09/07/1770 
herroepen. 
 
Getuigen: Wijnand Janssen en Jacob L'Hoist, 
beiden wonende te Maastricht. 
 

 
08/04/1772 

 
198v-
200r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris P. 
Frederix op 01/04/1772 te Maastricht, waarbij 
 
Nicolaes Dirix, wonende te Hees en gehuwd 
met Elisabeth Nelissen 
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200 gulden aan 4% rente leent van 
 
Matth. van Geleen als rentmeester van de 
Armentafel van de Sint-Jacobsparochie te 
Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Zijn huis, moeshof en weide te Hees, 3 grote 
roeden groot. 
 
Reingenoten: naar Lafelt Nicolaes Peters, naar 
Vlijtingen Servaas Colson, naar Maastricht de 
steeg. 
 
2) 6 grote roeden akkerland gelegen op de 
kleijnen kesselder wegh te Hees. 
 
Reingenoten: naar Maastricht de heren van de 
Biessen, naar Hees Jan Cielen, naar Kesselt 
Willem Heckeleers. 
 
3) 8 grote roeden akkerland gelegen in het 
Bolckers veld boven de Marijn te Hees. 
 
Reingenoten: naar Hees het Rooms Weeshuis, 
naar Rosmeer Willem Heckeleers als winne, 
naar Schaijenbos Willem Daemen van 
Eigenbilzen. 
 
Enkel het huis is belast met 1/3 deel van vier 
vaten rogge erfpacht en met 2 kapoenen ten 
behoeve van de kerk van Hees . 
 
Getuigen: Otto Lambrichts en Jan Louis de 
Nettencour. 
 

 
05/06/1772 

 
200r-
201v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris P. 
Frederix op 05/06/1772 te Maastricht, waarbij 
 
Libertus Judogne, wonende te Hees en gehuwd 
met Catharina Cielen 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Philippus Douven als rentmeester van de 
armen Beijart van Sint-Servaas en ten 
overstaan van scholaster Cruts. 
 
Borgstelling: 
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4/5 part aan de comparant competerende, per 
akte voor notaris A.M. Ruijters verleden op 8 
en 9 februari 1756, van een huis, moeshof en 
weide, 12 grote roeden groot en gelegen te 
Hees. 
 
Reingenoten: naar Maastricht Anthoon Colson, 
naar Vlijtingen Nicolaes Pieters, naar Kesselt 
de waeterzouw. 
 
Het gehypothekeerd pand is nog voor 4/5 
belast met 8 vaten en 3 koppen rogge en enige 
kleine cijns. 
 
Getuigen: Cornelius Lux, kanunnik van het 
Kapittel van Sint-Servaas en Philip Jacob 
Frederix. 
 

 
19/11/1772 

 
201v-
205r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 03/06/1772 te Maastricht, 
waarbij 
 
Gerard Rouhard en zijn zwager Joannes Tilkin, 
beide wonende te Rocquelin (=Rukkelingen-
aan-de-Jeker?) in het Land van Luik, vader en 
stiefvader respectievelijk van de minderjarige 
Maria en Cath. Rouhard, kinderen van de 
eerste comparant met zijn wijlen echtgenote 
Maria Fraikin en Peter en Maria Ida Rouhard, 
stiefkinderen van de tweede comparant, uit de 
schoot van zijn echtgenote Maria Raskin tijdens 
haar eerste huwelijk met wijlen Petrus Rouhard 
 
verkopen met permissie van de officiaal van 
Luik aan 
 
Gerardus Jacobi, op zijn eigen verzoek 
gedemitteerde (=ontslagen) kapitein van een 
compagnie in het regiment van wijlen de heer 
generaal luitenant Van Lindmans  
 
7 grote roeden akkerland in twee percelen 
verdeeld te Hees. De percelen komen af van de 
goederen van de ouders en grootouders van de 
vernoemde minderjarige kinderen en zijn nog 
onverdeeld. 
 
perceel 1: 
 
5 grote roeden in het Tommerveld. 
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Reingenoten: naar Hees Houb Dirks, naar 
Rosmeer het voetpat dat van Hees naar 
Mopertingen leidt, naar Mopertingen Hend. 
Moers, naar Maastricht het klooster den 
Maagdendries te Maastricht. 
 
Prijs: 41 gulden per grote roede. 
 
Perceel 2: 
 
2 grote roeden in het Hoeverveld of marijn. 
 
Reingenoten: naar Hees Jan Judong, naar 
Schaijebos Klaes Peters, naar Maastricht Jan 
Cielen, naar Rosmeer Anth. Kolson. 
 
Prijs: 40 gulden per grote roede. 
 
De prijs van de twee percelen bedraagt 285 
gulden, een stuiver per betaalde gulden 
(schrijf- of conditiegeld), zijnde 14 gulden 5 
stuiver, dit laatste betaald bij de openbare 
veiling ten huize van Jan Judong op 31/05/1772 
 
Het tweede perceel is belast met 11 stuiver 
jaarlijks en erfelijk schansgeld. 
 
Getuigen: Jeuris Cielen, wonende te Hees en 
Nicolaes Peter, ook wonende te Hees en tot nu 
toe halfwin van de vermelde percelen. 
 
Aangehecht is het octrooi of permissie voor de 
verkoop vanwege de officiaal van Luik (Latijns 
extract). 
 

 
15/02/1773 

 
205v-
207v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 12/04/1771 te Maastricht, 
waarbij 
 
Christiaen Moors, wonende te Hees en gehuwd 
met Maria Jorissen 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Duplissis, wonende te Maastricht en 
gehuwd met Mechtildis Moors 
 
12 grote roeden akkerland in drie percelen 
verdeeld. 
 
Perceel 1: 
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10 grote roeden te Hees in de Braeckmaal. 
 
Reingenoten: naar Maastricht het voornoemde 
Brackmael, ter zijde naar Mopertingen, Joannes 
Duplissis, ter andere zijde Jan Jeurissen en 
Liben Judogne. 
 
Perceel 2: 
 
een halve grote roede uit een geheel van 6 
grote roeden op het Roesmerwegje te Hees. 
 
Reingenoten van de 6 roeden: aan een zijde 
naar Rosmeer Jan Cilen, ter andere zijde 
voornoemde Christiaen Moors.  
 
Perceel 3: 
 
1,5 grote roede te Rosmeer op de mopertinger 
weg. 
 
Reingenoten: naar Mopertingen de 
erfgenamen van Houb Moors, naar Hees Gijs 
Theunissen. 
 
De percelen zijn voor mij notaris per akte van 
vernadering op 23/03/1771 verkregen van  
Cilis Geurts van Hees. 
 
De totale prijs bedraagt 628 gulden, zonder 
lijkoop, 2 stuiver godshelder. De prijs wordt 
ingekort met 430 gulden die de verkoper nog 
schuldig was aan de koper Joannes Duplessis, 
per akte verleden op 27/03/1771.  
 
Verder verklaarde de verkoper dat hij nog een 
obligatie van 100 gulden overdraagt aan de 
koper, die de cedent bij akte van 25/05/1768 
verleden had voor notaris P. Frederix door het 
redimeren van een lening van 300 gulden ad 
5% rente ten laste van Nicolaes Moors van 
Hees, gewezen moederlijke grootvader van de 
minderjarige Cornelis Schijns en ten laste van 
deze vernoemde minderjarige, verkregen had 
en die afgekwijt wordt. 
 
De minderjarige Cornelis Schijns heeft in de 
genoemde landerijen, dewelke door de 
verkoper zijn vernaderd, een derde part die bij 
akte van 13/03/1771 verleden voor notaris 
J.N.H. De Bruijn, verkocht werden onder 
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voorwaarde dat 1/3 van de kooppenningen 
voor de minderjarige Schijns voorzien waren en 
dat een derde part van de jaarlijkse erfpacht te 
rekenen ad 30 stuiver per grote roede, ook 
door de koper betaald werd. 
 
Getuigen: J.H. Creusen, keizerlijk notaris en 
Joannes Hevelij, notarisklerk. 
 

 
03/03/1773 

 
208r-
209r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 27/05/1764 te Maastricht, 
waarbij 
 
Hubert Meijers, meerderjarige jongman, 
geboren te Mopertingen 
 
verkoopt aan 
 
Willem Palmans, wonende te Lafelt en 
weduwnaar van Margareta Eeckermans 
 
7,5 grote roeden akkerland gelegen in het 
Heeserveld omtrent de tombe. 
 
Reingenoten: aan een hoofd Lend. Moers alias 
Hubens, naar Maastricht de weduwe Max Win, 
ter zijde naar de Tombe Lins Broeders en Jan 
Hoho. 
 
Het perceel komt af van de verkoper wijlen zijn 
vader en moeder en hem als wettig kind en 
erfgenaam ten dele gevallen bij akte van 
partagie de dato 09/02/1760, verleden 
voor mij notaris, A.M. Ruijters. 
 
Prijs: 50 gulden per grote roede, lijkoop, 1 
stuiver godshelder. De totale prijs bedraagt 175 
gulden. 
 
Het perceel is enkel belast met 3 oord erfelijke 
en jaarlijkse cijns. 
 
Getuigen: Servaas Hevelij en Isac Beauregard, 
inwoners van Maastricht. 
 

 
12/03/1773 

 
209v-
211r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris M.E. 
Hamelaerts ten huize van Christina Cornelia 
Hermans te Tongeren op 11/03/1773, waarbij 
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Nicolaes Peters van Hees 
 
700 gulden aan 4% jaarlijkse rente leent van 
 
Christina Cornelia Hermans, begijntje op het 
Groot Begijnhof te Tongeren. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Huis, moeshof en weide te Hees, 15 grote 
roeden groot in de daal straate. 
 
Reingenoten: naar Hees Lodewic Dirix, ter 
tweede de souw, ter derden de Speckstege. 
 
Het goed is belast met 6 vaten rogge ten 
behoeve van de Kartuizers van Luik en met 2 
vaten rogge en 3 koppen gerst ten behoeve van 
het gelucht van Hees en met 3 kapoenen aan 
cijns ten behoeve van Sint Marten tot Luik. 
 
2) 10 grote roeden akkerland gelegen in de 
Braak mall te Hees. 
 
Reingenoten: ter eenre de Kruisheren van 
Maastricht, naar Lafelt Kerst Geurst als win, 
naar Rosmeer Paulus Geurst als winne. 
 
Het perceel is belast met 200 gulden kapitaal 
ten behoeve van het klooster van de 
Bonnefanten van Maastricht. De schuldenaar 
verplicht zich hierbij ertoe om deze obligatie 
terug te betalen aan de Bonnefanten. 
 
Getuigen: Joannes Hamelaerts en Cornelia 
Lenders. 
 

 
27/03/1773 

 
211v-
214r 

 
Registratie schenking onder levenden verleden 
voor notaris A.M. Ruijters op 16/10/1771 te 
Maastricht, waarbij 
 
Leonard Moers, wonende te Hees en 
weduwnaar van Sibilla van Sichem 
 
schenkt onder levenden ten behoeve van 
 
Christiaan Judong, wonende te Hees en 
gehuwd met Maria Dirx 
 
een half bunder akkerland in twee percelen te 
Hees. 
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Perceel 1: 
 
5 grote roeden in het Tommerveld achter 
Heijbusch. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer Jan Judong, ter 
andere zijde de Religieuzen van het Heilig Graf 
van Maastricht, aan het hoofd Jan Heckelers als 
win 
 
Perceel 2: 
 
5 grote roeden in het Tommerveld omtrent het 
Lindepatje. 
 
Reingenoten: naar Hees en ter zijde naar 
Schaijebos Hubert Dirx als win, op het hoofd 
naar Veldwezelt Vaes Jans als win. 
 
Het perceel komt af van respectievelijk de 
comparant wijlen ouders Hubert Moers en 
Maria Stijvers. 
 
De schenking gebeurt aan Christiaen Judong 
onder de volgende voorwaarden: 
 
1) Hij dient een betaling van 50 gulden na 
verloop van 3 jaar na de dood van de 
comparant te doen aan Nelis Reijnders, zoon 
van Hubert Reijnders en Elis. Cielen. 
 
2) Eveneens een betaling aan Willem Jeurissen 
en zijn echtgenote Christina Reijnders van 200 
gulden, waarvan 100 gulden te betalen 6 
weken na het overlijden van de comparant en 
de overige 100 gulden na een jaar. 
 
3) Een betaling aan Lendert en Maria Moers, 
kinderen van Hubert Moers, van 150 gulden na 
3 jaar na het overlijden van de comparant. 
 
4) Een betaling van 100 gulden na de dood van 
de comparant voor 200 requiemmissen ter 
lafening zijner ziel. Honderd missen in het 
eerste jaar en 100 missen het jaar erna, die in 
de kapel van Hees dienen gelezen te worden. 
 
5) Christiaen Judong wordt geacht na de dood 
van de comparant twee flambouwen te 
distribueren, een ten behoeve van de kerk van 
Rosmeer en de andere ten behoeve van de 
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kerk van Kleine-Spouwen, elk ter waarde van 5 
gulden. De betaling ervan is voor de helft te 
betalen door Willem Jeurissen en zijn vrouw. 
De andere wordt betaald door Lendert en 
Maria Moers. 
 
6) De 50 gulden ter betaling van Nelis 
Reijnders, mogen hem pas overhandigd 
worden bij zijn meerderjarigheid en zullen tot 
die tijd gehouden worden door Willem 
Jeurissen en zijn echtgenote. 
 
7) Christiaen mag het vruchtgebruik van dit 
perceel niet vervreemden gedurende zijn leven, 
zoals eerder gestipuleerd tussen hem en de 
comparant op 18/10/1768 voor notaris 
A.M. Ruijters. 
 
Getuigen: Lambert Saint en Joannes Hub. 
Clauwen, inwoner en burger van Maastricht. 
 

 
24/04/1773 

 
214v-
220r 

 
Registratie schuldherschikking betreffende 
achterstallige betalingen obligatie verleden 
voor notaris P. Frederix op 22/04/1773 te 
Maastricht, waarbij 
 
pater Joannes Neven en de discrete broeders 
van het Alexianenklooster te Maastricht, 
namelijk Joannes Baptista Holsteijn, Willem 
Willems, Andreas Van Doren en Cornelis 
Nelissen 
 
2 diverse kapitalen (obligaties) hebben met een 
hypotheek uitstaande op de panden van 
Christiaen Michils (Michiels), gehuwd met 
Maria Colson en wonende te Hees. 
 
De ene obligatie is ter waarde van 500 gulden 
volgens akte van 10/10/1734 en gegicht op 
12/10/1734 en de andere van 850 gulden 
volgens akte van 31/12/1742 en gegicht op 
02/01/1743. 
 
Vanwege wanbetaling van Christiaen Michiels 
zijn de achterstallige renten zodanig 
opgelopen, dat het kapitaal en de achterstallige 
renten tezamen 1.702 gulden 14 stuiver 
bedragen. 
 
De paters gaan een nieuwe regeling aan ten 
aanzien van de openstaande kapitalen: 
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1. Christiaen Michiels betaalt nu 52 gulden 14 
stuiver. 
 
2. Anthoon Michiels, gehuwd met Caecilia 
Simons, een van de kinderen van de gemelde 
Christiaen Michiels, neemt ter zijner laste en op 
zijn panden een kapitaal van 850 gulden aan 
5% jaarlijkse rente. 
 
Borgstellingen: 
 
a) Zijn huis, moeshof en weide, 5 grote roeden 
groot, gelegen te Hees. 
 
Reingenoten: naar de kerk Kerst Bruggen met 
de wederdeling, naar Maastricht Paulus Geurts 
ook met de wederdeling, naar de kempen de 
gemeene straat. Het perceel is belast met 4 
vaten rogge jaarlijkse erfpacht ten behoeve van 
de Kapellanen van Sint-Servaas en 1/3 deel van 
een kapoen met 4 oordjes cijns ten behoeve 
van het Kapittel van Sint Marten te Luik. 
 
b) 8 grote roeden weide gelegen op het 
Luijtenholt. 
 
Reingenoten: naar Maastricht dezelfde straat 
Luijtenholt, naar Rosmeer Paulus Jeurissen, 
naar de kempen Servaas Colson. 
 
c) 5 grote en 10 kleine roeden akkerland 
omtrent de Luijtenholt gelegen. 
 
Reingenoten: naar Hees Servaes Colson, naar 
Schaijenbosch Servaes Jan, op het hoofd naar 
Luijtenholt Frans Wouters. 
 
d) 7 grote en 10 kleine roeden akkerland, 
gelegen op de hoeve te Hees.  
 
Reingenoten: naar Hees Servaes Jans als winne, 
naar Veldwezelt Joannes Geurts, op het hoofd 
naar Kesselt Willem Geurts. 
 
3. Jan Nelissen, echtgenoot van Ida Michiels, 
een dochter van Christiaen Michiels, betaalt nu 
200 gulden voor de overige openstaande 
800 gulden. 
 
4. Joannes Michiels, gehuwd met Joanna Engels 
en Renier Michiels, gehuwd met Walburgis 



159 
 

Michiels, kinderen van Christiaen Michiels, 
nemen de resterende 600 gulden op zich als 
obligatie aan een jaarlijkse rente van 5%. 
 
Joannes Michiels en Renier Michiels 
hypothekeren beiden de volgende goederen: 
 
a) 4 grote roeden akkerland gelegen in het 
Broeck. 
 
Reingenoten: naar Schaijenbosch Tomas 
Nelissen, ter zijde naar Hees Frank Meertens, 
op het hoofd naar Veldwezelt Servaes Jans. 
 
b) 5 grote roeden land aan de grooten steen. 
 
Reingenoten: ter zijde naar Rosmeer Jan 
Heckeleers, ter zijde naar Veldwezelt Anthoon 
Colson, op het hoofd naar Hees Anthoon 
Michiels. 
 
c) 5 grote roeden land aan de Luijtenholt. 
 
Reingenoten: ter zijde naar Hees Willem 
Heckelers, ter zijde naar de kempen Frans 
Wouters, op het hoofd naar Rosmeer de 
Luijteholt. 
 
d) 4 grote roeden aan de omkeer. 
 
Reingenoten: ter zijde naar Hees Christiaen 
Geurts, ter zijde naar Veldwezelt Christiaen 
Judong, op het hoofd naar Kesselt Christiaen 
Geurts. 
 
e) 4 grote roeden land aan de souw. 
 
