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Bunde, schepenbank gichten 1792-1794 

 

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. De registratie van overdrachten voor deze periode te Bunde betreffen voornamelijk:  

• koop- verkoopakten van onroerende goederen of van obligaties;  

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

• vernaderingen (naasting of beschudding) 

 

Testamenten, schenkingen en boedelscheidingen werden in dit register (een annulering van een 

schenking uitgezonderd) niet geregistreerd. De akten bevatten wel vaak concrete verwijzingen naar 

die laatste drie categorieën, waarbij een notaris en aktedatum vermeld werden. Op die manier kan je 

vrij eenvoudig verdere opzoekingen in het archief van de desbetreffende notaris aanvatten. 

 

Deze overdrachten of gichten vormen een mooie bron om de familie geografisch en sociaal verder te 

bepalen. Hieronder krijg je samenvattend de inhoud van de geregistreerde transacties tussen 13 

februari 1792 en 8 juni 1794 of het jongste register. 1 De kolommen in de bewerking geven 

respectievelijk de datum van de registratie aan, het beeldnummer van de gescande akte en een 

samenvatting van de inhoud van de akte.  

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

stedennamen geformaliseerd en enkel in hun moderne vorm terug te vinden. Lokale toponiemen van 

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

persoonsnamen.  

Neem vooral niets aan zonder zelf de originele akte erbij te nemen ter controle van de gegevens. Je 

kan online de akten eenvoudig bekijken en dankzij het scannummer bij elke samenvatting heb je de 

akte snel opgezocht. Je kan de volgende link gebruiken en toets vervolgens in de zoekbalk in het vak 

inventarisnummer het cijfer 4920 in en druk op enter of op zoek.    

Je kan gemakkelijk met CTRL-F het onderstaande bestand doorzoeken.  

 

Kenneth Booten  

28 mei 2022 

 

 

 

 

 

 
1 Het archief van de schepenbank van Bunde wordt in het HCL van Maastricht bewaard binnen het archief van 
de Landen van Overmaas (archieftoegang 01.075). De bewerking hieronder betreft inventarisnummer 4920.  

https://www.archieven.nl/mi/1540/?mivast=1540&mizig=210&miadt=38&micode=01.075&milang=nl&mizk_alle=schepenbank%20Bunde&miview=inv2
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DATUM SCAN 
 

OMSCHRIJVING 

 
13/02/1792 

 
3-5 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 11/02/1792 te 
Maastricht, waarbij 
 
Leonard Gulkers, wonende te Bunde, gehuwd met Elisabeth Muijtjens 
 
400 gulden aan 4% rente leent van 
 
Maria Isabella Machuré, bejaarde juffrouw, burger en rentenierster te 
Maastricht 
 
Borgstellingen: 
 
De volgende goederen te Bunde, die hem na de dood van zijn ouders voor 
een helft toegevallen waren en waarvan hij de andere helft van zijn zus had 
overgekocht. 
 
1) woonhuis met weide, 5 grote en 1,5 kleine roeden. 
 
Reingenoten: ter eenre S. Vliex, ter andere het voetpad. 
 
2) 3 grote roeden beemd gelegen in de Bunder Bempden. 
 
Reingenoten: ter eenre Leendert Heuben, ter andere Pieter Bruijns.  
 
3) 3 grote en 4 kleine roeden land gelegen in de Winckelen. 
 
Reingenoten: ter eenre de pasweg, ter andere zijde het wederdeel. 
 
4) 6 grote roeden gelegen op den Burg uit een groter perceel van 1 bunder 2 
grote en 6 kleine roeden. 
 
Reingenoten: ter eenre Simon Claassens, ter andere zijde het wederdeel. 
 
5) 2 grote en 7 kleine roeden gelegen achter Hartelsteijn. 
 
Reingenoten: ter eenre Pieter Gulkers, ter andere zijde Nol Louis. 
 
6) 2 grote roeden ook achter Hartelsteijn op den dijk. 
 
7) 6 grote roeden land in het Maasveld achter het voelwambis onder Bunde. 
 
Reingenoten: naar de Maas pastorijland van Itteren, naar Bunde de weduwe 
Joannes Muijtjens. 
 
Dit laatste perceel had hij verkregen van zijn schoonbroer Jacobus Muijtjens 
bij akte van erfpermutatie verleden voor notaris J.H. Wilmar op 05/12/1790. 
 
De eerste 6 percelen, dewelke van zijn ouders afkomen, zijn nog belast met 
een kapitaal van 324 gulden, die hij met de huidige lening zal terugbetalen. 
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Getuigen: Hubertus Del Boije en E. Stoolmans. 
 

 
25/02/1792 

 
5-6 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 07/01/1792 te 
Meerssen, waarbij 
 
Henricus Smeets, eigenaar en inwoner op de Beusdalshof tot Ingber onder 
Gulpen, gehuwd met Anna Maria Habets 
 
verkoopt aan 
 
de weeskinderen van zijn wijlen zus Maria Smeets, verwerkt met Wilhelmus 
Sweelsen, met name Maria Anna en Adamus Renier Sweelsen, 
vertegenwoordigd door de momber Gabriel Smeets, schepen en collecteur 
van Bunde 
 
1) 5 grote en 7 kleine roeden weide, genaamd het kleen weiken, gelegen te 
Kasen onder Bunde, zijnde laatgoed. 
 
Reingenoten: een zijde met een hoofd de straat, andere zijde Lamb. 
Franssen. 
 
Prijs: 60 gulden per grote roede + 5 stuiver godshelder, zonder lijkoop. Het 
totaal bedraagt 321 gulden. 
 
2) 125 gulden kapitaal aan 5% rente ten laste op en de panden van de 
erfgenamen Hubert Mulder te Kasen, met vervaldag op 30 november. 
 
Prijs: 125 gulden 
 
Getuigen: J.H. Wilmar, notaris, en Willem Ottho Wilmar, inwoners van 
Meerssen. 
 

 
25/02/1792 

 
6-7 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 16/02/1792 te 
Meerssen, waarbij 
 
Gerardus Gulkers, inwoner op het Voulwamis onder Bunder, gehuwd met 
Anna Margreta Janssen 
 
verkoopt aan 
 
Gabriel Simons van Eupen, rooms priester en inwoner op de Cruisberg 
onder Bunde, vertegenwoordigd door zijn nicht Maria Petronella Dolmans 
 
37,5 kleine roeden weide uit een grotere weide gelegen te Kasen onder 
Bunde, genaamd Stijntjes weide en afgemeten door landmeter Thomas 
Jaspar op 08/02/1792. 
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Reingenoten: boven naar de kant van Houthem met een hoofd 
uitschietende op het land van Peter Vossen, een lange zijde de koper, het 
andere Joh. Vranken, een hoofd de rest van de weide. 
 
Prijs: 45 stuiver per kleine roede + 2 stuiver godshelder + lijkoop. Geheel 
bedraagt 84 gulden 7 stuiver 2 oord. 
 
Getuigen: Otto en Theodorus Leenaarts, inwoners van Catsop. 
 

 
25/02/1792 

 
7-8 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 07/01/1792 te 
Meerssen, waarbij 
 
Henricus Smeets, eigenaar en inwoner van de Beusdalshof tot Ingber onder 
Gulpen, gehuwd met Anna Maria Habets 
 
verkoopt aan 
 
zijn schoonbroer Joannes Arnoldus Loomans, inwoner op de Logt onder 
Bunde, gehuwd met Margaretha Smeets 
 
1) 7 grote en 10 kleine roeden land gelegen aan Peereboomken omtrent de 
Ruijtersbaan. 
 
Reingenoten: een zijde dhr. Janssen, ter andere Matth. Raven, beide 
hoofden de veldwegen. 
 
2) een bunder en 5 grote roeden land gelegen aan de Groenenweg. 
 
Reingenoten: een zijde Joannes Vranken en Leendert van Reijmersdal, ter 
andere zijde en een voorhoofd de gravin van Geulle, ander hoofd de 
gemene weg. 
 
3) 5 grote roeden aan dezelfde weg. 
 
Reingenoten: een zijde de gravin van Geulle, ter andere de weduwe Maas 
Maassen, een hoofd de groenenweg, ander hoofd Jacobus Ramakers. 
 
4) 5 grote roeden aldaar. 
 
Reingenoten: beide zijden en een voorhoofd de gravin van Geulle, ander 
hoofd de groenenweg. 
 
De vier percelen zijn gelegen onder Ulestraten en het 1ste perceel van 7 
grote en 10 kleine roeden is jaarlijks belast met een vat rogge aan de H. 
Geesttafel van Meerssen. 
 
Alsook nog de volgende goederen gelegen te Bunde, te weten: 
 
5) 5 grote en 6 kleine roeden land aan de groenenweg. 
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Reingenoten: een zijde kapelland van Ulestraten, ter andere Rener Smeets, 
een hoofd de weg, ander hoofd dhr. Simons van Eupen. 
 
6) 15 grote en 3 kleine roeden land aldaar. 
 
Reingenoten: een zijde Pieter Smeets, ter andere Hubert Houben en meer 
andere, een hoofd de groenenweg, ander hoofd de heer Simon van Eupen. 
 
