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Mechelen-aan-de-Maas, schepenbank gichtregister 1794 – 1796 

 

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 bijkomende bron om de familie geografisch en sociaal 

verder te bepalen. Hieronder krijg je samenvattend de inhoud van de geregistreerde transacties tussen 

2 januari 1794 en 27 januari 1796. 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.  

Je kan tegen betaling een digitale kopie van de geregistreerde akte van de schepenbank via het 

Rijksarchief van Hasselt bekomen of kosteloos zelf ter plaatse gaan om de stukken in te zien. 2 Indien 

je bijvoorbeeld de eerste akte uit dit register digitaal wil opvragen,  geef je best de volgende 

referenties: Schepenbank Mechelen-aan-de-Maas, inventarisnummer 26, folio 1r-2v. In dit register 

vind je minder frequent akten die voorheen voor een Maastrichtse notaris verleden werden. Indien je 

zo een wenst te bekijken, heb je de mogelijkheid de onderliggende notariële akte via het notarisarchief 

op te vragen in het RHCL te Maastricht. De meeste Maastrichtse notariële akten uit het Ancien Regime 

zijn gratis en eenvoudig raadpleegbaar via de website www.familysearch.org   

Voor het gemak zijn in deze bewerking de verschillen in variaties van dorps- of stedennamen zoals 

bijvoorbeeld Maestricht en Tricht geformaliseerd en enkel in hun moderne vorm als Maastricht terug 

te vinden. Mechelen en Mechelen op die Maese wordt uniform als Mechelen-aan-de-Maas 

weergegeven. Lokale toponiemen van velden, akkers en dergelijke heb ik in hun originele vorm en al 

hun varianten laten staan, net zoals de persoonsnamen.  

Je kan gemakkelijk met Ctrl-F het gehele bestand doorzoeken.  

 

Kenneth Booten  

Februari 2022 

 

 

 

 

 
1 Het archief van de schepenbank van Mechelen-aan-de-Maas wordt in het Rijksarchief van Hasselt bewaard. 
De bewerking hieronder betreft Schepenbank Mechelen-aan-de-Maas (toegang 805), inventarisnummer 26  
2 Je kan je aanvraag richten via rijksarchief.hasselt@arch.be  

http://www.familysearch.org/
mailto:rijksarchief.hasselt@arch.be
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DATUM FOLIO 
 

OMSCHRIJVING 

 
02/01/1794 

 
1r-2v 

 
Hernieuwing registratie eerdere gicht te 
Mechelen-aan-de-Maas van 28/10/1786, 
betreffende verkoopakte verleden op 
14/10/1786 voor notaris A.M. Ruijters te 
Maastricht en registratie betaling op 
26/01/1787 voor de schepenbank. 
 
Gerardus Vanderhallen, inwoner Daalgrimbie, 
gehuwd met Antonetta Repriels  
 
verkoopt aan 
 
Math. Vanderhallen, meerderjarige jongman, 
inwoner van Daalgrimbie 
 
4 grote roeden akkerland gelegen in den Savel, 
aan ’t kruijsje in ’t Grimbijer velt onder 
Mechelen-aan-de-Maas. 
 
Reingenoten: Boven Andreas Vanderhallen, 
broer van de koper Mathijs Vanderhallen, onder 
Laurens Heijtenisse. 
 
De verkoper had het perceel verkregen uit de 
nalatenschap van wijlen zijn vaders moije Maria 
Vanderhallen.  
 
Prijs: 42 pattacons of 168 gulden, lijkoop na 
landkoop, godshelder 1 stuiver. Geld wordt 
onmiddellijk overhandigd. 
 
Perceel is enkel belast met de ordinaire schat en 
de tiende.  
 
Getuigen: Hend. Alberts, burger en koopman en 
J. Dirx, wonende te Maastricht. 
 

 
13/01/1794 

 
2v-3v 

 
Registratie chirographaire akte van verkoop 
opgesteld door medeschepen D.M. Booten op 
28/12/1793, waarbij  
 
 
Margreta Scheurmans, meerderjarige jonge 
dochter en haar meerderjarige broers Jan 
Scheurmans en Geurd Scheurmans, de laatste 
gehuwd met Maria Agnes Herijs, allen inwoners 
van Mechelen-aan-de-Maas 
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verkopen aan 
 
Wijnand Ramaekers, bejaarde jongeman en 
inwoner van Mechelen-aan-de-Maas 
 
1 grote roede land uit een perceel van 4 grote 
roeden land, voorheen in onverdeeldheid in 
bezit van de verkopers, gelegen in de Slak 
omtrent de Slakweijde. 
 
Reingenoten: Boven het gehele perceel (v. 4 gr. 
roeden)  Matthijs Booten, onder Leonard 
Heijtenis. 
 
Prijs: 32 gulden 10 stuiver, zonder lijkoop, 
godshelder 1 stuiver.  
 
Het goed is enkel belast met de ordinaire schat 
en de tiende. 
 
Getuigen: Joannes Theodorus Booten, Anna 
Repriels en Anna Getrud Repriels. 
   

 
13/01/1794 

 
4r-6r 

 
Registratie testament voor de schepenbank 
door Hermanus Gorissen, oud bejaarde jongman 
en inwoner van Daalgrimbie, gevende na zijn 
dood: 
 
A. Immobile (=onroerende) goederen: 
 
1. Ida Gorissen: oudste dochter van zijn broer, 
wijlen Servaes Gorissen, en van Maria Joanna 
Duque krijgt 
 
een morgen land, gelegen in de Cleijnen leen, 
uitschietende op de Veeweijde. 
 
Reingenoten: Boven kerkland van Opgrimbie, 
onder Leonardus Heijtenis. 
 
Het perceel werd door Hermanus verkregen bij 
wettige koop van de erfgenamen Dries Coox, 
met de speciale voorwaarde dat het perceel 
eeuwig en voor altijd bezwaard is met een 
zingend jaargetijde in de kerk van Opgrimbie ter 
lafenisse van de ziel van Dries Coox. Het 
jaargetijde wordt jaarlijks in de hoogmis 
aangekondigd in augustus, de eerste zondag na 
Sint-Bartholomeus en het jaargetijde wordt de 
volgende maandag of dinsdag in de kermisweek 
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of kerkwijding van Op- en Daalgrimbie 
gecelebreerd. 
 
2. Anna Gorissen: ook dochter van wijlen 
Servaes Gorissen. 
 
Halve morgen land gelegen in Boenisse Camp, 
uitschietende op het Oud Wegegat. 
 
Reingenoten: Boven Pieter Dexters, onder de 
weduwe Servaes Gorissen. 
 
Voorwaarde: Jaarlijks een leesjaargetijde in de 
kerk van Opgrimbie te laten celebreren ter 
lafenis van zijn ziel, elk jaar ten tijde van het 
octaaf van Allerheiligen. 
 
3. Theodorus Gorissen: ook zoon van wijlen 
Servaes Gorissen. 
 
3 grote roeden weide gelegen in de 
Hougstraeten tegen de kerk van Opgrimbie. 
 
Reingenoten: naar het oosten de pastorie van 
Opgrimbie, ten westen de weduwe Pieter 
Gorissen. 
 
Het perceel had Hermanus bij wettige koop 
verkregen van Willem Lambrigts met last van 
een jaarlijkse leesjaargetijdemis in de kerk van 
Opgrimbie ter lafenis van de ziel van W. 
Lambrigts telke male na het octaaf van Drie 
Koningen.  
 
Voorwaarde voor alle percelen in dit testament: 
de percelen mogen niet in erfmangeling treden, 
noch verkocht worden aan vreemden, maar 
enkel verkocht aan de gemelde broers en 
zussen. 
 
B. Mobiliaire of meubele (=roerende) goederen: 
 
4. Maria Joanna Duque, weduwe van Servaes 
Gorissen, voor een helft en haar zoon Theodorus 
Gorissen voor de andere helft het beste paard 
met haam en toom 
 
5. Anna Gorissen: een koe. 
 
6. Anna, Theodorus en Ida Gorissen krijgen de 
overige zaken die nog te verdelen zouden zijn. 
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Deze drie kinderen van zijn wijlen broer Servaes 
dienen de volgende voorwaarde in te lossen: 
 
-begraving van Hermanus op het kerkhof van 
Opgrimbie 
 
-voor begraving lijk door kruier te doen ophalen 
voor de pastoor van Opgrimbie en betaling 
zingende lijkmis aldaar met 4 baarkaarsen, 6 
altaarkaarsen voor het bovenste altaar en 2 
kaarsen op het O.-L.-V.-altaar en 2 kaarsen op 
het altaar van Sint-Christoffel. 
 
-celebratie 60 leeszielemissen, waarbij 20 zijn 
voor de heer pastoor van Opgrimbie, 20 bij de 
Paters Minderbroeders te Rekem en 20 bij de 
Paters Capucijnen te Maastricht.  
 

 
22/01/1794 

 
6r-7r 

 
Registratie verkoop voor de schepenbank, 
waarbij 
 
Maria Zassen, bejaarde jonge dochter van de 
weduwe Simon Zassen, inwoonster van Urmond 
 
verkoopt aan 
 
Lambertus Grooten, inwoner Mechelen-aan-de-
Maas en kapitein van de schutterij, gehuwd met 
Maria Anna Booten 
 
1,5 morgen akkerland gelegen in het veld voor 
het dorp alhier onder den bergh. 
 
Reingenoten: Boven de weduwe Aelbregts te 
Maastricht, onder de erfgenamen van Dries 
Herijs. 
 
De verkoopster had het perceel verkregen door 
wettelijke vernadering van Joannes Zalden, 
meerderjarige jongman en inwoner van 
Mechelen-aan-de-Maas. 
 
Prijs: 150 oude Franse kronen die per stuk waard 
zijn 4 gulden 17 stuiver 2 oord Brabants 
Maastrichter Cours. Lijkoop landelijk, godshelder 
1 stuiver.  
 
Betaling is voldaan in oude Franse kronen. 
 
Op 21/01/1794 of dag voor deze verkoop heeft 
Maria Zassen het pand gehypothekeerd met een 
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obligatie van 100 gulden ten gunste van de 
(huidige) koper. Die obligatie wordt ineens 
verrekend.  
 
Het perceel is enkel belast met de ordinaire 
schat en tiende.  
 

 
25/01/1794 

 
7r-8r 

 
Registratie openbare verkoop uitgevoerd op last 
van Reinier Cortleven, inwoner van Rekem, als 
gevolmachtigde door het gerecht te Mechelen-
aan-de-Maas aangeduid op 09/01/1794 voor zijn 
schoonzus, de weduwe Lambert Dexters, 
inwoner van Daalgrimbie, en haar kinderen om 
de rustende schuldenlast op  de erfenis te 
betalen. 
 
Openbare verkoop heeft op 16/01/1794 
plaatsgevonden.  
 
Verkocht perceel: een halve morgen gelegen in 
den Cleenen Leen. 
 
Reingenoten: Boven de weduwe van Dirk Stans, 
onder de erfgenamen van Henrij Defais. 
 
Koper met hoogste bod: Lambert Aerts, inwoner 
van Daalgrimbie, gehuwd met Maria Cathrina 
Groenen. 
 
Prijs: 54 stuiver per kleine roede, een stuiver per 
gulden lijkoop in plaats van lijkoop voor 
schrijfgeld en conditiegeld. Het totaal bedraagt 
141 gulden 15 stuiver en 5 stuiver godshelder. 
 

 
26/01/1794 

 
8r-9r 

 
Registratie openbare verkoop uitgevoerd op last 
van Reinier Cortleven, inwoner van Rekem, als 
gevolmachtigde door het gerecht te Mechelen-
aan-de-Maas aangeduid op 09/01/1794 voor zijn 
schoonzus, de weduwe Lambert Dexters, 
inwoner van Daalgrimbie, en haar kinderen om 
de rustende schuldenlast op de erfenis te 
betalen. 
 
Openbare verkoop heeft op 16/01/1794 
plaatsgevonden.  
 
Verkocht perceel: 50 kleine roeden gelegen in 
de Grimbijer Zavel tegen de Raveneijken, 
uitschietende op Onselenbosch. 
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Reingenoten: boven baron Van de Waardt, 
onder de erfgenamen Jan Gonnissen. 
 
Koper met hoogste bod: Anna Mechtildis 
Buijskens, meerderjarige jonge dochter en 
inwoonster van Daalgrimbie. 
 
Prijs: 43 stuiver per kleine roede voor een totaal 
van 107 gulden 10 stuiver. Daarenboven nog 1 
stuiver per gulden voor conditie of schrijfgeld en 
5 stuiver godshelder. 
 

 
27/01/1794 

 
9r-10r 

 
Registratie openbare verkoop uitgevoerd op last 
van Reinier Cortleven, inwoner van Rekem, als 
gevolmachtigde door het gerecht te Mechelen-
aan-de-Maas aangeduid op 09/01/1794 voor zijn 
schoonzus, de weduwe Lambert Dexters, 
inwoner van Daalgrimbie, en haar kinderen om 
de rustende schuldenlast op de erfenis te 
betalen. 
 
Openbare verkoop heeft op 16/01/1794 
plaatsgevonden.  
 
Verkocht perceel: 5 grote roeden gelegen in de 
Grimbijer Zavel genaamd den Tagkmorgen. 
 
Reingenoten: boven Geurt Mechels, onder de 
Abdij van Hocht. 
 
Koper met hoogste bod: Geurd Mechels, 
inwoner van Daalgrimbie, gehuwd met Cathrina 
Stans. 
 
Prijs: 65 gulden per grote roede voor een totaal 
van 325 gulden en 1 stuiver per gulden voor 
conditie- of schrijfgeld en vijf stuiver godshelder. 
Het geheel werd in oude Franse kronen betaald. 
 

 
06/02/1794 

 
10r-11r 

 
Registratie obligatie, waarbij Heiliger Dexters, 
meerderjarige zoon van de weduwe Lambert 
Dexters, inwoner van Daalgrimbie verklaart 
 
400 gulden aan 4,5% rente te hebben geleend 
van 
 
Martinus Hendrix, inwoner van Rekem en 
gehuwd met Joanna Cathrina Lemmens 
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Borgstellingen: 
 
Drie percelen die de lener zijn toegekomen als 
hoogstbiedende en verkocht zijnde door zijn 
moeder op 16/01/1794. 
 
1) 2 grote roeden land gelegen in den Camp. 
 
Reingenoten: boven Dries Vanderhallen, onder 
Gerard Vanderhallen. 
 
2) 3 grote en 15 kleine roeden in de Grimbijer 
Zavel achter de Bussestraet. 
 
Reingenoten: boven Dries Vanderhallen, onder 
Michiel Bresseur. 
 
3) Een halve morgen land op het Roed. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Donné 
Crijns, ter andere Matthijs Dexters. 
 
Voor het overige staat hij borg met zijn 
eventueel kindsgedeelte en verdere 
verkrijgende goederen in geval van wanbetaling. 
 

 
07/02/1794 

 
11r-14r 

 
Registratie, goedkeuring en verdeling van kavels 
voor het project van erfdeling van de goederen 
van wijlen Willem Vanderhallen, gehuwd 
geweest met Cornelia Cox, tussen de 6 kinderen 
van Willems broers en zussen, te weten 
 
Andries, Jacobus en Matthijs Vanderhallen, drie 
broers en zonen van Matthijs Vanderhallen 
 
Gerardus Vanderhallen en de kinderen van zijn 
zus Digna Vanderhallen [Digna en Gerardus zijn 
kinderen van Goswinus Vanderhallen] 
 
Anna Meijers, dochter van Ida Vanderhallen  
 
De erfenis betreft enerzijds percelen en 
anderzijds 8 eik- en esbomen dewelke (enkel de 
bomen) publiekelijk verkocht zullen worden, te 
verdelen in 6 kavels. Vijf eiken en twee esbomen 
staan in de droogweide genaamd Maasseweijde 
en een eik op een half bunder land in den 
Daelhof. 
 