Reingenoten: ter zijde naar Hees Servaes Jans, 
ter zijde naar Maastricht Paulus Meijs, op het 
hoofd naar Kesselt Servaes Colson. 
 
Alle eerder genoemde panden hiervoor zijn te 
Hees gelegen. 
 
f) 5 grote roeden in het kesselder veld te 
Kesselt. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen Jan Kerkhofs van 
Kesselt, aan het hoofd naar Hees Thijs Moers. 
 
Speciale extra borgstellingen door Joannes 
Michiels apart: 
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a) 2 grote en 10 kleine roeden gelegen aan zijn 
huisweide achter de omloop van het dorp 
Lafelt. 
 
Reingenoten: naar Maastricht en Tongeren Jan 
Tans, naar de Steenstraat dezelfde Joannes 
Michiels. 
 
b) 3 grote roeden in het laeffelderveld of het 
zogenaamd cleen veldje aan de Steenstraat te 
Lafelt. 
 
Reingenoten: naar Tongeren Jan Thans, naar 
Maastricht Jan Nelissen, aan een hoofd de 
Steenstraat, aan het ander hoofd Jan Nelissen 
 
Getuigen: Leonard Heldebrand en Christiaen 
Damiaen Frederix. 
 

 
24/04/1773 om 
21u 

 
220v-
222v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. 
Ruijters op 23/03/1773 te Maastricht, waarbij 
 
Christiaen Judoigne, wonende te Hees en  
gehuwd met Maria Dirix 
 
700 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Gerardus Jacobi, op zijn eigen verzoek 
gedemitteerde kapitein van het regiment van 
wijlen de heer luitenant-generaal Van Lindman 
ten dienste van de Staat 
 
Borgstellingen: 
 
1) 2,5 grote roede gelegen op de 
Laafvelderberg te Hees. 
 
Reingenoten: naar Maastricht Servaas Janss, 
naar Vlijtingen Willem Meertens, naar Lafelt 
Houb. Dirix als win. 
 
2) 7,5 grote roede te Hees op het mopertinger 
wegje gelegen die daar doorgaat. 
 
Reingenoten: naar Luijte holt Claes Simons, 
naar Rosmeer Christiaan Moors, naar 
Schaijebos Servaes Colson. 
 
3) Anderhalf grote roede te Hees in de marijn. 
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Reingenoten: naar Schaijebos Nic. Peters, naar 
Hees Servaas Colson, naar Rosmeer Marten 
Michiels. 
 
4) 6 grote roeden te Hees in de marijn. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer de heer baron Van 
Stokkem, naar Veldwezelt Paulus Geurts als 
win, naar Schaijebos Willem Heckelers. 
 
5) 2 grote roeden te Hees in de marijn. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer Claes Dirix, naar 
Schaije bos Libert Judoigne, naar Veldwezelt 
Marcellus Geurts. 
 
6) 5 grote roeden te Hees achter Heij busch in 
het tommerveld. 
 
Reingenoten: naar Lafelt Jan Heckelers, naar 
Maastricht de religieuzen van het Heilig Graf te 
Maastricht, naar Rosmeer Jan Judoigne, naar 
Mopertingen Jeuris Henssen. 
 
7) 5 grote roeden te Hees in het tommerveld. 
 
Reingenoten: naar Hees en naar Schaije bos 
Houb Dirix de oude, naar Veldwezelt Servaas 
Janss, naar Rosmeer Lamb. Jeurissen. 
 
De laatste twee percelen had de comparant 
gekocht van Leonard Moers voor 700 gulden, 
waarvoor deze lening ter financiering 
dient. De akte van verkoop hiervan werd voor 
notaris A.M. Ruijters verleden op 06/03/1773. 
 
 
8) Zijn huis en hof met weide, schuren, 
stallingen en verdere toebehoren te Hees op de 
Strijker Straat, een half bunder groot. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Heckelers, ter 
andere zijde Paulus Geurts. 
 
Dit perceel is jaarlijks en erfelijk belast met 7 
vaten rogge en 29 gulden. 
 
Voor het overige staat hij met al zijn roerende 
en onroerende goederen waar dan ook borg, 
behalve de goederen uit de eventuele 
nalatenschap van zijn schoonouders. 
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Getuigen: J.G. Gillissen, advocaat, Hoog 
Drossaard van de landen van Oostenrijks 
Dalhem en schepen van Maastricht, en Jan 
Heuvels de oude, inwoner van Maastricht. 
 

 
28/04/1773 in 
de voormiddag 

 
223r-
224r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 09/12/1761 te Maastricht, 
waarbij 
 
Jeuris Jeurissen, meester-bakker te Maastricht, 
gehuwd met Catharina Pijl 
 
verkoopt aan 
 
Jeuris Cielen, wonende te Hees en gehuwd met 
Sibilla Kellens 
 
7 grote roeden akkerland te Hees aan het 
Cruijsken bij de trichter weg, waarvan 6 grote 
roeden belast zijn met 3 vaten rogge jaarlijkse 
erfpacht ten behoeve van de armen van 
Vlijtingen. Het perceel is enkel nog belast met 
de ordinaire schat. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Kesselt de 
watersouw, naar Hees Anth. Colson als win van 
het Rooms-Katholiek Weeshuis van 
Maastricht, ter andere zijde Frans Brugge als 
win, op het hoofd naar de trichter weg Paulus 
Geurts als win. 
  
De verkoper had dit perceel verkregen bij de 
verdeling van de vaste goederen van zijn wijlen 
ouders, verleden per akte van 06/06/1737 voor 
Bartel Cleuren, schepen te Hees. 
 
Prijs: 200 gulden en de last van de jaarlijkse 
erfpacht, lijkoop, 1 oord godshelder. 
 
Getuigen: Laurentius Maens en Joannes Van de 
Werelt, inwoners en burgers van Maastricht. 
 

 
28/04/1773 

 
224v-
225v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 02/03/1771 te Maastricht, 
waarbij 
 
Helena Raeds, wonende te Vlijtingen en 
weduwe van Peter Peters, en zoals krachtens 
testament voorzien tussen haar en haar 
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echtgenoot, opgemaakt voor notaris A.M. 
Ruijters op 05/03/1759 
 
verkoopt aan 
 
Jeuris Cielen, wonende te Hees en gehuwd met 
Sibilla Kellens 
 
3 grote roeden akkerland gelegen aan de 
Lippenberg te Vlijtingen. 
 
Reingenoten: naar Hees Hubert Kleuren, ter 
andere zijde Servaas Colson, op het hoofd naar 
Lafelt David Nelissen, op het ander hoofd naar 
Rosmeer Jan Hoho. 
 
Het perceel komt af van de verkoopster haar 
wijlen echtgenoot Peter Peters. 
 
Prijs: 33 gulden per grote roede, lijkoop een 
halve pattacon, godshelder 1 stuiver. De totale 
som bedraagt 101 gulden. De prijs wordt 
ingekort met 60 gulden, vanwege een eerder 
verleden belening op het perceel door de koper 
voor notaris A.M. Ruijters. 
 
De enige zoon van de verkoopster, ook Peter 
Peters geheten en gehuwd met Anna Willems is 
mee verschenen en staat samen met zijn 
moeder garant ingeval er enige calengiën, 
namaningen, aanspraken of recherchen zouden 
opduiken. 
 
Getuigen: A.J.J. Alberti, advocaat te Maastricht 
en de keizerlijke notaris J.A. Creusen. 
 

 
26/05/1773 

 
226r-
226v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
M.C. Lenarts op 30/03/1752 te Maastricht, 
waarbij 
 
Willem Beerts, wonende te Vlijtingen en in  
1ste huwelijk met Joanna Raedts 
 
1 jaar geleden heeft verkocht aan 
 
zijn aangetrouwde neef Paulus Castermans, 
wonende te Hees en gehuwd met Cornelia 
Reeckems 
 
1/3 part als hem 1ste comparant toegevallen is 
uit de ouderlijke vaste goederen van een groter 
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geheel van 11 grote roeden in het Heeser veld, 
ter plaatse het Noppeveldje genoemd. 
 
Reingenoten van het 1/3 part: ter eenre naar 
Rosmeer Joris Cielen met de wederdeling, ter 
andere zijde naar Hees Hubrecht Heckelers als 
winne, voorhoofd het voetpad of mestweghken 
leidende naar Vlijtingen, op het hoofd naar 
Mopertingen Leonard Moors. 
 
Prijs: 15 pattacons of 60 gulden. 
 
Het 1/3 deel is 3 grote en 13 en 1/3 kleine 
roeden groot. Het perceel is belast met 2 vaten 
rogge jaarlijks en erfelijk, te betalen aan de 
Kapellanen van de O.-L.-V. collegiale kerk te 
Maastricht, die de koper te zijner laste neemt. 
 
Getuigen: Wilhelmus de Witt, burger van 
Maastricht en Bartholomeus Salls, geboren te 
Veldwezelt. 
 

 
04/06/1773 in 
de voormiddag 

 
227r-
228v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 25/01/1772 te Maastricht, 
waarbij 
 
Wilh. Ploem, burger en meester-bakker te 
Maastricht en gehuwd met Maria Cornelia 
Vranken 
 
verkoopt aan 
 
Petrus Meijers, wonende te Mopertingen en 
gehuwd met Cornelia van Koesen 
 
10 grote en 13,5 kleine roeden akkerland, 
gelegen te Hees omtrent de windmolen, 
tegenwoordig slechts 9,5 grote roeden groot. 
 
Reingenoten: ter eenre de limieten van 
Rosmeer, ter andere zijde de erfgenamen van 
Willem Stevens, op het hoofd naar 
Mopertingen Caspar Bosch. 
 
Er loopt een karreweg (als servitude) doorheen 
het perceel. 
 
De verkoper had eerder het perceel verkregen 
bij proclamatie (openbare verkoop) op 
17/02/1753. 
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Prijs: 38 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 
5 stuiver godshelder. De totale som bedraagt 
361 gulden. 
 
Getuigen: Petrus Franc. baron De Bounam de 
Riecolt en de heer J.A. Creusen. 
 

 
19/06/1773 

 
229r-
231r 

 
Registratie schuldherschikking en aanpassing 
van schenking tot verkoop, verleden voor 
notaris A.M. Ruijters op 06/04/1773 te 
Maastricht. 
 
heer J.G. Gillissen, advocaat, Hoog Drossaard 
van de Landen van Oostenrijks Dalhem en 
schepen van Maastricht, hier optredend als 
advocaat van de heer licentiaat H. Galler, die 
voor het gerecht van Hees en Vlijtingen 
gevraagd hebben de terugbetaling van een 
openstaande obligatie van 800 gulden en de 
achterstallige onbetaalde renten, aangegaan op 
15/02/1648 en nu ten laste van Beatrix 
Hermans en Jan Nelissen.  
 
Het gerecht had gevonnist in 1771, waarbij 3/4 
van het geëiste kapitaal en de achterstallige 
renten dienden terugbetaald te worden door 
Leonard Moers, wonende te Hees en 
weduwnaar van Cornelia Hermans, en 
consoorden en door Beatrix Hermans, gehuwd 
met Jan Nelissen. 
 
H. Galler heeft afgesproken tevreden te zijn 
met een betaling van 700 gulden ter 
voldoening van het openstaand kapitaal en alle 
achterstallige renten. Leonard Moers gaat 
akkoord om het bedrag (700 gulden) te betalen 
en annuleert daarvoor zijn eerdere akte van 
schenking, die hij had laten verlijden op 
16/10/1771 voor notaris A.M. Ruijters ten 
voordele van Christiaen Judoin, wonende te 
Hees en bloedverwant van Leonard Moers. 
 
Christiaen Judoin verschijnt ook en is akkoord 
met de annulering van de voormalige 
schenking van een half bunder akkerland in 2 
percelen te Hees (en nog een perceel buiten 
Hees), te weten: 
 
1) 5 grote roeden in het tommerveld achter 
Heijbusch. 
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2) 5 grote roeden uit hetzelfde tommerveld 
omtrent het Lindepatje. 
 
3) 6 grote en 13 kleine roeden op de Hellen te 
Vlijtingen. 
 
De panden blijven echter in bezit van Christiaen 
Judoin (nu als aangekocht goed en niet als 
schenking), en hij betaalt eerstdaags 700 
gulden aan H. Galler voor deze percelen. 
 
Getuigen: Petrus Silvester, inwoner en burger 
van Maastricht en Peter Kruijer, inwoner van 
Maastricht. 
 

 
21/06/1773 

 
231v-
232v 

 
Nota in de marge: deze akte is verkeerdelijk 
ingeschreven en dient ingeschreven te worden 
in het gichtregister van Vlijtingen. De akte is 
volledig doorstreept. 
 
Het betreft registratie verkoopakte verleden 
voor de notarissen A.M. Ruijters en C. Otseling 
op 03/05/1773 te Maastricht, waarbij 
 
Catharina Nelissen, vroeger wonende te 
Kesselt, nu te Maastricht, weduwe van Laurens 
Thans en hebbende geen lijfserven 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Michiels, wonende te Lafelt en 
gehuwd met Joanna Engels 
 
11 grote roeden land genaamd het winhoff, 
gelegen bij het dorp en aan de omloop van 
Lafelt. 
 
Reingenoten: naar Hees Jan Thans als win, naar 
Lafelt Jan Nelissen, aan een hoofd de gemeen 
steege, naar Maastricht de witte vrouwen van 
Maastricht. 
 
Dit perceel komt af van haar wijlen ouders, 
Laur. Nelissen en Cath. Krouwels. 
 
Prijs: 51 gulden per grote roede, lijkoop, 5 
stuiver godshelder. De totale som bedraagt 561 
gulden. 
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Mocht het verkochte goed achteraf vernaderd 
worden, is afgesproken dat de koper het land in 
pacht mag blijven behouden. 
 

 
29/11/1773 in 
de voormiddag 

 
233r-
234r 

 
Registratie schenking onder levenden verleden 
voor notaris A.M. Ruijters op 18/10/1768 te 
Maastricht, waarbij 
 
Leonard Moers, wonende te Hees en 
weduwnaar zonder lijfserven van Sibilla van 
Sichem 
 
schenkt onder levenden aan 
 
Christiaen Judong, wonende te Hees en 
gehuwd met Maria Dirx 
 
1) al zijn roerende goederen en effecten, zijn 
beesten, kar, ploeg, eg, huisraad en alle 
verdere zaken die als roerend beschouwd 
kunnen worden. 
 
2) zijn huis en hof met stallingen, schuren en 
andere toebehoren, gelegen te Hees op de 
Streijker straet, een half bunder groot. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen Jan Heckelers, ter 
andere zijde de heer baron de Selijs de Sanson. 
 
Het perceel is belast met 7 vaten rogge, 
jaarlijks en erfelijk, en met 29 gulden jaarlijkse 
rente ten behoeve van de erfgenamen van 
sieur Bosch. 
 
3) 3 grote roeden akkerland gelegen te 
Rosmeer op de weeroot. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Hees de 
weduwe van Servaes Jans, ter zijde van 
Mopertingen Willem Hentjens. 
 
4) De schenker doet afstand van al zijn 
gepachte en halfscheijt (=halfpacht) landerijen 
om met toestemming van de eigenaars het 
door Christian Judong te laten bewerken. 
 
De voorwaarde van de schenking: 
 
1) Christian Judong dient de schenker in zijn 
huis levenslang van kost, drank en logies te 
voorzien in dezelfde mate als hij nu leeft. 
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2) Als de schenker sterft, dient Christiaen 
Judong de schenker zijn begrafenis te betalen.  
 
3) De schenker verlangt van hem bij leven 
jaarlijks een som van 30 gulden te ontvangen. 
 
4) Christian Judong dient de schenker zijn 2 
percelen land van een halve bunder jaarlijks 
van 6 karren mest te voorzien en het bezaaien. 
Het zaaigoed betaalt Leonard Moers zelf. Het 
betreft 5 grote roeden in het tommerveld en 5 
grote roeden ook in het tommerveld, achter 
Heijbusch gelegen. De vruchten zijn voor het 
profijt van Leonard Moers. Christiaen Judong 
dient voor hem te oogsten.  
 
Getuigen: Lamb. Saint en Joannes 
Schillecamers, inwoners en burgers van 
Maastricht. 
 

 
04/12/1773 in 
de namiddag 

 
234r-
235v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 01/12/1773 te Maastricht, 
waarbij 
 
Bartholomeus Tunckers, meester velbereijder, 
inwoner en burger te Maastricht, partij 
vormende voor zijn nicht Barbara Wevels, enig 
kind van wijlen Michael Wevels en van Anna 
Maria Tunckers, 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Hoho, wonende te Hees en gehuwd 
met Elisabeth Jorissen 
 
6 grote en 8 kleine roeden weide, gelegen te 
Hees omtrent de winckelgaar. 
 
Reingenoten: naar Kesselt de souw, naar 
Vlijtingen Anth. Colson, naar Eijgenbilzen 
Paulus Castermans, naar Maastricht Paulus 
Gerrits als win. 
 
Het pand was aan zijn zus, Anna Maria 
Tunckers, toegevallen bij akte van verdeling 
van de ouderlijke goederen en met het 
afsterven van haar echtgenoot Michael Wevels 
aan de dochter (in naakt eigendom) 
toegevallen. 
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Anna Maria Tunckers verschijnt mede en heeft 
afstand van het vruchtgebruik gedaan ten 
voordele van haar enige dochter. 
 
Prijs: 58 gulden per grote roede. De totale som 
bedraagt 371 gulden 4 stuiver die nu aan de 
verkoopster betaald worden tezamen met de 
afgesproken lijkoop van 15 gulden 8 stuiver en 
5 stuiver godshelder. 
 
getuigen: Joannes Heuvels de oude en Joannes 
Heuvels de jonge, vader en zoon en inwoners 
van Maastricht. 
 

 
04/12/1773 in 
de namiddag 

 
236r-
237r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 03/05/1773 te Maastricht, 
waarbij 
 
Petrus Withofs, wonende te Eigenbilzen en 
gehuwd met Gertruijd Brugge 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Hoho, wonende te Hees en gehuwd 
met Elisabetha Jorissen 
 
1/4 part die de verkoper uxorio nomine is 
hebbende in zijn schoonouderlijk huis, hof met 
stallingen en verdere toebehoren, gelegen te 
Hees in de noppe straat, 3 grote en 7 kleine 
roeden groot. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen de zogenaamde 
koolhoff, naar Veldwezelt Joannes Hoho (de 
koper) met de wederdeling. 
 