7) 1 bunder 2 grote en 11 kleine roeden gelegen op de Frintelen. 
 
Reingenoten: een zijde de heer Lenarts en meer andere, ter andere zijde 
Jacobus Ramakers, een hoofd de gemeente, sonnen opgang de veldweg. 
 
8) 14 grote roeden land in hetzelfde veld gelegen. 
 
Reingenoten: een zijde Lamb. Frenssen, ter andere Jan Ramakers, een hoofd 
het vorige perceel, ander hoofd de weduwe Joannes Muijtjens. 
 
Alle percelen komen af van de ouderlijke nalatenschap. 
 
Prijs: 5.200 gulden + 5 stuiver godshelder, geen lijkoop. 
 
Er wordt 5.000 gulden in mindering gebracht vanwege de hypotheek van dit 
bedrag op deze panden, genegotieerd van dhr. Conings te Maastricht tegen 
3,5% jaarlijkse rente met vervaldag in juni. Die lening had de verkoper 
gediend tot financiering van de aankoop van de Beusdalshof te Ingber. 
 
De staande oogst op de percelen is voor de koper. 
 
Getuigen: J.H. Wilmar, notaris en secretaris van Beek, en Willem Ottho 
Wilmar, inwoners van Meerssen. 
 

 
02/03/1792 

 
9-11 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.J. Simons op 03/02/1792 te 
Limmel, waarbij 
 
Johannes Ummels, inwoner van Bunde, gehuwd met Anna Elisabeth Vossen 
 
1.500 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Wilhelmina Simons geboren Breberenus van Dijk, namens de hooggeleerde 
heer Hendrik Voskuil, professor in de godgeleerdheid te Maastricht, gehuwd 
met Elisabeth van Loo 
 
Borgstellingen: 
 
1) 5 grote en 1,5 kleine roeden weide gelegen te Bunde. 
 
Reingenoten: een zijde juffr. Machuré, andere zijde Leonardus Gulckers, een 
hoofd dhr. Francis Lenarts, ander hoofd de schuldenaar. 
 
2) 2 grote en 15 kleine roeden land. 
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Reingenoten: een zijde Severen Gulckers, andere zijde dhr. Janssen, een 
hoofd dhr. Heijlerhoff, ander hoofd borgemeester Andries Cleuters. 
 
3) 3 grote en 1 kleine roede land. 
 
Reingenoten: een zijde Leon. Gulkers, andere zijde de schuldenaar, een 
hoofd de kleine Geul, ander hoofd een steeg. 
 
4) 4 grote en 16 kleine roeden land. 
 
Reingenoten: een zijde dhr. Francis Lenarts, andere zijde Leonardus 
Gulckers, een hoofd dezelfde, ander hoofd Joannes Janssen. 
 
5) 4 grote roeden land. 
 
Reingenoten: een zijde Matth. Claessens, andere zijde Severen Gulckers, 
een hoofd Leon. Vossen, ander hoofd Nic. Lexis. 
 
6) 15 kleine roeden bos. 
 
Reingenoten: een zijde de erfgenamen Caarel Gijsen, andere zijde de gravin 
van Hohenzollern, vrouwe van Bunde, een hoofd Leendert Deckers, ander 
hoofd Corst Lemmens. 
 
De vorige percelen waren allen gelegen in het Bunder Maasveld en werden 
aangekocht per publieke opveiling van 03/01/1792 voor de prijs van 1.152 
gulden 14 stuiver 3 oord. 
 
De volgende percelen worden ook gehypothekeerd, nl. 
 
7) 5 grote en 7,5 kleine roeden weide met hof, waarop zijn huis, schuur en 
stallingen staan, gelegen te Bunde. 
 
Reingenoten: een zijde juffr. Machuré, andere zijde Leonard Bartholomeus, 
een hoofd de gekochte wederdeling, ander hoofd de straat. 
 
8) 2 grote en 11 en ¼ kleine roeden gelegen op de berg. 
 
Reingenoten: een zijde Leonard Bartholomeus, andere zijde sieur Voncken, 
een hoofd en het andere dezelfde sieur Voncken. 
 
9) 3 grote en 1 kleine roeden gelegen in den Winckel. 
 
Reingenoten: een zijde de schuldenaar, een hoofd de Kleine Geul, ander 
hoofd de steeg. 
 
10) 2 grote roeden gelegen achter Hartelsteijn. 
 
Reingenoten: een zijde dhr. Janssen, andere zijde Migiel Ummels, een hoofd 
dhr. Janssen, ander hoofd de dijk. 
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11) 6 grote roeden gelegen op de Berg. 
 
Reingenoten: een zijde Leendert Bartolomeus, andere zijde Leendert 
Gulkers, een hoofd de vloedgraaf, ander hoofd het voetpad. 
 
12) 2 grote en 6 kleine roeden gelegen bij Hartelsteijn. 
 
Reingenoten: een zijde Leonard Bartolomeus, andere zijde Leonard 
Gulckers, een hoofd het voetpad, ander hoofd Joannes Ummels. 
 
13) 6 grote en 5 kleine roeden gelegen achter het vuilwambis bij Bunde. 
 
Reingenoten: een zijde de erfgenamen Willem Huntjens te Geulle, andere 
zijde Gerardus Tilmans, een hoofd Joesin Vollers, ander hoofd de weg naar 
Brommelen. 
 
Alle percelen zijn te Bunde gelegen en leengoederen, behalve percelen 
2,5,10 en 13 die laatgoederen zijn. 
 
De percelen zijn belast met 4 kapitalen: een ten behoeve van de Armen van 
Sint-Maarten, een ten behoeve van de heer van de Biessen, een ten 
behoeve van dhr. Nolens te Schimmert en een ten behoeve van mevr. 
Veugen te Maastricht. 
 
Deze kapitalen zullen binnen de 4 weken terugbetaald worden. 
 
Getuigen: Francis Franssens en Cornelia Franssens, inwoners van Limmel. 
 

 
31/03/1792 

 
11-12 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 06/03/1792 te 
Meerssen, waarbij 
 
Martinus Hendriks [comparant 1], gehuwd met Johanna Catharina 
Lemmens, inwoner van Rekem, en Joannes Lemmens [comparant 2], 
inwoner van Daalwezet, gehuwd met Isabella Kempeners 
 
verkopen aan 
 
Christiaan Lemmens, inwoner van Kasen onder Bunde, gehuwd met Maria 
Catharina Lexis, schoonbroer van de 1ste comparant en broer van de 2de  
 
Comparant 1: 
 
82 en ¾ kleine roeden land zonder de baan of landweg die daardoor loopt, 
gelegen te Bunde, genaamd agter de Linkele. 
 
Reingenoten: een zijde de koper, andere zijde Hermanus Meijers, een hoofd 
Wijnand Gulkers, ander de gemelde baan. 
 
Comparant 2: 
 
63 kleine roeden weide gelegen onder Bunde omtrent de Logt. 
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Reingenoten: een zijde Joannes Peerbooms, ter andere en een hoofd de 
erfgenamen A.R. Smeets, ander hoofd het straatje. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met een kop rogge uit een grotere last van 2 
vaten ten behoeve van de kerk van Meerssen. 
 
Beide percelen komen af van de erfenis van zijn broer of zwager Adam 
Lemmens en werden gisteren per lot verdeeld voor landmeter Thomas 
Jaspar. 
 
Prijs: 150 gulden, zonder lijkoop, 2x 3 stuiver godshelder 
 
Getuigen: juffr. C.W. Wilmar, geboren Van Auw en Willem Habets, inwoner 
van Meerssen 
 

 
12/05/1794 

 
12-14 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.J. Simons op 07/05/1792 te 
Limmel, waarbij 
 
Pieter Scheepers, inwoner van Bunde, gehuwd met Anna Maria Maitre 
 
900 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Hieronimus Moors, kanunnik te Sittard, maar nu in Maastricht, betaald 
namens hem door Wilhelmina Simons, geboren Breberenus van Dijk. 
 
Borgstellingen: 
 
1) huis, hof en weide gelegen te Bunde, 5 grote roeden 
 
Reingenoten: ter eenre en andere zijde de Haalstraat, een hoofd Pieter 
Loies, ander hoofd Willem Swelsen van Overbunde  
 
2) 8 grote roeden weide gelegen te Bunde 
 
Reingenoten: een zijde de weduwe Dulsepegt, andere zijde Francis Gooijen, 
een hoofd de dorpstraat, ander hoofd het veld. 
 
3) 3 grote en 14 kleine roeden land gelegen in het Bunderveld. 
 
Reingenoten: een zijde dhr. Fourier Lenarts, andere zijde Francis Gooijen, 
een hoofd sieur Belvroi, ander hoofd Willem Swelsen als pachter. 
 
4) 7 grote en 10 kleine roeden land gelegen te Bunde in het Maasveld. 
 
Reingenoten: een zijd schepen Ramakers te Brommelen, andere zijde Paulus 
Rongen, een hoofd Gerardus Huntjens te Brommelen, ander hoofd de 
erfgenamen Tomma Vossen. 
 