Kavel A: 
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- 1,5 morgen droogweide genaamd 
Maesseweijde. 
 
Reingenoten: boven Dierck Crijns, onder de 
erfgenamen Herij Defaij. 
 
Getaxeerd aan 460 gulden. Aan te vullen met 12 
gulden uit de bomenverkoop, makende een 
totaal van 472 gulden. 
 
Kavel B: 
 
-75 kleine roeden op de hoogte in ’t Overvelt. 
 
Reingenoten: boven Andries Stans, onder 
diverse hoofdstukken. 
 
Getaxeerd aan 222 gulden. 
 
-Helft van een half bunder in den Daelhof. 
 
Reingenoten: boven Jacobus Vanderhallen, ter 
andere het wederdeel, zijnde een split van een 
keur. Dit perceel is bovendien belast jaarlijks ten 
gunste van de pastorij van Opgrimbie met 5 
oord en een halve kop zaad en ook ten gunste 
van het Motten Laathof enkele oorden, waarvan 
elk een helft moet aan bijdragen. 
 
Getaxeerd aan 250 gulden. 
 
Het totaal getaxeerd aan 472 gulden. 
 
Kavel C: 
 
-Helft van een morgen gelegen op den Camp. 
 
Reingenoten: naar den bosch Deerck Crijns, ter 
andere het wederdeel.  
 
Getaxeerd aan 175 gulden. 
 
- 5,5 grote roede op het Reeks. 
 
Reingenoten: boven de heer commissaris 
Olislagers, onder Gerardus Vanderhallen. 
 
Getaxeerd aan 285 gulden. 
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De twee percelen zijn samen getaxeerd aan 460 
gulden en dient met 12 gulden uit de 
bomenverkoop aangevuld worden. 
 
Kavel D: 
 
- een morgen uit een half bunder in den D(ael) 
hof. 
 
Reingenoten: boven het wederdeel, onder 
Andries Vanderhallen.  
 
Er is een split van keur en het perceel is jaarlijks 
belast ten gunste van de pastorij van Opgrimbie 
met 5 oord en een halve kop zaad en enige 
oorden ten gunste van het Motten Laathof, 
waarvan elk de helft van moet dragen. 
 
Getaxeerd aan 250 gulden. 
 
- 76 kleine roeden op de Heerstraet. 
 
Reingenoten: boven Michiel Brasseur, onder 
Hogter land. 
 
Getaxeerd aan 220 gulden. 
 
Beide percelen samen getaxeerd aan 470 
gulden, aangevuld met 2 gulden uit de 
bomenverkoop. 
 
Kavel E: 
 
- helft van een morgen gelegen op den Kamp. 
 
Reingenoten: boven het wederdeel, ter andere 
Gerardus Vanderhallen. 
 
Getaxeerd aan 175 gulden. 
 
- 5 grote en 10 kleine roeden in de Grimbijer 
Savel. 
 
Reingenoten: naar den bosch Hogter land, naer 
de Maes Matthijs Vanderhallen. 
 
Getaxeerd aan 285 gulden. 
 
Beide percelen getaxeerd aan 460 gulden 
tezamen, aangevuld met 12 gulden uit de 
bomenverkoop. 
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Kavel F: 
 
-Een morgen aan de Voulen Dries. 
 
Reingenoten: ter eenre zijde Leonardus 
Heijtenis, ter andere de weduwe juffrouw 
Hardij. 
 
Getaxeerd aan 300 gulden. 
 
- Een morgen op de Werf. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen van 
Lambert Gibels, onder Leonardus Heijtenis. 
 
Er is een split van keur, vrij van tiende, maar 
belast met een jaarlijkse kop koren ten gunste 
van de pastoor van Opgrimbie. 
 
Getaxeerd aan 125 gulden. 
 
- Een grote roede uit een perceel van 2 grote 
roeden, gelegen in het Koningskamp. 
 
Reingenoten van het volledige perceel: boven 
Andries Vanderhallen, onder Jan Meijers. 
 
Getaxeerd aan 55 gulden. 
 
De 3 percelen samen getaxeerd aan 470 gulden, 
aan te vullen met 2 gulden uit bomenverkoop. 
 
Alle kavels tezamen hebben een waarde van 
2.832 gulden.   
 
De erfgenamen van wijlen Willem Vanderhallen, 
in 1ste huwelijk geweest zijnde met Cornelia 
Coox, komen bijeen voor de schepenbank op 
07/02/1794: 
 
-Gerardus Vanderhallen, inwoner van 
Daalgrimbie, gehuwd met Antonetta Repriels, 
voor zichzelf en als moederlijke oom en momber 
van de minderjarige kinderen van wijlen zijn zus 
Digna Vanderhallen, die gehuwd was met 
Remigius Crijns. 
 
- Andries Vanderhallen, inwoner van 
Daalgrimbie, weduwnaar van Cathrina Stans 
 
- Jacobus Vanderhallen, inwoner van 
Daalgrimbie, gehuwd met Cornelia Gorissen 
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-Mathijs Vanderhallen, inwoner van Mechelen-
aan-de-Maas, gehuwd met Anna Mechtildis 
Caenen 
 
- Jan Cops, inwoner van Wijmersmael 
(=Wiemesmeer), gehuwd met Anna Meijers. 
 
Toewijzing van de kavels: 
 
Kavel A → Gerard Vanderhallen 
Kavel B → Jan Cops 
Kavel C → Jacobus Vanderhallen 
Kavel D → minderjarige kinderen van Digna 
Vanderhallen 
Kavel E → Matthijs Vanderhallen 
Kavel F → Andries Vanderhallen 
 

 
08/02/1794 

 
14v-15v 

 
Registratie openbare verkoop uitgevoerd op last 
van Reinier Cortleven, inwoner van Rekem, als 
gevolmachtigde door het gerecht te Mechelen-
aan-de-Maas aangeduid op 09/01/1794 voor zijn 
schoonzus, de weduwe Lambert Dexters, 
inwoner van Daalgrimbie, en haar kinderen om 
de rustende schuldenlast op de erfenis te 
betalen. 
 
Openbare verkoop heeft op 16/01/1794 
plaatsgevonden.  
 
Verkochte percelen:  
 
1)  2 grote roeden land in het Kempken. 
 
Reingenoten: boven Andries Vanderhallen, 
onder Gerard Vanderhallen. 
 
Er is een split van keur en het hoogste bod was 
62 gulden per grote roede. 
 
2) 3 grote en 15 kleine roeden land in de Zavel 
achter de Busschestraat. 
 
Reingenoten: ter eenre Andries Vanderhallen, 
ter andere Michiel Bresseur. 
 
Hoogste bod was 42 gulden per (grote) roede. 
 
3) Een halve morgen land op het Roedt. 
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Reingenoten: boven Matthijs Dexters; onder de 
weduwe Donné Crijns. 
 
Er is een split van keur. Jaarlijks 5 oord en een 
hen aan de bank van de Hogeproost te betalen. 
 
Hoogste bod was 29 gulden per (grote) roede. 
 
De hoogstbiedende was telkens Heilger Dexters, 
meerderjarige zoon van de weduwe Lambert 
Dexters.  
 
Behalve de winnende biedingen, betaalt de 
koper ook een stuiver per gulden voor schrijf- of 
conditiegeld en voor elk perceel 5 stuiver 
godshelder. Het volledige te betalen bedrag is 
371 gulden 14 stuiver. 
 

 
15/02/1794 

 
15v-17r 

 
Registratie openbare verkoop uitgevoerd op last 
van Reinier Cortleven, inwoner van Rekem, als 
gevolmachtigde door het gerecht te Mechelen-
aan-de-Maas aangeduid op 09/01/1794 voor zijn 
schoonzus, de weduwe Lambert Dexters, 
inwoner van Daalgrimbie, en haar kinderen om 
de rustende schuldenlast op de erfenis te 
betalen. 
 
Openbare verkoop heeft op 16/01/1794 
plaatsgevonden.  
 
Verkocht goed: 4 grote roeden, gelegen in den 
Zavel tegenover Andries Vanderhallen op de 
heuvel. 
 
Reingenoten: ter eenre zijde Helger Stans, ter 
andere de weduwe Dirk Stans. 
 
Hoogste bieder: Michiel Maesen, bejaarde 
jongeman en zoon van wijlen Mathijs Maesen 
 
Hoogste bod: 40 stuiver per kleine roede voor 
een totaal van 160 gulden en 1 stuiver per 
gulden conditie- of schrijfgeld en vijf stuiver 
godshelder.  
 

 
15/02/1794 

 
17r-18r 

 
Registratie openbare verkoop uitgevoerd op last 
van Reinier Cortleven, inwoner van Rekem, als 
gevolmachtigde door het gerecht te Mechelen-
aan-de-Maas aangeduid op 09/01/1794 voor zijn 
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schoonzus, de weduwe Lambert Dexters, 
inwoner van Daalgrimbie, en haar kinderen om 
de rustende schuldenlast op de erfenis te 
betalen. 
 
Openbare verkoop heeft op 16/01/1794 
plaatsgevonden.  
 
Verkocht perceel: 2 grote roeden land gelegen in 
den Hoogen Zavel op den Hasepat. 
 
Reingenoten: boven Hend. Claessens, schepen; 
onder Dirk Ramakers. 
 
Hoogste bieder: Reinier Muris, inwoner van 
Mechelen-aan-de-Maas in naam van zijn 
schoonzoon Willem Aelbregts, inwoner Op de 
Hallen, ressort van het Graafschap Rekem, 
gehuwd met Petronella Muris. 
 
Hoogste bod: 61 gulden per grote roede voor 
een totaal van 122 gulden. Daarboven nog een 
stuiver per gulden aan conditie- of schrijfgeld en 
5 stuiver godshelder. 
 

 
20/02/1794 

 
18v-20r 

 
Registratie openbare verkoop uitgevoerd op last 
van Reinier Cortleven, inwoner van Rekem, als 
gevolmachtigde door het gerecht te Mechelen-
aan-de-Maas aangeduid op 09/01/1794 voor zijn 
schoonzus, de weduwe Lambert Dexters, 
inwoner van Daalgrimbie, en haar kinderen om 
de rustende schuldenlast op de erfenis te 
betalen. 
 
Openbare verkoop heeft op 16/01/1794 
plaatsgevonden.  
 
Verkocht perceel: 4 grote roeden land gelegen in 
den Hoogen Zavel op den Hasepat. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen Matthijs 
Bemelmans; onder de heer kapitein De Gilissen. 
 
Hoogste bieder: schepen C.E. Booten 
 
Hoogste bod: 57 gulden per grote roede, een 
stuiver per gulden voor schrijf- of conditiegeld 
en 5 stuiver godshelder. Het totaal bedraagt 239 
gulden 8 stuiver. 
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De betaling is gebeurd in de volgende gouden 
speciën: 
 
1 quadrupel @ 61 gulden 
 
1 dubbelde Fransche pistol @ 31 gulden 
 
1 Franssche pistol met een kroon @ 28 gulden 
 
1 Franssche pistol met LL. @ 21 gulden 15 
stuiver 
 
1 Franssche zon pistol @ 19 gulden 
 
1,5 souvereijn Zamen @ 39 gulden 15 stuiver 
 
4 gecordonneerde ducaaten @ 9 gulden 7 
stuiver voor een totaal van 37 gulden 8 stuiver 
 
Voor supplement aan zilver geld 1 gulden 10 
stuiver 
 

 
21/02/1794 

 
20r-23r 

 
Registratie notariële akte van verkoop met 
betaalbewijzen, verleden voor notaris A. 
Hagemans te Maastricht op 18/02/1794 waarbij 
 
Joannes Cops, wonende te Zutendaal, gehuwd 
met Anna Meers 
 
verkoopt aan de broers Stans, inwoners van 
Opgrimbie, te weten Willem, Matthijs, Lambert 
en Hendrik Stans 
 
- 75 kleine roeden land gelegen te Mechelen-
aan-de-Maas op de hoogte in ’t Overveld. 
 
Reingenoten: boven Andries Stans, onder 
diverse hoofdstukken. 
 
- helft van een bunder in den Daelhof. 
 
Reingenoten: boven Jacobus Vanderhallen, ter 
andere het wederdeel.  
 
Er is een split van keur en het perceel is belast 
jaarlijks met 5 oord en een halve kop zaad ten 
gunste van de pastorij van Opgrimbie, alsmede 
ook enkele oorden ten gunste van het Motten 
Laathof. 
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Prijs: 480 gulden, lijkoop na landkoop, een oude 
schelling godshelder.  
 
Een deel van de verkoopsprijs dient om de 
schuldeisers van Joannes Cops te betalen. 
 
Getuigen: Theod. Duijsens en J.P.H. Leuning. 
 
Memorie van de betaalde schulden voor Jan 
Cops van Wijmersmael (=Wiemesmeer) door 
Willem Stans van Opgrimbie. 
 
1. aan Mart van Heijlerhoff, burger van 
Maastricht:  
→ 82 gulden 12 stuiver 1 oord 
→ gerechtskosten van Mart aan de 
schepenbank van Mechelen-aan-de-Maas, 12 
gulden 19 stuiver 
→ advocaatkosten van Mart, 17 gulden 19 
stuiver 
 
[totaal 100 gulden 11 stuiver 1 oord, ontvangen 
door Marten van Heijlerhoff op 21/02/1794] 
 
2. aan Martinus Stans van Daalgrimbie als 
cessionaris van Gerardus Cops van Zutendaal 
 
→ 216 gulden 13 stuiver 
→ gerechtskosten Mechelen-aan-de-Maas, 20 
gulden 6 stuiver 
→ advocatenkosten, 5 gulden 
 
[totaal 241 gulden 19 stuiver, ontvangen door 
Gerardus op 21/02/1794] 
 
3. aan de secretaris van de schepenbank van 
Mechelen-aan-de-Maas, H.M. Nijpels: 
 
3 gulden 6 stuiver voor extract uit gichtregister 
van de erfdeling van wijlen Cornelia Coox, 
gelicht door Joannes Cops en nog te betalen. 
 
[3 gulden 6 stuiver door Nijpels ontvangen] 
 

 
22/02/1794 

 
23r-24v 

 
Registratie openbare verkoop uitgevoerd op last 
van Reinier Cortleven, inwoner van Rekem, als 
gevolmachtigde door het gerecht te Mechelen-
aan-de-Maas aangeduid op 09/01/1794 voor zijn 
schoonzus, de weduwe Lambert Dexters, 
inwoner van Daalgrimbie, en haar kinderen om 
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de rustende schuldenlast op de erfenis te 
betalen. 
 
Openbare verkoop heeft op 16/01/1794 
plaatsgevonden.  
 
Verkocht perceel: 5 grote roeden gelegen in het 
Overveld op het Reex, uitschietende met een 
hoofd op de Veeweijden. 
 
Reingenoten:  boven Joannes Bemelmans tot 
Eisden, onder kerkenland van Boorsem, zijnde 
mager en uitgewonnen. 
 
Hoogste bieder: Willem Houben, inwoner van 
Mechelen-aan-de-Maas, gehuwd met Joanna 
Duikers in naam van zijn schoonvader Christiaen 
Duikers. 
 
Hoogste bod: 75 stuiver per kleine roede voor 
een totaal van 393 gulden 15 stuiver en een 
stuiver per gulden conditie- of schrijfgeld en 5 
stuiver godshelder. 
 