Prijs: 24 gulden 15 stuiver en 1/4 part in de last 
van 100 gulden kapitaal ten behoeve van de 
heer Keijser, burger te Maastricht, die op het 
huis rust. Geen lijkoop en 5 stuiver godshelder. 
 
getuigen: J.A. Creusen en Balthus Freijns, 
wonende te Reijmerstok. 
 

 
08/12/1773 in 
de voormiddag 

 
237v-
238v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Adamus Matth. Gudi op 12/09/1773 te 
Maastricht, waarbij 
 
Anthoon Colson, wonende te Hees en gehuwd 
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met Sibilla Loijens 
 
verkoopt aan 
 
zijn zoon, Gesbertus Colson, wonende te Hees 
en gehuwd met Ida Geurts   
 
de volgende percelen: 
 
1) 11 grote roeden land gelegen in het 
houverveld omtrent de grooten steen. 
 
Reingenoten: naar Schaeden bosch Cornelis 
Machiels, op het hoofd naar Kesselt Thomas 
Jeurissen, ter eenre naar Hees Geurt Geurts. 
 
2) 10 grote roeden gelegen in het winkelveld. 
 
Reingenoten: naar Kesselt de limieten, op het 
ander hoofd naar Veldwezelt Hendrick 
Hegtermans, naar Maastricht het Kapittel van 
Sint-Servaas. 
 
3) 7 grote en 10 kleine roeden land gelegen in 
het winkelveld aan de Eeselen pael. 
 
Reingenoten: naar Maastricht Ludovicus Dircks, 
het ander hoofd naar Vlijtingen het klooster 
der Bonifanten (=Bonnefanten) te Maastricht, 
naar Kesselt de limieten. 
 
4) 4 grote roeden in de wolsen gelegen. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Hees het 
klooster van de bonifanten, op het ander hoofd 
naar de Jeker de H. Geest. 
 
5) 3 grote roeden uit een geheel van 11 grote 
roeden. 
 
Reingenoten: ter zijde naar Schaden bosch de 
wederdeling, ter andere zijde naar Kesselt 
Servaes Colson. 
 
Prijs: 1.050 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver 
godshelder. De prijs wordt ingekort met 
700 gulden in de overname van een reeds 
uitstaande obligatie die op de eerste twee 
percelen geaffecteerd staan en ten behoeve 
van kanunnik Cruts, die de koper tot zijner laste 
neemt en waarvan de jaarlijkse rente 4% 
bedraagt. 
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Getuigen: Nicolaes Gudi en J.T. Saroler. 
 

 
01/02/1774 in 
de voormiddag 

 
239r-
241r 

 
Registratie assignatie vruchtgebruik verleden 
voor notaris P. Frederix op 31/01/1774 te 
Maastricht, waarbij 
 
Anna Elisabeth Nolmans, burger en  
koopvrouw van Maastricht, gehuwd met 
Godefridus Philippens, sedert enige jaren bij de 
Alexianen als imbeciel geconfineerd zijnde 
 
wenst haar zoon Joannes Godefridus 
Philippens, 13 jaar bij de afgeschafte 
Jezuïetenorde geweest, maar nog niet 
geordineerd tot de priesterlijk waardigheid,  
 
te helpen aan een klerikale titel en zorgt voor 
een jaarlijks inkomen voor haar zoon zoals de 
synodale statuten vereisen. Vanwege de 
geestelijke toestand van haar echtgenoot, 
heeft ze toestemming gevraagd en gekregen op 
28/01/1774 van het Brabants Hooggerecht te 
Maastricht om het vruchtgebruik van enkele 
vaste goederen hiervoor te assigneren. 
 
Het inkomen wordt gehaald uit de volgende 
goederen: 
 
1) Een huis met aanhorige hof gelegen te Wijk, 
ressort van Maastricht, aan de wal uitkomende 
op het straatje daarnaast met drie nieuwe 
huisjes daarbij gesitueerd, tezamen 
opbrengende 32 pattacons of 128 gulden. 
 
2) Een bunder akkerland gelegen buiten de 
Wijcker Poord aan het langh water onder de 
jurisdictie van Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre zijde N. Nolmans, ter 
andere zijde de heren van Sint-Servaas. Dit 
brengt jaarlijk 50 gulden op. 
 
3) Een half bunder akkerland gelegen op de 
Lippenbergh te Hees. 
 
Reingenoten: naar Hees de erfgenamen Em. 
Crux, naar Vlijtingen de weduwe B. Moers. 
 
4) 6 grote roeden akkerland te Hees omtrent 
het Heeser water. 
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Reingenoten: naar Maastricht juffr. Albrichs, 
ter andere zijde Jan Heckelers als winne, 
voorhoofd naar Veldwezelt de sauw. 
 
Deze laatste twee stukken brengen jaarlijks 30 
gulden op. 
 
De totale jaarlijkse opbrengst van de 
voormelde vaste goederen bedraagt 208 
gulden.  
 
Getuigen: Christiaen Damiaen Frederix en Paul 
Joseph Taher. 
 

 
16/02/1774 in 
de voormiddag 

 
241v-
243r 

 
Registratie terugbetaling obligatie verleden 
voor notaris H. Hupkens op 26/05/1773 te 
Maastricht en met permissie van de bisschop 
en Prins van Luik de dato 13/05/1773, waarbij 
 
Adam Stallenbergh, burger en meester-bakker 
te Maastricht 
 
zich een lopende obligatie van 500 gulden laat 
terugbetalen door  
 
Joannes Heckelers, wonende te Hees en 
gehuwd met Gertruijd Caanen. 
 
Hij had zelf het vruchtgebruik en zijn kinderen 
het naakte eigendom op die obligatie van 500 
gulden, nagelaten door zijn tante Anna Harlang, 
weduwe van kapitein Carel van Tattenbagh. De 
obligatie werd verleden voor notaris A.M. 
Ruijters op 06/05/1762 en dezelfde dag gegicht 
te Hees en stond ten laste van Joannes 
Heckelers. Het testament van de tante was 
opengevallen op 28/10/1772.  
 
Nu de terugbetaling gebeurd is, zijn de 
goederen van Joannes Heckelers hierdoor 
ontgicht en van de hypotheek ontdaan. De 500 
gulden wenste hij voor zijn zaak en voor de 
educatie van zijn kinderen te gebruiken. 
 
Getuigen: Martinus Crets, burger van 
Maastricht, en Justus Schneitter, bode van de 
borgemeester van Maastricht. 
 

   



173 
 

27/02/1774 243r-
244v 

Registratie tochtafstand en verkoopakte 
verleden voor notaris H. Hupkens op 
27/02/1774 te Maastricht, waarbij 
 
Petronella Kerkhofs, weduwe van  
Guilielmus Hermans, burger van Maastricht, 
 
op 26/03/1773 een huis gekocht had met 
aanhorige grutterije annex klein huisje en hof 
op de Boschstraat, makende het oordhuis van 
het Breulingstraatje. 
 
Reingenoten: naar de Bospoorde Matthias 
Soiron, van achteren de Reijschoole van  
Maastricht. 
 
Prijs: 7.600 gulden. 
 
Dit huis werd gekocht ten behoeve van haar 
kinderen, waarvan enkel de eerste drie mee 
verschijnen: 
 
1. Servatius Hermans, meerderjarig 
2. Matthias Hermans, meerderjarig 
3. Joannes Hermans, meerderjarig 
4. Franciscus Hermans, tegenwoordig in Rome 
5. Ludovicus Hermans, minderjarig 
6. Wilhelmus Hermans, minderjarig 
 
Om aan de gemelde koopprijs te voldoen 
verkoopt de weduwe nu namens haar kinderen 
aan 
 
Joannes Heckelers, wonende te Hees en 
gehuwd met Gertrudis Caenen 
 
22 grote roeden te Hees in de Braekmael. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer Joannes Cielen, op 
het hoofd naar Hees Servatius Jans, naar 
Veldwezelt Servatius Colson. 
 
Prijs: 40 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 
een half kopstuk godshelder. De totale som 
bedraagt 880 gulden. 
 
De weduwe heeft voor de verkoop afstand van 
het vruchtgebruik gedaan ten voordele van de 
3 aanwezig zonen, die de ook afwezige en de 
minderjarige broers vertegenwoordigen. 
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Getuigen: Wilhelmus Meijsters, wonende te 
Eigenbilzen en Willem Niesthoven, geboren te 
Lanaken. 
 

 
28/03/1774 

 
244v-
246r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris H. 
Hupkens op 28/03/1774 te Maastricht, waarbij 
 
Nicolaus Dirix, wonende te Hees en gehuwd 
met Elisabeth Nelissen 
 
600 gulden aan 4% rente leent van 
 
F.J. Van der Vreeken, licentiaat in de rechten en 
schepen van het Luiks Hooggerecht te 
Maastricht, als rentmeester van het Gasthuis 
van Sint-Servaas te Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Zijn winning of woonhuis met aanhorige 
weide, moeshof te Hees in de Noppestraat, drie 
grote en 3 kleine roeden groot, zijnde 1/3 deel 
van 9 grote en 10 kleine roeden. 
 
Reingenoten: naar Lafelt Hubert Moors, naar 
Vlijtingen Servaes Colson, naar de Noppestraat 
Petrus en Houb Dirix met de wederdeling. 
 
Dit perceel werd ingekocht op 10/10/1698 
door zijn grootvader, Hubert Dirix, per akte 
verleden voor notaris H.M. Schaapen. Na diens 
dood is dit zijn vader Lodewik Dirix als 1/3 deel 
toegevallen en na diens afsterven aan hem 
comparant als enig kind en erfgenaam. 
 
2) 6 grote roeden land gelegen op de kleine 
Hesselderweg of Eeselepad. 
 
Reingenoten: naar Maastricht de heer 
landcommandeur, naar Hees Jan Sieben, op het 
hoofd naar Vlijtingen Antonius Colson. 
 
Dit perceel werd gekocht door zijn vader per 
akte verleden voor notaris Caris op 23/12/1736 
en op 13/01/1737 voor meier en laten van het 
Sint-Martenshof binnen Hees gegicht. 
 
3) 8 grote roeden land gelegen boven de marijn 
in het Bolckensveld. 
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Reingenoten: naar Veldwezelt Christianus 
Judogne, naar Hees het Rooms-Katholiek 
Weeshuis en meer anderen, naar Rosmeer 
Willem Heckelers als winne, naar Schaijenbosh 
Michael Daemen. 
 
De comparant zijn vader had dit perceel in 2 
keer gekocht van het Gasthuis van Sint-Servaas 
per akte van 22/01/1736 en 30/11/1739, 
telkens verleden voor notaris G. Caris en op 
13/12/1739 gegicht te Hees. 
 
4) 4 grote en 10 kleine roeden weide, gelegen 
in den Dael. 
 
Reingenoten: naar Lafelt de omloop van het 
dorp, naar Vlijtingen Joannes Nelissen met de 
wederdeling. 
 
Dit perceel komt af van zijn schoonouders en 
hem uxorio nomine toegevallen bij akte van 
scheiding en deling. Dit perceel is belast met 35 
stuiver jaarlijks ten behoeve van de Scholasterij 
van Sint-Servaas. 
 
De vermelde goederen zijn enkel nog belast 
met 1/3 van 4 vaten erfpacht, 1/3 van zes 
kapoenen en in 1 stuiver cijns, staande op zijn 
woonhuis en 200 gulden (kapitaal) ten behoeve 
van de Armentafel van de Sint-Jacobsparochie 
van Maastricht. Met de nu aangegane lening 
van 600 gulden verplicht hij zich ertoe om het 
kapitaal van 200 gulden terugbetalen aan de 
Armentafel. 
 
Getuigen: Simon van Zegenbroek en Henr. 
Schellings. 
 

 
05/04/1774 

 
246v-
247v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 07/03/1755 te Maastricht, 
waarbij 
 
Jan Reeckhems, geboren te Hees, 
meerderjarige jongman en ruiter in het 
regiment van de heer Prins van Berckevelt in 
garnizoen te Leeuwarden 
 
verkoopt aan 
 
Paulus Meijssen, wonende te Hees en 
meerderjarige jongman, gepensioneerde 
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ruiter van hetzelfde regiment 
 
2 grote roeden akkerland in het winckelveld te 
Hees. 
 
Reingenoten: naar Hees Christiaen Machiels, 
naar Maastricht Claes Wijn, raijemaker te Hees, 
naar Kesselt de weg op Maastricht, naar Gellik 
de Zouw. 
 
Het perceel komt af van de verkoper wijlen zijn 
ouders, Vaes Reekhems en Agnes Henssen, en 
hem toegevallen bij akte van partagie, verleden 
voor de pastoor van Vlijtingen circa vijf jaar 
geleden. 
 
Prijs: 60 gulden, lijkoop, 2 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: J.C. Ruijters, notaris te Maastricht en 
Casper Gratias, inwoner en burger van 
Maastricht. 
 

 
06/04/1774 

 
247v-
248v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris P. 
Frederix op 06/04/1774 te Maastricht, waarbij 
 
Andries Geurts, wonende te Hees en gehuwd 
met Caecilia Jeurissen 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
Ida Sistermans, weduwe van Christ. Rochs, 
inwoonster en burger te Maastricht. 
 
Het geld dient samen met eigen geld ter 
financiering van de terugbetaling, samen met 
anderen, van een obligatie van 1.200 gulden, 
die stond ten behoeve van de heer 
borgemeester De Loneux en nu van diens 
erfgenamen. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Een huis, moeshof en weide, 15 grote 
roeden groot, gelegen te Hees. 
 
Reingenoten: ter eenre Giel Daemen, ter 
andere zijde de Trigter straat. 
 
2) 5 grote roeden akkerland aan de grooten 
steen te Hees. 
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Reingenoten: naar Kesselt Antoon Colson, naar 
Veldwezelt Vaes Colson, naar Eigenbilzen Jan 
Cielen, naar Hees Willem Heckelers. 
 
Dit perceel werd door de opnemer gekocht van 
de heer Joannes Lambertus Coenegracht per 
akte van 05/12/1772 voor notaris A.M. Ruijters. 
 
Getuigen: Philip Jacob Frederix en Gijsbert 
Thijs. 
 

 
25/05/1774 
 

 
249r-
250r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Th. D. Janssens op 29/05/1760 te Maastricht, 
waarbij 
 
Hendrik Roscamps, Wijn Mercken van 
Vlijtingen, gehuwd met Maria Roscamps en 
Mechtildis Roscamps, bejaarde jonge dochter 
 
verkopen aan 
 
hun broer Gerit Roscamps 
 
hun aandeel in het ouderlijk huis, afkomende 
van Gerit Roscamps en Mechtelt Marrees, hun 
wijlen vader en (nog levende) moeder, groot 1 
grote roede in het dorp van Hees. 
 
Reingenoten: naar Maastricht ter 
winckelengaar Liben Daems, ter andere zijde 
naar Lafelt uit het voetpadt. 
 
Daarnaast verkopen ze ook aan hun broer het 
volgende: 
 
5 grote roeden met nog 3,5 roeden erfpacht, 
waarvoor Gerit na de dood van hun moeder 
aan elk van zijn zussen en broer 4 grote roeden 
zal geven en 10 gulden zal uitbetalen voor de 
meubelen die zich in het ouderlijk huis 
bevinden, behalve indien het huis door oorlog 
geplunderd zou worden. 
 
De moeder mag haar leven lang in het huis 
blijven wonen, net als de dochter Mechtildis 
zolang ze niet getrouwd is. 
 
Getuigen: Michel Janssen en Marie Nijs. 
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25/05/1774 250r-
251r 

Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 23/02/1762 te Maastricht, 
waarbij 
 
Gilis Roox, wonende te Veldwezelt en gehuwd 
met Maria Hensen 
 
verkoopt aan 
 
Gerard Roscamps, wonende te Hees en 
gehuwd met Cath. Janssen 
 
4 grote roeden akkerland te Hees in de 
Braeckmar aan de Braeckmarerweg. 
 
Reingenoten: aan een hoofd en aan een lange 
zijde Houb Dirix als win, aan het ander hoofd 
de weduwe van Gerard Roscamps (moeder van 
koper). 
 
Het perceel is Gilis Roox uxorio nomine 
toegevallen uit de nalatenschap van zijn 
wijlen schoonouders, Jan Hensen en Cornelia 
Dirix. 
 
Prijs: 40 gulden per grote roede, lijkoop, 
godshelder 1 stuiver. 
 
Getuigen: Jan Hend. van Heur en Wilh. Craheij, 
inwoners en burgers van Maastricht. 
 

 
11/07/1774 

 
251r-
252v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris 
J.N.H. De Bruijn op 07/07/1774 in Maastricht, 
waarbij 
 
Cornelia van Coosen, inwoonster van 
Hamelsdorp, Luiks territoir, en weduwe van 
Pieter Meijers van Mopertingen 
 
200 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Mechteld Theunissen, inwoonster van 
Maastricht. 
 
Borgstelling: 
 
10 grote en 13 kleine roeden akkerland gelegen 
te Hees omtrent de windmolen. Het perceel 
meet tegenwoordig slecht 9,5 grote roeden. 
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Het perceel werd ingekocht door haar wijlen 
echtgenoot van een zekere Wilhelmus Ploum, 
burger en meester-bakker van Maastricht voor 
een som van 361 gulden, per akte verleden 
voor notaris A.M. Ruijters op 25/01/1772 en 
destijds ongegicht. Ze heeft het laten gichten 
op 04/06/1773 te Hees. 
 
Reingenoten: de limieten van Rosmeer, ter 
andere zijde de erfgenamen van Willem 
Stevens, op het hoofd naar Mopertingen 
Casper Bosch. 
 
Getuigen: Joannes Caff, meester-brouwer en 
burger van Maastricht en Petrus Bosch, 
entrepreneur en burger van Maastricht. 
 