5) 7 grote roeden bos gelegen in de Leu aan de Kruisberg onder Bunde. 
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Reingenoten: een zijde de erfgenamen van Gerard Gulkers te Kasen, andere 
zijde de gemeene berg, een hoofd de gemeene berg, ander hoofd 
pastoorsland van Bunde. 
 
De percelen zijn belast met 500 gulden kapitaal ten behoeve van advocaat 
De Loo te Maasticht. Het nu opgenomen geld zal dienen tot terugbetaling 
van de vermelde obligatie. Er rust ook nog een obligatie van 150 gulden op 
de percelen ten behoeve van mevr. Graven uit de Stokstraat te Maastricht, 
die eveneens terugbetaald zal worden. 
 
Getuigen: Joseph Atzbach, grenadier-timmerman in het regiment Zwitzers 
van de heer generaal Schmidt, compagnie van de heer kolonel De Contzet, 
nu verlof hier, en Cornelia Franssens, inwoonster van Limmel. 
  

 
23/05/1792 

 
15-16 

 
Registratie akte van borgstelling voor de scheiding en deling verleden voor 
notaris A. Wilmar op 22/04/1792 te Meerssen, waarbij 
 
de erfgenamen van Hendrik Brouwers en Gertruid Houben, die laatste te 
Wolder overleden, de nalatenschap verdelen. 
 
Erfgenamen aanwezig: 
 
1a) Peter Vincken, inwoner van Kasen onder Bunde, weduwnaar van Maria 
Loijens, geassisteerd met zijn schoonzoon Servaas Herben, inwoner van 
Kasen, gehuwd met de enige dochter en kind, Maria Elisabeth Vinken 
 
1b) Maria Catrijn Loijens, inwoonster van Humcoven onder Ulestraten, 
weduwe van Lamb. Geerlings, geassisteerd met haar twee meerderjarige 
dochters, Anna Elisabeth en Anna Berbera Geerlings 
 
Verdeling: 
 
De erfenis dient in 4 parten verdeeld te worden: 
 
1) de reeds hierboven vermelde partijen (onderverdeeld in 1a en 1b) 
2) erfgenamen van Hendrik Van den Elsen 
3) representanten van Hendrik en Matthijs Dodemont 
4) erfgenamen van Hans Jacob Houben 
 
Van de laatste (partij 4) is geweten dat hij (en/of zijn erfgenamen) vele jaren 
in het buitenland verblijven, zonder kennis waar en indien hij of ze nog leeft 
of leven. De partijen hebben afgesproken het vierde part onder hen te 
verdelen, op voorwaarde dat elk van hen voor hun extra deel een borg 
plaatsen, ingeval partij 4 nog later zijn deel claimt. 
 
Borgstelling partij 1a: 
 
halve morgen land onder Bunde op het Monsveld gelegen. 
 
Reingenoten: ter ene zijde Joannes Vinken, ter andere dhr. Simons van 
Eupen, een hoofd de Kalverhof.  



10 
 

 
Borgstelling partij 1b: 
 
Helft uit 1/3 van een weide te Humcoven, 15 kleine roeden. 
 
Reingenoten: een zijde de erfgenamen Joannes Geerlings, ter andere het 
Beekstraatje, een hoofd de groote weg. 
 
Getuigen: J.H. Wilmar, notaris, en Joannes Geijlekerken, inwoners van 
Meerssen. 
 

 
24/05/1792 

 
16-17 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. Gudi op 12/05/1792 te 
Maastricht, waarbij 
 
Gijsbertus Gijsen, inwoner van Kasen onder Bunde, gehuwd met Maria 
Wijnands 
 
150 gulden aan 5% rente leent van 
 
Anna Catharina Goessens, weduwe van Nicolaus Coenegracht, inwoonster, 
burger en koopvrouw te Maastricht 
 
Borgstellingen: 
 
1) 2 grote en 14,5 kleine roeden weide tot Kasen onder Bunde. 
 
Reingenoten: ter eenre dhr. Klukkers, ter andere zijde Christ. Lemmens. 
 
Dit perceel zal hij kopen van Henricus Houben dankzij dit opgenomen geld. 
 
2) 35 kleine roeden land gelegen agter de Logt achter Bunde. 
 
Reingenoten: sonnen opgang de Putweg, ondergang secretaris Lenarts. 
 
3) 2 grote en 18 kleine roeden land te Bunde. 
 
Reingenoten: ter eenre Pieter Smeets, ter andere Theod. Conings. 
 
De schuldenaar is namens zijn schoonvader ook 300 gulden schuldig aan 
juffr. Adriana Saijers, de dato 29/05/1739 voor notaris A.M. Ruijters en 
gegicht te Bunde op 30/05/1739.  
 
Getuigen: J.G.J. Paulissen en M.A. Cornips. 
 

 
11/06/1792 

 
17-19 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 29/05/1792 te 
Maastricht, waarbij 
 
Martinus Genders, inwoner van Kasen onder Bunde, gehuwd met Joanna 
Catharina Gulkers 
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600 gulden aan 4% rente leent van 
 
Abraham Lucas Smeets, kapitein in het regiment mineurs en sappeurs, 
alhier in garnizoen, gehuwd met Joanna Maria Christina Helena von Becker 
 
Het geld dient samen met eigen geld voor de betaling van de aankoop van 2 
percelen land, tezamen 10 grote en 9 kleine roeden heide onder Bunde, 
onlangs gekocht van zijn schoonbroer Henricus Bollen, gehuwd met 
Elisabeth Gulkers, voor een som van 620 gulden 17 stuiver, welke akte nog 
verleden zal worden. 
 
Perceel 1: 
 
5 grote en 7 kleine roeden gelegen in het Lochterveld. 
 
Reingenoten: ter eenre Joannes Bollen, ter andere zijde Peter Deckers, een 
hoofd Gabriel Smeets. 
 
Perceel 2: 
 
5 grote en 2 kleine roeden gelegen in het Lochterveld. 
 
Reingenoten: ter eenre dhr. Simons, ter andere zijde Willem Janssen, een 
hoofd de gravin van Geulle. 
 
Borgstellingen: 
 
1) de bovenvermelde 2 percelen. 
 
Vervolgens enkele percelen gelegen te Bunde, die aan zijn echtgenote ten 
deel zijn gevallen bij de verdeling van haar ouderlijke goederen, voor 
landmeter Thomas Jaspar op 22/04/1791. 
 
2) woonhuis met weide gelegen te Kasen, 17 grote en 7 kleine roeden. 
 
Reingenoten: ter eenre Pieter Vossen, ter andere zijde Jacobus Meutjens, 
een hoofd de dorpstraat. 
 
3) 96 kleine roeden land uit een groter perceel van 13 grote en 3 kleine 
roeden. 
 
Reingenoten: ter eenre Mart. Lemmens, ter andere zijde Joannes Bollen, 
een hoofd de gemelde weide naast het woonhuis. 
 
4) 72 kleine roeden bos uit een groter perceel bos van 11 grote roeden in de 
Leu 
 
Reingenoten: ter eenre sieur Hennus, ter andere Gerardus Gulckers. 
 
5) 182 kleine roeden, genaamd de hinnecuil, gelegen te Ulestraten. 
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Reingenoten: ter eenre Pieter Franssen, ter andere Gerard Gulkers. 
 
Getuigen: Diderik Christ. Muller en Arn. Matth. Simons, beide kadetten van 
het regiment mineurs en sappeurs. 
  

 
06/07/1792 

 
19-21 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 30/06/1792 te 
Meerssen, waarbij 
 
Matthijs Ghijsen, inwoner van Bunde, meerderjarige jongeman, en zijn 
schoonbroer Theodorus Ramaekers, inwoner van Kasen, gehuwd met Maria 
Anna Ghijsen 
 
verkopen aan 
 
Melchior Lemmens, inwoner van Bunde, gehuwd met Elisabeth Mullens 
 
2 grote roeden land gelegen te Bunde in het Maasveld aan ’t Eijksken. 
 
Reingenoten: een zijde de erfgenamen Peter Vermeeren, ter andere dhr. 
Rietraat, een hoofd de koper, het andere Andreas Kleuters. 
 
De verkopers hadden elk een helft van de 2 grote roeden gekregen bij akte 
van scheiding en deling van 18/04/1788 voor landmeter Jaspar. 
 
Prijs: 65 gulden per grote roede + 2x2 stuiver godshelder, lijkoop 
onbesproken. 
 
Vier kronen werden op voorhand reeds betaald. De rest wordt betaald voor 
de notaris. De koper had het land al in pacht en dit contract liep af binnen 3 
jaar. Mocht de koper vernaderd worden, krijgt de beschudder geen 
pachtgeld voor die resterende tijd.  
 
Getuigen: juffr. C.W. Wilmar, geboren Van Auw, en dhr. J.H. Wilmar, notaris, 
beiden inwoners van Meerssen. 
 

 
27/07/1792 

 
21-22 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Ruijters op 21/03/1778 
te Maastricht, waarbij 
 
Melchior Lemmens, wonende te Bunde, gehuwd met Elisabeth Mullens 
 
verkoopt aan 
 
zijn zus Maria Anna Lemmens, meerderjarige dochter 
 
4 grote en 11 kleine roeden akkerland gelegen te Bunde op het Popelboome 
wegje.  
 