 
22/02/1794 

 
24v-26r 

 
Registratie openbare verkoop uitgevoerd op last 
van Reinier Cortleven, inwoner van Rekem, als 
gevolmachtigde door het gerecht te Mechelen-
aan-de-Maas aangeduid op 09/01/1794 voor zijn 
schoonzus, de weduwe Lambert Dexters, 
inwoner van Daalgrimbie, en haar kinderen om 
de rustende schuldenlast op de erfenis te 
betalen. 
 
Openbare verkoop heeft op 16/01/1794 
plaatsgevonden.  
 
Verkochte percelen: 
 
1) 4 grote roeden gelegen aan het Wagegat. 
 
Reingenoten: boven Matthijs Vanderhallen, 
onder Hogterland. 
 
Hoogste bod: 50 gulden per grote roede. 
 
2) Een halve morgen in den Grimbijer Zavel. 
 
Reingenoten: naar den Bosch Andries 
Vanderhallen, ter andere mevr. van de abdij van 
Hocht. 
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Het perceel is jaarlijks belast met een vat rogge 
ten gunste van de pastorij van Opgrimbie. 
 
Hoogste bod: 45 gulden per grote roede. 
 
3) 75 kleine roeden land op de Hondshoeve 
gelegen. 
 
Reingenoten: ter eenre Matthijs Bresseur, ter 
andere de weduwe Hardij. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met een gedeelte 
van een kapoen en rogge als erflast. 
 
Hoogste bod: 30 gulden per grote roede. 
 
Hoogste bieder voor de 3 percelen is Peter 
Dexters, zoon van de weduwe Lambert Dexters, 
gehuwd met Marianna Aerts. 
 
Behalve de kooppenningen is er een stuiver per 
gulden aan conditie- of schrijfgeld en 5 stuiver 
godshelder per perceel. Het totaal bedraagt 446 
gulden 5 stuiver. 
 

 
24/02/1794 

 
26r- 

 
Registratie chirographaire akte van verkoop 
opgesteld ten huize van de koper op 16/02/1794 
door schepen D.M. Booten waarbij 
 
Niclaes Massingh, inwoner van Boorsem, 
gehuwd met Joanna Kessen 
 
verkoopt aan 
 
Willem Houben, inwoner van Mechelen-aan-de-
Maas, gehuwd met Joanna Duikers 
 
Een halve morgen akkerland gelegen voor het 
dorp aan het Stichels. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Christ. 
Tulleners, onder Willem Houben met de 
wederdeling. 
 
Prijs: 220 gulden, lijkoop na landkoop, 10 stuiver 
godshelder. 
 
Voorwaarde: de verkoper reserveert voor 
zichzelf de wassende schaar van tarwe voor het 
jaar 1794. 
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Het perceel is belast met een jaarlijkse erfpacht 
van een half vat rogge en 2 gulden 5 stuiver ten 
behoeve van de Armen van Mechelen-aan-de-
Maas, alsmede een halve hen aan de heer 
Hogeproost. Het perceel is tiendevrij, maar wel 
belast met de ordinaire schat. 
 
Getuigen: Coenrardus Vranken en Jacobus 
Herijs. 
 

 
24/02/1794 

 
27r-28v 

 
Registratie chirographaire akte van verkoop, 
opgesteld door schepen D.M. Booten op 
19/02/1794, waarbij 
 
Peter Mechels, inwoner van Daalgrimbie, 
gehuwd met Maria Aerts en in haar naam, met 
toestemming van zijn schoonvader Michiel Aerts 
 
verkoopt aan 
 
zijn schoonbroer Lambertus Aerts, gehuwd met 
Maria Catharina Groenen 
 
helft van het naakt eigendom van het 
schoonouderlijk huis en ap- en dependentiën 
gelegen te Daalgrimbie,  waarvan het 
vruchtgebruik in handen is van Michiel Aerts, 
weduwnaar van Joanna Coox 
 
Prijs: 300 gulden en 3 stuiver godshelder.  
 
Het perceel is belast met een split van keur aan 
de heer Hogeproost. 
 
Getuigen: M. Jos. Booten en Anna Gertrud 
Repriels. 
 

 
24/02/1794 

 
28v-29r 

 
Registratie chirographaire akte van surrogatie, 
opgesteld door schepen op 16/02/1794, waarbij 
 
Reinier Muris, in 2de huwelijk met Eva Smeets, 
weduwnaar in 1ste huwelijk met Cornelia 
Gorissen 
 
draagt naakt eigendom van de gekochte 
percelen over ten behoeve van zijn dochter 
Petronelle Muris, verwerkt met zijn eerste 
wijlen vrouw. 
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De aangekochte stukken werden betaald met 
penningen, afkomende uit de nalatenschap van 
wijlen zijn ouders Jacob Muris en Petronella van 
Herk. 
 
Gekochte percelen: 
 
- 75 kleine roeden gelegen in den Neerenzavel, 
afkomende van Dries Herijs. 
 
Reingenoten: boven Arnoldus Poulissen en 
Peeter Claessen, onder de erfgenamen van Jan 
Massings. 
 
Door Reinier Muris vernaderd voor de som van 
150 gulden; met kosten erbij 161 gulden 15 
stuiver. 
 
- drie grote roeden gelegen in den Hoogen Zavel 
in het Reutje. 
 
Verkregen door Reinier Muris via koop van 
Marie Zengers voor de prijs van 105 gulden. 
 
Beide percelen die Reinier Muris als weduwnaar 
van zijn eerste echtgenote aangekocht had, 
staat hij af, behoudens het vruchtgebruik dat hij 
voor zichzelf behoudt.  
 
Getuigen: M.J. Booten en Anna Gertr. Repriels 
  

 
24/02/1794 

 
29v-31r 

 
Registratie chirographaire akte van verkoop, 
opgesteld op 22/02/1794 door schepen D.M. 
Booten, waarbij 
 
Lamb. Mochon, inwoner van Daalgrimbie, 
weduwnaar van wijlen Petronella Coox en nu in 
2de huwelijk met Maria Elijsabeth Conings  
 
en 
 
zijn bejaarde zoon Hendrik Mochon, thans 
inwoner van Vucht, gehuwd met Petronella 
Houben, in eigen naam en voor zijn minderjarige 
zus Maria Cathrina Mochon 
 
[de eerste voor het vruchtgebruik en de 
kinderen voor de naakte eigendom] 
 
verkopen aan  
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Maria Cathrina Wampers, jonge dochter en 
inwoonster van Daalgrimbie 
 
een halve morgen land gelegen op de Nieuw 
Erve onder Daalgrimbie. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Hend. Stans, 
ter andere Peeter Crijns. 
 
Prijs: 16 pattacons of 64 gulden, lijkoop 
landelijk, 1 stuiver godshelder. Veertig gulden 
werden door de eerste comparant (vader) 
ontvangen en de overige 24 gulden door de 
kinderen. 
 
De vader verhypothekeert de helft van zijn 
roerende goederen van zijn nalatenschap ten 
gunste van zijn kinderen (voor de 40 gulden te 
kunnen nemen na zijn dood). 
 
Het perceel is enkel belast met de schat, cijns en 
tiende. 
 
Getuigen: M.J. Booten, Anna Gertrud Repriels. 
 

 
24/02/1794 

 
31r-32v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Peeter Dexters, inwoner van Daalgrimbie, 
gehuwd met Maria Anna Aerts  
 
500 gulden opgenomen heeft op 2/2/1794 aan 
een jaarlijkse rente van 4%, dewelke obligatie 
aanvang neemt op 21/02/1794  
 
Het geld werd geleend van Mejuf. Cathrina 
Elijsabetha Driessens, geboortig van Luik en nu 
wonende te Maaseik 
 
Het geleende geld diende ter aankoop van drie 
percelen, tezamen 446 gulden 5 stuivers, die hij 
betaald heeft op 22/02/1794 
 
1) 4 grote roeden aan het Wagegat. 
 
Reingenoten: boven Matthijs Vanderhallen, 
onder de Abdij van Hocht. 
 
2) Een halve morgen in den Grimbijer Zavel. 
 
Reingenoten: naer den bosch Andries 
Vanderhallen, ter andere de Abdij van Hocht. 
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3) 75 kleine roeden op de Hondshove. 
 
Reingenoten: ter eenre Mathijs Bresseur, ter 
andere juffr. Hardij 
 
De percelen had hij per openbare veiling bij 
opbod ter instantie van zijn moeder, de weduwe 
Lambert Dexters gekocht. 
 
Borgstellingen:  
 
-de bovengemelde drie aangekochte percelen. 
 
-een half bunder land in het Molenveld.  
 
Reingenoten: boven Andries Vanderhallen, 
onder Jan Aerts. 
 
-55 kleine roeden in den Hoogen Zavel. 
 
Reingenoten: boven Jan Beckers, onder Jan 
Aerts 
 
- 1/3 deel van een half bunder in het Hoeverveld. 
 
Reingenoten: boven Jacob Vanderhallen, onder 
Jan Aerts. 
 
De laatste 3 stukken zijn de lener toegevallen bij 
erfdeling van zijn schoonouderlijke goederen. 
 
-Een half bunder land in de Boendershoeve. 
 
Reingenoten: boven Anthoen Meijers, onder de 
weduwe Hermen Dexters. 
 
Dit laatste perceel werd door de lener zelf 
aangekocht. 
 

 
01/03/1794 

 
32v-33v 

 
Registratie openbare verkoop uitgevoerd op last 
van Reinier Cortleven, inwoner van Rekem, als 
gevolmachtigde door het gerecht te Mechelen-
aan-de-Maas aangeduid op 09/01/1794 voor zijn 
schoonzus, de weduwe Lambert Dexters, 
inwoner van Daalgrimbie, en haar kinderen om 
de rustende schuldenlast op de erfenis te 
betalen. 
 
Openbare verkoop heeft op 16/01/1794 
plaatsgevonden.  
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Verkocht perceel: 25 kleine roeden gelegen in 
den Camp. 
 
Reingenoten: boven Peeter Dexters, onder 
Herm. Gorissen. 
 
Hoogste bieder: Peeter Dexters de oude 
 
Hoogste bod: 62 stuiver per kleine roede voor 
een totaal van 77 gulden 10 stuiver. Een stuiver 
per gulden aan schrijfgeld en 5 stuiver 
godshelder. 
 
De koper Peeter Dexters de oude stelt in zijn 
plaats te stellen (voor de eigendom) Peeter 
Dexters (de jonge), inwoner van Daalgrimbie en 
gehuwd met Maria Maesen. 
 

  
08/03/1794 

 
34r-35r 

 
Registratie chirographaire akte van obligatie, 
opgesteld door schepen D.M. Booten op 
03/03/1794, waarbij 
 
Jan Cnaeps, inwoner van Mechelen-aan-de-
Maas, in 2de huwelijk met Gertrudis Bemelmans 
 
100 gulden aan 5% rente 
 
van 
 
eerwaarde heer W.F. Booten ten behoeve van 
de kapelanie van Mechelen-aan-de-Maas 
 
De 100 gulden had eerder uitgestaan als 
kapitaal, maar was op 18/10/1792 door Joannes 
Gorissen terugbetaald. 
 
Borgstellingen: 
 
-uit het erfdeel en gronden van zijn echtgenote: 
 
1) 4 grote roeden land gelegen in het Neerveld 
op den Hoogen Reijn. 
 
Reingenoten: boven Joannes Hend. Booten, 
onder Hend. Claessens. 
 
2) Een halve morgen land in den Neeren savel 
tegenover de windmolen. 
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Reingenoten: boven Dirk Corstjens, onder 
Joannes Hend. booten 
 
Getuigen: Matthijs Joseph Booten en Anna 
Getrudis Repriels 
 

 
14/03/1794 

 
35r-36v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. 
Habets te Maastricht op 09/03/1794, waarbij 
 
Hubert Monissen, inwoner van Mechelen-aan-
de-Maas, gehuwd met Aldegonde Raemakers 
 
400 gulden aan 5% intrest leent van 
 
de eerw. religieuzen Theresia Post, Anna 
Vroomen, Angela Nijpels, Bernardin Neven, 
Helena Jorissen en Elisabeth Nelissen, 
respectievelijk overste, vicares en discreten van 
het klooster van de Nieuwenhof te Maastricht. 
 
Borgstellingen:  
 
De volgende erven gelegen te Mechelen-aan-de-
Maas uit de erfdeling van zijn schoonouders: 
 
1) 3 grote roeden gelegen in de Neeren Zaevel. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Beckers, ter andere 
Dirik Ramakers. 
 
2) 2 grote en 10 kleine roeden gelegen in 
hetzelfde veld omtrent Bleren. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Ramakers, ter 
andere Mathijs Duque. 
 
3) 2 grote roeden ook in hetzelfde veld gelegen. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Meuris, ter andere 
de heer Lekens. 
 
4) 3 grote en 15 kleine roeden gelegen in de 
Schromortelshoeve. 
 
Reingenoten: ter eenre den Veldweg, ter andere 
Lambert Paulissen. 
 
5) 3 grote en 15 kleine roeden in het 
voorstaande veld gelegen. 
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Reingenoten: ter eenre Jan Reijnders, ter andere 
Christiaen Heijtenis. 
 
6) 5 grote en 12,5 kleine roeden land in de 
Groote Heulshoeve, uitschietende op de Groote 
Baan. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Ramakers, ter 
andere Jan Deijsmans. 
 
7) 5 grote en 12,5 kleine roeden ook in de 
Groote Heulshoeve gelegen. 
 
Reingenoten: ter eenre Jacob Heris, ter andere 
Jan Diesmans met de wederdeling. 
 
8) 11 en een kwart grote roeden land, gelegen in 
de Galgehoeve. 
 
Reingenoten: ter eenre Coen Gennissen, ter 
andere Jan Reijnders. 
 
De panden zijn enkel nog belast met 100 gulden 
kapitaal ten gunste van de Armen van 
Mechelen-aan-de-Maas, dat door de lener 
binnen 3 dagen zal terugbetaald worden. 
 
Getuigen: Lambertus Leboo en Laurens Gerardi. 
  

 
19/03/1794 

 
36v-37v 

 
Registratie chirographaire akte van obligatie, 
opgesteld door schepen D.M. Booten op 
13/03/1794, waarbij 
 
Matthijs Dexters, inwoner van Daalgrimbie, 
gehuwd met Cathrina Nelissen 
 
100 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Georgius van Herck, schepen en inwoner van 
Vucht, gehuwd met Cathrina Peeters 
 
De obligatie neemt aanvang op 15/02/1794. 
 
Borgstellingen: 
 
-de erven die hij reeds gehypothekeerd had ten 
aanzien van wijlen de schuldeiser zijn vader, 
Reinder van Herck, bij het opnemen van 300 
gulden kapitaal 
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-Schoonouderlijk kindsgedeelte, die na de dood 
van zijn schoonvader Andries Nelissen, inwoner 
van Lanaken, hem namens zijn vrouw toekomt 
 
Getuigen: M. Jos. Booten en Anna Gertrudis 
Repriels 
 

 
27/03/1794 

 
38r-38r 
 

 
Registratie vroegere openbare verkoop bij 
opbod van 27/10/1791 en betaling op 
29/11/1791, waarbij 
 
Kapitein De Gelissen het hoogste bod had 
geboden op 
 
een perceel van 5 grote roeden in den Slack 
gelegen. 
 
Reingenoten: boven Peter Hend. Bourgogne, 
onder diverse hoofdstukken. 
 
Betaalde som: 255 gulden 
 
De openbare verkoop betreft de onroerende 
goederen van de nalatenschap van wijlen Jan 
Gonnissen en Catharina Coox op last van hun 
kinderen en erven. 
 

