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Opgrimbie, schepenbank gichten 1765-1785 en rolfragmenten 1786-1787 

 

Inleiding 

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

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

notaris verleden. Deze registratie van overdrachten betreffen onder andere:  

• koop- en verkoopakten van onroerende goederen;  

• obligaties of leningen met een borgstelling of onderpand (rentecreaties); 

• schenkingen onder levenden (donaties inter vivos);  

• testamenten;  

• boedelscheidingen (partagie of akten van scheiding en deling);  

• verheffingen (relieven); 

• vernaderingen (naastingen of beschuddingen); 

• erfmangelingen (permutaties of ruiling van onroerende goederen). 

 

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 

17 november 1765 en 1 april 1785, aangevuld met drie latere akten in het hetzelfde register, maar die 

tot de rollen behoren (2 aanstellingen van voogden en het vonnis van een rechtszaak) . 1 De kolommen 

in de bewerking geven respectievelijk de datum van de registratie aan en een samenvatting van de 

inhoud van de akte. Er werden voor dit kleine register geen pagina of folioaanduidingen aangebracht.  

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 In dit 

register vind je enkele akten die voorheen voor een Maastrichtse notaris of voor notaris Keelhoff van 

Neerharen 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 of voor die 

van Neerharen in het Rijksarchief van Hasselt. De meeste notariële akten (zowel die van Neerharen als 

Maastricht) uit het Ancien Regime zijn gratis en eenvoudig raadpleegbaar via de website 

www.familysearch.org   

Voor het gemak zijn in deze bewerking de oude spellingen van dorps- of stedennamen geformaliseerd 

en enkel in hun moderne vorm terug te vinden. Mechelen en Mechelen op die Maese wordt uniform 

als Mechelen-aan-de-Maas en Grimbij als Opgrimbie 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 Opgrimbie wordt in het Rijksarchief van Hasselt bewaard. De bewerking 
hieronder betreft Schepenbank Opgrimbie (toegang 854), inventarisnummer 3.  
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 OMSCHRIJVING 

 
17/11/1765 

 
Registratie obligatie aangegaan op 07/02/1762, vernieuwd 
voor de schepenbank op vraag van Joannes Oostermeijer, 
inwoner van Rekem, waarbij 
 
Willem Wampers, gehuwd met Margarita Maesen 
 
100 gulden aan % rente leent van 
 
Catharina Lowerix, meerderjarige jonge dochter, wonende op 
het huis van Daelbroeck 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis en hof te Opgrimbie. 
 
Reingenoten: de koster van Opgrimbie, ter andere Arnold 
Stouten, verder de gemeene straet. 
 
Getuigen: Johan Lohmann, procureur graafschap Rekem, Jean 
Matthieu L’Homme, wonende te Daelbroeck. 
 

 
30/11/1765 

 
Registratie verkoopakte verleden voor F.G. Gulpen, pastoor te 
Opgrimbie op 22/10/1765, waarbij 
 
Gertruijd Klinckers, wonende in de Boijen onder de jurisdictie 
van de Keurpfalz, namens haar zoon Peter Stans, gehuwd 
zijnde en wonende te Gouda 
 
2 percelen verkoopt aan 
 
Heiliger Stans en Dieudonne Crijns, beiden schepenen en 
wonende te Opgrimbie 
 
1) 4 grote roeden te Opgrimbie, met een schuur, stal en 
kelder. 
 
Reingenoten: naar de heide het straatje, naar de Maas Dries 
Nelissen. 
 
Het perceel is belast met 2 kapoenen ten behoeve van de 
abdij van Hocht en 6 oord cijns aan dezelfde abdij. 
 
Prijs: 33 pattacons, 5 stuiver godshelder, lijkoop na landkoop. 
 
Dit perceel wordt door Heiliger Stans gekocht. 
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2) 4 grote roeden akkerland gelegen op de Opgrijmbiijer Zavel. 
 
Reingenoten: boven Heliger Stans van Daalgrimbie, onder 
Dries Nelissen. 
 
Het perceel is belast met 2 kapoenen ten behoeve van de 
abdij van Hocht en 6 oord cijns ten voordele van dezelfde. 
 
Prijs: 50 gulden. 
 