De vader van de koper en verkoopster, te weten Joannes Lemmens, had dit 
perceel gekocht, per akte verleden voor notaris A.M. Ruijters op 22/01/1773 
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en dat de verkoper bij akte van scheiding en deling is toegevallen, per akte 
voor notaris A. Wilmar te Meerssen circa 16 maanden geleden. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang de erfgenamen van Elisabeth Senders, 
ondergang en aan een hoofd Nic. Bernards, ter sonne middag Jan Vossen. 
 
Prijs: 42 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder. Totale 
prijs bedraagt 191 gulden 2 stuiver. 
 
Getuigen: Joannes Dumoulin en J. Dirx, beiden wonende te Maastricht. 
 

 
03/08/1792 

 
22-24 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.J. Simons op 29/07/1792 te 
Limmel, waarbij 
 
Huibrich Oeligers, inwonende knecht bi Servaas Smeijsters te Meerssen, 
gehuwd met Megteld Sengen, en zijn schoonbroer Johannes Brassinne, 
inwoner van Eijsden, gehuwd met Maria Sengen, en Johannes Gooijen, 
inwoner te Weert onder Meerssen, gehuwd met Elisabeth Sengen 
 
verkopen aan 
 
Gerardus Vossen, gehuwd met Geertruid Ramakers, inwoner van Geulle 
 
4 grote en 12 kleine roeden akkerland te Bunde. 
 
Reingenoten: een zijde de gravin van Geulle, andere zijde Hend. Muijtjens 
van Itteren, een hoofd het straatje, ander hoofd de gravin van Geulle. 
 
Het perceel komt af van de nalatenschap van de schoonouders van de 
verkopers. 
 
Prijs: 184 gulden + 1 gulden lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
Er is een meermaat van circa 12 kleine roeden en er wordt enkel betaald 
voor de 4 grote roeden voor een totaal van 160 gulden. 
 
De koper had het perceel ervoor sinds enige tijd in pacht en in geval van 
vernadering blijft de staande oogst voor de koper. 
 
Getuigen: Wilhelmina Simons en Cornelia Franssens, inwoners van Limmel. 
 

 
23/09/1792 

 
24-25 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.H. Wilmar op 17/09/1792 te 
Meerssen, waarbij 
 
Hendrik Muijtjens, gehuwd met Maria Gulkers, wonende te Itteren 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
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Jacobus Pisters en Joannes Martens, als mombers van de weeskinderen van 
wijlen Gerard Martens en Anna Catharina Pisters, gewoond hebbende te 
Geverik en aldaar overleden. 
 
De intresten en terugbetaling dient in Franse kronen te gebeuren. Speciale 
conditie is dat de helft (100 gulden) en intresten betaald moeten worden 
voor komende Sint-Antonius. De overige 100 gulden kunnen door de 
mombers bij nood vervroegd opgevraagd worden per schijf van 50 gulden 
met 6 weken notificatie. 
 
Borgstellingen: 
 
Alle erven en goederen gelegen te Bunde, die de comparant namens zijn 
echtgenote zijn toegevallen bij de verdeling van de schoonouderlijke 
goederen en uit die van de oom, Wijnandus Gulkers onder kavel E, per akte 
voor landmeter T. Jaspar op 22/04/1791. 
 
Getuigen: Peter Peters van Beek en dhr. A. Wilmar, notaris, beiden inwoners 
van Meerssen. 
 

 
10/10/1792 

 
25-26 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.H. Wilmar op 04/10/1792 te 
Meerssen, waarbij 
 
Geurt Aarts, gehuwd met Maria Henssen, inwoner van Bunde 
 
verkoopt aan 
 
Guilliam Beaujean, weduwnaar van Anna Willems, wonende te Bunde 
 
6 grote roeden land gelegen in de Leu te Bunde, afgemeten uit een groter 
perceel van 9 grote roeden. 
 
Reingenoten: te langen de heer landcommandeur, ter andere de rest van 
het perceel, een hoofd de oude weg, ander hoofd het heitjen. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met 0,5 vat rogge ten behoeve van HH. MM. 
Domijnen. 
 
Prijs: 40 stuiver per kleine roede + 1 Franse kroon lijkoop. Het totaal 
bedraagt 240 gulden. 
 
Het perceel is nog belast met een kapitaal van 150 gulden ten behoeve van 
juffr. Stas te Maastricht, dat door de verkoper zal terugbetaald worden. 
 
Getuigen: juffr. C.W. Wilmar, geboren Van Auw, en Joh. Matth. Hendrix, 
inwoners van Meerssen. 
 

 
19/11/1792 

 
26-27 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop bij opbod van 05/11/1792, 
verleden voor notaris J.H. Wilmar op 15/11/1792 te Meerssen, waarbij 
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Gabriel Smeets, schepen en borgemeester van Bunde, als gevolmachtigde 
van Leonardus Sengen, wonende te Almaar, per akte van volmacht te 
Alkmaar opgerecht voor de schepenen aldaar op 23/08/1792 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Martens, gehuwd met Elisabeth Sengen, inwoner van Kasen onder 
Bunde 
 
De volgende percelen: 
 
1) 78 en ¾ kleine roeden weide en bos gelegen te Kasen aan het putstraatje. 
 
Reingenoten: een zijde dhr. Simons van Eupen, ter andere zijde Pieter 
Kortleeven, een hoofd het putstraatje, ander hoofd Peter Vinken. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met een kapoen ten behoeve van de kerk van 
Bunde. 
 
Prijs: 15 stuiver per kleine roede. 
 
2) 49 kleine roeden land gelegen op het Monsveld onder Bunde. 
 
Reingenoten: een zijde de Maastrigter weg, ter andere zijde Pieter Bokken, 
een hoofd Willem Vonken, ander hoofd Matth. Muijtjens. 
 
Prijs: 30 stuiver per kleine roede. 
 
3) 45 kleine roeden land gelegen op de trintelen onder Bunde, genaamd aan 
den Lauverberg. 
 
Reingenoten: Christ. Lemmens, ter andere zijde Cath. Smeets, een hoofd de 
gemelde Lauverberg. 
 
Prijs: 30 stuiver per kleine roede. 
 
4) 45 en ¾ kleine roeden land aan de Ruijtersbaan onder Ulestraten. 
 
Reingenoten: een zijde Hend. Segers, ter andere de vischweg, een hoofd de 
Baan. 
 
Prijs: 50 stuiver per kleine roede. 
 
De volledige verkoopprijs bedraagt 319 gulden 3 stuiver 2 oord + 1 stuiver 
per gulden aan schrijfgeld in plaats van godshelder en lijkoop. 
 
Getuigen: A. Wilmar, notaris, en S.J.P. Ringer, inwoners van Meerssen. 
 

 
20/11/1792 

 
27-29 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris L.H. Wouters op 18/11/1792 te 
Maastricht, waarbij 
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Joannes Martens, inwoner van Kasen, gehuwd met Elisabeth Senden 
 
400 gulden aan 5% rente leent van 
 
Anna Maria Goijen, nu wonende te Breda 
 
336 gulden van de lening zal gebruikt worden ter betaling van de aankoop 
van 4 percelen, die hij bij publieke verkoop van 05/11/1792 van zijn 
schoonbroer Leonard Sengen gekocht heeft (zie vorige gicht). 
26 gulden dient om zijn schoonbroer uit te betalen met betrekking tot de 
scheiding en deling, per akte verleden voor gezworen landmeter T. Jaspar 
de dato 22/10/1792. 
 
Borgstellingen: 
 
1-4) de 4 ingekochte percelen (zie vorige gicht voor specificaties) 
 
Alsook de volgende goederen te Bunde hem toegevallen onder kavel A bij 
de gemelde akte van scheiding en deling van 22/10/1792, nl. 
 
5) zijn woonhuis met koolhof en weide, 74 en ¼ kleine roeden, gelegen te 
Kasen. 
 
Reingenoten: aan beide zijden Pieter en Joannes Vinken, voor een hoofd 
Joannes Lomans, ander hoofd de gemeene dorpstraat. 
 
6) 97 kleine roeden land op de trintelen. 
 
Reingenoten: naar Maastricht Joannes Muijtjens, naar Moorveld Pieter 
Vinken, naar Houthem de schuldenaar, voorhoofd kerkland van Meerssen 
en de eerwaarde heer G. Simons van Eupen. 
 
7) 5 grote en 3 kleine roeden weide en moeshof gelegen te Kasen. 
 
Reingenoten: een zijde Peter Smeets, ter andere Paulus Maessen, een hoofd 
Paulus N.N. erfgenamen, ander hoofd de dorpstraat. 
 
Het laatste perceel had zijn echtgenote verkregen toen haar ouders 
stierven, per akte van 02/05/1783 voor notaris A. Wilmar. 
 
De percelen zijn enkel nog belast met 25 gulden kapitaal uit 125 gulden, 
waarvan de overige 100 gulden gedragen worden door Joannes Vinken en 
Gerard Wijnands. 
 