 
27/03/1794 

 
38v-39v 

 
Registratie chirographaire akte van verkoop, 
opgesteld door schepen D.M. Booten op 
26/03/1794, waarbij 
 
Wilhelmus Ubagts, inwoner van Mechelen-aan-
de-Maas, gehuwd met Gertrudis Driesen 
 
verkoopt aan 
 
Peeter Ramakers, inwoner van Mechelen-aan-
de-Maas, gehuwd met Marie Agnes Ubagts 
 
1 grote roede akkerland uit een perceel van 5 
grote roeden gelegen in de Haage. 
 
Reingenoten: boven Christian Ramakers, onder 
Jacob Ubagts met de wederdeling. 
 
Het perceel als geheel (5 grote roeden) is belast 
met een jaarlijkse erflast van 3 ¾ vaten rogge en 
15 stuiver ten gunste van de Armen van 
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Mechelen-aan-de-Maas. Voor het overige dient 
men de schat, cijns en tiende te betalen. 
 
Prijs: 36 gulden, lijkoop, 2 oord godshelder. 
 
Getuigen: Math. Joseph. Booten, Anna Gertrud 
Repriels, M.J. Booten 
 

 
10/04/1794 

 
39v-40r 

 
Registratie minnelijke schikking, neergelegd 
door Reinerus Cortleven, als beëdigde momber 
van de minderjarige kinderen van de weduwe 
van wijlen Lambert Dexters van Daalgrimbie, en 
door mede-momber Peter Dexters, waarbij 
 
zij beiden op 12/03/1794 namens de weduwe en 
de kinderen ten huize van de dorpsmeester 
Francis Lenssen en in bijzijn van Heilger Dexters  
 
in den minne geregeld hebben met 
 
de weduwe van Herm. Dexters, genaamd 
Cathrina Mechels, die een lopende procedure 
voor het Mechelse gerecht had met wijlen 
Lambert Dexters vanwege huishuur. 
 
De lopende procedure voor het gerecht wordt 
stopgezet en de gerechtskosten worden 
verdeeld, waarbij de weduwe Herm. Dexters 12 
gulden 10 stuiver op zich neemt.   
 

 
21/04/1794 

 
40r-41v 

 
Registratie schenking bij leven waarbij  
 
Digna Nouwen, weduwe van Willem Op den 
Camp, inwoonster van Mechelen-aan-de-Maas 
 
schenkt aan 
 
haar zoon Lambert (Lambrigt) Op den Camp en 
zijn echtgenote Maria Engelen, 
 
en hen zo favoriserende ten opzichte van haar 
uitgehuwelijkte dochter Marie Op den Camp, 
 
vanwege de bijstand die haar zoon en 
echtgenote de weduwe gegeven hebben, 
 
2 werkossen met kar, ploeg, eg en de 
pachtlanden bestaande uit circa 16 grote 
roeden, die ze pacht van de Abdij van Hocht, 
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alsook de landen die ze in winning heeft van de 
heer Olislagers en van de weduwe Aelbregts uit 
Maastricht, tezamen met de staande oogst en 
ingeschuurde vruchten 
 
Voorwaarde: vanaf nu dient de zoon en zijn 
echtgenote de achterstallige en lopende pacht 
in geld en in vruchten te betalen. Ook wil de 
moeder dat de zoon en zijn echtgenote 
levenslang voor haar zal zorgen.  
 
De erfenis na haar dood dient exact in twee 
helften te worden verdeeld tussen haar zoon en 
haar dochter Marie Op den Camp, gehuwd met 
Peeter Thomassen. 
 
Bij die erfenis nog enkele bijzonderheden: 
 
-de mest en ast is voor haar zoon Lambrigt, mits 
die haar persoonlijke schulden en haar 
begrafeniskosten op zich neemt.  
 
-Lambrigt mag wel voor de verdeling 51 gulden 
uit de erfenis nemen, ter compensatie van de 
som die haar schoondochter Maria Engelen uit 
haar eigen ouderlijk erfdeel de moeder had 
voorgeschoten zodat zij de achterstallige pacht 
kon betalen aan de Abdij van Hocht (10 gulden 5 
stuiver), gedeeltelijke terugbetaling van kapitaal 
aan de Armen van Mechelen-aan-de-Maas (13 
gulden 13 stuiver) en 27 gulden als lening. 
 
-Ook haar eigen dochter Maria Op den Camp 
heeft haar in nood 5 gulden 10 stuiver 
voorgeschoten voor achterstallige landpacht te 
betalen. Dit dient tevens verrekend te worden 
bij de erfdeling. 
 

 
21/04/1794 

 
41v-42v 
 

 
Registratie verkoop [zie ook volgende 
registratie] waarbij 
 
Petrus Beckers en Joannes Matthias Repriels, 
inwoners van Mechelen-aan-de-Maas, als 
beëdigde voogden door het gerecht van 
Mechelen-aan-de-Maas op 10/04/1794 van de 
minderjarige zoon van wijlen Ferdinand Repriels 
en Anna Beckers 
 
verkopen aan 
 



29 
 

chevalier en kapitein De Gelissen, wonende te 
Mechelen-aan-de-Maas, gehuwd met Isabella 
Ignatia de Thimijs 
 
1/3 van 5 morgen weiden gelegen in het 
Neerveld, genaamd het Dinghoff en 
Mortelsweijden, ten mate van 8 grote en 6 2/3 
kleine roeden. 
 
Reingenoten: aan beide zijden de heer chevalier 
en kapitein De Gelissen.   
 
Prijs: 416 gulden met de lijkoop, 1 halve stuiver 
godshelder  
 
De verkochte percelen zijn enkel belast met de 
ordinaire schat, cijns en tiende. 
 

 
21/04/1794 

 
42v-43v 

 
Registratie verkoop waarbij  
 
de gebroeders Martinus en Joannes Mathias 
Repriels, wonende te Mechelen-aan-de-Maas, 
optredend in de plaats van hun imbeciele en 
oudbejaarde zus Maria Agnes Repriels, 
 
verkopen aan 
 
chevalier en kapitein De Gelissen, wonende te 
Mechelen-aan-de-Maas, gehuwd met Isabella 
Ignatia de Thimus 
 
 
het wedergedeelte van de genoemde wijden in 
het Neerveld in den Dinghoff en Mortelsweijden, 
ten mate van 8 grote en 6 2/3 kleine roeden 
 
Reingenoten: ter eenre het Neerveld, ter andere 
ter Mase waarts kapitein De Gelissen 
 
Prijs: 410 gulden zonder lijkoop, 2 oord 
godshelder 
 
De verkochte weiden zijn enkel met de ordinaire 
schat, cijns en tiende belast. 
 

 
 
 
26/04/1794 

 
 
 
43v-44v 

  
Registratie chirographaire akte van obligatie, 
opgesteld door schepen D.M. Booten op 
14/04/1794 waarbij, 
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Joannes Meijers, inwoner van Daalgrimbie, 
gehuwd met Joanna Lambrigts 
 
100 gulden aan 4,5% intrest geleend heeft van 
 
Kapelaan T.W. Booten als deservitor en pastoor 
van Mechelen-aan-de-Maas ten behoeve van de 
Armen van Mechelen-aan-de-Maas 
 
Het geld werd opnieuw geïnvesteerd nadat 
Hubertus Monnissen op 24/03/1794 dezelfde 
100 gulden had terugbetaald. 
 
Borgstellingen:  
 
1) 3 grote roeden akkerland, gelegen in de 
Grimbijer Zavel op de Breem acker. 
 
Reingenoten: boven Gerardus Vanderhallen, 
onder Lambert Aerts. 
 
2) 2 grote roeden gelegen in de Boonesse Camp 
onder Daalgrimbie. 
 
Reingenoten: boven Dries Vanderhallen, onder 
de weduwe Dirk Stans. 
 
3) 2 grote roeden land in hetzelfde Camp 
gelegen. 
 
Reingenoten: boven Joannes Bemelmans van 
Eisden, onder Peter Dexters  
 
Getuigen: J.L. Booten, Hermanus Maenen 
 

 
26/04/1794 

 
44v-45v 

 
Registratie chirographaire akte van obligatie 
opgesteld door schepen D.M. Booten op 
23/04/1794 waarbij 
 
Dirk Warzon, inwoner van Daalgrimbie, gehuwd 
met Cathrina Buiskens 
 
100 gulden aan 4,5% intrest geleend heeft van 
 
T.W. Booten ten behoeve van de Armen van 
Mechelen-aan-de-Maas 
 
Het geld werd geleend zodat Warzon een 
perceel van 2 grote roeden akkerland onder 
Daalgrimbie achter de Bempden kon 
vernaderen. Het perceel kwam af van de 
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grootvader van Warzons echtgenote, wijlen Joris 
Buijskens. 
 
Reingenoten: boven Dries Vanderhallen, ter 
andere Peeter Dexters met de wederdeling. 
 
Dit vernaderde perceel dient als primaire 
borgstelling voor de obligatie. 
 
Andere borgstellingen: 
 
-huis en hof gelegen in de Bussestraet, 8 grote 
roeden. 
 
Reingenoten: ter eenre richting de Maas het 
gemein Broeck, ter andere naar de heide 
Joannes Claessen. 
 
-5 grote roeden land gelegen op de Nieuw Erve. 
 
Reingenoten: boven Andries Stans, onder de 
weduwe Laurens Heijtenis. 
 
Getuigen: J.L. Booten en J.H. Booten 
 

 
26/04/1794 

 
46r-46v 

 
Registratie chirographaire akte van vernadering 
opgesteld door schepen D.M. Booten op 
24/04/1794 waarbij 
 
Peeter Dexters, inwoner van Daalgrimbie, 
gehuwd met Maria Maesen 
 
bij vernadering overdraagt aan 
 
Dirk Warzon, inwoner Daalgrimbie, gehuwd met 
Cathrina Buiskens 
 
2 grote roeden akkerland gelegen onder 
Daalgrimbie in het Overveld achter de Bempden. 
 
Reingenoten: boven Dries Vanderhallen, onder 
Peeter Dexters met de wederdeling 
 
Prijs: 15 ½ Franse croonen 
 
Getuigen: M.J. Booten en Anna Gertrudis 
Repriels 
 

 
28/04/1794 

 
46v-50r 
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Registratie vernadering van 21/02/1794 voor de 
schepenbank die Willem Stans voor zichzelf en 
zijn broers Matthijs, Lambert en Hend. Stans 
neerlegde met ingebedde notariële akte van 
eerdere verkoop verleden voor notaris A. 
Hagemans op 18/02/1794 te Maastricht en met 
memorie van betaling, waarbij 
 
Joannes Cops, wonende te Zutendaal en gehuwd 
met Anna Meers 
 
verkopen aan  
 
Willem Stans en zijn drie broers Mathijs, 
Lambert en Hendrik Stans 
 
-75 kleine roeden land te Mechelen-aan-de-
Maas ter hoogte in ’t Overveld. 
 
Reingenoten: boven Andries Stans, onder 
diverse hoofdstukken. 
 
-helft van 1 bunder in de Daelhoff. 
 
Reingenoten: boven Jacobus Vanderhallen, ter 
andere het wederdeel. 
 
Er is split van keur en jaarlijks 5 oord en een 
halve kop zaad te betalen aan de pastorij van 
Opgrimbie en enkele oorden aan het Motten 
Laethoff. 
 
Prijs: 480 gulden, lijkoop naar landkoop, 1 oude 
schelling godshelder. 
 
De percelen zijn nog onbemest. De koper zal ze 
moeten bemesten. Mocht het vernaderd 
worden, kan de koper deze kosten in rekening 
brengen. 
 
NB: bij de betaling voor de notaris werd beslag 
gelegd op de kooppenningen door de 
gerechtsbode Destijn voor de schulden van de 
verkoper te delgen. 
 
Memorie van betaalde schulden: 
 
Schulden van Jan Cops van Wiemesmeer, 
betaald door Willem Stans van Opgrimbie 
 
1) aan Mart. Van Heijlenhof, burger van 
Maastricht: 
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82 gulden 12 stuiver 1 oord; gerechtskosten 12 
gulden 19 stuiver en advocatenkosten 5 gulden 
= totaal van 100 gulden 11 stuiver 1 oord 
[betaald op 21/02/1794] 
 
2) aan Martinus Stans van Daalgrimbie als 
cessionaris van Gerardus Cops van Zutendaal 
 
216 gulden 13 stuiver; gerechtskosten 20 gulden 
6 stuiver en adovatenkosten 5 gulden =  
241 gulden 19 stuiver [betaald op 21/02/1794] 
 
3) aan de secretaris van de schepenbank van 
Mechelen-aan-de-Maas H.M. Nijpels: 3 gulden 6 
stuiver voor een geleverd extract uit het 
gichtregister [betaald] 
 
Vernadering: 
 
4 zonen van wijlen Helger Stans (Willem, 
Mathijs, Lambert Hendrik Stans)  
 
werden op 19/03/1794 vernaderd door 
 
Gerardus Vanderhallen, inwoner van 
Daalgrimbie, gehuwd met Antonetta Repriels 
 
Prijs: 520 gulden 5 stuiver 
 
Getuigen: schepen D.M. Booten en Mathijs 
Repriels 
 

 
01/05/1794 

 
50r-50v 

 
Registratie openbare verkoop van de erven van 
Remigius Crijns, gehouden voor het gerecht van 
Mechelen-aan-de-Maas op 06/08/1789, waarbij 
 
Gerardus Vanderhallen, inwoner van 
Daalgrimbie 
 
het hoogste bod had op 
 
0,5 morgen land op de Nieuwe Erf gelegen 
 
Reingenoten: boven Beurseland, onder de 
weduwe Peter Dexters 
 
Hoogste bod: 37 gulden 10 stuiver; betaling 
gebeurde in handen van de drossaard op 
17/10/1789 
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09/05/1794 

 
50v-51v 

 
Registratie openbare verkoop van 29/04/1794 
ten behoeve van  
 
de erfgenamen van Heiliger Crijns en Maria 
Elijsabeth Nelissen, gewezen inwoners van 
Opgrimbie. betreffende 
 
0,5 morgen akkerland gelegen in het Overveld 
omtrent de Delkens. 
 
Reingenoten: boven pastoraal land van 
Opgrimbie, onder de erfgenamen van Gerard 
Vanderhallen 
 
De hoogste bieder was Peeter Crijns, koster en 
inwoner van Opgrimbie, gehuwd met Maria 
Elijsabet Stans 
 
Hoogste bod: 107 gulden 10 stuiver en 5 stuiver 
godshelder en een stuiver per gulden conditie- 
of schrijfgeld i.p.v. lijkoop. Alles tezamen voor 
een bedrag van 112 gulden 17 stuiver 2 oord, 
alsook nog een bedrag van 3 gulden voor een 
drinkgelag door de koper betaald. 
 

 
10/05/1794 

 
51v-52r 

 
Registratie openbare verkoop van 29/04/1794 
ten behoeve van  
 
de erfgenamen van Heiliger Crijns en Maria 
Elijsabeth Nelissen, gewezen inwoners van 
Opgrimbie. betreffende 
 
1 morgen akkerland gelegen onder Daalgrimbie 
op de Daalhof. 
 
Reingenoten: boven Andries Stans, onder de 
erfgenamen van Henrij Defaij. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met halve kan aan 
de kerk van Opgrimbie en onderhevig aan de 
ordinaire schat, cijns en tiende. 
 
Hoogste bieder: Lambert Aerts, inwoner van 
Daalgrimbie, gehuwd met Maria Cathrina 
Groenen. 
 