Dit perceel wordt door Dieudonne Crijns gekocht. 
 
De beide percelen waren aan Peter Stans toegevallen na het 
overlijden van zijn tante Ida Stans, in haar leven inwoonster 
van Opgrimbie. 
 
Getuigen: Andreas Nelissen Niclaes Maes. 
 

 
18/02/1766 

 
Registratie schenking onder levenden verleden voor notaris A. 
Ruijters op 24/09/1760 te Maastricht, waarbij 
 
Elisabeth Gonnissen, wonende te Boorsem, weduwe van 
Hendrik Lenders 
 
bij leven schenkt aan 
 
haar dochter Ida Lenders, wonende te Maastricht en weduwe 
van Cornelis Habets, bij leven meester-bakker te Maastricht 
 
6 grote roeden en enkele kleine roeden akkerland gelegen in 
het opgrimmerder veld te Opgrimbie, uitschietende op de 
groote dil. 
 
Reingenoten: naar boven Heijliger Stans, onder de pastoor van 
Opgrimbie. 
 
Dit perceel had Elisabeth verkregen toen ze weduwe was en 
van haar wijlen moeder Catharina Crijns, die het op haar beurt 
gekregen had bij testament van haar wijlen 2de echtgenoot 
Egbert Kessen. 
 
Elisabeth Gonnissen wenst enkel de vruchten van het perceel 
te genieten haar leven lang. 
 
Getuigen: Hendrik Coninx en Laurentius Maens, inwoners en 
burgers van Maastricht 
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18/02/1766 Registratie verkoopakte verleden voor notaris M.F.A. Vaessen 
op 12/02/1766 te Maastricht, waarbij 
 
Ida Lenders, wonende te Maastricht en weduwe van Cornelis 
Habets, bij leven meester-bakker te Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
Hendrick Engelen, inwoner van Opgrimbie, gehuwd met Maria 
Cornelia Crijns 
 
6 grote roeden en 5 kleine roeden akkerland gelegen in het 
opgrijmbier veld te Opgrimbie, uitschietende op de groote 
dille. 
 
Reingenoten: boven Heijliger Stans, onder de pastoor van 
Opgrimbie. 
 
Prijs: 208 gulden, lijkoop, 1 ouden brabander godshelder. 
 
Getuigen: Henricus Josephus Kasselenbergh en Petrus Vilvoij. 
 

 
26/03/1766 

 
Registratie verkoopakte en verkoopakte met obligatie 
verleden voor N. Caenen, secretaris van de vrije rijksbaronie 
Pietersheim op 21/03/1766, waarbij 
 
Andreas Nelissen, weduwnaar van Lisbeth Stans, waarmee hij 
twee kinderen mee heeft verwerkt en die nog leven, nu 
hertrouwd met Cathrijn van Gelabbeeck 
 
tezamen met Hendrick Bastiaens, gehuwd met Anna Nelissen, 
als momber van vaderszijde van de 2 minderjarige kinderen 
van Andreas Nelissen 
 
en met schriftelijke toestemming de dato 12/08/1765 van 
Peter Stans, momber van moederszijde van dezelfde kinderen, 
en met toestemming van de schepenbank van 20/03/1766 
 
verkoopt aan 
 
Remigius Crijns, gehuwd met Anna Thijs, inwoner van 
Opgrimbie 
 
1) huis en kamer (op een perceel van) 4 grote roeden groot te 
Opgrimbie. 
 
Reingenoten: nederwaarts Heijliger Stans, opwaarts dezelfde, 
naar de kerk de steeg. 
 
2) 4 grote roeden gelegen te Opgrimbie, uitschietende op de 
voormelde steeg. 
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Reingenoten: naar de Maas Andries Hermes, opwaarts of naar 
de heide dezelfde, naar Maastricht de eerwaarde heer pastoor 
van Opgrimbie. 
 
3) 2 grote roeden. 
 
Reingenoten: naar de Maas een voetpad, naar Maastricht 
Donné Crijns, naar de kerk de pastoor van Opgrimbie. 
 
4) 5 grote roeden weide gelegen in de twist genaamd de eende 
poel. 
 
Reingenoten: opwaarts de abdis van Hocht met het klooster 
van Rekem, naar de Maas de abdis van Hocht en mede naar 
Opgrimbie. 
 