Getuigen: Lambertus Janss, burger van Maastricht, en Helena Brouwers, 
inwoonster van Maastricht. 
 

 
01/12/1792 

 
29-30 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 21/05/1792 te Ulestraten 
ten huize van borgemeester Mart. Raven, waarbij 
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De landerijen, toebehorende aan dhr. L.W. Janssen, gehuwd met Maria 
Dolmans verkocht werden. 
 
Het betreft 12 grote en 12 kleine roeden land gelegen op de Trintelen onder 
Bunde. 
 
Reingenoten: een zijde Pieter Smeets, ter andere zijde de weduwe 
Rooseboom, een hoofd het Trintele wegske, ander hoofd de groenstraat. 
 
Hoogste bod kwam van de weduwe Rooseboom, betalende 55 stuiver per 
kleine roede voor een totaal van 693 gulden. 
 
Betaling volgt op 29/10/1792. 
 

 
08/01/1793 

 
31-34 

 
Registratie verkoopakte van 2 obligaties, verleden voor notaris P. Frederix 
op 19/12/1791 te Maastricht, waarbij 
 
P.A. Van der Bloemen, inwonende burger en koopman te Maastricht, 
gehuwd met Elisabeth Dolemans, voor zichzelf alsook als gevolmachtigde 
van zijn schoonbroer, de eerwaarde heer Paulus Dolemans, co-adjutor tot 
Sint-Huibrechts-Lille 
 
verkoopt aan 
 
de paters Jordanus Silverijser en Mattheus van Gulpen, respectievelijk prior 
en procurator van het Predikherenklooster van Maastricht 
 
2 kapitalen die hen waren toegevallen bij akte van scheiding en deling de 
dato 09/11/1791 voor notaris Wouters, staande ten laste en panden van 
Jacobus Muijtjens, wonende te Bunde, nl. 
 
1) 600 gulden aangegaan op 15/01/1771 aan 4,5% rente, verleden voor 
wijlen notaris Coen. Tielen en diezelfde dag gegicht 
 
2) 100 gulden aangegaan op 25/07/1772 aan 5% rente, verleden voor wijlen 
notaris Corstius en gegicht te Bunde op 27/07/1772. 
 
De beide obligaties waren nadien gekocht door hun oom Petrus Franc. Du 
Moulin, bij leven pastoor van Bunde, per akte gekocht op 22/09/1774 en 
voor notaris P. Frederix verleden. 
 
Van der Bloemen voegt namens zijn echtgenote nog een 3de obligatie toe 
om te verkopen, nl. 
 
3) 500 gulden aan 4,5% rente ten laste en de panden van de weduwe Paque 
Lenners en haar kinderen, wonende te Nurop onder Teuven, per akte 
verleden op 09/12/1766 voor notaris P.J. Roijen en gegicht op 18/12/1766 
voor meier en schepenen van het erfgrondhof van Nurop. 
 
De echtgenote had de obligatie gedeeltelijk (voor 500 gulden) geërfd van 
haar wijlen grootmoeder Elisabeth Risach, weduwe van wijlen dhr. Lambert 
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du Moulin en gedeeltelijk van pastoor Lambert du Moulin, per akte van 
09/11/1791 voor notaris Wouters.  De volledige obligatie betrof 600 gulden 
(= uitgesplitst in nrs. 2 en 3, 600 gl. = 500 + 100 gulden). 
 
Prijs: 1.200 gulden 
 
Getuigen: Christ. Dam. Frederix en Wilh. Dodemont. 
 
Aangehecht de volmacht verleden te Sint-Huibrechts-Lille voor notaris J. 
Dreessen op 06/12/1791.  
 

 
13/04/1793 

 
34-35 

 
Registratie verkoopakte, op verzoek van Willem Swelsen namens zijn broer 
Martinus Swelsen, verleden voor notaris L.H. Wouters op 27/03/1793 te 
Maastricht, waarbij 
 
Dionisius Hupkens, notaris te Maastricht, als gevolmachtigde van Jan 
Arnoldus Morren, oud-substituut en waterschout binnen Schiedam, bij 
volmacht verleden voor notaris Isaac Penning junior 
 
verkoopt aan 
 
Martinus Swelsen, inwoner van Overbunde ressort Bunde, gehuwd met 
Elisabeth Seijen 
 
een weide met bomen erop gelegen te Overbunde, 35 grote en 14 kleine 
roeden 
 
Reingenoten: ter eenre de gemeene straat, ter andere zijde Willem 
Voncken, een hoofd de gemeene straat, lopende langs Overbunde, het 
andere hoofd dhr. Belferoij. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met 7 vaten rogge aan de Domeinen, alsook 
met 2 vaten rogge ten behoeve van dhr. Fourier Lenarts, alsook met 3 
kapoenen en een ratelschelling gerekend aan 9 stuiver, en met een keur aan 
de graaf van Geulle. 
 
Het perceel komt af van wijlen de Maastrichtse notaris en procureur 
Arnoldus Morren en werd bij testament aan J.A. Morren nagelaten. 
 
Prijs: 400 gulden, zonder lijkoop, een half kopstuk godshelder. 
 
Getuigen: Urbanus Dionisius en Johan Genrit (?) Hupkens, burgers van 
Maastricht. 
 
Aangehecht de volmacht verleden voor notaris Isaac Penning junior te 
Schiedam op 09/05/1789. 
 

 
04/05/1793 

 
36-37 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.J. Simons op 20/04/1793 te 
Limmel, waarbij  
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Lambertus Frenssen, inwoner van Kasen onder Bunde, gehuwd met 
Elisabeth Vaessen 
 
verkoopt aan 
 
Pieter Schmeets, meerderjarige jongman, inwoner van Kasen 
 
2,5 grote roeden land, nu bezaaid met rogge en gelegen in het Vleeker veld 
onder Ulestraten. 
 
Reingenoten: een zijde Pieter Smeets, andere zijde Geurd Boormans, een 
hoofd Matthias Raaven, ander hoofd Armenland van Meerssen. 
 
Prijs: 60 gulden per grote roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder of geheel 
van 157 gulden 15 stuiver of met de staande schaar erbij 194 gulden 15 
stuiver. 
 
Getuigen: Wilhelmina Simons geboren Breberenus van Dijk, en Hendrik 
Franssens, inwoners van Limmel. 
 

 
04/05/1793 

 
37-38 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris L.H. Wouters op 21/06/1789 te 
Maastricht, waarbij 
 
Paulus Rongen, inwoner van Bunde, gehuwd met Cornelia Bartholomeus 
 
100 gulden aan 4% rente leent van 
 
Petrus Janssens, licentiaat der beide rechten, advocaat te Maastricht, 
gehuwd met Maria Elisabeth Graven 
 
Borgstelling: 
 
Alzulke goederen en erven als hij gekocht heeft voor 600 gulden per akte 
voor notaris A. Ruijters op 06/04/1787. 
 
De schuldenaar heeft het kapitaal geleend ten behoeve van zijn zoon, 
Joannes Rongen, gehuwd met Catharina Wijnands. De zoon dient na de 
dood van zijn vader deze 100 gulden in de erfenisverdeling in te brengen. 
 
Getuigen: Cornelius Lux en Pascalius Ramaekers. 
 

 
05/05/1793 

 
38-39 

 
Registratie vernadering verleden voor notaris J.J. Simons op 15/04/1793 te 
Limmel, waarbij 
 
Johannes Vrancken en meester-smid te Bunde, gehuwd met Anna 
Margaretha Ummels 
 
bij vernadering verkocht heeft aan 
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Joannes Steijns, meerderjarige jongman, inwoner van Bunde, als neef van 
de eerdere verkoper Peter Gilissen 
 
gebouwd woonhuis en 3 schuren, halve moeshof en halve huisweide 
gelegen te Bunde, 1 grote en 15 kleine roeden. 
 
Reingenoten: een zijde Peter Gilissen, andere zijde en een hoofd de Vliege 
straat, ander hoofd Helena Daamen te Berg. 
 
De verkoper had het eerder gekocht van Peter Gilissen, inwoner van Bunde 
per akte voor notaris J.J. Simons verleden. 
 
Prijs: 167 gulden + 4 gulden 3 stuiver voor halve lijkoop + onkosten en 
intresten aan 5% 
 
Het geld werd reeds betaald op 14/12/1792.  
 
Getuigen: Jan Rings, inwoner en veldbode te Limmel, en Cornelia Franssens, 
inwoonster van Limmel. 
  

 
07/05/1793 

 
39-40 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.M. Ross op 07/05/1793 te 
Maastricht, waarbij 
 
Tossain Tilman, wonende te Geulle, gehuwd met Maria Gertruijd 
Peerbooms 
 
verkoopt aan 
 
Christiaan Lemmens, gehuwd met Maria Catharina Lexis, wonende te Kasen 
 
98 kleine roeden akkerland in het Hochterveld achter Kasen. 
 
Reingenoten: ter eenre zijde de weduwe Boosten, andere zijde Arnold 
Lemmens met meer anderen, een hoofd N. Kluckers, ander hoofd Pieter 
Thijssen. 
 