 
13/07/1774 

 
252v-
254r 

 
Registratie akte reservatie vast inkomen 
verleden voor pastoor P. Wagemans op 
14/07/1773 op het Begijnhof te Tongeren met 
 
enerzijds P. Wagemans, pastoor van het 
Begijnhof te Tongeren en de eerw. overste 
Maria Anna Vandermaesen, Margarita 
Josephin. de Vaes, Anna Gertrudis de Germeau, 
Maria Cat. Boux, mede meesteressen 
(begijnen) 
 
en anderzijds Michael Damen en Maria 
Heckeleers met hun dochter Anna M. Daemen. 
 
De laatsten hebben de overste verzocht hun 
dochter te mogen plaatsen tussen de begijnen 
op het Begijnhof te Tongeren om het geestelijk 
leven als begijn te kunnen opnemen. 
 
De ouders beloven de dochter te onderhouden 
zolang ze in het Begijnhof verblijft en haar via 
de volgende vaste goederen het volgende 
inkomen te reserveren. 
 
1) 15 grote roeden boomgaard, beplant met 
fruitbomen gelegen te Hees. 
 
Reingenoten: naar de kerk Paulus Puijkens, ter 
zijde naar Maastricht Servaes Jans, op het 
hoofd naar Scaijenbosch de weg uit Hees naar 
Maastricht. 
 
De boomgaard brengt jaarlijks in grashuur als in 
genoten fruit de som van 71 gulden op. 
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2) 8 grote roeden laborabel land te Hees in de 
marijne. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Hees Claes 
Dirix, naar Rosmeer Willem Heckeleers, ter 
zijde naar Maastricht Libert Judon. 
 
Dit perceel brengt jaarlijks minimum 4 luikse 
pattacons op. 
 
3) 8,5 grote roeden land te Hees. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Veldwezelt de 
weg gaande uit Hees naar Schadebos, ter zijde 
naar Hees Christiaen Geurts als winne van het 
Kapittel van Sint-Servaas, op het ander hoofd 
naar Rosmeer Jan Heckelers als winne van de 
Katholieke Wezen van Maastricht, ter andere 
zijde naar de windmolen Nilis Loijen als winne. 
 
De opgesomde panden zijn voor de plaats van 
de dochter in het begijnhof gehypothekeerd 
voor een bedrag van 60 gulden jaarlijks, mocht 
het kindsgedeelte niet voldoende zijn, indien 
de dochter nog begijn is bij de dood van de 
ouders en zij voor haar levensonderhoud 
beroep zou moeten doen op de infirmerie van 
het begijnhof zelf. 
 
Getuigen: M. Lucia Vandermaesen en Maria 
Oda Jouvent, begijntjes. 
 

 
31/07/1774 

 
254r-
255r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 26/07/1774 te Maastricht, 
waarbij 
 
Joannes Hoho, wonende te Hees en gehuwd 
met Elisabeth Jorissen 
 
verkoopt aan 
 
Gijsbertus Colson, wonende te Hees en 
gehuwd met Ida Gerrarts 
 
6 grote en 8 kleine roeden weide, gelegen te 
Hees omtrent de Winckelgaar. 
 
Reingenoten: naar Kesselt de Zouw, naar 
Vlijtingen Antoon Colson, naar Eigenbilzen 
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Paulus Castermans, naar Maastricht Paulus 
Gerrarts als win. 
 
De verkoper had dit perceel gekocht per akte 
van 01/12/1773 voor notaris A.M. Ruijters en 
op 04/12/1773 gegicht te Hees. 
 
Prijs: 395 gulden 19 stuiver 2 oord. Het betreft 
dezelfde prijs als de verkoper had betaald op 
01/12/1773. Een ouden plaquet als godshelder 
wordt tevens afgerekend. 
 
Getuigen: Joannes Craheij en Lambert Saint, 
inwoners en burgers van Maastricht. 
 

 
05/08/1774 

 
255r-
256r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
S. Withofs ten huize van Jan Moors te 
Eigenbilzen op 01/07/1774, waarbij 
 
Caspar Belboom, wonende te 's-Gravenvoeren 
in de Landen van Limburg en Overmaas en 
gehuwd met Catharina Engels 
 
verkopen aan 
 
Lemmen Jeurissen, wonende te Hees en 
gehuwd met Catharina Elias 
 
5,5 grote roeden land te Hees. 
 
Reingenoten: naar Hees Nuel Daenen van 
Rosmeer, naar Mopertingen Leonard Galgers 
van Hees. 
 
Het perceel is enkel belast met de kleine cijns. 
 
Prijs: 50 gulden per grote roede, halve lijkoop 
en 5 stuiver godshelder. De totale som 
bedraagt 289 gulden. 
 
De verkoop betreft een publieke veiling per 
opbod, de dag ervoor plaatsgevonden ten huize 
van Jan Moors naast de kerk te Eigenbilzen met 
Lemmen Jeurissen als hoogstbiedende. 
 
Getuigen: Jan Moors en Franciscus Swennen. 
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10/12/1774 256r-
258r 

Registratie verkoopakte en obligatie verleden 
voor notaris A.M. Ruijters op 09/12/1774 te 
Maastricht, waarbij 
 
Petrus Nivar, inwoner en burger van Maastricht 
en gehuwd met Elisabeth Bauduin 
 
verkoopt aan 
 
Joris Henssen, wonende te Hees 
 
een half bunder land te Hees boven de grooten 
steen. 
 
Reingenoten: naar Kesselt en naar Hees het 
Kapittel van Sint-Servaas, naar Schaije Bos 
Renier Michiels, naar Rosmeer Houbricht 
Moers. 
 
Prijs: 400 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver 
godshelder. 
 
De prijs wordt omgezet in een obligatie ten 
gunste van de verkoper en ten laste van de 
koper aan een jaarlijkse rente van 4%. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Het verkochte stuk land. 
 
2) Zijn woonhuis met moeshof, weide en 
verdere toebehoren te Hees in de 
Winkelestraat, 17 grote roeden groot, jaarlijks 
en erfelijk belast met 19 vaten rogge ten 
behoeve van diverse crediteurs. 
 
Reingenoten: naar Kesselt Anth. Colson, naar 
Mopertingen Jan Peters. 
 
3) 7 grote roeden weide bij het voornoemde 
huis en hof gelegen naar de kant van 
Maastricht. 
 
4) 3 grote en 5 kleine roeden land aan het 
Heeserwater gelegen. 
 
Reingenoten: naar Hees Gilis Roox met de 
wederdeling. 
 
5) 3 grote roeden land in het Brakmael gelegen. 
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Reingenoten: naar Hees de weduwe Jorissen, 
naar Mopertingen Houb. Dirx. 
 
6) 4 grote roeden land in het Laeffelder-velt te 
Hees. 
 
Reingenoten: naar Kesselt Jan Simons, naar 
Lafelt Jan Nelissen. 
 
Getuigen: Lamb. Steijns en Christiaen Thijssen, 
inwoners van Maastricht. 
 

 
11/01/1775 

 
258r-
259r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 07/01/1775 te Maastricht, 
waarbij 
 
Wilhelm Ploum, meester-bakker te Maastricht 
en gehuwd met Maria Cornelia Vranken 
 
verkoopt aan 
 
Jan Peters (Pieters), wonende te Hees en 
gehuwd met Margareta Janss 
 
18 grote en 4 kleine roeden akkerland te Hees 
in het winkelveldje. 
 
Reingenoten: naar Hees de religieuzen van het 
Heilig Graf te Maastricht, naar Maastricht Cilis 
Geurts als win, naar Lafelt Meerten Moers. 
 
Prijs: 48 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 
5 stuiver godshelder. De totale som bedraagt 
873 gulden 12 stuiver. 
 
Getuigen: W.A.J. Moers, licentiaat in de 
rechten en J.W. Vromen, notarisklerk. 
 

 
11/01/1775 

 
259r-
260v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. 
Ruijters op 07/01/1775 te Maastricht, waarbij 
 
Jan Peters, wonende te Hees en gehuwd met 
Margareta Janss 
 
100 pattacons of 400 gulden aan 4% rente 
leent van 
 
de weledele heer licentiaat Franciscus Joannes 
Van der Vreken, schepen van Maastricht, als 
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rentmeester van het Gasthuis van Sint-
Servaas. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 18 grote roeden akkerland te Hees in het 
winkelveldje gelegen, die hij vandaag koopt en 
voor A.M. Ruijters zal laten verlijden en voor 
welke aankoop deze lening dient. 
 
Reingenoten: naar Hees de religieuzen van het 
Heilig Graf te Maastricht, naar Maastricht Cilis 
Geurts als win, naar Lafelt Meerten Moers. 
 
2) 9 grote roeden land op de Tommerenweg 
gelegen. 
 
Reingenoten: naar Veldwezelt dezelfde weg, 
naar Eigenbilzen de Kruisheren van Maastricht. 
 
3) 9 grote roeden op de Mopertingerweg 
gelegen gaande daar door de limieten van Hees 
en Rosmeer. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer het klooster van 
Hocht, naar Veldwezelt de heren van Sint-
Servaas. 
 
Voor het overige is de koper niet verder belast 
dan met 1/4 aandeel in een obligatie van 350 
gulden ten behoeve van de representanten van 
wijlen de heer oud-schepen Lenssens. 
 
Getuigen: J.W. Vromen, notarisklerk en Henric 
Schellings, inwoner van Maastricht. 
 

 
07/03/1775 

 
260v-
261v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
P. Frederix op 18/02/1775 te Maastricht, 
waarbij 
 
de heer H.A. Gauthier, licentiaat in de rechten, 
advocaat en schepen van Maastricht, gehuwd 
met Anna Elisabeth Barbara Graven 
 
verkoopt aan 
 
Dirk Janssen, wonende te Hees en 
meerderjarige jongman 
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7 grote roeden, tegenwoordig metende slechts 
6 grote roeden akkerland, gelegen te Hees op 
de houf. 
 
Reingenoten: naar Kesselt de heren van Sint-
Servaas, naar Hees Joannes Belbroukx, naar 
Maastricht de heer Tiquet. 
 
Prijs: 55 gulden per grote roede, een stuiver 
per gulden conditiegeld, 6 oord godshelder. De 
totale som bedraagt 330 gulden. Het 
conditiegeld bedraagt 16 gulden 10 stuiver. 
 
280 gulden wordt vandaag afgerekend. Het 
conditiegeld was al reeds betaald. De overige 
50 gulden wordt na de komende oogst betaald. 
 
Getuigen: Philip Jacob Frederix en Jan Daenen. 
 

 
24/04/1775 

 
261v-
262v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Corn. Thielen op 11/12/1758 te Maastricht, 
waarbij 
 
H.J. Van der Maesen, oud-borgemeester en 
commissaris-instructeur van Maastricht, als 
speciaal gevolmachtigde voor de heer J. 
Swinnen, nu wonende tot Baxer onder Tour 
 
verkoopt aan 
 
Johan Cielen, wonende te Hees en gehuwd met 
Anna Vanderweijer 
 
2 grote roeden akkerland te Hees in de Maanen 
aan de grooten steen. 
 
Reingenoten: naar Maastricht Herman Geurs, 
naar Rosmeer Leonar Moers, aan het hoofd Jan 
Dirix, naar Schaderbos en naar Hees Antoon 
Colson. 
 
Prijs: 50 gulden, lijkoop, 1 stuiver godshelder. 
 
De koper dient de pacht die op Sint-Andries 
1758 net vervallen is, op zich te nemen. 
 
Getuigen: H.M. Nijpels, secretaris van 
Mechelen-aan-de-Maas en Hubertus Francken, 
burger van Maastricht. 
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24/04/1775 

 
262v-
263v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 09/01/1764 te Maastricht, 
waarbij 
 
Antoon Steijns, wonende te Vlijtingen en 
gehuwd met Cecilia Reijnders 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Cielen, wonende te Hees en gehuwd 
met Anna Van de Wijer 
 
3 grote roeden akkerland gelegen in het 
noppeveld te Hees, gaande daar door de 
zogenaamde mesweg. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen Houb. Dirx, naar 
Hees de kinderen van Peter Cielen, op het 
hoofdeinde naar Mopertingen en naar Lafelt 
Houb Dirx. 
 
De verkoper heeft dit perceel uxorio nomine 
circa 6 jaar geleden gekregen van zijn 
echtgenote haar wijlen vaderlijke oom, 
Nicolaes Reijnders volgens akte voor mij 
notaris, A.M. Ruijters, verleden. 
 
Pris: 50 gulden per grote roede, lijkoop, 2 oord 
godshelder. De totale som bedraagt 150 
gulden. De koper heeft reeds 30 gulden betaald 
drie weken geleden. De overige 120 gulden 
worden nu afgerekend. 
 
Getuigen: Isac Beauregard en Bartel Dolli, 
inwoners van Maastricht. 
 

 
23/07/1775 

 
263v-
264v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 25/01/1772 te Maastricht, 
waarbij 
 
Wilh. Ploum, burger en meester-bakker te 
Maastricht, gehuwd met Maria Cornelia 
Vrancken 
 
verkoopt aan 
 
Petrus Meijers, wonende te Mopertingen en 
gehuwd met Cornelia van Koesen 
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10 grote en 13,5 kleine roeden akkerland, 
gelegen te Hees omtrent de windmolen, 
tegenwoordig slechts 9,5 grote roeden groot. 
 
Reingenoten: ter eenre de limieten van 
Rosmeer, ter andere zijde de erfgenamen van 
Willem Stevens, op het hoofd naar 
Mopertingen Gaspar Bosch. 
 
De verkoper had dit perceel eerder op een 
openbare verkoop voor het gerecht van Hees 
gekocht en laten gichten op 17/02/1753. 
 
Prijs: 38 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 
5 stuiver godshelder. De totale som bedraagt 
361 gulden.  
 
Mocht vanwege de minmaat achteraf toch de 
extra roeden gevonden worden, hoeft de koper 
niets bij te betalen, vanwege het feit ook dat er 
een karweg door het perceel loopt. 
 
Getuigen: Petrus Franc. baron De Bonnam de 
Richolt en J.A. Creusen. 
 

 
05/09/1775 

 
264v-
266r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. 
Ruijters op 04/09/1775 te Maastricht, waarbij 
 
Joannes du Plissis, wonende te Maastricht en 
gehuwd met Mechteld Moers 
 
300 gulden aan 5% rente leent van 
 
A.M.J. Bernard als eerw. moeder en overste 
van het klooster het Dal van Josephat te 
Maastricht of ook Beijaert genaamd. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 6 grote roeden akkerland gelegen achter 
Bosschen-hove in het Tommerveld te Hees. 
 
Reingenoten: naar Maastricht Christiaen Geurts 
als win, ter andere zijde Servaes Colson,  op het 
hoofd naar Hees Willem Heckelers als win. 
 
2) 3,5 grote roede gelegen achter de Staberg te 
Rosmeer. 
 
Reingenoten: ter zijde naar Rosmeer Renier 
Theunissen, ter andere zijde naar Veldwezelt 
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Laurens Meusenbeek. 
 
3) 2,5 grote roede gelegen in het Heeserveld 
omtrent de brakmaelsweg. 
 
Reingenoten: naar Hees Christ. Moers, ter 
andere zijde Joris Jorissen. 
 
4) 10 grote roeden te Hees in de Brakmael. 
 
Reingenoten: naar Maastricht het vermelde 
Brakmaal, ter zijde naar Mopertingen de 
voornoemde Joannes du Plissis. 
 
5) Zijn huis met stallingen, moeshof, weide met 
bomen beplant en verdere toebehoren, drie 
grote roeden groot te Hees op de Strijkerstraet. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer Joannes 
Reekheims met de wederdeling, naar 
Maastricht Servaes Janss. 
 
De percelen zijn enkel nog belast met een 
kapitaal van 200 gulden ten behoeve van 
Joannes Coenen, burger van Maastricht. Met 
de huidige lening zal hij deze obligatie vandaag 
of morgen terugbetalen. 
 
Getuigen: Leonardus Lenaerts en P. Bauduin, 
notarisklerk. 
 

 
23/11/1775 

 
266r-
267r 

 
Registratie schenking onder levenden verleden 
voor notaris Guil. Caris op 17/09/1757 te 
Maastricht, waarbij 
 
Hendrick Moors, wonende te Hees en gehuwd 
met Maria Reijnders 
 
schenken aan 
 
hun enige en meerderjarige zoon, Hubertus 
Moors 
 
het ouderlijk huis en hof, ongeveer 5,5 grote 
roeden groot, gelegen te Hees, met de pacht en 
halfscheijtlanden (=halfpachtlanden) daarbij 
inbegrepen en ook de bijenkarren, mochten 
zich die zich daar nog bevinden wanneer zijn 
ouders sterven. 
 
Voorwaarden van de schenking: 
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1. De dochters Aldegonde, Nelle en Christina 
Moors mogen zolang ze maagd en ongetrouwd 
zijn vrijelijk in het ouderlijk huis blijven wonen.  
 
2. Hubertus Moors dient aan zijn vijf zussen 
een stuk akkerland te laten volgen, te weten 
vijf grote roeden gelegen in het Tommerveld te 
Hees. 
 
3. Aan zijn 3 ongetrouwde zussen dient hij 2 
stukken akkerland te geven: 
 
a) 2,5 grote roeden gelegen in het Rosmerveld 
 
b) 2,5 grote roeden gelegen in het zogenaamde 
Hoverveld te Hees. 
 
4. De langstlevende ouder reserveert het volle 
eigendom voor zich van 7 grote roeden land 
gelegen te Hees omtrent de grooten steen en 6 
grote roeden land daaromtrent gelegen. 
 
5. Hubertus Moors belooft zijn ouders hun 
leven lang bij te staan in de labeur. 
 
Getuigen: Nicolaes Duijsens, wonende te Vilt, 
ressort van de heerlijkheid Berg en 
Bartholomeus Sals, geboren te Veldwezelt. 
 

 
30/11/1775 

 
267v-
268v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
P. Frederix op 28/10/1775 te Maastricht, 
waarbij 
 
Philip Straetmans, wonende te Kesselt en 
gehuwd met Maria Vandewijer 
 
verkopen aan  
 
Martinus Moers, inwoner van Hees en gehuwd 
met Maria Nelissen 
 
4 grote roeden akkerland te Hees in het 
Winckelveld. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Paulus Geurts 
als winne, naar Maastricht en naar Vlijtingen 
het klooster van de Bonnefanten van 
Maastricht. 
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Prijs: 50 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 
5 stuiver godshelder. De totale som bedraagt 
200 gulden en de koper is de verkoper ook 
verplicht een nieuwe bierton te (laten) maken. 
 