Hoogste bod: 285 gulden en 5 stuiver 
godshelder, 1 stuiver per gulden schrijf- en 
conditiegeld ipv lijkoop, tezamen 299 gulden 5 
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stuiver. De betaling werd verricht op 
10/05/1794. 
 

 
13/05/1794 

 
52v-53v 

 
Registratie chirographaire akte van verkoop, 
opgesteld door schepen D.M. Booten op 
03/05/1794, waarbij 
 
Joannes Gorissen, inwoner van Mechelen-aan-
de-Maas en gehuwd met Joanna Smeets 
 
verkoopt aan 
 
Jan Muris, inwoner van Mechelen-aan-de-Maas 
en gehuwd met Anna Corstjens 
 
3 grote roeden akkerland gelegen in den Hoogen 
Zavel, uitschietende op de Molenwegh. 
 
Reingenoten: boven schepen Hendrik Claessens, 
onder Pieter Ramaekers 
 
Het perceel is enkel belast met de ordinaire 
schat, cijns en tiende. 
 
Prijs: 180 gulden, lijkoop landelijk, 1 stuiver 
godshelder. De prijs werd in Franse croonen 
afgerekend. 
 
Getuigen: M. Jos. Booten en Anna Gertrudis 
Repriels 
 
 

 
13/05/1794 

 
53v-54v 

  
Registratie chirographaire akte van obligatie, 
opgesteld door schepen D.M. Booten op 
05/05/1794, waarbij 
 
Cathrina Engelen, inwoonster Mechelen-aan-de-
Maas, weduwe van Lambert Tulleners 
 
50 gulden aan 4,5% intrest leent van 
 
W.T. Booten als vertegenwoordiger van de 
Armen van Mechelen-aan-de-Maas 
 
Borgstellingen:  
 
Drie verschillende percelen heideland, aan haar 
gedoneerd door haar wijlen man Andries 
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Driesen [ze was dus minstens 2x weduwe], te 
weten 
 
1) de helft van 1,5 morgen land vooraan in de 
Schamortelshoeve 
 
Reingenoten: naar het dorp de gemeinen 
veldweg, naar de heide Willem Maas. 
 
2) de helft van 1 ½ morgen heide of dennebos, 
gelegen in de groote Heulshoeve. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Willem 
Aelbregts, ter andere Jan Hend. Tulleners 
 
3) de helft van 11 ¼ grote roeden heide in de 
Galgehoeve. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Matthijs Duque, ter 
andere Coen Gonnissen 
 
Getuigen: J.L. Booten en J.H. Booten 
 

 
13/05/1794 

 
54v-55v 

 
Registratie chirographaire akte van verkoop, 
opgesteld door schepen D.M. Booten op 
09/05/1794, waarbij 
 
Joannes Repriels, inwoner van Mechelen-aan-
de-Maas en gehuwd met Christina Corstjens 
 
verkoopt aan 
 
Coenradus Gonnissen, schoonbroer van Joannes 
Repriels, inwoner van Mechelen-aan-de-Maas 
en gehuwd met Gertrudis Corstjens 
 
0,5 morgen akkerland gelegen in het Opperveld 
op den Kommer. 
 
Reingenoten: boven schepen C.E. Booten, onder 
Mathijs Booten 
 
De verkoper had het perceel verkregen van zijn 
schoonmoeder, de weduwe Hendrick Corstjens, 
bij het huwelijk met haar dochter. 
 
Prijs: 166 gulden, zonder lijkoop, met de helft 
van het staande en wassende koren, 1 stuiver 
godshelder. 
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Het perceel is enkel belast met de ordinaire 
schat, cijns en tiende. 
 
Getuigen: M. Joseph Booten en J. Theod. Booten 
 

 
22/05/1794 

 
55v-56v 

 
Registratie chirographaire akte van verkoop, 
opgesteld door schepen D.M. Booten op 
18/05/1794, waarbij 
 
Laurens Visschers, inwoner van Boorsem en 
gehuwd met Maria Agnes Van de Weerd 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Warzon, inwoner van Daalgrimbie, 
meerderjarige jongman 
 
1 morgen heideland, gelegen in de Bonders 
hoeve onder Daalgrimbie. 
 
Reingenoten: boven Peeter Dexters, onder de 
weduwe Hermanus Dexters 
 
Prijs: 7 Franse croonen (=klinkende munt) of (in 
rekenmunt=) 34 gulden 2 stuiver 2 oord, lijkoop, 
2 oord godshelder. 
 
Getuigen: Math. Jos. Booten en J. Theod. Booten 
 

 
24/05/1794 

 
56v- 

 
Registratie chirographaire akte van obligatie 
opgesteld door schepen D.M. Booten op 
23/05/1794, neergelegd door Peter Beckers, 
oud-borgemeester van Mechelen-aan-de-Maas, 
namens de pastorij van Eisden en Vucht, waarbij 
 
Joannes Beckers, inwoner van Mechelen-aan-
de-Maas en gehuwd met Hendrina Janssen 
 
700 gulden aan 4% intrest geleend heeft van 
 
P. Bernaerts, pastoor van Eisden en Vucht. 
 
De pastorij van Eisden en Vucht kreeg dit geld 
overhandigd van Dirk Claessens als erfgenaam 
van wijlen J. Hend. Claessens, inwoner van 
Vucht. Joannes Hendriekus Claessens had per 
testament een perceel van 175 kleine roeden 
aan de pastorij van Eisden en Vucht gelegateerd 
in ruil voor twee zingende missen jaarlijks voor 
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de lafenis van zijn ziel en die van zijn wijlen 
echtgenote Mechtildis Zalden. Nu heeft Dirk 
Claessens dus het perceel vernaderd en kan de 
pastorij het geld investeren. 
 
Borgstellingen, allemaal te Mechelen-aan-de-
Maas:  
 
1) 4 grote roeden land gelegen in het Neerveld 
op het Clootje 
 
Reingenoten: naar de Maas diverse 
hoofdstukken, ter andere Christian Tulleners, 
landmeter. 
 
2) 5 grote roeden in hetzelfde veld op den 
Hoogen Rein. 
 
Reingenoten: boven de heer Olislagers; onder de 
kapitein Gilissen. 
 
3) 4 grote roeden in de Neeren Zavel in de 
Oliversdelle. 
 
Reingenoten: boven juffr. van Bethoven, onder 
Joannes Gorissen. 
 
4) 5 grote roeden in hetzelfde veld in de Broem. 
 
Reingenoten: boven de heer Olislagers, onder 
Hubert Zalden. 
 
5) 5 grote roeden in den hoogen Zavel. 
 
Reingenoten: boven Dries Engelen, onder Jan 
Aerts. 
 
6) 4 grote roeden in hetzelfde veld op de Ziepers 
Putten. 
 
Reingenoten: boven Christiaen Tulleners, onder 
Matthijs Booten. 
 
Getuigen: Jan Hend. Tulleners en Henricus 
Beckers 
 

 
 
24/05/1794 

 
 
58r-60v 

 
Neerlegging extract gichtregister van 
09/06/1788 en afkwijting (=betaling) van een 
obligatie ter registratie door Peter Beckers in 
naam van zijn broer Jan Beckers, met een 
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ingebedde notariële akte verleden voor notaris 
A. Ruijters te Maastricht op 07/06/1788, waarbij 
 
Joannes Beckers, inwoner van Mechelen-aan-
de-Maas en gehuwd met Ida Hendrina Janssen 
 
300 gulden aan 5% intrest leende bovenop de 
200 gulden eerder uitstaande som (gegicht te 
Mechelen-aan-de-Maas op 05/07/1764) van 
 
H.M. Nijpels, secretaris van Mechelen-aan-de-
Maas en inwoner en burger van Maastricht 
 
[de gecombineerde terug te betalen som is dus 
500 gulden] 
 
Borgstellingen: 
 
1) een morgen land aan de Lesweijdjens, 
uitschietende op den Hoogen Rijn. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Hendrick 
Corstjens, onder kapitein Gilissen. 
 
2) 4 grote roeden land op het Klootjen. 
 
Reingenoten: naar de Maas verscheidene 
hoofdstukken, naar het bosch de erfgenamen 
van Egbert Gilissen. 
 
 
3) 3 grote en 15 kleine roeden aan het wegske. 
 
Reingenoten: boven het gemelde wegsken, 
onder de landmeter J.H. Boten en de 
erfgenamen van E. Gilissen. 
 
4) 3 grote roeden weide genaamd den Kamp in 
het Neerveldstraatje. 
 
Reingenoten: boven Martinus Repriels met de 
wederdeling, onder de weduwe Aelbrechts. 
 
5) 3 grote roeden land in de Moelje. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Jan 
Bemelmans, onder de erfgenamen van advocaat 
Boten. 
 
6) 2 grote roeden aldaar. 
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Reingenoten: boven het Norbertijnenklooster 
van Rekem, onder Hermen Dexters. 
 
7) 4 grote roeden op den Zijperspeet. 
 
Reingenoten: boven de landmeter J.H. Booten, 
onder M. Booten. 
 
8) Een morgen genaamd Op de drie morgen. 
 
Reingenoten: boven Dries Engelen, onder Lamb. 
Aerts. 
 
9) Een morgen in de Grimbijer Zavel. 
 
Reingenoten: boven Francis Lambrichts, onder 
de representanten van Egbert Kessen. 
 
10) Een morgen onder de Moolen. 
 
Reingenoten: boven Sieur van Beethoven, onder 
de erfgenamen van Jacob Smeets. 
 
De 10 percelen zijn enkel nog verder bezwaard 
met een obligatie van 250 gulden ten gunste van 
de erfgenamen van de heer oud-borgemeester 
(van Maastricht) Olislagers. 
 
Getuigen: M.J. Booten en S. Linssen, beide 
wonende te Maastricht. 
 
Afkwijting (=terugbetaling) 
 
H.M. Nijpels bevestigt uit handen van Peter 
Beckers, de broer van Jan Beckers, 500 gulden te 
hebben ontvangen op 07/06/1794 tezamen met 
de lopende intrest ter waarde van 22 ½ gulden. 
 

 
24/05/1794 

 
60v-63r 

 
Registratie obligatie, verleden voor notaris C.D. 
Frederix te Maastricht op 23/05/1794, waarbij 
 
Jan Mathijs Duque, inwoner van Mechelen-aan-
de-Maas en gehuwd met Cathrina Cox 
 
200 gulden aan 5% intrest leent van 
 
Johan Godedrifdus Lebens als rentmeester en 
secretaris van de de Hoge Proosdij van Sint-
Servaas en de weledele baron van Wassenaer 
Warmont, Hogeproost van de Vrije Rijkskerk 
(=Kapittel) van Sint-Servaas 
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Het geïnvesteerde geld was afkomstig van een 
betaling van 200 gulden van Hermanus 
Schuurmans aan de Hogeproost.  
 
Borgstellingen: 
 
1) 3 grote roeden akkerland voor het dorp aan 
de Aalskuijl  
 
Reingenoten: naar de Maas Dries Engelen, naar 
het broeck Cornelis Duijkers. 
 
2) 4 grote roeden akkerland voor het dorp in de 
Gier. 
 
Reingenoten: boven Jan Houben, onder Jan 
Engelen. 
 
3) 2 grote roeden akkerland gelegen in de 
Hoogen Savel. 
 
Reingenoten: naar ’s Heerenbosch Jacob 
Vanderhallen, naar de Maas Dries Engelen, naar 
Mechelen Gerard Frederix. 
 
Dit perceel werd verkregen bij erfmangeling met 
Hubert Duque. 
 
4) 2 grote roeden akkerland gelegen in de Haag. 
 
Reingenoten: boven Jan Herijs, onder de heer 
Van de Wart. 
 
5) Twee grote roeden in den Neeren Savel aan 
het Oud Gerecht. 
 
Reingenoten: naar de Maas Jan Herijs, ter 
andere zijde Lamb. Heijen. 
 
6) 2 grote roeden akkerland in de Neeren Savel. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Christ. 
Ramakers, onder Servaes Gorissen. 
 
7. Een halve morgen in de Schramortelshoef. 
 
Reingenoten: naar het dorp Jan Engelen, naar de 
heide Servaes Gorissen. 
 
8) 3 grote en 15 kleine roeden in de groote 
Heulshoeve. 
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Reingenoten: boven Theod. Vrancken, onder … 
 
9) 3 grote en 15 kleine roeden in de Gelxhoeve. 
 
Reingenoten: boven Theod. Vrancken, onder 
Servaes Gorissen. 
 
10) 11 grote roeden aldaar gelegen. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Lambert 
Tulleners, onder …  
 
De percelen zijn enkel nog bezwaard met een 
obligatie van 500 gulden ten gunste van de heer 
pensionaris Van Heijlerhoff. 
 
Getuigen: Paulus Paulissen en Hermanus 
Schuurmans. 
 

 
24/05/1794 

 
63r-65r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris C.D. 
Frederix te Maastricht op 23/05/1794, waarbij 
 
Hermanus Schuurmans, wonende te Mechelen-
aan-de-Maas, gehuwd met Cornelia Nouwen 
 
300 gulden aan 5% intrest leent van 
 
J.N. Gillissen, inwoner van Maastricht, schepen 
der hoofdbank Vlijtingen, als secretaris en 
rentmeester van het Broederschap der 
Onbevlekte Ontvangenis binnen de parochiale 
kerk van Sint-Nicolaas te Maastricht 
 
Borgstellingen:  
 
1) zijn woonhuis en hof aan het Boscheinde 
gelegen, ter mate van 3 grote en 3 kleine roeden 
 
Reingenoten: boven de weduwe Piter 
Thomassen, ondr Jan Knaaps. 
 
2) 1,5 morgen akkerland in de Schraamortels 
hoeve. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Aart Heijtenis, 
onder Corst Duijkers. 
 
3) 4,5 morgen akkerland in de Galgehoeve 
gesitueerd. 
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Reingenoten: boven Ferd. Repriels, onder 
Reinier Meuris. 
 
4) 11 grote en 5 kleine roeden land aldaar 
gelegen. 
 
Reingenoten: boven Noll Hellof, onder Corst 
Duijkers. 
 
De percelen zijn enkel nog belast met 200 
gulden ten behoeve van de Hoge Proosdij van 
Sint-Servaas. 
 
Van de huidige lening heeft de schuldeiser (de 
Broederschap) van de 300 gulden er 200 gulden 
genomen van de fundatie van wijlen Mejuffrouw 
Maria Magdalena Kerens en de andere 100 
gulden van de kassarekening. 
 
Getuigen: Simon Joannes Caff en Joannes 
Duque, inwoner van Mechelen-aan-de-Maas. 
 

 
02/06/1794 

 
65r-66v 

 
Registratie obligatie, verleden voor notaris J.F. 
Habets te Maastricht op 24/05/1794, waarbij 
 
Christiaan Tulleners, inwoner en landmeter te 
Mechelen-aan-de-Maas, gehuwd met Maria 
Catharina Gilissen 
 
250 gulden aan 4,5% intrest leent van 
 
Maria Catharina Nijpels, weduwe van Paulus 
Reijniers, burger en negociante te Maastricht 
 
Borgstellingen: 
 
1) zijn woonhuis met hof en weide gelegen te 
Mechelen-aan-de-Maas op de Heerestraat, 9 
grote roeden groot. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Willem Op den 
Camp, onder de comparant met een perceel 
land van 5 grote roeden. 
 
Daarnaast is er nog een lopende obligatie ten 
gunste van dezelfde mevr. Nijpels ter waarde 
van 750 gulden en gehypothekeerd op de 
schuldenaar zijn bezittingen, verleden voor 
notaris H.W. Crahaij te Maastricht op 
26/01/1792 en gegicht te Mechelen-aan-de-
Maas op 28/01/1792. 
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Het totaal terug te betalen bedraagt aldus 1.000 
gulden. 
 