Prijs: 70 stuiver per kleine roede voor een totaal van 343 gulden + lijkoop + 
5 stuiver godshelder. 
 
Het perceel is enkel belast met de schat en de tiende. 
 
Getuigen: Florens Jacob Ross en Johannes Heijdenis, burgers van 
Maastricht. 
 

 
15/05/1793 

 
40-41 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 14/04/1793 te 
Maastricht, waarbij 
 
Joannes Steijns, meerderjarige jongman, inwoner van Bunde 
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300 gulden aan 4% rente leent van 
 
Mejuffr. Maria Margaretha Steijnbuchels, weduwe van Matthias van 
Geleen, inwoonster en burger van Maastricht 
 
Het geleende geld dient ter vernadering van een huis, hof en weide gelegen 
te Bunde, 2 grote roeden. 
 
Reingenoten: ter eenre de Vleege Straat, ter andere Helena Daemen. 
 
Dit perceel was onlangs verkocht door zijn oom Peter Gilissen aan Joannes 
Vrancken van Bunde.  
 
Borgstellingen: 
 
1) het te vernaderen perceel 
 
En vervolgens 2 percelen beemd en bos, door hem ingekocht van Pieter 
Gilissen, inwoner van Bunde, per akte voor notaris A. Wilmar op 
05/12/1790, nl. 
 
2) 2 grote roeden beemd gelegen in de Bunder bempden. 
 
Reingenoten: ter eenre Nicolaas Steijns, ter andere Johannes Lemmens. 
 
3) 1 grote en 15 kleine roeden bos gelegen in de Bunder bossen. 
 
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen Maenen, ter andere P. (?) A. Louis. 
 
En nog het volgende perceel met toestemming van zijn vader Nicolaes 
Steijns, inwoner van Bunde, autorisatie per akte voor notaris J.H. Wilmar de 
dato 10/04/1793. 
 
4) 4 grote roeden land gelegen in het Maastrigter veld te Bunde. 
 
Reingenoten: ter eenre Leendert Vossen, ter andere de weduwe Gilissen. 
 
Getuigen: Renier Daemen en Margaretha Steijns. 
 

 
17/07/1793 

 
42-43 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 12/07/1793 te 
Maastricht, waarbij 
 
Joannes Arnoldus Loomans, inwoner op de Logt onder Bunde, gehuwd met 
Margaretha Smeets 
 
2.500 gulden aan 4% rente leent van 
 
Maria Catharina Habets, echtgenote van Joannes Ludovicus Keunings, 
burger en koopman te Maastricht 
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De 2.500 gulden diende samen met eigen geld ter betaling van percelen te 
Bunde en Ulestraten, gekocht van zijn schoonbroer Henricus Smeets voor 
een som van 5.200 gulden, waarvan de akte verleden werd voor notaris A. 
Wilmar op 07/01/1792 en gegicht te Bunde en Ulestraten op 25/02/1792. 
 
1) 7 grote en 10 kleine roeden land gelegen aan het Peereboomken omtrent 
de Ruijtersbaan. 
 
Reingenoten: ter eenre dhr. Janssen, ter andere Matthijs Raven. 
 
2) 1 bunder en 5 grote roeden gelegen aan den Groenen weg. 
 
Reingenoten: ter eenre Joannes Vranken en Leendert van Reijmersdal, ter 
andere zijde en een voorhoofd de gravin van Geulle. 
 
3) 5 grote roeden aan dezelfde weg. 
 
Reingenoten: een zijde de gravin van Geulle, ter andere de weduwe Maas 
Maassen. 
 
4) 5 grote roeden ook aldaar gelegen. 
 
Reingenoten: beide zijden en een voorhoofd de gravin van Geulle, ander 
hoofd den Groenen weg. 
 
De vermelde 4 percelen liggen in Ulestraten. De volgende goederen liggen in 
Bunde. 
 
5) 5 grote en 6 kleine roeden aan den Groenen weg. 
 
Reingenoten: ter eenre kappelland van Ulestraten, ter andere Peeter 
Smeets. 
 
6) 15 grote en 3 kleine roeden aldaar gelegen. 
 
Reingenoten: ter eenre Hubert Houben en meer andere, een hoofd den 
groenen weg. 
 
7) een bunder 2 grote en 11 kleine roeden gelegen op de Trintelen. 
 
Reingenoten: ter eenre dhr. Lenaerts en meer andere, ter andere Jacobus 
Ramaekers. 
 
8) 14 grote roeden in hetzelfde veld gelegen. 
 
Reingenoten: een zijde Lamb. Franssen, ter andere Jacobus Raemaekers. 
 
De vermelde percelen worden bij deze obligatie gehypothekeerd ter 
verzekering van het geleende kapitaal. 
 
Getuigen: Gabriel Smeets, borgemeester en schatheffer van Bunde, zwager 
van de schuldenaar, en Joannes Vonken, inwoner van Maastricht. 
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25/07/1793 

 
43-46 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 20/07/1793 te 
Maastricht, waarbij 
 
Petrus Adamus Louwis, inwoner van Bunde, gehuwd met Maria Catharina 
Freijns 
 
2.700 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Wijnandus Denis, meester-brouwer en burger van Maastricht, gehuwd met 
Barbara Jorissen 
 
Het geld dient ter betaling van 4 aangekochte percelen land en weide, 
tezamen 47 grote roeden gelegen onder Bunde, gekocht onlangs van dhr. 
J.G. Sigers, advocaat te Hasselt en waarvan akte wordt opgesteld op 
23/07/1793. 
 
1) 13 grote roeden gelegen in het Maasveld aan dezelfde Esschen. 
 
Reingenoten: ter eenre dhr. Kanunnik Janssen, ter andere zijde Jacobus 
Ramaekers.  
 
2) 15 grote roeden weide gelegen in de Winkel. 
 
Reingenoten: ter eenre de gemeente, ter andere de Vlootgraaf. 
 
3) 14 grote roeden land gelegen in het Maasveld aan de Popelboomsweg. 
 
Reingenoten: een lange zijde schepen Vonken, ter andere zijde dhr. Roosen. 
 
4) 5 grote roeden land gelegen dicht bij het voorgaande perceel. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Joannes Habets, ter andere zijde 
schepen Vonken en meer anderen. 
 
De eerste 2 percelen zijn laatgoed en de laatste 2 leenroerig aan de vier 
klokjens van Overbunde. 
 
Borgstellingen: 
 
1) de vier ingekochte percelen 
 
Vervolgens zijn derde gedeelte in de volgende 4 percelen land gelegen te 
Bunde, die de schuldenaar tezamen met zijn schoonbroer en schoonzus, 
Gerardus en Eva Maria Freijns gekocht hebben van eerwaarde heer Hubert 
Joseph Derpeix (?), domheer van het Kathedraalkerk van Luik, per akte 
verleden voor notaris J.L. Vermin op 23/09/1782 en diezelfde dag gegicht 
voor de schepenbank van Bunde. 
 
2) 1/3 in 24 grote en 14 kleine roeden land gelegen in het Reinderveld. 
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Reingenoten: ter eenre Willem Swelsen, ter andere de erfgenamen 
Machuré, uitschietende op de Vliege Straat. 
 
Dit perceel is voor 13 grote roeden leenroerig aan het Klokjensleen. 
 
3) 1/3 van een perceel van 14 grote en 16,5 kleine roeden gelegen aan de 
Pass. 
 
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen Machure, ter andere Matthijs 
Steijns. 
 
4) 1/3 van een stuk land van 13 grote en 10 kleine roeden gelegen in het 
Bunderveld aan de Leu. 
 
Reingenoten: ter eenre de straat, ter andere de erfgenamen Noijen.  
 
10,5 grote roeden van dit perceel is Reepemsleen. 
 
5) 1/3 van een stuk land van 6 grote roeden gelegen in het Winkelveld op 
den Pass. 
 
Reingenoten: ter eenre Arnold Akkermans, ter andere Joannes Keijsers. 
 
6) medeborgschap door Gabriel Smeets, meerderjarige jongman, schepen 
en schatheffer van Bunde. 
 
Getuigen: Joannes Vonken en B. Sleijpen. 
 

 
10/08/1793 

 
46-47 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.J. Simons op 05/08/1793 te 
Limmel, waarbij 
 
Peter Scheepers, inwoner van Bunde, gehuwd met Anna Maria Maitre  
verklaart tezamen met Lambertus Vermeeren  
 
door het gerecht van Bunde aangesteld te zijn als mombers van de 
nagelaten kinderen van wijlen Huijbregt Vermeeren en zijn wijlen 
echtgenote Maria Agnes Scheepers, nl. van Anna Catharina en Marianna 
Vermeeren, maar de laatste reeds overleden. 
 
De mombers hadden autorisatie gevraagd aan de schepenbank op 
29/07/1793 om goederen van de kinderen (enkel nog Anna Catharina 
Vermeeren) te mogen hypothekeren ter aankoop namens hetzelfde kind 
van 3 grote en 10 kleine roeden land gelegen te Bunde. Die toelating werd 
verleend op 31/07/1793. 
 