De prijs wordt met 100 gulden ingekort voor de 
eerdere belening tussen de koper en verkoper 
betreffende dit perceel en verleden voor 
notaris P. Frederix op 12/01/1765. 
 
De zwager van de verkoper, Leonard 
Vandewijer verschijnt ook, die afstand doet van 
de tocht op dit perceel waar hij levenslang 
recht op had. 
 
Getuigen: Philip Jacob Frederix en meester 
Joannes Dejong. 
 

 
01/02/1776 

 
268v-
269v 

 
Registratie obligatie neergelegd door de 
erfgenamen van Engelbertus L’Herminot en 
verleden voor notaris A.M. Ruijters op 
07/05/1749 te Maastricht, waarbij 
 
Dirick Gilissen, wonende te Heugem en 
gehuwd met Barbara Cillen 
 
100 gulden aan 5% rente lenen van  
 
Engelbertus L'Herminot, burger en meester-
goudsmid te Maastricht, gehuwd met Marg. 
Keuten. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 5 grote roeden akkerland gelegen in het 
Rosmervelt. 
 
Reingenoten: naar Lafelt het Lindepatje, naar 
Rosmeer... 
 
2) 3 grote roeden akkerland gelegen in de Dael 
te Hees. 
 
Het perceel is belast met een vat rogge. 
 
3) Het kindsgedeelte van de comparant 
waarvan hij reeds de naakte eigendom van 
bezit, namelijk: 
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a) 1/4 deel in 2 bunders land in het 
Heughemervelt, in een stuk gelegen op de 
Pauwers Drees aan het Broeck. 
 
b) 1/4 deel in 1 bunder te Eckelrade in 
verschillende percelen gelegen. 
 
Getuigen: Henricus Strengeleers, burger van 
Maastricht en Arnoldus Feltman, constabel in 
de compagnie van de heer generaal 
Gelapbeeck, in garnizoen te Maastricht. 
 

 
22/06/1776 

 
269v-
270v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
H. Hupkens op 21/06/1776 te Maastricht, 
waarbij 
 
Joannes Hauben, bejaard jongman en wonende 
in de stad Hasselt 
 
verkoopt aan 
 
Nicolaus Rutten, burger en brouwer binnen 
Maastricht, gehuwd met Catharina Klocker 
 
de twee volgende percelen land, namelijk: 
 
1) 14 grote en 10 kleine roeden te Hees, in 
labeur bij Gerardus Geurts. 
 
Reingenoten: naar Hees Lambertus Jorissen en 
Jan Heckelers, voorhoofd naar Rosmeer 
Andreas Geurts, naar Mopertingen B. Cielen. 
 
2) 6 grote roeden ongeveer uit een groter 
geheel van een half bunder gelegen bij het 
afdalen van St. Petersberg onder de jurisdictie 
van St. Peter (=Sint-Pieter bij Maastricht), in 
gebruik van Cornelia Biesmans, nu hare 
kinderen. Dit perceel is deels gardeland, deels 
akkerland. Per grote roede is het perceel belast 
met 1 oord cijns. 
 
Reingenoten: boven de zogenaamden keijser, 
onder N. Ijsermans en aan twee zijden de 
glacije. 
 
Het tweede perceel wordt verkocht voor 240 
gulden zonder juiste meting van de 
oppervlakte. Het eerste perceel kost 40 gulden 
per grote roede, zonder lijkoop, 10 stuiver 
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godshelder. De totale som voor de beide 
percelen bedraagt 820 gulden. 
 
Speciaal beding:  
 
De verkoper heeft de gewoonte om jaarlijks 2 
keer vier à vijf dagen in de stad Maastricht te 
verblijven. Hij bedingt het recht dat de koper 
hem levenslang twee keer per jaar 4 à 5 dagen 
telkens van eten en logies voorziet. 
 
Getuigen: Hend. Willem Hachtman en Matthias 
Moenen, beide inwoners van Maastricht. 
 

 
21/08/1776 

 
270v-
271v 

 
Registratie verkoopakte ten gevolge van 
publieke veiling, verleden voor notaris J.W. 
Roemers te Maastricht, waarbij 
 
De ene partij als verkopers: 
 
1. Carel Clemens Roemers, licentiaat in beide 
rechten en advocaat binnen Maastricht, zich 
sterk makende voor de eerw. moeder, 
discreten en andere religieuzen van het Heilig 
Graf te Maastricht 
 
2. Egidius Christianus Raets als cessionaris van  
 
a) Dionijsius, Henricus en Petrus Nijpels  
b) Matthijs Gullekens en Reijnier Bronckorst, 
volgens akte verleden voor notaris Ruijters op 
15/05/1776 
 
en ter andere zijde als koper: 
 
Wijnandus Cielen, wonende te Hees en 
gehuwd met Beatrix Machiels. 
 
De eerste comparanten hebben verschillende 
percelen te Hees en Vlijtingen laten veilen op 
15/07/1776 ten huize van ontvanger Jacquier 
te Veldwezelt.  
 
Wijnandus Cielen was de hoogstbiedende voor 
een perceel land van 14 grote roeden, gelegen 
in het winhof achter hees in het Hoppeveltje 
(=Noppeveltje). 
 
Reingenoten: naar Hees de heren van Sint-
Servaas, naar Mopertingen het gerecht van 
Hees, naar Vlijtingen de erfgenamen Pieter 
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Diricks. Het perceel is enkel belast met de 
ordinaire schattingen en tiende. 
 
Prijs: 51 gulden per grote roede. De totale prijs 
bedraagt 714 gulden, lijkoop 1 stuiver per 
gulden en aldus in totaal 749 gulden 14 stuiver. 
 
Getuigen: J.F. Habets, procureur te Maastricht 
en Jan Hendrik Coninx, burger en koopman te 
Maastricht. 
 

 
21/08/1776 

 
271v-
272v 

 
Registratie overdracht perceel verleden voor 
notaris J.W. Roemers op 20/08/1776 te 
Maastricht, waarbij  
 
Wijnandus Cielen, wonende te Hees 
 
vandaag 14 grote roeden akkerland heeft 
ingekocht (zie vorige gicht voor de 
reingenoten) gelegen in de Winhof achter Hees 
in het Hoppeveldje (=Noppeveldje).  
 
Voor een half bunder (10 grote roeden) aan 
geld is de koop gefinancierd door de vader van 
Wijnandus Cielen, namelijk Jeuris Cielen, 
gehuwd met Sijbilla Kellens. 
 
De afspraak is dat Wijnandus Cielen van de 
gekochte 14 grote roeden een half bunder of 
10 grote roeden afstapt en afmeet naar de kant 
van Hees en overdraagt aan zijn ouders. 
 
Getuigen: J.F. Habets, procureur te Maastricht 
en Nicolaes van Herff, sergeant onder het korps 
mineurs, in garnizoen te Maastricht. 
 

 
21/08/1776 

 
272r-
273v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris 
M.F.A. Vaessen op 20/08/1776 te Maastricht, 
waarbij 
 
Joris Celen, gehuwd met Sibilla Kellens en 
Wijnandus Celen, gehuwd met Beatrix Michiels, 
beiden wonende te Hees  
 
450 gulden aan 4% rente lenen van 
 
Joannes Dominicus Kerens en Hieronimus 
Paulus Kerens, de eerste scholaster en 
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kanunnik van de O.-L.-V.-kerk van Maastricht 
en de 2de wereldse priester. 
 
Het geld dient ter financiering van de aankoop 
van het perceel van 14 grote roeden, gekocht 
door Wijnandus Celen als hoogsbiedende per 
publiek opbod (zie gicht infra). Het perceel ligt 
te Hees in het Noppeveld. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Lafelt de 
waterzouwe, naar Hees het Kapittel van Sint-
Servaas, op het hoofd naar Schaijenbosch het 
gelucht van Hees, op de zijde naar Vlijtingen 
Paulus Colson. 
 
Borgstellingen: 
 
Gezamelijk (Joris en Wijnandus): 
 
1) Het aangekochte perceel (10 grote roeden 
zijn afgestaan aan Joris Celen; 4 grote roeden 
blijven eigendom van zijn zoon Wijnandus, zie 
gicht infra). 
 
extra borgstellingen van Wijnandus Celen: 
 
2) 4 grote roeden akkerland gelegen aan het 
Heserwater. 
 
Reingenoten: naar Kesselt de Maastrigterweg, 
naar Hees de paters Predikheren, op het hoofd 
naar Schaijenbosch de waterzouw. 
 
3) 3 grote en 10 kleine roeden akkerland 
gelegen in het Strijkensveld te Hees. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar de windmolen 
de limieten van Rosmeer, ter zijde naar 
Mopertingen het Kapittel van Sint-Servaas. 
 
extra borgstellingen van Joris Celen: 
 
4) 7 grote roeden akkerland te Vlijtingen in het 
Riempsterdal. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Tongeren 
Hubert Cleuren, naar de Steenstraat en naar 
Maastricht Jan Verjans als winne, naar 
Vlijtingen de weduwe Brassine. 
 
5) 5 grote roeden akkerland te Vlijtingen aan de 
koetsweg gelegen. 
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Reingenoten: naar Hees Leonard Loijens, ter 
andere zijde de rector van het Sint 
Bartholomeus autaer in de Sint-Servaaskerk, 
naar Rosmeer de voornoemde koetsweg. 
 
Getuigen: Wilhelmus Paulissen en Joannes 
Scholts, inwoner en burger te Maastricht. 
 

 
22/11/1776 

 
273v-
275r 

 
Registratie verkoopakte ten gevolge van 
publieke verkoop, verleden voor notaris J.W. 
Roemers op 19/11/1776 te Maastricht. 
 
Carel Clemens Roemers, schepen van het Luiks 
Hooggerecht te Maastricht en advocaat te 
Maastricht, partij vormende voor de overste en 
discrete religieuzen van het klooster van het 
Heilig Graf te Maastricht en Aegidius 
Christianus Raedts, burger en meester-brouwer 
te Maastricht als cessionaris van Dionisius 
Henricus en Petrus Nijpels en van Matthijs 
Gulickers en van Renier Bronckhorst, blijkens 
akte van cessie de dato 15/05/1776 voor 
notaris Ruijters 
 
hebben verschillende percelen publiek laten 
verkopen op 17/10/1776 te huize van Hendrick 
Hennuws te Kesselt. De percelen waren 
gelegen te Vlijtingen en Hees. 
 
Drie percelen zijn als hoogstbiedende verkocht 
aan 
 
Gerardus Jacobi, luitenant-kolonel ten dienst 
van de Staat der Verenigde Nederlanden. 
 
Perceel 1: 
 
12 grote roeden te Hees op de kesselderweg. 
 
Reingenoten: naar Maastricht de Armen van 
Sint Lambricht, naar Hees het Land van het 
Sint-Jorisaltaar, naar Kesselt Jan Pieters, naar 
Schaerdenbosch de heren Kapellanen van O.-L.-
V., thans onder de ploeg van Nicolaes Pieters. 
 
Prijs: 47 gulden per grote roede. 
 
Perceel 2: 
 
14 grote roeden land te Hees op het Lindepat. 
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Reingenoten: naar Rosmeer de Grote Heilige 
Geest, naar Hees Jan Cielen, ter andere zijde 
het Lindenpad, naar Veldwezelt de heren van 
Sint-Servaas. Het perceel is belast met een oord 
cijns per roede ten behoeve van het Sint-
Martenhof. Het is thans onder de ploeg van  
Anthoon Machiels. 
 
Prijs: 44 gulden per grote roede. 
 
Perceel 3: 
 
16 grote roeden land te Hees in het Balkervelt 
onder de grooten steen. 
 
Reingenoten: naar Maastricht de heren van 
Sint-Servaas, naar Kesselt Jan Heckelers, naar 
Veldwezelt de heren van Sint-Servaas, naar 
Schaerenbosch N. L'Herminotte, thans onder de 
ploeg van Nicolaes Pieters. 
 
Prijs: 45 gulden 10 stuiver per grote roede. 
 
Lijkoop 1 gulden per stuiver. De totale som 
bedraagt 2.003 gulden 8 stuiver. 
 
Getuigen: J.F. Habets, procureur van Maastricht 
en Nicolaus Cruts, priester en beneficiant van 
de collegiale Rijkskerk van Sint-Servaas. 
 
Aangehechte goedkeuring voor notaris J.W. 
Roemers van de religieuzen van het Heilig Graf 
de dato 20/11/1776, getekend door de priorin 
M.C. Bauduin, onderpriorin M.C. Mensens, 
Marie Emanuel Gillis, M.M. De Ravenstein, 
Maria Rosa P. L'Herminotte, M.J. Haenen, 
procuratores M.A. Schoenmaeckers. 
 

 
25/01/1777 

 
275r-
277r 

 
Registratie verkoopakte ten gevolge van een 
publieke verkoop, verleden voor notaris J.C. 
Roemers op 21/01/1777 te Maastricht. 
 
Carel Clemens Roemers, schepen van het Luiks 
Hooggerecht te Maastricht en advocaat te 
Maastricht, partij vormende voor de overste en 
discrete religieuzen van het klooster van het 
Heilig Graf te Maastricht en Sr. Aegidius 
Christianus Raedts, burger en meester-brouwer 
te Maastricht als cessionaris van Dionisius 
Henricus en Petrus Nijpels en van Matthijs 
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Gulickers en van Renier Bronckhorst, blijkens 
akte van cessie de dato 15/05/1776 voor 
notaris Ruijters 
 
hebben verschillende percelen gelegen in Hees 
publiek laten verkopen op 17/10/1776 te huize 
van Hendrick Hennuus te Kesselt.  
 
De volgende drie percelen worden aan de 
hoogstbiedende, Christiaen Judoigne, inwoner 
van Hees verkocht. 
 
Perceel 1: 
 
2 grote en 7,5 kleine roeden land gelegen in de 
Dal achter het winhoff. 
 
Reingenoten: naar Lafelt Renier Machiels, naar 
Vlijtingen Joannes Simons van Vlijtingen, naar 
Maastricht de watersoeije. 
 
Prijs: 45 gulden 10 stuiver per grote roede. 
 
Perceel 2: 
 
8 grote roeden gelegen in het Trigter veltje, 
bezaaid met wintergerst. 
 
Reingenoten: naar Maastricht Andries 
Huijsmans, naar Rosmeer Willem Moers. 
 
Prijs: 34 gulden 10 stuiver per grote roede. 
 
 
Perceel 3: 
 
3,5 grote roeden gelegen omtrent de grooten 
steen, bezaaid met koren. 
 
Reingenoten: naar Hees Renier Machiels als 
winne, naar Kesselt de heren van Sint-Servaas, 
naar Maastricht Hubert Dirix, naar 
Schaerenbosch Kerst Bruggen als winne. 
 
Prijs: 43 gulden per grote roede. 
 
De totale som voor het geheel met een lijkoop 
van 1 stuiver per betaalde gulden bedraagt 561 
gulden 5 stuiver 1 oord. 
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Getuigen: Jacobus Proppen, inwoner van 's-
Gravenvoeren en J.F. Habets, procureur van 
Maastricht. 
 
Aangehecht de volmachten: 
 
De religieuzen van het Heilig Graf geven 
volmacht aan advocaat C.C. Roemers. 
 
Matthijs Gulicker als momber van zijn 
echtgenote Cornelia Nijpels. 
Renier Bronckhorst als momber van zijn 
echtgenote Maria Agnes Nijpels. 
 

 
11/03/1777 

 
277r-
278v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
H.W. Crahaij op 10/03/1777 te Maastricht, 
waarbij 
 
Cornelia van Coosen, weduwe van Pieter 
Meijers, inwoonster van Hamelsdorp 
 
verkoopt aan 
 
Mechtildis Theunissen, inwoonster van 
Maastricht 
 
9,5 grote roeden akkerland te Hees omtrent de 
windmolen. 
 
Reingenoten: ter eenre de limieten van 
Rosmeer, ter andere zijde de erfgenamen van 
Willem Stevens, op het hoofd naar 
Mopertingen Casper Bosch. 
 
Het perceel was door haar wijlen echtgenoot, 
Pieter Meijers, gekocht van Wilhelmus Ploem, 
burger en meester-bakker binnen Maastricht, 
bij akte van verkoop de dato 25/01/1772 voor 
notaris A.M. Ruijters. 
 
Het perceel wordt verkocht met de schare 
daarop staande. 
 
Prijs: 345 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver 
godshelder. 
 
Het land is onbelast, behalve met 2 obligaties 
ter waarde van 300 gulden tezamen en beide 
ten behoeve van de koopster. De eerste 
obligatie van 200 gulden dateerde van 
07/07/1774 en was verleden voor notaris 
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J.N.H. De Bruijn en de 11/07/1774 gegicht te 
Hees. De tweede obligatie van 100 gulden 
dateerde van 21/04/1776 en was voor dezelfde 
notaris De Bruijn verleden. Bij deze koop 
worden beide obligaties terugbetaald. [de 
koopster betaalt dus 300 gulden minder dan de 
afgesproken koopprijs]. 
 
Speciaal beding: 
 
De verkoopster behoudt het recht om het 
perceel binnen het jaar terug te kopen voor 
dezelfde som en een betaling van 4% rente op 
de koopprijs. Nadien vervalt dit recht. 
 
Getuigen: Joannes Franciscus Franssen, 
kapellaan van Sint-Servaas en Hubertus Bingen, 
burger en brandewijnstoker te Maastricht. 
 

 
09/09/1777 

 
278v-
279v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Joannes Laur. Vermin op 09/09/1777 te 
Maastricht, waarbij 
 
Anthoon Verjans, wonende te Rosmeer en 
gehuwd met Maria Franssen 
 
verkoopt aan 
 
Matthijs Verjans, wonende te Vlijtingen en 
gehuwd met Helena Kellens 
 
2 grote roeden akkerland uit een groter perceel 
van 9 grote roeden gelegen in het heserveld. 
 
Reingenoten: ter eenre de paters Predikheren 
van Maastricht, ter andere zijde Jan Judogne 
als pachter, naar Veldwezelt de tommerweg. 
 
Het perceel komt af van de verkoper zijn 
schoonbroer, Gijs Verjans. 
 