Getuigen: Maria Agnes Herseleers en Maria 
Helena Bauwens, beiden inwoonsters van 
Maastricht. 
 

 
16/06/1794 

 
66v-67v 

 
Registratie verkoopakte obligatie, verleden voor 
notaris L.H. Wouters te Maastricht op 
15/06/1794, waarbij 
 
Petrus Janssens, licentiaat in beide rechten en 
advocaat te Maastricht, gehuwd met Maria 
Elisabeth Graven 
 
2.000 gulden (restant van obligatie van 4.000 
gulden) ontvangt bij wijze van cessie en 
surrogatie (Janssens verkoopt het 
schuldeiserschap door) van 
 
Beatrix Elisabeth de Hée, wonende te ‘s-
Hertogenbosch, vertegenwoordigd door haar 
rentmeester J.G. Lebens 
 
Er was oorspronkelijk een uitstaande schuld van 
4.000 gulden aan 3% intrest ten laste van de 
gemeentenaren van Mechelen-aan-de-Maas ten 
gunste van Anna Elisabeth Dortrant, weduwe 
van Jacobus Vranken , verleden voor wijlen 
notaris H.J. Van de Wijer op 04/06/1748 en 
dezelfde dag gegicht voor de Hoge Leenzaal van 
Mechelen-aan-de-Maas (zie schepenbank, 
inventarisnummer 19, folio 224v tot 226r) 
 
Op 14/07/1781 verleed wijlen notaris H. 
Hupkens een akte waarbij het schuldeiserschap 
van 2.000 gulden doorverkocht werd door 
Dort(r)ant aan de minderjarige kinderen van 
wijlen Gertrudis Janssens, geboren Riestraet. 
Deze akte werd gegicht te Mechelen-aan-de-
Maas op 30/07/1781 (zie schepenbank, 
inventarisnummer 23 folio 175r tot 177v).  
Vervolgens kwam bij erfdeling van de goederen 
van de ouders van Petrus Janssens, verleden 
voor wijlen notaris A. Ruijters op 08/02/1787 
onder kavel A, het schuldeiserschap terecht bij 
Petrus Janssens (die het nu dus doorverkocht). 
 
Getuigen: Gijsbertus Franciscus Lenarts en 
Helena Brouwers.  
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20/06/1794 

 
68r-69r 

 
Registratie obligatie, opgesteld door schepen 
D.M. Booten op 18/06/1794, waarbij 
 
Peeter Claessen, inwoner van Mechelen-aan-de-
Maas en gehuwd met Margareta Paulissen 
 
100 gulden aan 5% intrest leent van 
 
Mathias Booten, inwoner van Mechelen-aan-de-
Maas, gehuwd met Maria Cathrina Zengers 
 
Borgstellingen: 
 
1) 2 grote roeden in het Opperveld tegen het 
Vonderken. 
 
Reingenoten: boven de weduwe C. Wattié, 
onder Arnold Paulissen met de wederdeling 
 
2) Een halve morgen in hetzelfde veld op den 
Loegraaf. 
 
Reingenoten: boven Arnold Paulissen, onder de 
weduwe Geert Gonnissen 
 
3) zijn andere erven en gronden 
 
Getuigen: Jan Gorissen en Peeter Thomassen 
 

 
26/06/1794 

 
69r-70r 

 
Registratie publieke verkoop gedaan op 
24/06/1794 te Vucht op last van  
 
Laurens Mijn Hart, inwoner en burger van 
Nijmegen als oom en bloedvoogd van de 4 
nagelaten pupillen van wijlen zijn broer Jan Mijn 
Hart en Sophie Max, bij leven echtelieden, 
betreffende de nagelaten goederen van wijlen 
Wilhelmus Max en Elijsabeth Timmermans (=de 
grootouders van moederskant van de kinderen) 
 
waarbij opgeveild werden 
 
5 grote roeden groese of weide onder 
Mechelen-aan-de-Maas gelegen boven de 
Krijkelsbergsbrugge, genaamd de Krijkeltweijde 
met daarbij hagen en bomen 
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Reingenoten: boven Gerardus Vranken, onder 
Arnoldus Jeurissen, ter andere naar de Maas de 
beek, naar de heide de straat die naar Vucht 
leidt 
 
Hoogste bieder: Wilhelmus Ceunings, inwoner 
van Vucht, gehuwd met Cathrina Lambrigts 
 
Hoogste bod: 69 stuivers per kleine roede, bij 
coop naar landkoop, 5 stuiver godshelder. 
Tezamen bedraagt de som 362 gulden 5 stuiver.  
 

 
16/07/1794 

 
70r-71r 

 
Registratie schenking waarbij 
 
Joannes Hendrix, inwoner van Mechelen-aan-
de-Maas, gehuwd met Agnes Janssen 
 
zijn vrouw al zijn onroerende goederen met huis 
en hof in volle eigendom na zijn dood 
overmaakt, vermits zijn eigen familie zijn vrouw 
niet zou helpen na zijn dood 
 
Voorwaarden:  
 
-als zijn vrouw sterft gaan de onroerende 
goederen terug naar zijn eigen familie. 
 
-bij leven zorgt zijn echtgenote voor hem zoals 
ze dat altijd gedaan heeft 
 
-wanneer hij sterft, wil hij een gebruikelijke 
begrafenis 
 

 
01/08/1794 

 
71v-73r 

 
Registratie vernadering voorafgegaan door het 
 
gichtextract van 27/01/1794 van de eerdere 
gedane verkoop bij publiek opbod, uitgevoerd 
op last van Reinier Cortleven, inwoner van 
Rekem, als gevolmachtigde door het gerecht te 
Mechelen-aan-de-Maas aangeduid op 
09/01/1794 voor zijn schoonzus, de weduwe 
Lambert Dexters, inwoner van Daalgrimbie, en 
haar kinderen om de rustende schuldenlast op 
de erfenis te betalen. 
 
Openbare verkoop heeft op 16/01/1794 
plaatsgevonden.  
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Verkocht perceel: 5 grote roeden gelegen in de 
Grimbijer Zavel genaamd den Tagkmorgen. 
 
Reingenoten: boven Geurt Mechels, onder de 
Abdij van Hocht. 
 
Koper met hoogste bod: Geurd Mechels, 
inwoner van Daalgrimbie, gehuwd met Cathrina 
Stans. 
 
Prijs: 65 gulden per grote roede voor een totaal 
van 325 gulden en 1 stuiver per gulden voor 
conditie- of schrijfgeld en 5 stuiver godshelder. 
Het geheel werd in oude Franse kronen betaald. 
 
Vernadering: 
 
Op 13/06/1794 vernaderde  
 
Peter Dexters voor dezelfde prijs het perceel 
 
van 
 
Geurd Mechels. 
 
Getuigen: Franciscus Lenssen, borgemeester en 
Martinus Stans. 
 

 
30-08/1794 

 
73r-74r 

 
Registratie schenking bij leven, waarbij 
 
Christian Tulleners, landmeter en inwoner van 
Mechelen-aan-de-Maas, gehuwd met Marie 
Cathrina Gilissen 
 
schenkt aan 
 
Jan Cardoes, zijn getrouwe nabuur en vriend, die 
Tulleners, zijn echtgenote en zijn kinderen in 
nood bijgestaan heeft, gehuwd met Maria Anna 
Tulleners 
 
stuk heideland gelegen in de Schamortelshoeve, 
1,5 morgen groot, die de schenker verkregen 
had in 1774 bij de gerechtelijke verdeling van de 
gemeenschappelijke heide (onder de inwoners) 
 
Het perceel is belast met de ordinaire schat en 
tiende. 
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Reingenoten: boven Joannes Hend. Booten, 
onder de groote heijdeweg, ter andere naar het 
dorp pastoraal land 
 

 
05/09/1794 

 
74r-76v 

 
Registratie schenking en testament, waarbij 
 
Anthonius Nijsten, inwoner van Mechelen-aan-
de-Maas en weduwnaar van Elijsabeth Baggen, 
ziek te bed liggend 
 
schenkt aan 
 
1) zijn dochter Maria Elijsabeth Nijsten, gehuwd 
met Niclaas Coox 
 
-zijn 2 koeien in zijn stal met pluimenbed en alle 
toebehoor en  
 
-alle pachtlanden die hij pachtende is met de 
mest en de veddije (=type mest), 5 morgen 
groot, gepacht van het Begijnenklooster van 
Rekem; een half bunder gepacht van de weduwe 
Servaas Gorissen; een half bunder gepacht van 
de weduwe van de advocaat Canen van Rekem 
met alle mest en asten die zich op de mesthof 
en in de stallingen bevinden en alle 
ingeschuurde vruchten met fouragie en stro en 
de staande oogst en vruchten van boquet 
(=boekweit?), klaver, aardappelen of andere 
 
2) de 2 zonen van zijn dochter Elisabeth, te 
weten Andries en  Anthonius Coox krijgen zijn 
halle bijen, bestaande uit 18 à 19 bijenkorven 
met de honing en toebehoren zolang de zonen 
bij hun ouders wonen. Wanneer ze het huis 
uitgaan, gaan de bijen, korven, honing en 
toebehoren naar hun ouders. 
 
-paard, kar, ploeg en eg en een derde koe waren 
al door zijn dochter en schoonzoon hun geld 
aangekocht en komen hen toe, alsook een ovaal 
tafeltje, houten stoel, boterpan, olievatje ad 16 
potten met een wollen deken. Zij krijgen ook de 
andere pachtlanden en die onder halfscheid 
(=halfpacht) vallen, die hij labeurt van de heer 
baron Van de Waert, juffr. de weduwe Canen en 
van de heer kapelaan en nog 4 ½ morgen 
pachtland van de landmeter C. Tulleners. 
 
Reden schenking: zijn dochter en schoonzoon 
hebben hem bijgestaan, nu hij ziek is. Zijn 
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andere twee uitgehuwelijkte zonen, Joseph en 
Jacob Nijsten, hebben hem verlaten. 
 
Andere bepalingen:  
 
-de overige zaken worden gelijk verdeeld over 
zijn drie kinderen na zijn dood 
 
-de kinderen betalen een egaal part in zijn 
begrafenis. 
 
-zijn dochter en schoonzoon betalen de 
jaargetijde in de kerk van Mechelen-aan-de-
Maas voor de lafenis van zijn ziel en zijn wijlen 
echtgenote gedurende 3 jaar. 
 
-zolang de schenker leeft, dient zijn dochter en 
schoonzoon hem te verzorgen.  
 

 
09/11/1794 

 
76v-77v 

 
Registratie obligatie waarbij 
 
De gemeentenaren van Mechelen-aan-de-
Maas, vertegenwoordigd door mede-schepen, 
adjunct-secretaris en borgemeester van de 
heerlijkheid, C.E. Booten 
 
1.000 gulden aan 5% intrest lenen van 
 
de weduwe C.M. Aelbregts te Maastricht. 
 
Het geld werd ontvangen uit handen van 
Joannes Hend. Booten en zijn 2 ongehuwde 
zussen Marie Elijsabeth en Marianna Booten 
 
De transactie die de borgemeester uitvoerde 
werd goedgekeurd door Hogeproost baron Van 
Wassenaar op 25/08/1974. 
 
Borgstellingen: de gronden en erven van de 
gemeente. 

 
24/11/1794 

 
77v-78v 

 
Registratie chirographaire akte van verkoop, 
opgesteld door schepen D.M. Booten op 
10/08/1794 waarbij 
 
Joannes Repriels, inwoner Mechelen-aan-de-
Maas, gehuwd met Christina Corstjens 
 
verkoopt aan 
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Coenradus Gonnissen, inwoner Mechelen-aan-
de-Maas, gehuwd met Gertrudis Corstjes 
 
0,5 morgen akkerland gelegen in de Neerenzavel 
tegen het Loe. 
 
Reingenoten: boven de heer Van de Waerd, 
onder Lambert Grooten 
 
Het perceel had de verkoper ter gelegenheid van 
zijn huwelijk gekregen van zijn schoonmoeder, 
de weduwe Hend. Corstjens.  
 
Prijs: 165 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver 
godshelder. 
 
Het perceel is enkel belast met de schat, cijns en 
tiende. 
 
Getuigen: Matth. Jos. Booten en Anna Gertrudis 
Repriels 
 

 
24/11/1794 

 
78v-79v 

 
Registratie chirographaire akte van verkoop, 
opgemaakt door schepen D.M. Booten op 
06/09/1794, waarbij 
 
Pieter Hendrik Borgogne, inwoner Mechelen-
aan-de-Maas, gehuwd met Anna Engelen 
 
verkoopt aan 
 
Michiel Bresseur, inwoner op de Heulshoeve, 
ressort van deze heerlijkheid, gehuwd met Anna 
Elijsabeth Booten 
 
0,5 morgen akkerland gelegen in den Hoogen 
Zavel, uitschietende met een hoofd op de 
Heerstraet. 
 
Reingenoten: boven sieur van Beethoven van 
Maastricht, onder de weduwe Jan Houben 
 
Prijs: 146 gulden 5 stuiver, lijkoop en 
godshelder. Het bedrag is betaald in speciën van 
Franse en Brabantse croonen. 
 
Het perceel is enkel belast met de schat, cijns en 
tiende. 
 
Getuigen: Leonardus Nelissen, secretaris tot 
Rotem en Wouter Gonnissen, inwoner van 
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Rotem. [transactie werd opgesteld op de 
Heulshoeve bij de koper] 
 

 
10/03/1795 

 
80r-82r 

 
Registratie chirographaire akte van verklaring 
en dispositie (donatie), opgesteld door schepen 
D.M. Booten op 11/02/1794 waarbij 
 
Mechtildis Tulleners, weduwe van Christiaan 
Ramaekers, inwoonster Mechelen-aan-de-Maas 
 
verklaart dat 
 
ze sinds 6 maanden geleden tot nu tegenspoed 
heeft gekend inzake haar paarden en 
genoodzaakt was 2 werkpaarden te kopen. 
 
Een paard kocht ze 6 maanden geleden bij 
Gerardus Vanderhallen te Daalgrimbie voor de 
som van 90 gulden. 
 
Nu heeft ze een 2de paard laten kopen door haar 
zoon Peter Raemaekers op de andere bank van 
de Maas onder de schepenbank van Meerssen, 
zijnde een jonge merrie van 4,5 jaar oud voor de 
prijs van, tezamen met het halstergeld, van 210 
gulden.  
 
Haar vermelde zoon Peter Raemaekers, gehuwd 
met Marie Agnes Ubagts, heeft 187 gulden 
voorgeschoten.   
 
Donatie: 
 
Na haar dood schenkt ze (nog voor de eigenlijke 
erfdeling) aan haar zoon de paardenkar, ploeg 
en eg met akkergetuig en een koe, niet de beste 
noch de slechtste uit de stal. 
 
Van de aanwezig huisraad behoort aan haar 
zoon en schoondochter 2 houten stoelen, 2 
tinnen tellioren en een tinnen schotel, die haar 
zoon bij de uitroep (openbare verkoop) bij Jan 
Matthijs Booten gekocht heeft, alsook een 
ijzeren kookpot, een lamp, gekocht bij de 
uitroep van Theunis Gorissen; ook drie schapen 
en een halve bierton, gekocht op de uitroep op 
’t Kasteel hier. 
 