Er wordt nu 260 gulden geleend aan 5% rente van 
 
Geertruijd Lohman, weduwe van commis Westerhoff, burger en inwoonster 
van Maastricht 
 
Borgstelling: 
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een weide te Bunde in de Vliegestraat, 7 grote roeden. 
 
Reingenoten: een zijde en een hoofd Pieter Brouns, andere zijde de 
Vliegestraat, ander hoofd de weduwe Muutjens. 
 
Getuigen: Lambertus Hermans en Corn. Franssens, inwoners van Limmel. 
 
Aangehecht het rekwest aan en autorisatie van schepenbank van Bunde. 
 

 
13/08/1793 

 
47-48 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris P. Eijben op 20/06/1793 te 
Hasselt, waarbij 
 
F.G. Sigers, licentiaat der rechten en advocaat te Hasselt,  
 
verkoopt aan 
 
Petrus Adamus Louwijs van Bunde 
 
1) 3 morgen weide in de Winkel aan de Pass tussen de erven van Servaas 
Voncken, het heerschap van Geulle en de gemeente. 
 
2) 14 grote roeden akkerland op den Poppelboomweg tussen de erven van 
Servaas Voncken, dhr. Roosen en andere. 
 
3) 13 roeden akkerland op dezelfde poppelboomweg tussen erven van dhr. 
Rietraat (?), Jacobus Raijmakers en pastorijland van Bunde. 
 
4) 5 grote roeden akkerland in het Maasveld tussen de erven van de 
erfgenamen van dhr. Roosen van Maastricht, Nicolaes Hexis (?) en de 
erfgenamen Joannes Habets . 
 
Alle goederen zijn te Bunde gelegen. 
 
Alle percelen zijn belast met schat, tiende en cijns. 
 
Prijs: 2.700 gulden Brabants Luiks  
 
Ingeval de koper vernaderd wordt, mag hij het lopende pachtcontract, dat 
liep sinds 1792 voor een periode van 18 jaar, uitdoen. 
 
Getuigen: dhr. G. Smeets, schepen van Bunde, en Rosa Hauben. 
 

 
18/08/1793 

 
49 

 
Registratie vernadering verleden voor notaris op 11/03/1791 te Meerssen, 
waarbij 
 
Johannes Rongen, gehuwd met Anna Catharina Wijnands, inwoner van 
Bunde 
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verklaart vernaderd te zijn door 
 
Andreas Kleuters, borgemeester en inwoner van Bunde, gehuwd met 
Johanna Margaretha Muijtjens 
 
55 kleine roeden land gelegen te Bunde in de Houk, zijnde laatgoed. 
 
Reingenoten: een zijde Johannes Lemmens, ter andere Johannes Ubags, een 
hoofd de Geul, het andere Severie Gulkers. 
 
Het perceel is belast met 7 kannen jaarlijkse rogge ten behoeve van de 
Armen van Meerssen. 
 
De vernaderde had het perceel laatst gekocht van Peter Frans, gehuwd met 
Anna Catharina Muijtjens, per akte verleden voor notaris J.H. Wilmar op 
08/03/1793. 
 
Prijs: kooppenningen + lijkoop + godshelder + vacatiën = 146 gulden 10 
stuiver 2 oord. 
 
Getuigen: juffr. C.W. Wilmar en Willem Otto Wilmar, inwoners van 
Meerssen.  
 

 
24/08/1793 

 
49-50 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.H. Wilmar op 11/08/1793 te 
Meerssen, waarbij 
 
Cornelis Didden, gehuwd met Maria Mulkens, inwoner van Valkenburg, en 
Wilhelmina Winthagen, ongehuwd doch bejaard, inwoonster van 
Valkenborg, voor zichzelf als ook voor haar zus Helena Winthagen [Cornelis 
voor een helft en de zussen Winthagen voor de andere helft] 
 
verkopen aan 
 
Lambertus Vermeeren, gehuwd met Maria Haenen, wonende te Lanaken, 
voor een helft voor zichzelf, en voor een helft als momber namens het 
weeskind van Hubertus Vermeeren, verwekt met Maria Agnes Scheepers, 
genaamd Anna Catharina Vermeeren. Ook de andere momber Pieter 
Scheepers van Bunde is verschenen.  
 
helft uit 7 grote roeden land gelegen in het Maasveld aan het Eijksken onder 
Bunde. 
 
Reingenoten: een zijde pastorijlanden, andere zijde de erfgenamen Hendr. 
Muijtjens, een hoofd Gerard Vonken. 
 
De verkopers hadden het perceel onlangs vernaderd van de erfgenamen 
Pieter Vermeeren. 
 
Prijs: 85 gulden per grote roede + 5 stuiver godshelder + lijkoop. Geheel 
bedraagt 609 gulden 17 stuiver en 2 oord.   
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Voorwaarde is dat de huidige pachter, Servaas Lemmens, zijn huidig 
pachtcontract tot het einde mag verderzetten. 
 
Getuigen: A. Wilmar, schepen en notaris, en sieur J.P. Rongen. 
 

 
31/08/1793 

 
51-52 

 
Registratie nietigverklaring schenking en nieuw pachtcontract verleden 
voor notaris A. Wilmar op 18/03/1792 te Meerssen, waarbij 
 
Johannes Lemmens, inwoner op het Voulwamisch, gehuwd met Maria 
Catharina Janssen 
 
verklaarde eerder bij schenking onder voorwaarden gekregen had van 
 
Theodorus Dortant, ongehuwde meerderjarige inwoner op het 
Voulwamisch onder Bunde 
 
huis, hof, weide en landerijen. 
 
Die schenking was verleden voor dezelfde notaris A. Wilmar op 02/09/1791 
en gegicht te Bunde op de ?/09/1791.  
 
Beide partijen wensen die eerdere schenking te annuleren. 
 
Johannes Lemmens krijgt bij deze wel een pachtcontract van Dortant voor 
een periode van 6 jaar, ingegaan in maart 1792, waarbij hij de eerder 
geschonken goederen pacht. Theodorus heeft wel het recht een kamer van 
het huis te bewonen, alsook de helft van de mesthof te gebruiken, het 
gebruik naar keuze van 4 appelbomen, een perenboom en 3 kersenbomen.  
 
In de gepachte landerijen zijn ook 5 grote roeden in het Maasveld 
inbegrepen gelegen tussen de erven van de weduwe Gelessen (?) en 
Andreas Cleuters.   
 
De jaarlijkse pachtpenningen bedragen 37 gulden 5 stuiver. De jaarlijkse 
schat en erflasten zijn te betalen door Dortant.  
 
Getuigen: juffr. C.W. Wilmar, geboren Van Auw, en Joh. Hendr. Wilmar, 
notaris, beiden inwoners van Meerssen. 
 

 
08/10/1793 

 
52-54 

 
Registratie vervanging bijpand, op verzoek van dhr. J.G. Lignes namens 
mejuffr. Maria Magdalena Crahay, weduwe van predikant H.D. Smeets, van 
verleden voor notaris A. Wilmar op 17/03/1793 in het huis van de predikant 
te Geulle, waarbij 
 
Hermanus Daniel Smeets, predikant van de gereformeerde gemeente te 
Geulle, gehuwd met Maria Magdalena Crahaij 
 
verklaarde op 31/01/1772 per akte voor notaris Corstjens verkocht te 
hebben aan 
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Joannes Clokkers 
 
Huis te Maastricht, genaamd de Pellicaen voor een som van 3.200 gulden, 
dewelke som als obligatie omgezet was geworden. 
 
De toenmalige koper en schuldenaar Joannes Clokkers had als bijpand 
(naast het huis zelf als hoofdpand) nog een kapitaal gehypothekeerd, 
namelijk  
 
obligatie van 2.000 gulden, staande ten laste op en de panden van Johannes 
de Bie, in 2de huwelijk met Barbara Meertens, burger en inwoner van 
Maastricht.  
 
Nu hebben de schuldenaar Joannes Clokkers en consoorten een akkoord 
met predikant Smeets om het bijpand te ontgichten en te vervangen door 
een ander bijpand. 
 
Pieter Klokkers, meerderjarige jongman, burger en meester-zilversmid van 
Maastricht, verschijnt namens zichzelf en namens zijn broer Joannes 
Klokkers om een nieuw bijpand te plaatsen, nl. 
 
16 grote roeden akkerland gelegen op het Logterveld onder Bunde. 
 
Reingenoten: sonnen opgang Dirk Boesten, ondergang sieur A. B. Smeets. 
 
Getuigen: Joannes Schuls (?) en Laurens van Niel.  
 

 
17/10/1793 

 
54-57 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.J. Simons op 23/09/1793 te 
Limmel, waarbij 
 
[Voorgeschiedenis en doel van de lening] 
 
Gerardus Aarts, inwoner van Overbunde, gehuwd met Maria Heussens, 
geassisteerd met zijn enig kind en jonge dochter, Anna Maria Aarts 
 
verklaarde circa een jaar geleden uit nood verkocht had aan 
 
Guilam Beauian, inwoner aan de Landstraat leidende naar de Cruisberg 
onder Bunde 
 
6 grote roeden land uit een groter perceel van 10 grote roeden. 
 