Prijs: 400 gulden, lijkoop, 5 stuiver godshelder. 
 
Het geld van de verkoop (competerende aan de kinderen) zal 
de vader gebruiken voor de aankoop voor hen van 3 bunder 
land en bos, reeds aangekocht van de heer Hupkens en 
consoorten. 
 
De goederen die de vader verkocht had waren belast met 4 
kapoenen en 6 stuiver cijns ten behoeve van de abdij van 
Hocht. 
 
Het verkochte huis was bouwvallig. Mocht de koper vernaderd 
worden, kan hij de reparatiekosten verhalen op degene die 
hem vernadert. 
 
Getuigen: De Creux en Hendrick van Gelabbeeck. 
 
 
Volgt het octrooi of toestemming (van de schepenbank) voor 
de aankoop met obligatie: 
 
Andreas Nelissen, de vader van de kinderen vertelt hoe dat hij 
namens zijn wijlen vrouw het vruchtgebruik heeft van een huis 
en kamer te Opgrimbie dat reeds 4 jaar onbewoond is en zeer 
bouwvallig is en daarnaast nog 4 percelen land. Dit verkocht 
hebbende, vraagt en krijgt hij toestemming het geld te mogen 
gebruiken voor de aankoop van de gemelde 3 bunder en 
daarnaast 200 gulden als obligatie met de goederen als 
onderpand om de gehele koopsom van de 3 bunder te kunnen 
betalen. 
 

 
15/11/1766 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris H.J. Van de 
Wijer op 17/11/1765 te Maastricht, waarbij 
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Willems Hermens, weduwnaar van Wilhelmina Mulckens 
 
verkoopt aan 
 
Willem Wampers, gehuwd met Margarita Maesen, inwoner 
van Daalgrimbie 
 
1) een morgen land gelegen te Opgrimbie op de zogenaamde 
Zaevel. 
 
Reingenoten: boven Anna Gonussen, onder Thijs Stans. 
 
2) 2 morgen onder Opgrimbie gelegen in de zogenaamde 
Leem. 
 
Reingenoten: Hermeij Crijns, boven en voorhoofd de pastoor 
van Opgrimbie. 
 
De 2 morgen zijn belast met 5 stuiver cijns ten behoeve van de 
heer pastoor. 
 
Prijs: 84 pattacons en nog 6 oord cijns die vergeten waren. 
 
De koper heeft nu 66 pattacons betaald. Het overige was 
daarvoor reeds vorig jaar afgerekend. Lijkoop en godshelder 
zijn ook betaald. 
 
Getuigen: Joannes Habets en Paulus Tilmans, burgers van 
Maastricht. 
 

 
20/02/1767 

 
Registratie verheffing goederen door 
 
Jan Cops, inwoner van Zutendaal, gehuwd met Anna Meijers,  
 
na de dood van zijn schoonouders Niclaes Meijers en Ida Van 
der Hallen 
 
1) helft van een huis en hof gelegen te Opgrimbie tegenover 
de pastorij. 
 
Reingenoten: naar de heide Doris Crijns, naar Maastricht 
Matthijs Van der Hallen. 
 
2) een morgen uitschietende op de Cromcanjel. 
 
Reingenoten: boven het klooster van Hocht, onder de weduwe 
Vaes Hermens. 
 
3) 3 grote roeden in de Zaavel. 
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Reingenoten: naar de heide Matthijs Crijns, naar onder de 
abdij van Hocht. 
 
4) de helft van 2,5 morgen. 
 
Reingenoten: naar Opgrimbie pastorijland van Opgrimbie en 
Anthoon Meijers. 
 
5) 4 grote roeden aan de veld weijde. 
 
Reingenoten: boven Joris Alberts, onder Vaes Hermens. 
 
6) 1,5 morgen op de hons acker. 
 
Reingenoten: naar Opgrimbie pastorijland van Opgrimbie, 
naar Boorsem diverse hoofdstukken. 
 
7) 4 grote roeden in de peerdts weijde. 
 
Reingenoten: boven en onder de weduwe Matthijs Crijns. 
 