Prijs: 120 gulden, lijkoop, 1 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Lambert Simenon en Jan Bams, 
beiden wonende te Vlijtingen. 
 

 
13/10/1777 

 
279v-
281r 

 
Registratie schenking onder levenden, 
verleden voor notaris A.M. Ruijters op 
18/10/1768 te Maastricht, waarbij 
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Leonard Moers, wonende te Hees en 
weduwnaar zonder lijfserven van Sibilla Van 
Sichen 
 
schenkt aan 
 
Christiaen Judong, wonende te Hees en 
gehuwd met Maria Dirx 
 
1) al zijn roerende goederen en effecten, vee, 
kar, ploeg, eg, huisraad en dergelijke 
 
2) zijn huis en hof met stallingen, schuren en 
verdere toebehoren, gelegen te Hees op de 
Streijkerstraat, een halve bunder groot. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen Jan Heckelers, ter 
andere zijde de heer baron Selijs de Tanson. 
 
Het perceel is belast met 7 vaten rogge jaarlijks 
en erfelijk en met 29 gulden jaarlijkse rente ten 
behoeve van de erfgenamen van wijlen sieur 
Bosch. 
 
3) 3 grote roeden akkerland te Rosmeer op de 
weeroot. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Hees de 
weduwe van wijlen Servaes Janss, ter zijde naar 
Mopertingen Willem Hentjens. 
 
4) zijn pacht- en halfscheidslanderijen om met 
toestemming van de eigenaars het onder de 
ploeg van Christiaen Judong te brengen. 
 
 
Voorwaarden schenking: 
 
1. De schenker krijgt levenslang kost en logies 
van Christian Judong. 
 
2. Christian Judong betaalt de begrafenis van 
de schenker. 
 
3. De schenker krijgt levenslang een jaarlijkse 
rente van 30 gulden. 
 
4. Jaarlijks bemest Christian Judong de akkeren 
met 6 karren mest en bezaait de halve bunder 
in 2 percelen te Hees die de schenker nog bezit, 
te weten vijf grote roeden in het Tommereveld 
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en vijf grote roeden achter Heijbusch. Christian 
Judong dient de percelen ook te oogsten en de 
schenker geniet van de vruchten. De schenker 
zorgt bij leven wel voor het zaaigoed. 
 
Getuigen: Lambertus Saint en Joannes 
Schillecamers, inwoners en burgers van 
Maastricht. 
 

 
15/10/1777 

 
281v-
285r 

 
Registratie extract uit het gichtregister van 
Vlijtingen van 15/10/1777 met ingebedde 
obligatie verleden voor notaris H. Hupkens op 
14/10/1777 te Maastricht, waarbij 
 
secretaris H.M. Nijpels, als gevolmachtigde 
voor de weduwe De Paix, geboren De 
Groutaers en sprekende voor haar 
meerderjarige kinderen, per volmacht via akte 
van 01/10/177 voor notaris G. Dorjo te Luik, 
 
bekennende 4.000 gulden aan 3% jaarlijkse 
rente verschuldigd te zijn aan 
 
de erfgenamen en representanten van Charle 
Frederick Glaude, baron De Matha, in zijn leven 
kolonel ten dienste van Haar 
Hoogmogendheden. 
 
Dit blijkt uit een chirographaire obligatie de 
dato 22/04/1768, dewelke omgezet en 
verdergezet wordt in een obligatie voor een 
notaris verleden ter grotere rechtszekerheid. 
 
De obligatie staat ten behoeve van Anna Maria 
Eleonora, barones De Matha als erfgename 
voor de levenstocht, en van de 
gemeenschappelijke kinderen van Jerosme 
baron De Dopff, verwerkt met Francoise, 
barones De Matha als erfgenamen voor de 
naakte eigendom van de obligatie 
 
De laatste jaarlijkse rente met vervaldag 4 
maart is intussen betaald geworden. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 20 bunder land gelegen te Keer. 
 
2) 8,5 bunder te Vlijtingen. 
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Getuigen: Christianus Coenegracht en Joannes 
Bijleveld, beiden burgers van Maastricht. 
 
Aangehecht de Luikse volmacht met meer 
(familiale) details: 
 
Op 1 oktober 1777 verschijnt notaris Guill. 
Dorjo ten huize van Anne Catherine de 
Groutaers, douairière van raadsheer De Paix en 
haar meerderjarige kinderen, gelegen binnen 
de immuniteiten van de collegiale kerk van 
Saint-Paul te Luik.  
 
Haar meerderjarige kinderen: 
 
1. Hubert de Paix, kanunnik van het Kapittel 
van Sint-Pieter, voor zichzelf als partij 
vormende voor de heer baron De Mouffarts, 
zijn schoonbroer. 
 
2. Jerosme de Paix, kapitein in dienst van Haar 
hoogmogendheden. 
 
3. Godefroid de Paix. 
 
4. Therese de Paix. 
 
Allen geven volmacht aan hun zaakgelastigde, 
H.M. Nijpels, die ook secretaris van Mechelen-
aan-de-Maas is en griffier van het leenhof van 
Sint-Servaas te Maastricht, om de onderhandse 
obligatie van 4.000 gulden om te zetten naar 
een obligatie verleden voor een notaris. 
 

 
21/10/1777 

 
285r-
287r 

 
Registratie verkoopakte ten gevolge van 
publieke verkoop, verleden voor notaris J.W. 
Roemers op 19/11/1776 te Maastricht. 
 
Carel Clemens Roemers, schepen van het Luiks 
Hooggerecht te Maastricht en advocaat te 
Maastricht, partij vormende voor de overste en 
discrete religieuzen van het klooster van het 
Heilig Graf te Maastricht en Aegidius 
Christianus Raedts, burger en meester-brouwer 
te Maastricht als cessionaris van Dionisius 
Henricus en Petrus Nijpels en van Matthijs 
Gulickers en van Renier Bronckhorst, blijkens 
akte van cessie de dato 15/05/1776 voor 
notaris Ruijters 
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hebben verschillende percelen gelegen in Hees 
publiek laten verkopen op 17/10/1776 te huize 
van Hendrick Hennuus te Kesselt.  
 
De volgende vier percelen worden aan de 
hoogstbiedende, de eerwaarde heer Nicolaus 
Cruts, priester en beneficiant van de collegiale 
kerk van Sint-Servaas verkocht. 
 
Perceel 1:  
 
19,5 grote roeden te Hees onder de kleenen 
kesselder weg gelegen. 
 
Reingenoten: naar Hees het armenland van de 
Grote Heilige Geest, naar Maastricht de heren 
van Sint-Servaas, naar Vlijtingen de religieuzen 
van Maagdendries, naar Kesselt de 
Bloemendaelse.  
 
Het perceel is belast met cijns ten behoeve van 
het Sint-Martenshof en is nu onder de ploeg 
van Christiaen Judoigne van Hees. 
 
Prijs: 48 gulden per grote roede. 
 
Perceel 2: 
 
9 grote roeden te Hees op de Tomberwegh of 
velt. 
 
Reingenoten: naar Hees het Gasthuis van Sint-
Servaas te Maastricht, naar de Tombe Joannes 
Pieters, naar Rosmeer Hend. Daemen als 
winne, thans onder de ploeg van Christ. 
Judoigne. 
 
Prijs: 45 gulden per grote roede. 
 
Perceel 3: 
 
6 grote roeden, bezaaid met tarwe en gelegen 
te Hees in de marien of Hulentaire veltje. 
 
Reingenoten: naar Maastricht Matthijs 
Bruggen, naar Hees de Kartuizers van Luik, naar 
Rosmeer dezelfde, ter andere zijde Joannes 
Delbruck, thans onder de ploeg van Christiaen 
Judoigne. 
 
Prijs: 43 gulden per grote roede. 
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Perceel 4: 
 
10 grote roeden bezaaid met koren, ook 
gelegen in voorgemeld marie (=marijn) of 
heulentaire veltje. 
 
Reingenoten: naar Kesselt de heren van O.-L.-
V., naar Veldwezelt dezelfde, naar Hees de 
erfgenamen Haenen, naar Rosmeer Servaes 
Colson als winne, thans onder de ploeg van 
Christ. Judoigne. 
 
De lijkoop bedraagt 1 stuiver per betaalde 
gulden. Het totaal voor de 4 percelen bedraagt 
2.167 gulden 4 stuiver. De percelen zijn enkel 
belast met de ordinaire schattingen en tiende. 
 
Getuigen: J.F. Habets, procureur van Maastricht 
en Gerardus Jacobi, luitenant-kolonel ten 
dienst van de Verenigde Nederlanden. 
 
Aangehecht de ratificatie van de zusters van 
het klooster der kanunnikessen van het Heilig 
Graf van Maastricht, de dato 20/11/1776. 
 

 
21/10/1777 

 
287v-
290r 

 
Registratie schuldherschikking verleden voor 
notaris Petrus Christiaens van Tongeren op 
15/10/1777, ten huize van Hubertus Petrus 
Jansen in de ridderstraet te Tongeren, waarbij 
 
ter eenre zijde Nicolaus Cruts, beneficiant van 
de Sint-Servaaskerk te Maastricht 
 
en ter andere zijde 
 
Hubertus Petrus Jansen, licentiaat in de 
rechten en hoge officier van Tongeren 
 
verklaren dat de 1ste comparant 3 obligaties te 
zijner laste heeft en ten gunste staan van de 
2de comparant. Zij vervangen die door 1 
gecombineerde obligatie. 
 
De eerste obligatie had een jaarlijks te betalen 
rente van 12 gulden en was verleden voor 
notaris Ruijters te Maastricht op 20/08/1772.  
De tweede obligatie had 30 gulden jaarlijkse 
rente en was verleden voor notaris Dawans te 
Tongeren op 20/07/1773. De derde obligatie 
had 48 gulden jaarlijkse rente en betrof een 
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chirographaire (=onderhandse) obligatie van 
20/09/1776. 
 
De vervangende obligatie betreft een kapitaal 
van 3.000 gulden aan 90 gulden (3%) jaarlijkse 
rente, elk jaar te betalen op 20 september. 
 
Borgstellingen: 
 
34,5 grote roeden in vier percelen te Hees, 
door de heer Cruts gekocht per akte van 
19/11/1776 voor notaris Roemers. 
 
a) 19,5 grote roeden aan de kleijnen kesselder 
wegh. 
 
Reingenoten: naar Hees het armenland van de 
Heilige Geest, naar Maastricht de heren van 
Sint-Servaas, naar Vlijtingen de religieuzen van 
de Maegdendries van Maastricht, naar Kesselt 
de bloemendaelse en cijnsplichtig aan het Sint-
Martenshof. 
 
b) 9 grote roeden te Hees op de Tomberwegh 
of velt. 
 
Reingenoten: naar Hees het Gasthuis van Sint-
Servaas te Maastricht, naar de Tombe Joannes 
Pieters, naar Rosmeer Henrie Daemen als 
winne. 
 
c) 6 grote roeden te Hees in de marien of 
Hulentaire veltje. 
 
Reingenoten: naar Maastricht Matthijs 
Bruggen, naar Hees de Kartuizers van Luik, naar 
Rosmeer dezelfde, ter andere zijde Joannes 
Delbruck. 
 
d) 10 grote roeden ook gelegen in voorgemeld 
heulentaire veltje. 
 
Reingenoten: naar Kesselt de heren van O.-L.-V. 
van Maastricht, naar Veldwezelt dezelfde, naar 
Hees de erfgenamen Haenen van Maastricht, 
naar Rosmeer Servaes Colson als wenne. 
 
Getuigen: Magriet Jouwen en Gerardus 
Robijns. 
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01/12/1777 290r-
291v 

Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
H. Hupkens op 30/11/1777 te Maastricht, 
waarbij 
 
Franciscus Bruggen, wonende te Hees en 
gehuwd met Elisabeth Printen, en zijn neef 
Petrus Withofs, wonende te Eigenbilzen en 
gehuwd met Gertruijd Bruggen 
 
verkopen aan 
 
Joannes Hoho, inwoner van Hees en gehuwd 
met Elisabeth Jorissen 
 
de twee volgende braakliggende percelen land 
te Hees. 
 
Perceel 1: 
 
2 grote roeden van de 1ste verkoper, gelegen 
in de marine. 
 
Reingenoten: naar Schaadenbosch Willem 
Hekkelers als winne, ter zijde naar Rosmeer de 
Grauwzusters van Maastricht, aan het hoofd 
naar Hees de wederdeling. 
 
Het perceel is per grote roede belast met 1 
oord cijns. 
 
Perceel 2: 
 
2 grote roeden van de 2de verkoper, gelegen in 
de Braakmaar. 
 
Reingenoten: aan het hoofd naar Eigenbilzen 
Joannes Delbroekx, het ander hoofd naar Hees 
Nicolaus Jans, ter zijde naar Rosmeer de 
Braakmaarer weg. 
 
Het perceel is per grote roede belast met 1 
oord cijns. 
 
Deze beide percelen komen af  van de 1ste 
verkoper zijn ouderlijke nalatenschap, wijlen 
zijn vader Matthijs Bruggen en moeder 
Gertruijd Wolters, zijnde ook de grootouders 
van de 2de verkoper. 
 
Het eerste perceel is de 1ste verkoper bij akte 
van partagie toegevallen en het 2de perceel  is 
de 2de verkoper bij dezelfde akte deels 
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toegevallen en hij heeft de andere erfgenamen 
uitgekocht, per akte in 1776 voor notaris 
Frederix verleden.  
 
Het 2de perceel is nog bezwaard met 50 gulden 
kapitaal ten behoeve van M. Vandervelden, 
burger van Maastricht. 
 
Prijs 1ste perceel: 70 gulden per grote roede. 
Het totaal bedraagt 140 gulden. 
 
Prijs 2de perceel: 60 gulden per grote roede. 
Het totaal bedraagt 120 gulden. De 50 gulden 
kapitaal wordt van de koopprijs afgetrokken 
en overgenomen door de koper. 
 
Getuigen: Petrus Libes van Mopertingen en 
Bartolomeus Boesten van Borgharen. 
 

 
27/12/1777 

 
292r-
293r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 10/05/1777 te Maastricht, 
waarbij 
 
Hubert Moors, wonende te Montenaken in het 
graafschap van de Vroenhof en gehuwd met 
Maria Kleuren 
 
verkoopt aan 
 
Thewis Jorissen, wonende te Hees en gehuwd 
met M. Geurts 
 
4 grote roeden akkerland te Hees omtrent de 
grooten steen. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Maastricht 
Anthoon Michiels als win, naar Hees Dirk 
Geurts, ter andere zijde Ghijs Kolson als win, op 
het hoofd naar Schaijebosch Renir Michiels. 
 
Het perceel is in de verkopers bezit als kind en 
erfgenaam van wijlen zijn ouders, Nicol. Moers 
en Anna Tans. 
 
Prijs: 73 gulden per grote roede, lijkoop, 5 
stuiver godshelder. De totale som bedraagt 292 
gulden. 
 
Het perceel is enkel belast met 1 tot 2 oord 
cijns ten behoeve van het Kapittel van Sint-
Servaas. 



208 
 

 
Getuigen: Joannes Heuvels en J. Dirx, beiden 
inwoners van Maastricht. 
 

 
08/01/1778 

 
293v-
294v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Gudi op 09/12/1777 te Maastricht, 
waarbij 
 
de erfgenamen La Beije: 
 
1. Juffr. Anna Cath. Goesens, weduwe van 
wijlen Nicolaus Coenegracht;  
2. Mevr. M. Labeije, weduwe van wijlen de 
heer kapitein La Blan; 
3. De heer Hub. Malchair, gehuwd met A.M. 
Labeije; 
4. De heer Alexander Coenegracht als 
gevolmachtigde van Maria Gertr. Wolfs 
 
verkopen aan 
 
Cilis Geurts (voor een helft), wonende te Hees 
en weduwnaar van Elis. Moors , Henderick 
Geurts (voor de andere helft), zijn zoon, 
wonende te Hees en gehuwd met Joanna 
Swinnen 
 
14 grote roeden akkerland op de grote 
kesselder weg te Hees. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen Jan Peters, naar 
Maastricht Nicolaes Peters. 
 
Het perceel komt af van wijlen pastoor Labeije. 
 
Prijs: 31 gulden per grote roede, 1 stuiver per 
betaalde gulden aan schrijfgeld. De totale som 
bedraagt 455 gulden 14 stuiver.  
 
Getuigen: Servaes Everaerd en Christ. Janssens. 
 

 
20/01/1778 

 
294v-
296r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. 
Gudi op 18/01/1778 te Maastricht, waarbij 
 
Cilis Geurts, weduwnaar van Elis. Moors en 
diens zoon Hend. Geurts, gehuwd met Joanna 
Swinnen, beiden wonende te Hees 
 
200 gulden aan 5% rente lenen van 
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Joanna Schoenmakers, meerderjarige dochter 
en burger van Maastricht. 
 
Het geld dient ter financiering van het onlangs 
gekochte perceel van  
 
14 grote roeden akkerland op de grote 
kesselder weg te Hees. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen Jan Peters, naar 
Maastricht Nicolaes Peters. 
 
Het perceel komt af van wijlen pastoor Labeije 
en kost 455 gulden. Dit perceel wordt 
gehypothekeerd ten gunste van de schuldeiser. 
 
Getuigen: Christ. Janssens, inwoner van 
Maastricht en Joannes Reupers, burger te 
Maastricht. 
 

 
17/02/1778 

 
296r-
298r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris H. 
Hupkens op 16/02/1778 te Maastricht, waarbij 
 
Martinus Moors, koster en inwoner van Hees, 
gehuwd met Maria Nelissen 
 
200 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
de Kanunnikessen van het Heilig Graf of 
Bonnefanten te Maastricht, vertegenwoordigd 
door de priorin en andere discrete religieuzen. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Een half bunder gelegen over het Linderpad 
te Hees. 
 
Reingenoten: naar Hees het altaar van Sint 
Maria Magdalena en het land van de Heilige 
Geest van Maastricht, naar Mopertingen de 
kanunnik Gobbens of zijn representanten, op 
het hoofd naar Veldwezelt de Rooms-
Katholieke Wezen. 
 
De comparant had dit aangekocht bij een 
publieke verkoop te Hees op 25/08/1734 en 
gegicht aldaar op 20/10/1734. 
 