Getuigen: Anna Gertruijd Repriels en J.Th. 
Booten 
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20/03/1795 

 
82r-84v 

 
Registratie chirographaire verkoopakte, 
opgesteld door schepen D.M. Booten op 
26/01/1795 waarbij 
 
De kinderen en schoonkinderen van wijlen 
Hendrik Corstjens en Cathrina Beckers, te weten 
 
Joannes Corstjens, gehuwd met Wendelina 
Wijnen; 
Joannes Muris, gehuwd met Anna Corstjens; 
Coenradus Gonnissen, gehuwd met Gertruydis 
Corstjens; 
Joannes Repriels, gehuwd met Christina 
Corstjens; 
Joannes Herijs, gehuwd met Ida Corstjens 
 
, allen inwoners van Mechelen-aan-de-Maas, 
 
verklaren de gronden en erven van de 
nalatenschap van hun ouders of schoonouders 
verdeeld te hebben, behalve het ouderlijk huis 
en hof met ap- en dependentiën waarvan de 
waarde nog bepaald moest worden. 
 
De genoemde kinderen verkopen nu 
 
aan 
 
hun gemelde schoonbroer Joannes Herijs 
(echtgenoot van Ida Corstjens) 
 
het ouderlijk huis en hof, gelegen in het dorp 
langs de Cruijsstraet aan het Boscheinde, 2 grote 
roeden groot. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen van Gerard 
Repriels, onder Dirik Aengen End. 
 
Prijs: 1.050 gulden, 1 stuiver godshelder, als 
zijnde een uitstaande obligatie aan de heer 
secretaris van Mechelen-aan-de-Maas, dewelke 
binnen de 8 tot maximaal 14 dagen moet 
betaald worden. De andere gronden zijn 
namelijk ook geaffecteerd op deze obligatie.  
 
Voor het overige is het verkochte goed nog 
belast met een jaarlijkse betaling van 2 
kapoenen aan het Motte Laathof en 1 hen aan 
de Hogeproost. 
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Getuigen: Leonardus Heijtenis en Christiaan 
Heijtenis 
 

 
20/03/1795 

 
84v-88r 

 
Registratie machtiging en verkoopakte, 
verleden voor notaris J.F. Habets te Maastricht 
op 20/03/1795, waarbij 
 
Joannes Herijs, inwoner van Mechelen-aan-de-
Maas, gehuwd met Ida Kortjens, zowel voor 
zichzelf als in naam voor zijn zus Isabella Herijs, 
ook inwoonster van Mechelen-aan-de-Maas en 
meerderjarige dochter (=ongehuwd) 
 
verkopen aan 
 
kapitein De Gilissen, gehuwd met Isabella 
Ignatie de Thimus, inwoner van Mechelen-aan-
de-Maas 
 
een bouwplaats met aanhorige stal, hof en 
weide, gelegen te Mechelen-aan-de-Maas 
tegenover de kerk, 75 kleine roeden groot 
 
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen van Jan 
Massing met de wederdeling, ter andere de 
koper. 
 
Het verkocht goed is belast met de helft van 1 
kapoen ten voordele van mevrouw van Leut en 
met de helft van een keur en een halve hen aan 
de heer Hogeproost van Sint-Servaas 
 
Het goed is in bezit van Joannes Herijs en zijn 
zus, afkomende van de erfenis van hun wijlen 
ouders. 
 
Prijs: 1.125 gulden, 7 gulden lijkoop en 1 stuiver 
godshelder. 
 
De aanwezige bomen, hagen en bouwmateriaal 
houdt Herijs voor zichzelf en zijn zus om aan 
iemand anders te verkopen. Het bouwvallige 
huis zal de koper afbreken.  
 
Behalve de gemelde lasten is het perceel 
geaffecteerd met 
 
850 gulden openstaand kapitaal ten behoeve 
van H.M. Nijpels, griffier van de Hoge Leenzaal 
van Sint-Servaas, dewelke nu bij de akte betaald 
worden 
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150 gulden openstaand kapitaal uit een grotere 
geleende som van 300 gulden ten behoeve van 
het armenbeluik van Maastricht, de 
zogenaamde Twaalf Apostelen. De verkoper 
belooft dit ook zo snel mogelijk te betalen. 
 
Het geld voor de verkoop dient volgens de 
daaropvolgende geschreven machtiging van de 
zus Isabella Herijs aan Joannes Herijs voor de 
aankoop van Joannes’ schoonouderlijk huis en 
hof gelegen langs de Cruijsstraet aan het 
Boscheinde [en dus ook voor de helft eigendom 
zal worden van Isabella Herijs] en dat het 
overige geld dient om schulden te vereffenen 
die ze beiden hebben. 
 
Getuigen verkoop: Christiaan Paulussen en H. 
Lahaije 
 
Getuigen machtiging: D.M. Booten 
 

 
22/03/1795 

 
88r-89r 

 
Registratie chirographaire verkoopakte, 
opgesteld door schepen D.M. Booten op 
07/12/1794, waarbij 
 
Geurd Scheurmans, inwoner van Mechelen-aan-
de-Maas, gehuwd met Marie Agnes Herijs 
 
verkoopt aan 
 
Wijnand Ramaekers, bejaarde jongman, 
inwoner van Mechelen-aan-de-Maas 
 
1 grote roede land gelegen in het Opperveld 
omtrent de Slakweijde. 
 
Reingenoten: boven Mathijs Booten, onder 
Wijnand Ramaekers. 
 
De verkoper had dit perceel via vernadering in 
eigendom verkregen van Pieter Thomassen. 
 
Prijs: 96 gulden zonder lijkoop, 1 stuiver 
godshelder. 
 
Het perceel is enkel belast met de ordinaire 
schat, cijns en tiende. 
 
Getuigen: Math. Joseph Booten en Anna 
Gertrudis Repriels. 
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04/05/1795 

 
89r-91r 

 
Registratie schenking, waarbij 
 
Petronella Op den Camp, weduwe van Gilis 
Claessens, inwoonster van Mechelen-aan-de-
Maas 
 
haar 3 ongehuwde kinderen, namelijk Geurd, 
Wijnand en Cathrina Claessens bevoordeelt ten 
opzichte van haar 2 uitgetrouwde kinderen, Jan 
en Ida Claessens (die laatste gehuwd met 
Willem Thomessen). 
 
De 3 ongehuwde kinderen krijgen als schenking 
het volgende uit haar roerende nalatenschap: 
 
1) 30 schapen uit haar kudde 
 
2) alle koeien en 9 runderen, behalve een rund 
van 2 jaar oud dat bedoeld is voor dochter Ida, 
omdat die bij haar huwelijk minderwaardige 
koeien had gekregen 
 
3) karreploeg, eg en al het akkergetuig 
 
4) 2 paarden, waarvan het beste van de twee, 
een hengst, gegeven wordt aan zoon Geurd (ook 
Geerit genoemd) 
 
5) haar pachtlanden, akkerlanden en grasgewas 
die ze labeurt van de heer Hogeproost, alsook 
van het Begijnenklooster te Rekem 
 
6) Alle mest die zich op de landerijen bevindt, 
alsook de wassende schare aan vruchten en 
reeds ingeschuurde vruchten 
 
7) De 3 kinderen dienen de te betalen pacht van 
de moeder wel ieder voor een gelijk deel te 
dragen  
 
De overige zaken die ze nog in bezit heeft, 
dienen na haar dood egaal onder de 5 kinderen 
verdeeld te worden, alsook eventuele schulden. 
 

 
23/05/1795 

 
91r-93v 

 
Registratie chirographaire akte van verkoop en 
annulering van diezelfde verkopen en 
terugbetaling via de verkoop van andere 
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percelen, opgesteld door schepen D.M. Booten 
op 27/04/1795, waarbij 
 
Joannes Repriels, inwoner van Mechelen-aan-
de-Maas, gehuwd met Christina Corstjens 
 
verklaart op 09/05/1794 verkocht te hebben aan 
 
zijn schoonbroer Coenrard Gonnissen, gehuwd 
met Geertruijd Corstjens 
 
0,5 morgen akkerland gelegen in het Opperveld 
op den Hondsheuvel. 
 
Reingenoten: boven schepen C.E. Boten, onder 
Mathijs Booten 
 
Prijs: 164 gulden 
 
Alsook nog aan dezelfde op 09/08/1794 
verkocht te hebben 
 
0,5 morgen gelegen in den Neersavel tegen het 
Leeuw. 
 
Reingenoten: boven de heer Van de Wardt, 
onder Lamb. Grooten 
 
Prijs: 165 gulden 
 
Belangrijk: Beide percelen had de verkoper 
verkregen bij zijn huwelijk vanwege zijn 
schoonmoeder, de weduwe Hend. Corstjens. Nu 
is zij gestorven en zijn beide percelen bij loting 
en deling gevallen aan een andere schoonbroer 
en mede-erfgenaam, met name Joannes 
Corstjens en zijn de partijen verplicht de eerdere 
verkopen van 09/05/1794 en 9/08/1794 te 
annuleren en de koper terug te betalen. 
 
De terugbetaling van 329 gulden wordt via een 
nieuwe verkoop met andere percelen geregeld. 
 
Joannes Repriels  
 
verkoopt  
 
Coenrard Gonnissen  
 
de volgende 2 percelen: 
 



57 
 

-70 kleine roeden gelegen in het Neerveld achter 
de Bruggerweijden. 
 
Reingenoten: boven Wijnand Ramakers, onder 
de koper, Coenrard Gonnissen, met de 
wederdeling. 
 
-2 grote roeden aldaar in hetzelfde veld tegen 
de vermelde weijden langs den Leuther voetpad. 
 
Reingenoten: boven Joannes Hend. Booten, 
onder de weduwe Wattié. 
 
Prijs: 398 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver 
godshelder 
 
De koper had eerder dus reeds 329 gulden 
betaald. Dus 398 gulden – 329 gulden = 69 
gulden nog te betalen door de koper (intussen 
betaald) 
 
De nieuwe 2 percelen zijn enkel belast met de 
ordinaire schat, cijns en tiende. 
 
Getuigen: Math. Jos. Booten en Anna Gertrud. 
Repriels 
 

 
11/07/1795 

 
93v-94v 

 
Registratie chirographaire verkoopakte, 
opgesteld door schepen D.M. Booten op 
25/06/1795, waarbij 
 
Matthijs Bemelmans, meerderjarige jongman, 
inwoner van Mechelen-aan-de-Maas 
 
verklaart in maart 1794 verkocht te hebben aan 
 
Willem Janssen, in de akte vertegenwoordigd 
door zijn oudste zoon Peeter Janssen 
 
75 kleine roeden heideland, gelegen op de 
Galgehoef, uit een meerder stuk van 11 grote 
roeden en 5 kleine roeden. 
 
Reingenoten: boven weduwe Arnold Heijtenis, 
onder Willem Janssen met de wederdeling 
 
Prijs: 10 gulden, zonder lijkoop, 2 oord 
godshelder. 
 
Het perceel is enkel belast met de ordinaire 
landschat.  
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Getuigen: M. Jos. Booten en Anna Gertrud. 
Repriels 
 

 
11/07/1795 

 
94v-96r 

 
Registratie chirographaire verkoopakte en 
daaropvolgende vernadering op dezelfde 
datum, beide opgesteld door schepen D.M. 
Boten op 25/06/1795, waarbij 
 
Mathijs Bemelmans, meerderjarige jongman, 
wonende te Mechelen-aan-de-Maas, 
 
verklaart verkocht te hebben op 15/05/1795 aan 
 
Joannes Zalden, meerderjarige jongman, 
inwoner van Mechelen-aan-de-Maas 
 
75 kleine roede heideland gelegen in de Groote 
Steulshoeve. 
 
Reingenoten: boven Renier Vranken, onder 
Willem Janssen met de wederdeling. 
 
Prijs: 30 gulden, lijkoop, 2 oord godshelder 
 
Het perceel is enkel belast met de schat en de 
tiende. 
 
Getuigen: M. Jos. Booten en Anna Gertrudis 
Repriels 
 
Vernadering op dezelfde dag:  
 
Joannes Zalden is 
 
voor hetzelfde perceel vernaderd door 
 
Willem Janssen 
 
voor de som van 31 gulden 10 ½ stuiver. 
 

 
03/08/1795 

 
96r-96v 

 
Registratie obligatie door mede-schepen en 
adjunct-secretaris C.E. Booten, als gedeputeerde 
van de gemeente bij consent van de schepenen 
en borgemeesters, waarbij  
 
hij verklaart in nood (van en voor de gemeente 
Mechelen-aan-de-Maas) 
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400 gulden in Franse croonen te hebben 
geleend aan 5% intrest van 
 
D. Mathias Booten, medegedeputeerde en 
inwoner van Mechelen-aan-de-Maas 
 
Borgstellingen: de panden van de gemeente 
 

 
05/08/1795 

 
96v-97v 

 
Registratie obligatie waarbij 
 
Franciscus Lenssen, inwoner van Daalgrimbie, in 
kwaliteit van borgemeester van de heerlijkheid 
Daalgrimbie en met toestemming van de 
Hogeproost  
 
500 gulden aan 5% intrest geleend heeft op 
20/04/1795 van 
 
de weduwe Hermanus Dexters, geboren 
Catharina Mechels, inwoonster van Daalgrimbie 
 
Het geld werd geleend naar aanleiding van de 
verplichte contributie aan de Franse Republiek. 
 
Borgstellingen: de panden van de heerlijkheid 
 

 
12/08/1795 

 
98r-
100v 

 
Registratie obligatie, verleden voor notaris D. 
Hupkens te Maastricht op 08/08/1795, waarbij 
 
Hendrick Claessens en Christiaen Ernest Booten, 
beiden borgemeesters van de Vrije Heerlijkheid 
Mechelen-aan-de-Maas en Daalgrimbie, 
speciaal gedeputeerd door de dorpmeesters als 
representanten van de gehele gemeente 
Mechelen en Daalgrimbie en bij consent van 
Thomas Jacob, baron Van Wassenaer Warmont, 
Hogeproost van Sint-Servaas 
 
2.000 gulden aan 6% intrest geleend te hebben 
van 
 
Jacob Simons, burger van Maastricht en gehuwd 
met de Maastrichtse burger Anna Joseph Delno 
 
Borgstellingen: zowel de goederen als de 
personen van de hele gemeente staan borg 
 
Getuigen: Urbanus Dionisius Hupkens en Hans 
Pieter Bisschop, beiden burgers van Maastricht 
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Volgt nog de eerder geschreven constitutie en 
het octrooi (=toelating) van de Hogeproost om 
de gelden op te nemen en C.E. Booten en 
Hendrick Claessens af te vaardigen voor de 
gemeente 
 

 
12/09/1795 

 
100v-
101v 

 
Registratie chirographaire akte van verkoop, 
opgesteld door schepen D.M. Booten op 
18/04/1795, waarbij 
 
Agnes Janssen, weduwe van Joannes Hendrix, 
inwoonster van Mechelen-aan-de-Maas 
 
verkoopt aan 
 
Leonardus Heijtenis, inwoner van Mechelen-
aan-de-Maas, gehuwd met Maria Agnes Booten 
 
een stuk akkerland gelegen in den Hoogen Zavel, 
90 kleine roeden aldus bij meting door de 
landmeter Christiaen Tulleneers 
 
Reingenoten: boven Michiel Gonnissen, onder 
Joannes Bemelmans 
 
Prijs: 3 guldens per kleine roede voor een totaal 
van 270 gulden, lijkoop, 5 stuiver godshelder. De 
betaling gebeurde in oude Franse croonen. 
 
Het perceel is enkel belast met de ordinaire 
schat, cijns en tiende. 
 