 
25/02/1767 

 
Registratie verheffing goederen door 
 
Anthoon Meijers, inwoner van Opgrimbie, na de dood van zijn 
ouders Niclaes Meijers en Ida Van der Hallen 
 
1) helft van huis en hof, een halve morgen langs de pastorij. 
 
Reingenoten: naar de heide Donné Crijns, naar Maastricht 
Matthijs Van der Hallen 
 
2) 1/3 van een halve morgen weide aan het Billestraetje. 
 
Reingenoten: onder Willem Hermens en boven de Billestraet. 
 
3) 4 grote roeden weide in de houfstaten. 
 
Reingenoten: onder Drees Stans, boven Matthijs Van der 
Hallen. 
 
4) drie roeden weide op de Pels. 
 
Reingenoten: boven Hendrick Meijers, onder Maria van 
Gelabbeeck. 
 
5) 3 grote roeden weide. 
 
Reingenoten: boven Marie Machon, onder Hermen Hermens. 
 
6) een morgen land op de Honsacker. 
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Reingenoten: naar de Maas de heer pastoor, naar de Bosch 
Matthijs Van der Hallen. 
 
7) 6 grote en 5 kleine roeden op de wintmolen wegh. 
 
Reingenoten: naar de Bosch Matthijs Van der Hallen, naar de 
Maas Jan Cops. 
 
8) een morgen op de opgrijmbijer Zavel. 
 
Reingenoten: boven Heijliger Stans, onder Willem Wampers. 
 

 
03/05/1767 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris Fr. Keelhoff op 
01/05/1767 te Neerharen, waarbij 
 
Georgius Aelbrichts, gehuwd met Geertruijd Stans, wonende 
te Rekem 
 
verkoopt aan 
 
Remigius Crijns, gehuwd met Anna Thijs, wonende te 
Opgrimbie 
 
1 morgen weide te Opgrimbie, genaamd het veldt wedtie. 
 
Reingenoten: opperwaarts de abdij van Hocht, naar 
Mechelen-aan-de-Maas Jan Cobs, naar de Maas diverse 
hoofdstukken, naar de heide de abdij van Hocht. 
 
Het perceel is afkomende van zijn echtgenote haar 
kindsgedeelte. 
 
Prijs: 200 gulden, lijkoop, 2 stuiver godshelder. 
 
De verkoper behoudt zich het recht om de dikste eikenboom 
nog te kappen op de weide. 
 
Getuigen: Lamb. Gijbels en M. Ursula Robert, inwoners van 
Neerharen 
 

 
19/01/1769 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris Fr. Keelhoff op 
18/01/1769 te Neerharen, waarbij 
 
Willem Hermans, weduwnaar Wilhelmina Mulckens, wonende 
te Daalgrimbie 
 
verkoopt aan 
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Catharina Coenen, weduwe Matthijs Crijns, inwoonster van 
Opgrimbie. Zij kan niet komen naar de schepenbank vanwege 
haar zeer hoge leeftijd en haar zoon Joannes Crijns neemt de 
honneurs waar. 
 
1,5 morgen weide te Opgrimbie. 
 
Reingenoten: naar de heide de Beeske, naar Hochter Bampt, 
naar Rekem de abdij van Hocht, onder de representanten van 
Matthijs Crijns, naar Opgrimbie Joannes Cops en de genoemde 
representanten van Matthijs Crijns. 
 
De weide is belast met halve kop zaad ten behoeve van de 
kerk van Opgrimbie. 
 
Prijs: 70 pattacons aan 4 gulden per pattacon, lijkoop, 5 
stuiver godshelder. 
 
In geval de koper vernaderd of beschud wordt, zal de 
beschudder de koper vergoeden voor reeds gedane arbeid en 
bemesting van de weide. 
 
Getuigen: Lambert Gijbels, Egidius Jongen, beiden inwoners 
van Neerharen 
 

 
09/07/1769 

 
Registratie verheffing goederen door 
 
Martinus Stans, na de dood van Hend. Meijers 
 
1) 4 roeden weijwas genaamd de pelsen, gelegen te 
Opgrimbie. 
 
Reingenoten: naar Maastricht Drees Coox, naar Maaseik de 
erfgenamen Anna Gonnissen, naar de Bosch Nol Stouten. 
 