2) 6 grote roeden land gelegen in het 
winkelveld. 
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Reingenoten: op het hoofd naar Kesselt 
Christianus Judogne als winne, naar Hees 
Nicolaus Dirix als winne, naar Tongeren Willem 
Hekkelers met de wederdeling. 
 
Het perceel komt af van Maria Hardi, in haar 
leven begijn op het Groot Begijnhof van 
Tongeren en door de comparant van haar 
gekocht op 25/05/1735 per akte voor notaris 
Caris en op 04/02/1736 voor de schepenbank 
van Hees gegicht. 
 
3) 7 grote roeden land gelegen op de Braekmal-
weg. 
 
Reingenoten: naar Maastricht dezelfde weg, 
naar Hees Jan Heckelers als winne, naar 
Mopertingen Leonard Moors als winne. 
 
De comparant heeft dit perceel verkregen op 
13/02/1768 van Matthias Marres bij akte van 
permutatie, verleden voor notaris Frederix. 
 
De voornoemde percelen zijn nog belast met 
300 gulden kapitaal, maar waar zijn zwager Cilis 
Geurts de helft van draagt. 
 
Getuigen: Paulus Simons en Joannes Bosboom, 
beiden burgers van Maastricht. 
 

 
22/04/1778 

 
298r-
299r 

 
Registratie verkoopakte neergelegd door Anna 
Catharina Elias, weduwe van Lambert Jeurissen 
en verleden voor notaris P. Frederix op 
29/06/1766 te Maastricht, waarbij 
 
Nicolaus Peters, wonende te Hees en gehuwd 
met Mechtildis Moers 
 
verkoopt aan 
 
Lambert Jeurissen, wonende te Hees en 
gehuwd met Anna Catharina Elias 
 
35 kleine roeden akkerland gelegen in het 
tommerveld te Hees. 
 
Reingenoten: ter sonnen opganck Leonard 
Peters, ter middagh sonne Henrij Comhair, ten 
onderganck de heren van Sint-Servaas. 
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Prijs: 100 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver 
godshelder. De kooppenningen zijn in de 
volgende speciën betaald: 3 carolinen, 6 
croonen, 12 guldens luijx quaartjens en 
schellingen en vijf stuivers oordjens. 
 
Het gekochte perceel ligt momenteel braak. 
 
Getuigen: Philip Jacob en Christiaen Damiaen 
Frederix. 
 

 
26/06/1778 

 
299r-
300v 

 
Registratie extract gichteregister van het Luiks 
Hooggerecht van Maastricht van 25/06/1778 
met ingebedde obligatie verleden voor notaris 
H. Hupkens op 23/06/1778 te Maastricht, 
waarbij 
 
Joannes Anthonius Lodders, burger en 
meester-bontwerker te Maastricht, gehuwd 
met Anna Maria Jacobs 
 
400 gulden leent aan 4,5% rente van 
 
Anna Pullinx, meerderjarige dochter, geboren 
te 's Herenelderen en wonende te Maastricht. 
 
Voor de borgstellingen is de schoonmoeder van 
J.A. Lodders mede verschenen, te weten Maria 
Castermans, weduwe van Wilhelmus Jacobs, 
burger en inwoonster van Maastricht. Zij doet 
afstand van haar vruchtgebruik op het 
kindsgedeelte van haar dochter die haar 
schoonzoon wenst te hypothekeren voor de 
lening, bestaande uit telkens 1/4 deel van de 
volgende goederen: 
 
1) Een huis en aanhorig hofje met alle verder 
ap- en dependentiën op de brusselse straat te 
Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre majoor Berger en ter 
andere zijde Coenrardus Hijaarts. 
 
2) Een bunder akkerland gelegen te Hees. 
 
3) 25 grote roeden akkerland gelegen in het 
kesselder veld. Dit perceel en het vorige zijn 
onder de ploeg van Hubertus Haesen, inwoner 
van de Vroenhof. 
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De vermelde goederen zijn belast met een 
kapitaal van 500 gulden ten behoeve van de 
heer overste luitenant Jacobi. 
 
Getuigen: Cornelius Lux, kanunnik van Sint-
Servaas en Joannes Laudi, burger van 
Maastricht. 
 

 
07/07/1778 

 
300v-
302r 

 
Registratie verkoopakte en obligatie verleden 
voor notaris Johan Guichard op 03/07/1778 te 
Maastricht, waarbij 
 
Elisabeth Kinet, meerderjarige dochter 
 
verkoopt aan 
 
Gisbertus Colson, wonende te Hees en gehuwd 
met Ida Gerards. 
 
1) 24 grote roeden akkerland gelegen in het 
winckelveld op de grote kesselder wegh. 
 
Reingenoten: naar Hees Marcelis Geurts, naar 
Vlijtingen het commanderije land, naar Kesselt 
de heremieten van Kesselt. 
 
2) 9 grote roeden in het tommerveld. 
 
Reingenoten: naar Schabos Thomas Nelissen, 
ter andere Pieter Alexis, voorhoofd naar 
Veldwezelt de heer Lousbergh van Bilzen. 
 
Prijs: 47 gulden per grote roede. De totale som 
bedraagt 1.551 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver 
godshelder.  
 
401 gulden wordt nu afgerekend. De overige 
1.150 gulden wordt als obligatie uitgezet aan 
4% jaarlijkse rente. 
 
Borgstellingen voor de obligatie van 1.150 
gulden: 
 
1) Het verkochte perceel. 
 
2) 6 grote roeden uit een geheel van 8 grote 
roeden weide, gelegen te Hees omtrent de 
winckelgaar. 
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Reingenoten: naar Kesselt de zouw, naar 
Vlijtingen Anthoon Colson, naar Maastricht 
Paulus Gerards. 
 
Getuigen: Nicolaes Claessens, burger te 
Maastricht en Martinus van Heijlerhoff. 
 

 
15/07/1778 

 
302r-
303r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
H. Hupkens op 17/05/1778 te Maastricht, 
waarbij 
 
Matthias Bruggen, meerderjarige jongman, 
geboren te Hees 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Hoho, wonende te Hees en gehuwd 
met Elisabeth Jorissen 
 
1) 3/4 part van twee grote roeden weide uit 
een grotere weide van 4 grote roeden, gelegen 
te Hees. 
 
Reingenoten: ter zijde naar Vlijtingen de 
omloop van Hees, op het hoofd naar 
Schaijenbosch de koper met de wederdeling, 
ter zijde naar de kerk van Hees Servatius Jans 
en op het hoofd naar Lafelt Andreas Geurts. 
 
Het perceel van 2 grote roeden komt voor uit 
zijn ouderlijke goederen, voor 1/4 hem 
toegevallen en voor 2/4 door hem ingekocht 
van zijn schoonbroer Petrus Withofs gehuwd 
met Gertruijd Bruggen, en van zijn broer Paulus 
Bruggen, gehuwd met Agnes van Heusden, 
ingevolge akte van 10/05/1778 verleden voor 
notaris Witthofs te Eigenbilzen. 
 
2) 1/4 part in 3 grote en 6 kleine roeden en 1/3 
van 2 kleine roeden met een huizing en 
aanhorige stal en beplante weide, gelegen te 
Hees in de noppe straat. 
 
Reingenoten: naar Hees de koper, naar Lafelt 
de noppe straat, ter zijde naar Vlijtingen 
Andreas Geurts als winne, op het hoofd naar 
Schaijenbosch Joannes Heckelers. 
 
Het 1/4 part is hem ook uit zijn ouderlijke 
goederen toegevallen. Dit vierde part is belast 
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met 1/4 deel van 150 gulden openstaand 
kapitaal. 
 
Prijs: 85 gulden 10 stuiver boven het vierde 
part in de gemelde last (obligatie), zonder 
lijkoop, 1 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Dominicus Vandries en Henricus 
Tubo, beiden burgers van Maastricht. 
 

 
26/07/1778 

 
303r-
304r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 19/07/1778 te Maastricht, 
waarbij 
 
Jan Geelen, wonende te Rosmeer en gehuwd 
met Anna Moers 
 
verkoopt aan 
 
Jan Jorissen, wonende te Hees en gehuwd met 
Barbara Cielen 
 
2 grote roeden akkerland, uitgemeten uit het 
midden van een stuk van 6 grote roeden land 
gelegen te Hees boven de grooten steen. 
 
Reingenoten: naar Veldwezelt Marcellus Geurts 
en Jeuris Hensen, naar Kesselt Willem 
Heckelers. 
 
Het perceel behoord aan de comparant zijn 
echtgenote. Ze had het land verkregen bij akte 
van partagie van 19/03/1776 voor notaris A.M. 
Ruijters verleden. 
 
Het gehele perceel van 6 grote roeden is belast 
met 2 vaten rogge jaarlijks en erfelijk ten 
behoeve van de pastorij van Vlijtingen. De 
koper dient 1/3 hiervan te betalen. 
 
Prijs: 60 gulden per grote roede, lijkoop, de 
vermelde erfpacht, lijkoop, 1 stuiver 
godshelder. De totale som bedraagt 120 
gulden. 
 
Getuigen: Joannes Schillecamers en J. Dirx, 
beiden inwoners van Maastricht. 
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08/11/1778 304r-
305r 

Registratie 2 verkoopaktes verleden voor 
notaris H. Hupkens op 24/10/1778 te 
Maastricht, waarbij 
 
Hermanus Hermans, wonende te Vlijtingen en 
gehuwd met Maria Paulussen, als speciaal 
gevolmachtigde van zijn zieke vader, Hermanus 
Hermans, gehuwd met Agatha Jeurissen in 
wiens naam hij 
 
de twee volgende percelen verkoopt. 
 
Perceel 1: 
 
aan Joannes Cielen, meerderjarige jongman en 
inwoner van Hees 
 
5 grote roeden akkerland, ledig zijnde te Hees 
en  ter plaatse genoemd op de Bramet. 
 
Reingenoten: naar Kesselt de maestr(ichter) 
straat, naar Maastricht Thomas Nelissen, naar 
Mopertingen de omweg en naar Hees Andreas 
Geurts. 
 
Prijs: 65 gulden per grote roede, lijkoop, 2 en 
een halve stuiver godshelder. 
 
Perceel 2: 
 
aan Joris Jorissen, wonende te Hees en 
jongman van competente ouderdom 
 
1 grote roede en 13 kleine roeden akkerland 
gelegen in het veldweesender Broeck. 
 
Reingenoten: aan een hoofd Henricus Geurts, 
naar Hees Andreas Geurts, naar Rosmeer 
Willem Heekelers. 
 
Prijs: 61 gulden per grote roede, lijkoop, 2 en 
een halve stuiver godshelder. 
 
De beide percelen zijn enkel belast met de 
schat en de tiende. 
 
Getuigen: Joannes Henricus Turnau en Joannes 
Paulussen, beiden burgers van Maastricht. 
 

 
16/04/1779 

 
305r-
306v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris H. 
Hupkens op 14/04/1779 te Maastricht, waarbij 
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Michiel Daemen, wonende te Eigenbilzen en 
gehuwd met Maria Heckelers 
 
500 gulden leent van 
 
zijn schoonbroer Joannes Heckelers, wonende 
te Hees en gehuwd met Gertruijdis Caenen. 
 
Het geld dient ter terugbetaling van Michiels 
Daemen uxorio nomine 1/3 part in de 1.500 
gulden openstaand kapitaal, opgenomen op 
30/05/1697 en ten laste van wijlen Jan 
Heckelers, gewezen grootvader van Maria en 
Joannes Heckelers en ten behoeve van wijlen 
Petrus Nijpels, burger en beenhakker te 
Maastricht. Dit was per akte verleden voor 
wijlen notaris Joannes Corstiens. De obligatie 
was na de dood van Petrus Nijpels ten gunste 
van de heer Henricus Thouns, aan wie de 
gebroeders Joannes en Wilhelmus Heckelers 
hun 2/3 deel reeds terugbetaald hebben op 
09/03/1760 en 13/05/1764. Michael Daemen 
betaalt vandaag namens zijn echtgenote de 
geleende 500 gulden vandaag aan de heer 
Lebens, als mede-erfgenaam namens zijn 
echtgenote Maria Catharina van Gulpen, die de 
obligatie van Henricus Thouns heeft 
afgekweten volgens chirographiare redemptie 
voor mij notaris gebleken. 
 
Michael Daemen betaalt 4,5% jaarlijkse rente 
op 400 gulden (van het geheel van 500 gulden) 
aan Joannes Heckelers. 
 
Borgstelling voor de 400 gulden: 
 
14 grote roeden akkerland uit een groter 
geheel van 28 grote roeden in het tomberveld 
te Hees. 
 
Reingenoten: naar de tombe zijn zwager 
Willem Heckelers, naar Hees de Armentafel van 
de Heilige Geest en op het hoofd naar Rosmeer 
de tomberwegh, leidende van Hees naar 
Schadenbosch. 
 
Dit perceel komt af van zijn schoonouderlijke 
nalatenschap en aan zijn echtgenote bij akte 
van partagie ten dele gevallen. 
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Voor de overige verschuldigde 100 gulden 
draagt Michael Daemen aan zijn schoonbroer 
Joannes Heckelers zijn helft in de 200 gulden 
obligatie die hij uxorio nomine had gekregen 
van wijlen zijn tante (de tante van zijn 
echtgenote), Margareta Stevens, en die ten 
laste staan van Jan Gielen van Rosmeer en 
waarvan Jan Heckelers al de andere helft in 
bezit had. 
 
Getuigen: Matthijs Massotte en Bartho. 
Boesten, beiden inwoners van Maastricht. 
 

 
10/06/1779 

 
306v-
308v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 10/05/1779 te Maastricht, 
waarbij 
 
Gilis Meijsters, wonende te Hoelbeek, gehuwd 
met Maria Catharina Lambrigts 
 
verkoopt aan 
 
Jan Jorissen, wonende te Hees en gehuwd met 
Barbara Cielen 
 
twee grote en dertien kleine roeden akkerland 
te Hees in het tommerveld. 
 
Reingenoten: ter sonnen opganck Lins 
Broeders, onderganck Bartel Cielen, ter sonnen 
middagh Nelis Loijen. 
 
De verkoper had dit perceel als jongman 
gekocht. 
 
Prijs: 50 gulden per grote roede, lijkoop, 1 
stuiver godshelder. De totale prijs bedraagt 132 
gulden 10 stuiver. 
 
Het perceel is enkel belast met een oord cijns 
tot Wolder, te voldoen jaarlijks op de dag van 
Sint-Remigius. 
 
Getuigen: Hend. Dirx, wonende te Uikhoven bij 
Reckheim en J. Dirx, wonende te Maastricht. 
 

 
12/08/1779 

 
308r-
309v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop, 
verleden voor notaris A.M. Ruijters op 
08/08/1779 te Maastricht, waarbij  
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Nies Willems, wonende te Rosmeer en gehuwd  
geweest met Anna Cielen zaliger.  
 
Hij heeft met haar vijf kinderen, te weten: 
 
1. Maria Willems, gehuwd met Libertus Meers. 
2. Cornelia Willems, gehuwd met Lendert Van 
Weert . 
3. Elisabeth Willems, meerderjarige dochter. 
4. Lendert Willems, minderjarige zoon. 
5. Adriana Willems, minderjarige dochter. 
 
Voor dezelfde partij compareerde mede: 
 
6. Stas Castermans, wonende te Mheer en 
gehuwd met Margaretha Cielen. 
7. Jan Christiaens, wonende te Tongeren en 
gehuwd met Maria Cielen. 
 
Deze partij heeft tezamen met hun 
schoonbroer en moederlijke oom, te weten 
Matthijs Meers, gehuwd met Beatrix Cielen en 
tezamen met hun schoonzus en moederlijke 
tante, te weten Agatha Cielen, 
 
14 dagen geleden in de herberg van Jan Judong 
te Hees publiekelijk laten verkopen 
 
6 grote roeden akkerland te Hees in het 
hoevereveld. 
 
Reingenoten: naar Hees Cilis Geurts, op het 
hoofd naar Gellik Christiaen Geurts als win, 
naar Veldwezelt Pieter Reckems, op het hoofd 
naar Kesselt de gemelde hoevere wegh. 
 
 
Het perceel is afkomende zijn van hunner 
comparanten wijlen schoonouders en 
moederlijke grootouders, te weten Lambert 
Cielen en Cornelia Janss. 
 
De hoogstbiedende is Willem Heckelers, 
wonende te Hees en gehuwd met Ida Dirx. 
 
Prijs: 66 gulden per grote roede, lijkoop, 5 
stuiver godshelder. De gehele som bedraagt 
396 gulden. 
 
Getuigen: Johanna Dirx, wonende te Maastricht 
en Jan Jorissen, wonende te Hees. 
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28/11/1779 

 
309v-
310v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
S. Withofs op 28/12/1777 in diens huis op de 
keijseputstraete te Eigenbilzen, waarbij 
 
Paulus Bruggen, wonende te Eigenbilzen 
en gehuwd met Agnes van Heusden 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Hoho, wonende te Hees en gehuwd 
met Elisabeth Jeuresen 
 
1/4 deel van 3 grote en 6 kleine roeden met 
een kleine huizing en stal gelegen in de noppe 
straat te Hees. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen de koonhof, naar 
Mopertingen op het hoofd Jan Heckelers, 
Heeswaarts de koper met de wederdeling, naar 
Kesselt de voornoemde straat. 
 
Prijs: 33 gulden, 1 gulden lijkoop, 1 stuiver 
godspenning. 
 
Getuigen: Petrus Withofs, inwoner van 
Eigenbilzen en Petrus Withofs, wonende te 
Munsterbilzen en student. 
 

 
17/04/1780 

 
310v-
312r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
H. Hupkens op 14/04/1780 te Maastricht, 
waarbij 
 
Franciscus Lenaerts, wonende te Zussen en 
gehuwd met Gertruijd Kinet en Thomas 
Stevens, wonende te Zussen en gehuwd met 
Catharina Jans, 
 
verkopen aan 
 
Joannes Heckelers, wonende te Hees en 
gehuwd met Gertruijd Caenen 
 
6 grote roeden gelegen in het winckelveld te 
Hees aan de kesselderweg. 
 
Reingenoten: naar het zuiden de limieten van 
Kesselt, naar het noorden Christianus Judogne, 
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oostwaarts Anthonius Colson, westwaarts de 
Kruisheren van Maastricht. 
 