Getuigen: Joannes Theodorus Booten en Anna 
Gertrudis Repriels 
 

 
18/09/1795 

 
102r-
103v 

 
Registratie schenking onder voorwaarden, 
waarbij 
 
Reijnier Vranken, inwoner van Mechelen-aan-
de-Maas, in 3de huwelijk met Cathrina Elisabeth 
Breuls verklaart dat 
 
hij met zijn eerste wijlen echtgenote, Mechtildis 
Steijn een gerechtelijke dispositie had opgerecht 
op 14/08/1779 waarbij hij als langstlevende na 
de dood van Mechtildis 
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3 percelen heeft moeten verheffen 
(leengoederen), te weten 
 
1) halve morgen land in den Hoogen Savel 
omtrent de Motte Camp. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen van Dirk 
Vranken, onder de erfgenamen van advocaat 
Booten 
 
2) 4 grote roeden in hetzelfde veld. 
 
Reingenoten: boven Dries Engels, onder de 
erfgenamen van Jan Ramakers. 
 
3) Drie grote roeden land in het Opperveld onder 
de Steenacker. 
 
Reingenoten: naar het bos Joannes Hendrikus 
Booten, naar de Maas de erfgenamen van Pieter 
Janssen 
 
De eerst twee genoemde percelen verbindt en 
affecteert hij na zijn dood voor een eeuwige 
zingend jaargetijde, jaarlijks te celebreren in de 
kerk van Mechelen-aan-de-Maas en ten 
behoeve van de kapelanie, met ook drie vaten 
rogge in gebakken brood op dezelfde dag na de 
mis aan de armen van de parochie te laten 
uitdelen.  
 
Het jaargetijde is voor de lafenis van zijn ziel en 
die van zijn wijlen eerste echtgenote. Jaarlijks 
dient 1 gulden hiervoor betaald te worden aan 
de kapelaan, tien stuiver aan de koster en 10 
stuiver aan de kerkfabriek. 
 
Na zijn dood gaan beide percelen naar zijn derde 
vrouw Cathrina Elisabeth Breuls, net zoals al zijn 
roerende goederen in zijn nalatenschap. Daarbij 
ook gerekend de wassende vruchten op het 
veld. 
 
Als voorwaarde dient zijn derde vrouw en haar 
erfgenamen daarna de gemelde kosten jaarlijks 
te betalen zoals beschreven. Indien niet, 
vervallen de twee percelen ten gunste van de 
kapelanie. 
 

 
03/10/1795 

 
103v-
106r 

 
Registratie gichtextract van 12/07/1787 met 
ingebedde obligatie, verleden voor notaris A. 
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Ruijters te Maastricht op 11/07/1787 en de 
latere afkwijting of betaling ervan, waarbij 
 
Jan Hendrick Reijnders, inwoner van Mechelen-
aan-de-Maas, gehuwd met Helena Engelen 
 
150 gulden extra aan 4% intrest geleend heeft 
op 20/06/1787 van 
 
Maria Catharina Boten, inwoonster en burger 
van Maastricht, rentenierster 
 
De andere 150 gulden (ook aan 4%) rente was 
geleend bij akte van 23/09/1786 voor dezelfde 
notaris. 
 
De huidige geleende 150 gulden diende voor het 
bouwen van een huis.  
 
Borgstellingen: 
 
1) 2 percelen land, 7 groten roeden groot, reeds 
gehypothekeerd bij akte van 23/09/1786. 
 
2) een halve morgen land te Mechelen-aan-de-
Maas in ’t Opperveld. 
 
Reingenoten: boven Matthijs Duqué en onder 
de schoonbroer van de comparant, Geurt 
Engelen met de wederdeling. 
 
Getuigen: M.C. Landij en Everd. Guliks, burgers 
van Maastricht. 
 
Bewijs van terugbetaling: 
 
Op 03/10/1795 betaalde Joannes Hendrick 
Reijnders de 300 gulden met de lopende intrest 
terug. 
 

 
05/12/1795 

 
106r-
107v 

 
Registratie chirographaire verkoopakte, 
opgesteld door schepen D.M. Booten op 
28/11/1795, waarbij  
 
Agnes Janssen, weduwe van Joannes Hendrix, 
inwoonster van Mechelen-aan-de-Maas 
 
verklaart bij dispositie en donatie van haar 
wijlen man het vol eigendom bezat van enige 
percelen akkerlands en die (twee) percelen 
intussen verkocht te hebben aan 
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Petrus Beckers, inwoner van Mechelen-aan-de-
Maas, gehuwd met Anna Maria Bernards 
 
1) 3 grote roeden gelegen in den Neerenzavel 
achter de huizen van het Boscheinde.  
 
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen van de 
weduwe Jan Deismans, ter andere de 
verkoopster met het 2de perceel. 
 
De wijlen echtgenoot van de verkoopster had dit 
perceel bij wettige koop gekregen van de 
erfgenamen van Simon Janssen. 
 
Het perceel is voor de helft in leen gesplit en 
met dien verstande tiendevrij. 
 
2) 3 grote en 5 kleine roeden land aldaar naast 
het eerste vermelde perceel. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen van Dirk 
Vranken, ter andere het eerste perceel. 
 
Er is split van keur en het perceel is dus 
tiendevrij. 
 
Dit perceel had de wijlen echtgenoot van de 
verkoopster bij koop verkregen van Claes Brouns 
van Eisden. 
 
Prijs: 60 stuivers per kleine roede, zijnde in 
totaal 375 gulden, lijkoop na landkoop, 5 stuiver 
godshelder, alsook 11 gulden tot vergoeding van 
mest- en ploegrecht. 
 
De percelen zijn enkel belast met de last van 
leen en keur en de ordinaire schat. 
 
Getuigen: Hendrick Beckers en Reijnierus 
Reijnders 
 

 
05/12/1795 

 
108r-
108v 

 
Registratie chirographaire verkoopakte, 
opgesteld door schepen D.M. Booten op 
30/11/1795, waarbij 
 
Mathijs Crijns, inwoner van Opgrimbie en 
gehuwd met Maria Elijsabeth Roose 
 
verkoopt aan 
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Mathijs Stans, gehuwd met Marie Elijsabeth 
Gorissen 
 
2 grote roeden grasgewas of weide gelegen in 
de bempden achter de Creemerswegh of de 
hoven van Daalgrimbie. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Leendert 
Wampers, ter andere Leonard Heijtenis  
 
Prijs: 73 gulden, lijkoop na landkoop, 1 stuiver 
godshelder. 
 
Het perceel is enkel belast met de ordinaire 
schat. 
 
Getuigen: Joannes Theodorus Booten en Anna 
Gertrudis Repriels 
 

 
27/12/1795 

 
109r-
112r 

 
Registratie chirographaire akte van scheiding en 
deling, opgesteld door beide partijen op 
03/07/1795, waarbij 
 
Carolus Josephus Alberechts en Josephus Florus 
Keelhoff hun ouderlijk huis te Mechelen-aan-de-
Maas in 2 delen en woningen gescheiden en 
gedeeld hebben, vervolgens in kavel A en kavel 
B verder gespecifieerd. 
 
Kavel A: 
 
-Bovenste kant of nieuwbouw tot aan de 
scheidingsmuur van de blauwe gang en de 
blauwe kamer van onder tot boven het dak. 
 
-Hierin is inbegrepen de bascours met de 
aanhorige stallingen en schuren tot aan de deur 
van ’t privet naar de schaapsstal. Deze deur zal 
toegemaakt worden ter scheiding van het 
onderste deel. 
 
- de branderij met het getuig, bestaande uit 3 
koperen kruiken en loopvaatjes, kuipen, enz. 
 
- de grote moeshof  
 
Kavel B: 
 
-onderste deel bestaande uit de onderste 
huizinge tot aan de bovengemelde 
scheidingsmuur van de blauwe gang en blauwe 



65 
 

kamer van onder tot boven het dak, met de 
kelder gaande onder de blauwe kamer, met de 
onderste bascour en de daarin begrepen 
stallingen, schuren, brouwerij, schaapsstal en de 
daarnaast gelegen koeiestal tot aan de 
scheidingsmuur van ’t privet 
 
-kleine hof achter de schuur van dit deel met 
haag 
 
Voorwaarden:  
 
1. Het bovenste deel onder kavel A tot evaluatie 
van de grote hof ten opzichte van de kleine hof 
van kavel B, zal de eigenaar van kavel A die van 
kavel B 70 Franse croonen uitkeren. 
 
2. het venster van het moeders kamerken, dat 
uitgeeft op de branderij, dient toegemetst te 
worden en mag niet meer opengemaakt 
worden. 
 
3. schob (bergplaats?) staande voor de grote 
poort moet in 2 delen verdeeld worden; naar de 
kant van de grote hof het bovenste deel voor 
kavel A; naar de kleine hof het onderste deel 
voor kavel B. Er dient een scheidingsmuur te 
worden aangebracht. 
 
4. Alle scheidingen zijn ter gemene laste, te 
weten: de deur van ’t privet ingaande in de 
schaapstal, de deur van de blauwe kamer 
gaande in de blauwe gang, de deur van de 
blauwe gang van voren en achteren, de muur 
die moet geplaatst worden ter scheiding van de 
zolders van het onderste en bovenste deel tot 
aan het dak, de scheidingsmuur van de blauwe 
kamer en de blauwe gang en de gemelde 
venster van de kamer uitgevende op de 
branderij en ten laatste de muur ter separatie 
van het schob. 
 
5. De grote poort voor beide bascours blijft 
gemeenschappelijk met servitude. Elkeen dient 
zijn bascourt wel met een valder of poort af te 
sluiten zodat de beesten van de ene het 
eigendom van de andere niet beschadigen 
 
6. het bovenste deel (kavel A) kan gebruik 
maken van de 2 deuren met gespander 
(hengels?) naar voor en achteren van de blauwe 
ingang 
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7. het bovenste deel heeft de kribbe en de 
reupen (ruif?) uit de kleine paardestal 
 
8. de pepinier in de grote hof wordt door beide 
kavels gedeeld 
 
9. het bovenste deel is gehouden om in het 
komende jaar 1796 te helpen leggen of maken 
van hetzelfde dak (van de pepinier?) 
 
10. de batten van boven tot onder langs de 
Maas blijven gemeenschappelijk bezit en de 
emolumenten (afzettingen) worden onderling 
verdeeld. Ook zijn gemeenschappelijk de nieuw 
aan te leggen batten of reparaties ter behouding 
van de huizen, de fascinen, hout of palen die 
nodig zullen zijn, daglonen (indien het werk 
wordt uitbesteed) 
 
Beide heren zijn akkoord met de deling en het 
lot (kavel) A is voor Carolus Josephus Alberechts 
en B voor Josephus Florus Keelhoff. 
 
Getuigen: Joannes Gerits en Arnoldus Penders 
 

 
26/01/1796 

 
112v-
113v 

 
Registratie verkoop waarbij 
 
Mede-schepen C.E. Booten, inwoner van 
Mechelen-aan-de-Maas, gehuwd met Anna 
Elijsabetha Booten 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Ubaghs, inwoner van Mechelen-aan-de-
Maas, gehuwd met Maria Cnaeps 
 
2 grote roeden akkerland gelegen in den 
Nerenzavel achter het Boseijnde en het huis en 
hof van de erfgenamen van Jacob Ubagts. 
 
Reingenoten: boven Joannes Gonnissen, onder 
Joannes Ubagts. 
 
Het perceel is enkel belast met de schat, cijns en 
tiende. 
 
Prijs: 130 gulden, zonder lijkoop, 2 oord 
godshelder. 
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100 gulden van de koopsom wordt in de vorm 
van obligatie uitgezet ten gunste van de 
verkoper tegen een intrest van 5%. De overige 
30 gulden dienen voor 01/04/1797 betaald te 
worden. 
 
Borgstellingen van de koper en schuldenaar van 
de obligatie (Joannes Ubaghs): 
 
1) Het gekocht perceel 
 
2)  3 grote roeden land naast het gekochte 
perceel. 
 
Reingenoten: onder Joannes Ubagts de oude.  
 
De verkoper heeft het recht om dit jaar nog 
zomervruchten op het perceel te zaaien en dit te 
oogsten zonder dat daar iets voor moet betaald 
worden aan de koper van het perceel. 
 

 
27/01/1796 

 
114r-
115r 

 
Registratie chirographaire verkoopakte, 
opgesteld door schepen C.E. Booten op 
24/01/1796, waarbij 
 
Helena Bemelmans, weduwe van Michiel Ubagts 
 
verklaart dat over 5 jaar toen haar man nog 
leefde, hij verkocht had aan 
 
de intussen ook overleden Willem Ubagts, 
destijds gehuwd met de nu nog levende Marija 
Tomassen, hier present 
 
25 kleine roeden gelegen te Mechelen-aan-de-
Maas in de Schraenwortelshoeve. 
 
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen van Gilis 
Claessen, ter andere de erfgenamen van 
Leonard Duqué. 
 
De verkoopssom van 17 gulden is destijds ook al 
afgerekend. 
 
Het perceel is enkel belast met de ordinaire 
landlasten. 
 
Getuigen: A.E. Booten, Joannes Routen 
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27/01/1796 115r-
116r 

Registratie chirographaire verkoopakte, 
opgesteld door schepen C.E. Booten op 
21/01/1796, waarbij 
 
Jean Ubagts, gehuwd met Aldegond Kleijnen 
 
verkoopt aan  
 
Maria Tommassen, weduwe van Willem Ubagts 
 
25 kleine roeden gelegen in de 
Schraenwortelshove. 
 
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen Leonard 
Duqué, ter andere de erfgenamen van Gilis 
Claessen 
 
Prijs: 17 gulden. De som werd reeds betaald 
toen Willem Ubagts nog leefde. 
 
Het perceel is enkel belast met de ordinaire 
landlasten. 
 
Getuigen: Joannes Routen en Anna El. Booten 
 

 
28/01/1796 

 
116v-
118r 

 
Registratie erfpermutatie, verleden voor notaris 
J.E.J Levebvre te Maastricht op 27/01/1796, 
waarbij 
 
C.E. Booten, schepen van Mechelen-aan-de-
Maas, gehuwd met Anna Elis. Booten  
 
bij erfpermutatie (=ruiling) overdraagt aan 
 
Christ. Tulleners, landmeter, inwoner van 
Mechelen-aan-de-Maas, gehuwd met Maria 
Catharina Gilissen  
 
0,5 morgen land gelegen in den Bamd, 
uitgaande met een hoofd op de Alde Maesbeek. 
 
Reingenoten: ter eenre Coen Vranken, ter 
andere de tweede comparant Christ. Tulleners. 
 
en 
 
0,5 morgen land gelegen in den Hogen Zavel op 
de Moolenweg. 
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Reingenoten: ter eenre de weduwe Joannes 
Houben, ter andere de gemelde tweede 
comparant, Christ. Tulleners. 
 
In ruil draagt de tweede comparant over aan 
C.E. Booten 
 
1 morgen weide genaamd den Houdstal. 
 
Reingenoten: ter eenre de beek of d’heer Van de 
Waardt, ter andere de eerste comparant, C.E. 
Booten. 
 
Bijkomende voorwaarden:  
 
-de eerste comparant C.E. Booten keert 
daarenboven nog uit aan de 2de comparant een 
som van 32 Franse kroonen.  
 
-de eerste comparant C.E. Booten behoudt recht 
van pacht op de 2 halve gecedeerde morgen 
land voor een periode van drie jaar, aanvang 
nemende in 1796 voor een jaarlijkse pachtsom 
van 2 patatcons of 8 gulden Brabants 
Maastrichter Cours. 
 
Getuigen: G. Le Febvre, burger van Maastricht, 
en Jacob Frederic Henrick, inwoner van 
Maastricht 
 

 

 