2) 3 grote en enige kleine roeden weijwas aldaar. 
 
Reingenoten: naar de Maas Herm. Crijns, naar de Bosch Lins 
Heijtenis, naar Maastricht Hend. Engelen. 
 

 
28/03/1772 

 
Registratie akte van afstand van vruchtgebruik en 
daaropvolgende verkoop verleden voor notaris F. Keelhoff op 
19/03/1772 te Neerharen, waarbij 
 
Marten Maesen, in 4de huwelijk met Mechtildis Menten 
 
afstand doet van zijn vruchtgebruik ten voordele van 
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zijn zoon Servaas Maesen en zijn dochter Geertruijd Maesen, 
beide wonende te Boorsem en meerderjarig 
 
op een morgen weide te Opgrimbie op de hauf gelegen. 
 
Reingenoten: boven Jan Meijers, naar de Maas de 
wederdeling, naar de kerk de dorpstraet, naar Mechelen-aan-
de-Maas uitschietende op de pelsen. 
 
Vervolgens verkopen de zoon en de dochter het perceel  
 
aan 
 
Joannes Crijns, koster te Opgrimbie 
 
De weide is belast met 2 kapoenen en circa 3 stuiver cijns. 
 
Prijs: 118 gulden, lijkoop, 5 stuiver godshelder 
 
Getuigen: Andreas Volders van Geulle en Lamb. Gijbels van 
Neerharen 
 

 
19/02/1774 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris F. Keelhoff op 
11/02/1774 te Neerharen, waarbij 
 
Elisabet Hermans, bejaarde dochter, wonende te Daalgrimbie 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Crijns namens zijn moeder de weduwe Matthijs Crijns 
 
4 grote roeden zavel land te Opgrimbie. 
 
Reingenoten: naar Opgrimbie Helger Stans, naar toumbosch 
de abdij van Hocht, uitschietende op de waterstraet, naar de 
Maas het voetpad. 
 
Het perceel is slechts belast een kleine cijns aan de pastorij 
van Opgrimbie. 
 
Prijs: 168 gulden, lijkoop, 10 stuiver godshelder 
 
De verkoper wenst dat de koper ook een boom levert om een 
kar te maken, te taxeren door een rademaker. 
 
Getuigen: Lamb. Gijbels, Mar. Urs. Robert. 
 

 
27/02/1774 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris F. Keelhoff op 
03/04/1773 te Neerharen, waarbij 



11 
 

 
Elisabeth Hermans, meerderjarige dochter, wonende te 
Daalgrimbie 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Crijns, koster te Opgrimbie 
 
2 grote roeden akkerland in de opgrijmbier zavel gelegen. 
 
Reingenoten; naar de Toumbosch kerkland van Opgrimbie, 
naar Opgrimbie Matthijs Van der Hallen, uitschietende op de 
weg. 
 
Prijs: 92 gulden, lijkoop, 3 stuiver godshelder. 
 
De koper mag genieten van de wassende schare (=vruchten 
die geoogst zullen worden), maar mocht nadien de koper 
vernaderd worden, zijn de kosten van vernadering voor de 
huidige koper. 
 
Getuigen: Lamb. Gijbels, Mar. Urs. Robert, beiden van 
Neerharen 
 

 
10/04/1775 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris F. Keelhoff op 
21/03/1775 ten huize van sieur (=dhr.) Lossin te Rekem, 
waarbij 
 
Gijs Breuls, geassisteerd met zijn echtgenote Cornelia Coox, 
wonende te Opgrimbie 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
Joannes Crijns, zoon van Matthijs Crijns, koster wonende te 
Opgrimbie 
 
Borgstelling: 
 
Huis, hof en aanhang, gelegen te Opgrimbie, groot te samen 
14 grote roeden, belast met 2 vaten roggen jaarlijks aan de 
abdij van Hocht en de pastorij van Opgrimbie. 
 
Reingenoten: boven de representanten Matthijs Crijns, onder 
limiet straet. 
 