Het perceel komt af van de nalatenschap van 
wijlen Hubertus Hermans, in huwelijk geweest 
met wijlen Catharina Kinet, die hetzelfde 
perceel gekocht had op 27/01/1761 van de 
heer schout Stas, per akte verleden voor 
notaris P. Frederix en op 03/02/1761 gegicht te 
Hees. Na de dood van beiden, is het stuk ten 
dele gevallen aan de erfgenamen van de 
manszijde, blijkens akte (van partagie) de dato 
24/06/1776 voor notaris H. Hupkens. 
Posterieur was het perceel ingekocht door 
Elisabeth Kinet, zuster van Catharina Kinet, die 
bij wijze van erfmangeling aan de eerste 
comparant, Franciscus Lenaerts 4 grote roeden 
overgelaten heeft en de overige 2 grote roeden 
aan de kinderen van de tweede comparant.  
 
Prijs: 60 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 
3 stuiver godshelder. Het totaal bedraagt 360 
gulden. 2/3 part is bestemd voor de eerste 
comparant en 1/3 voor de tweede comparant, 
uitgezonderd 15 gulden die de koper vanwege 
minmaat (=het perceel bleek kleiner te zijn) 
gehouden heeft.  
 
De betaling vond plaats met de volgende 
speciën: 3 Spaanse ducatons, elk aan f 5-5-0, 1 
Spaanse cruijs pattacon, elk aan f 4-2-2, 31 
Franse croonen, elk aan f 4-17-2 en voorts in 
nieuw en oud zilver Luiks geld.  
 
In geval van vernadering en beschut, dient de 
koper in dezelfde speciën terugbetaald 
worden. 
 
De tweede comparant zal de kooppenningen 
het voordeligst herinvesteren voor zijn 
kinderen. 
 
De koper heeft beloofd aan Maria Simons, de 
dochter van Hendrik Simons en Walburgis 
Machiels, dat ze dit perceel voor dezelfde prijs 
van hem mag overkopen binnen 6 jaar, mits 
betaling door haar van notaris- en gichtkosten. 
Indien ze het na 6 jaar niet overgekocht heeft, 
vervalt dit recht. 
 
Getuigen: Jacobus Mancel en Andreas Ruijters, 
burgers van Maastricht. 
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24/05/1780 

 
312r-
313r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Adam. Matth. Gudi op 20/05/1780 te 
Maastricht, waarbij 
 
Joannes Clermont, inwoner, burger en 
meester-brouwer te Maastricht, gehuwd met 
Anna Maria Loijens 
 
verkoopt aan 
 
Aleijdis Moers, meerderjarige ongehuwde 
dochter, wonende te Val en Meer 
 
10 grote roeden akkerland gelegen achter het 
dorp Hees. 
 
Reingenoten: naar Maastricht het Kapittel van 
Sint-Servaas, naar Mopertingen de weg 
lopende op Veldwezelt, op een hoofd naar 
Veldwezelt de erfgenamen Thomas Nelissen. 
 
Het perceel is belast met 2 stuiver cijns en een 
halve kop gerst, te betalen aan het Kapittel van 
Sint Marten te Luik. 
 
Prijs: 30 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 
5 stuiver godshelder. De gehele som bedraagt 
300 gulden. 
 
Getuigen: J.G.J. Paulissen en Jeuris Hensen, 
inwoner van Hees. 
 

 
24/05/1780 

 
313r-
314r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris 
Hubert Nolens op 22/05/1780 te Maastricht, 
waarbij 
 
Servaas Dirix, wonende te Hees en gehuwd 
met Maria Stevens 
 
400 gulden aan 5% rente leent van 
 
Anna Maria Eickholtz, echtgenote van de 
heer overste Hendrick Vonck, wonende te 
Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
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1) een half bunder land gelegen op de hoeve te 
Hees. 
 
Reingenoten: naar Schaijenbosch de 
(kerk)fabriek van Hees en Paulus Castermans, 
ter zijde naar de Dousberg de weg of de 
limieten van Veldwezelt. 
 
2) 3,5 grote roeden land, bij meting slechts drie 
groot, gelegen te Rosmeer op de Staberg. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Mopertingen 
Jan Bancken van Mopertingen, op het hoofd 
naar Rosmeer Lambert Cielen van Rosmeer. 
 
3) 6 grote roeden land gelegen te Hees aan het 
Linden voetpad. 
 
Reingenoten: naar Hees het voornoemde 
voetpad, naar de Tombe de weduwe Jan Thijs, 
op het hoofd naar Veldwezelt de Tombeweg, 
op het ander hoofd naar Rosmeer de weduwe 
Jeuris Hensen. 
 
4) Huis, hof en weide, 12 grote roeden groot, 
gelegen te Hees in de Nopperstraat. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Sijmons als 
winne, ter andere Claes Jans. 
 
5) Zes grote roeden land gelegen in het 
Heezerveld in den Daal. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Rosmeer de 
waterzouw, naar Hees het Kapittel van Sint-
Servaas, ter andere zijde Jan Cielen als 
eigenaar. 
 
Dit laatste perceel zal hij vandaag kopen (per 
akte) van Johannes Clermont. De opgenomen 
penningen dienen ter financiering ervan. 
 
Getuigen: Petrus Janssen, burger van 
Maastricht en Petrus Nicolaus Janssen, 
beneficiant van de O.-L.-V.-kerk te Maastricht. 
 

 
16/07/1780 

 
314v-
315v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 08/07/1780 te Maastricht, 
waarbij 
 
Christiaan Moers, wonende te Hees en  
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gehuwd met Maria Jeurissen 
 
verkoopt aan  
 
Paulus Colson, wonende te Hees en gehuwd 
met Agnes Dirx 
 
2 grote roeden uit een geheel van 4 grote 
roeden akkerland, gelegen te Hees in het 
Noppeveltje, af te meten op het hoofd naar 
Vlijtingen. 
 
Reingenoten van de 2 roeden: naar Lafelt Vaes 
Jans, naar Rosmeer N. Piepers, dragonder, naar 
Hees de comparant (=verkoper) met de 
wederdeling. 
 
Het perceel komt af van de comparant wijlen 
zijn ouder en hem toegevallen bij de verdeling 
van hunner vaste goederen.   
 
Prijs: 59 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 
1 stuiver godshelder. De totale prijs bedraagt 
118 gulden. De prijs wordt ingekort met 50 
gulden, die de verkoper van de koper had 
ontvangen per akte van een belening voor zes 
jaar van dit perceel en vroeger voor notaris P. 
Frederix verleden. 
 
De prijs wordt verder ingekort met een gulden 
en 2,5 stuiver die de koper destijds betaald 
heeft voor het verlijden van de beleningsakte. 
Na inkorting bedraagt de prijs 66 gulden 17 
stuiver en 2 oord. 
 
Mocht de verkoper vernaderd of beschut 
worden, dan gaat de eerdere belening terug in 
gereviseerde vorm in voege treden. 
 
Getuigen: Trudo Smeets, notarisklerk en J. Dirx, 
inwoner van Maastricht. 
 

 
24/05/1780 

 
315v-
316v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Adam. Matth. Gudi op 22/05/1780 te 
Maastricht, waarbij  
 
Joannes Clermont, inwoner, burger en 
meester-brouwer van Maastricht, gehuwd met 
Anna Maria Loijens 
 
verkoopt aan 
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Servaas Dirikx, wonende te Hees en gehuwd 
met Maria Stevens 
 
6 grote roeden akkerland te Hees in den dael. 
 
Reingenoten: voorhoofd naar Hees het Kapittel 
van Sint-Servaas, naar Vlijtingen Dirik Dirikx, 
naar Mopertingen de Heezerzouw. 
 
Prijs: 40 gulden per grote roede, lijkoop 25 
gulden, 5 stuiver godshelder. De totale som 
bedraagt 240 gulden. 
 
Getuigen: J.G.J. Paulissen en Lambertus 
Bekkers. 
 

 
22/09/1780 

 
316v-
318v 

 
Registratie bruidsschat verleden voor notaris 
A.M. Ruijters op 19/03/1780 te Maastricht, 
waarbij 
 
Mecht. Moers, inwoonster van Hees en 
echtgenote van Jan du Plissis, die nu afwezig is 
vanwege een incommoditeit aan zijn 
rechtervoet, namens zichzelf en haar afwezige 
man, 
 
verklaart dat haar dochter Aldegonda Duplissis 
eerstdaags wenst te trouwen met Lambert 
Bordé en wenst aan de toekomstige 
echtelieden het volgende als huwelijksschat te 
schenken: 
 
Huis met hof en verdere toebehoren, gelegen 
te Hees op de Streijkerstraat, 3 grote roeden 
groot. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer Jan Judong, op het 
hoofd naar Lafelt Vaes Dirx, naar Maastricht 
Vaes Jans. 
 
Het goed is jaarlijks en erfelijk belast met 18 
stuiver cijns, te betalen in Rosmeer. 
 
De schenking gebeurt onder de volgende 
voorwaarden: 
 
1) De echtelieden zijn verplicht de schenkers 
levenslang kost, drank, logies, klederen te 
geven ter complete alimentatie zoals ouders 
met hun kinderen doen. 



225 
 

 
2) De echtelieden doen naar vermogen alle 
moeite om de kost te winnen zodat kost en 
inwoon kunnen voorzien worden voor de 
schenkers. 
 
3) De comparanten hun andere nog 
minderjarige kinderen dienen ook van kost en 
inwoon worden te voorzien, zolang ze niet 
getrouwd zijn. Die kinderen dienen mee te 
helpen in het huishouden en hun kost, drank en 
kleren verdienen. 
 
4) De comparante belooft haar toekomstige 
schoonzoon, die momenteel dragonder is, 
(financieel) te helpen tot het bekomen van zijn 
afscheid (bij het leger). 
 
Getuigen: Philip Baart en J. Dirx, beide 
inwoners van Maastricht. 
 

 
09/01/1781 

 
319r-
320v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris 
M.F.A. Vaessen op 08/01/1781 te Maastricht, 
waarbij 
 
Servaas Dirix, inwoner van Hees en gehuwd 
met Maria Stevens 
 
700 gulden aan 5% rente leent van 
 
Guillielmus Nivar en Josephus Theodorus 
Banens, beide kanunniken en groot-
rekenmeesters van het Kapittel van O.-L.-V. en 
als gedeputeerden van het Kapittel. 
 
400 gulden blijft bij de notaris om de overste 
Hendrick Vonck terug te betalen betreffende 
een eerdere obligatie ten laste van Servaas 
Dirix, pas op 22/05/1780 genegotieerd, nu 
afbetaald om zijn panden te ontlasten (en om 
meer te kunnen lenen). 
 
Borgstellingen: 
 
1) Zijn huis, hof en weide, 12 grote roeden 
groot, te Hees gelegen. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen Nicolaus Simons, 
naar Lafelt de Noppestraat, naar Maastricht 
Servaas Jans. 
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2) 10 grote roeden land te Hees op de Hoeve. 
 
Reingenoten: naar Kesselt het Kapittel van Sint-
Servaas, op het hoofd naar Hees hetzelfde 
Kapittel, op het hoofd naar Veldwezelt de heer 
De Paix. 
 
3) 6 grote roeden land te Hees in de daal. 
 
Reingenoten: naar Hees het Kapittel van Sint-
Servaas, naar Vlijtingen Jan Cielen, naar 
Mopertingen de Heser Sauw. 
 
4) 6 grote roeden op de Tommerweg. 
 
Reingenoten: naar Hees het Lindepad, naar 
Schaijenbosch Jan Judogne, op het hoofd naar 
Rosmeer de Heilige Geest. 
 
Getuigen: Joannes Otzeling, wereldse priester 
en zangmeester van het Kapittel van O.-L.-V. en 
Willem Desquère. 
 

 
20/03/1781 

 
320v-
321v 

 
Registratie verkoopakte en lijfrente verleden 
voor notaris Adam Matth. Gudi op 20 mei 1780 
te Maastricht, waarbij 
 
Aleijdis Moers, wonende te Val en Meer en 
meerderjarige ongehuwde dochter 
 
verkoopt een eerder ingekocht stuk ter waarde 
van 300 gulden, ingekocht van Joannes 
Clermont, burger van Maastricht, te weten  
 
0.5 bunder land gelegen achter het dorp te 
Hees. 
 
Reingenoten: naar Maastricht het Kapittel van 
Sint-Servaas, naar Mopertingen de weg 
lopende op Veldwezelt, op een hoofd naar 
Veldwezelt de erfgenamen Thomas Nelissen.  
 
Het goed is belast met enige cijns en een halve 
kop gerst ten behoeve van het Kapittel van 
Sint-Marten te Luik. 
 
Het eigendom wordt overgedragen aan haar 
neef Jeuris Hensen, in 2de huwelijk met haar 
nicht, Maria Pieters, mits zij haar tot haar dood 
jaarlijks 15 gulden uitkeren. Na de dood van de 
verkoopster valt het stuk toe aan haar nicht 
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Maria Pieters en hoeft die verder niets te 
betalen aan andere erfgenamen. 
 
Getuigen: J.G.J. Paulissen en Jacobus Beumers. 
 

 
29/05/1781 

 
321v-
324v 

 
Registratie verkoopakte en lijfrente verleden 
voor notaris H. Hupkens op 27/05/1781 te 
Maastricht, waarbij 
 
P.L. Lekens, licentiaat in beide rechten, oud-
schepen van het Luiks Hooggerecht te 
Maastricht en gehuwd met M.O. Janssen 
 
verkoopt in ruil voor een jaarlijkse erfrente van 
60 gulden, te betalen op Sint-Andries, behalve 
bij oorlog, hagelslag of miswas (misoogst) mits 
hij de verkoper binnen de 3 dagen op de 
hoogte brengt ter vaststelling ervan en met 
eerste betaling de komende Sint-Andries in 
1781, 
 
aan 
 
Joannes Cielen, wonende te Hees en gehuwd 
met Maria Simons 
 
1) een weide van 16 grote roeden gelegen in 
het dorp Hees achter het woonhuis van 
Joannes Cielen. 
 
Reingenoten: ter zonnen opganck het 
voornoemde huis, zonnen middagh de noppe 
straat, sonnen onderganck Paulus Castermans. 
 
2) een erfpacht van 7 vaten rogge. 
 
Borgstellingen voor de jaarlijkse erfrente: 
 
1) zijn woonhuis, schuren, stallingen, koolhof 
en weide, 3 grote roeden groot met de 16 grote 
roeden wei daarachter. 
 
2) 3 grote roeden uit een groter geheel van 8 
grote roeden gelegen omtrent de Tombe te 
Hees. 
 
Reingenoten van 3 roeden: naar Hees de 
Kruisheren, voorhoofd naar Rosmeer Thewis 
Jeurissen, ter andere zijde Jan Jeurissen met de 
wederdeling. 
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3) 4 grote roeden uit een groter geheel van 6 
grote roeden te Vlijtingen in de Heezer Hoeck. 
 
Reingenoten (van de 4 roeden): naar Hees 
Bartholomeus Cleuren, voorhoofd de 
waeterzouwe, naar Vlijtingen Christianus 
Bruggen. 
 
Het huis  is Jan Cielen toegekomen namens zijn 
echtgenote als enig kind en erfgenaam van 
wijlen Henricus Simons. De andere twee 
percelen heeft hij aangekocht op 20/12/1773 
en op 21/01/1776, verleden per akte voor 
respectievelijk notaris Ruijters en H. Hupkens. 
 
De weide is niet verder belast dan met een half 
vat gerst en 1/3 van een kop gerst, alsmede 
met 2 kapoenen die dit jaar ook ten laste van 
de koper zijn. 
 
De verkoper had de weide en de 7 vaten 
erfpacht namens zijn echtgenote, dewelke 
afkwamen van zijn schoonvader, wijlen de heer 
stadsdokter Janssens en aan zijn echtgenote als 
enig kind nagelaten. 
 
Getuigen: Petrus Bertrand en Christianus 
Schrijnemaekers, burgers van Maastricht.  
 

 
23/06/1781 

 
324r-
325v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
P. Sijben in diens huis in de Trighterstraat te 
Hasselt op 15/08/1778, waarbij 
 
Joannes Thijs, inwoner van Hasselt en bejaard 
jongman 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Jodoigne, wonende te Hees en 
gehuwd met Cornelia Colson 
 
1) 6 roeden land gelegen in het Heser alias 
Tomme veld te Hees. 
 
Reingenoten: naar Hees Vaes Dirix, naar de tom 
het gelucht van Hees, naar Veldwezelt de 
Tongere weg. 
 
2) 2 grote roeden in het Vleijtinger veld op den 
tanne Becker. 
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Reingenoten: naar Hees de weduwe Peter 
Peters, naar Lafelt Dirick Hermans, op het 
hoofd naar Vlijtingen de waeterzouw. 
 
3) 3 roeden land in hetzelfde veld. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen of Lafelt de 
voornoemde weduwe Peter Peters, Peter 
Mermans naar de kant van Hees. 
 
De landen zijn belast met bundergeld of schat 
en met cijns. 
 
Prijs: 500 gulden Brabants Maastrichter Cours. 
De koper heeft betaald in Franse croonen op 
een cours van tien oord min als tien schellingen 
het stuk en in carolienen aan 19,5 gulden elk. 
De koper betaalde ook 5 stuiver godshelder. De 
verkoper helpt de koper de landen opnieuw te 
meten. Daarnaast neemt de koper de komende 
pacht op zich, die tegen Sint-Andries betaald 
dient te worden. 
 
Getuigen: Francis Basteijns en Joannes 
Henteleers. 
 

25/07/1781 325v-
326v 

Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
P. Frederix op 28/12/1778 te Maastricht, 
waarbij 
 
Arnold Michiels, wonende te Veldwezelt en 
gehuwd met Ida Franssen 
 
verkoopt aan 
 
zijn broer Thomas Michiels, wonende te Hees 
en gehuwd met Anna Marres 
 
2 grote roeden akkerland te Hees achter het 
panhuijs Hooven. 
 
Reingenoten: naar Veldwezelt het Kapittel van 
O.-L.-V., naar Hees het Kapittel van Sint-
Servaas. 
 
Prijs: 50 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 
1 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Christiaen Damiaen Frederix en 
Everard Gulix. 
 

 