Getuigen: sieur Lossin, Gerardt Wijnants 
 

 
24/04/1776 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris H. Hupkens op 
23/04/1776 te Maastricht, waarbij 



12 
 

 
Remigius Crijns, inwoner van Opgrimbie, gehuwd met Anna 
Thijs 
 
400 gulden aan 4% rente leent van 
 
Renerus Coolen, pastoor van Mechelen-aan-de-Maas en 
Daalgrimbie 
 
Het geld diende voor de betaling van de aankoop van 2 
percelen land te Opgrimbie, die hij gekocht had van Jan Cops. 
 
Borgstellingen: 
 
1) de gemelde 2 aangekochte percelen land te Opgrimbie: 
 
-1,5 morgen op de honsacker te Opgrimbie. 
 
Reingenoten: boven de pastoor van Opgrimbie, naar Boorsem 
de abdis van Hocht en andere. 
 
-1 morgen gelegen op de wint molen weg. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen Anthoon Meijers, naar 
Boorsem de pastoor van Opgrimbie. 
 
2) 1,5 morgen uitschietende op het wijtelmolen velt te 
Opgrimbie. 
 
Reingenoten: boven de abdis van Hocht, onder naar 
Mechelen-aan-de-Maas de weg, naar Boorsem Heijliger Stans. 
 
3) een morgen genaamd de Cromcajel. 
 
Reingenoten: boven de abdis van Hocht, onder Willem 
Hermans, naar Opgrimbie Joris Albrechts. 
 
De laatste twee stukken zijn door de schuldenaar aangekocht 
op 02/11/1750 en te Opgrimbie gegicht. 
 
4) een morgen weide genaamd het velt weijtje gelegen te 
Opgrimbie. 
 
Reingenoten: naar de heide en opwaarts de abdij van Hocht, 
naar Mechelen-aan-de-Maas Jan Cobs, naar de Maas diverse 
hoofdstukken. 
 
Dit perceel werd gekocht van Joris Albrechts op 01/05/1767, 
per akte verleden voor notaris Keelhoff en gegicht te 
Opgrimbie op 03/05/1767. 
 



13 
 

Getuigen: Willem Nijst, burger van Maastricht, Bartholomeus 
Boesten, inwoner Maastricht. 
 

 
02/07/1776 

 
Registratie verkoopakte na openbare verkoop van 
09/04/1776, waarbij 
 
Remigius Crijns, gehuwd met Anna Thijs 
 
de meestbiedende was op percelen van 
 
Joannes Cops, wonende te Wiemesmeer 
 
1) anderhalve morgen akkerland genaamd de honsacker. 
 
Reingenoten: boven pastorijland van Opgrimbie, onder de 
abdij van Hocht. 
 
2) een morgen akkerland te Opgrimbie gelegen. 
 
Reingenoten: boven de representanten van Anthoon Meijers, 
onder pastorijland van Opgrimbie. 
 
Dit perceel is belast met 5 stuiver en 1,5 oord cijns jaarlijks. 
 
Hoogste bod: 541 gulden, dewelke betaald werden op 
29/04/1776, tezamen met de lijkoop.  
 

 
17/08/1776 

 
Registratie betaling van 10/08/1776 ten gevolge van openbare 
verkoop bij opbod van 09/04/1776, waarbij 
 
Joannes Cops 
 
verkocht had aan 
 
Machiel Stouten 
 
3 grote roeden land gelegen op de grimbij Zavel. 
 
De 126 gulden hiervoor werden op 10/08/1776 betaald. 
 

 
19/01/1778 

 
Registratie testament verleden voor notaris Fr. Keelhoff op 
17/07/1777 te Neerharen, waarbij 
 
Hermen Hermans, weduwnaar van Barbara Hoensbour, 
wonende te Opgrimbie het volgende nalaat: 
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-aan zijn zoon Willem Hermans, gehuwd met Gertruijt Winten: 
zijn beste 2 paarden, paardengetuig, kar, ploeg, eg, koe, 
rundje, molen, boterstand. 
 
-voor het overige worden al zijn kinderen na zijn dood 
universeel erfgenaam en delen ze gelijk 
 
Getuigen: Matt. Willems, koopman te Smeermaas, Lamb. 
Gijbels van Neerharen. 
 

 
24/02/1778 

 
Registratie verheffing door Willem Hermes (Hermans), oudste 
zoon van Hermen Hermes (Hermans), voor zichzelf als voor 
zijn 4 broers 
 
Huis, hof en weide. 
 
Reingenoten: ter sonnen opganck de pastoor, sonnen 
onderganck Heijliger Stans van Daalgrimbie, naar de straet 
Machiel Stouten, boven Jan Cops. 
 

 
13/11/1778 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Joannes Copx (Cops), wonende te Wiemesmeer, gehuwd met 
Anna Meijers 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Crijns, schepen van Opgrimbie 
 
4 grote roeden weide gelegen in de peerdts weijdens te 
Opgrimbie. 
 
Reingenoten: naar de heide Matthijs Crijns, naar Mechelen-
aan-de-Maas dezelfde, naar Rekem Mathijs Van der Hallen, 
naar Opgrimbie Heijliger Stans van Daalgrimbie. 
 
Prijs: 160 gulden, lijkoop, 1 stuiver godshelder. 
 

 
19/04/1784 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Mathijs Crijns, gehuwd met Gertruijt Stans, ingezetenen van 
Daalgrimbie 
 
150 gulden aan 4% rente leent van 
 
Joannes E. Grouwels, als gevolmachtigde voor de abdij van 
Hocht 
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Borgstellingen: 
 
1) 6 grote roeden weide genaamd de droog weijde. 
 
Reingenoten: naar de Maas het slaep laken, naar de heide de 
erfgenamen Joannes Hens, naar Maastricht de abdij van 
Hocht. 
 
2) 5 grote roeden land gelegen achter de peerts weijde. 
 
Reingenoten: naar den sonnen onderganck de pastoor van 
Opgrimbie, naar de sonnen opganck Hermen Crins. 
 
3) 1 morgen 1 grote en 5 kleine roeden bos. 
 
Reingenoten: naar de heide de hondts becke, naar de Maas de 
heerebaen. 
 
Alle percelen zijn in Opgrimbie gelegen. 
 

 
01/04/1785 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Remigius Crijns, gehuwd met Digna Van der Halle 
 
150 gulden aan 8 schellingen rente leent van 
 
de heer Grouwels, als rentmeester van de abdij van Hocht 
 
Borgstellingen: 
 
Zijn kindsgedeelte te Opgrimbie, bestaande uit: 
 
- 1 morgen akkerland gelegen achter de peerts weijde. 
 
Reingenoten: naar de Maas Hochterland, naar de heide Peter 
Hendrick Opsteijn, onderwaarts Willem Wampers. 
 
- 1 morgen land daaromtrent gelegen. 
 
Reingenoten: naar de heide Mathijs Crijns, onderwaarts 
Hochterland. 
 
- 4 grote roeden bampden in Wijnen hoeve gelegen. 
 
Reingenoten: boven heer Timmers van Maastricht, onder 
Donne Crijns. 
 

 
31/01/1786 

 
Aanstelling voogd, waarbij 
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Mathijs Crijns als vaderlijke oom voor de kinderen van wijlen 
zijn broer Leonardus Crijns als voogd is aangesteld.  
 

 
31/01/1786 

 
Aanstelling voogd, waarbij 
 
Willem Stans als moederlijke oom van de weeskinderen van 
wijlen Leonardus Crijns tot voogd is aangesteld. 
 

 
27/03/1787 

 
Drossaard van ambtswege, aanklager 
 
tegen  
 
Wilm Wampers, beklaagde.  
 
De drossaard laat tevens Francis Lambrighs, de schoonzoon 
van de beklaagde, arresteren door de gerechtsbode Hermij 
Hermes. 
 
Betreffende schriftvervalsing, een valse verkoopakte van 
Francis Lambrighs ten behoeve van Wilm Wampers, die 
vervolgens gegicht werd te Opgrimbie op 19/03/1787 om een 
vernadering te verhinderen van Reijnier Vrancken, inwoner 
van Mechelen-aan-de-Maas, als momber van zijn minderjarige 
zonen.  
 
De beklaagden hadden nog een tweede vervalste akte 
opgemaakt om een andere vernadering te verhinderen. 
 
Vonnis tegen beiden: 
 
Boete van 200 gulden en beide beklaagden dienen elkeen aan 
de kerk te Opgrimbie een kaars van witte was van 1,5 pond 
voorzien. 
 

 

 