Reingenoten: een zijde de comparant, andere zijde dhr. landcommandeur, 
een hoofd naar de Landstraat, ander hoofd de oude straat aan de voet van 
de Kruisberg. 
 
Nu wenst Gerardus namens zijn dochter het verkochte perceel te 
vernaderen. Daarvoor hebben ze 400 gulden nodig.  
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[obligatie] 
 
Daarom hebben ze vandaag 100 rijksdaalder of 400 gulden aan 4,5% rente 
geleend van 
 
Mejuffr. M.C. Diserote (?), inwoonster van Maastricht. Het geld werd 
overhandigd door Wilhelmina Simons, geboren Breberinus van Dijk. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 6 grote en 14 kleine roeden weide gelegen te Overbunde. 
 
Reingenoten: 2 zijden sieur Willem Vonken van de Kalverhoff, een hoofd de 
straat, ander hoofd de opnemer. 
 
2) huis, hof, huisplaats en weide gelegen te Overbunde. 
 
Reingenoten: een zijde Peeter Bokken, andere zijde Willem Voncken van de 
Kalverhoff, een hoofd de opnemer met de reeds vermelde weide, ander 
hoofd de straat. 
 
3) 4 grote roeden land gelegen te  Overbunde uit de eerstgemelde weide die 
in zijn geheel 10 grote roeden meet. 
 
Reingenoten: een zijde de landcommandeur, andere zijde Guilam Beauian 
met de 6 grote roeden die vernaderd zullen worden, een hoofd naar de 
landstraat, ander hoofd de oude straat aan de voet van de kruisberg. 
 
4) De dochter, Anna Maria Aarts, verklaart het te vernaderen perceel van 6 
grote roeden te hypothekeren.  
 
De percelen zijn enkel nog belast met een kapitaal van 50 gulden ten 
behoeve van juffr. M.C. Stass te Maastricht. Dit kapitaal zal binnen de 8 
dagen worden terugbetaald. 
 
De vermelde weide is jaarlijks belast met 3 vaten rogge erfpacht ten 
behoeve van de Domeinen, te betalen in het comptoir van Maastricht.  
 
Getuigen: Pieter Scheepers, inwoner van Bunde, en Cornelia Fransschen, 
inwoonster van Limmel. 
 

 
19/10/1793 

 
57-59 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.J. Simons op 16/01/1793 te 
Limmel, waarbij 
 
Pieter Scheepers, inwoner van Bunde, gehuwd met Anna Maria Maitre 
 
verkoopt aan 
 
Johannes Franken, inwoner van Bunde, gehuwd met Anna Margaretha 
Ummels 
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4 grote en 10 kleine roeden land uit een groter perceel van 7 grote en 10 
kleine roeden, gelegen te Bunde in het Maasveld, afgemeten van een zijde. 
 
Reingenoten: Paulus Ronnen, andere zijde de verkoper met 3 grote roeden, 
een hoofd de erfgenamen Huntjens te Brommelen, ander hoofd Thomas 
Vossen. 
 
Het perceel is belast met 0,5 vat rogge jaarlijkse erfpacht per grote roede 
ten behoeve van de Domeinen. Het gehele perceel meet in feit 15 grote 
roeden, waarvan Paulus Ronnen 7 grote en 10 kleine roeden bezit en 
betaalt cijns ten behoeve van het grafelijk huis van Geulle (verkochte 
perceel = ¼ van de betaalde cijns) en keur (voor het perceel 1/3 en 1/6 
part). 
 
Prijs: 28 gulden per grote roede + 1 stuiver godshelder + lijkoop. De lijkoop 
en kooppenningen bedragen tezamen 132 gulden 3 stuiver. 
 
Het perceel is tezamen met andere panden van de verkoper belast met een 
kapitaal van 300 gulden ten behoeve van kanunnik Moors. 
 
Getuigen: Francis Fraussens en juffr. Wilhelmina Simons, geboren 
Breberinus van Dijk. 
 

 
01/12/1793 

 
59-61 

 
Registratie, op verzoek van Lambertus Vermeeren voor zichzelf, alsook 
namens zijn broer Leonardus Vermeeren en namens Anna Catharina 
Vermeeren, kind van wijlen Hubertus Vermeeren, de volgende akte van 
vernadering, verleden voor notaris Melchior Corstius op 01/06/1771 te 
Maastricht, waarbij 
 
Johannes Lemmens, inwoner van Bunde, gehuwd met Margaretha Ubaghs 
 
vernaderd wordt door 
 
Pieter Vermeeren, inwoner van Bunde, gehuwd met Maria Janssen 
 
5 grote roeden akkerland gelegen op het Bunderveld achter Weert, zijnde 
laatgoed. 
 
Reingenoten: sonnen opgang met een hoofdstuk dhr. secretaris Lenarts, ter 
sonnen ondergang mevr. Pesters, naar Bunde de erfgenamen Machure, 
naar Weert Vaas Cleuters als winne. 
 
De vernaderde had het perceel eerder bij publiek opbod te Bunde op 
20/06/1770 gekocht van de erfgenamen Vossen voor 46 gulden per grote 
roede of een som van 230 gulden. Diezelfde prijs dient nu ook betaald te 
worden, vermeerderd met akkerloon, zaaigoed en andere onkosten van 
gicht en vacatiën ter waarde van 59 gulden 18 stuiver. Het te betalen bedrag 
komt op 285 gulden 18 stuiver. 
 
Getuigen: Theodorus Diricx, inwoner van Weert, en Christiaan van 
Offenweert, gerechtsbode van Geulle. 
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13/12/1793 

 
61-63 

 
Registratie pachtcontract verleden voor notaris J.H. Wilmar op 15/04/1792 
te Meerssen, waarbij 
 
Pieter Gilissen, gehuwd met Sibilla Steijns, wonende te Bunde 
 
verklaart per handbriefje te hebben verpacht op 25/02/1789 aan 
 
Peeter Adamus Louwies, wonende te Bunde 
 
4 grote roeden land gelegen op de Burg onder Bunde. 
 
Reingenoten: een zijde Severie Gulkers, ter andere Leonard Bartholomeus. 
 
De pacht duurde 6 jaar tegen een pachtprijs van 21 stuiver per grote roede 
of voor een geheel van 6 jaar een totaalprijs van 25 gulden 4 stuiver. Dat 
geld werd uitbetaald en doorheen de tijd had Gilissen zelfs 23 gulden 12 
stuiver te veel laten betalen. 
 
Daarom werd de onderhandse pachtovereenkomst geannuleerd en een 
nieuwe, bij deze akte, opgemaakt. De pachtperiode duurde 12 
achtereenvolgende jaren met 01/10/1791 als begin tegen een vergoeding 
van 21 stuiver per grote of een totaal van 50 gulden 8 stuiver voor 12 jaar. 
Het eerder te veel betaalde bedrag wordt hiervan afgetrokken en nog eens 
16 gulden 16 stuiver voor een ander te veel betaald bedrag door de pachter. 
 
Getuigen: Peeter Sweelssen, inwoner van Rothem, en Pieter Damen, 
inwoner van Ulestraten. 
 

 
14/03/1794 

 
63-65 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris L.H. Wouters op 13/03/1794 te 
Maastricht, waarbij 
 
Severinus Gulkers, inwoner van Bunde, gehuwd met Maria Helena Janssen 
 
750 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria De la Houssaije, geboren De Loo, wonende te Maastricht 
 
Borgstellingen: 
 
De volgende erven gelegen te Bunde, nl. 
 
1) 18 grote roeden weide, niet ver van de kerk tussen de erven van juffr. 
Machure, aan 2 zijden de gemeene straat en een zijde de weide van de 
pastorij van Bunde. 
 
2) 4 grote roeden op de Burg tussen de erven van dhr. Fourier Lenarts, van 
hemzelf en N. Severijns, zijnde Vaals leengoed. 
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3) halve morgen en ¾ kleine roeden land, deel uitmakende van de 
zogenaamde langen morgen in het Maasveld tussen erven van sieur Vlieks, 
de opnemer en dhr. Fourier Lenaerts. 
 
4) 5 grote en 15 kleine roeden land, genaamd het steenland, tussen erven 
van de weduwe Pieter Lexis en de comparant. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met een vat rogge. 
 
5) 2 grote en 14 en ¾ kleine roeden land aan het Eijksken tussen erven van 
Peter Vermeinen, dhr. Fourier Lenaerts en de opnemer. 
 
6) 3 grote en 3 kleine roeden land in het Maasveld aan de dijk, zijnde 
tiendevrij en gelegen tussen de erven van de comparant, Elisabeth Gulkers 
en Servaes Vonken. 
 
Alle vermelde percelen komen voort uit de comparant zijn ouderlijke 
nalatenschap. 
 
De percelen zijn ook belast met 675 gulden kapitaal ten behoeve van 
meerdere rencrediteurs. 
 
7) Verschijnen ook Wilhelmus Janssen, weduwnaar van Gertrudis Linssen, 
schoonvader van de comparant, alsook Servaes Janssen, schoonbroer van 
de comparant, meerderjarige jongman, beiden wonende te Bunde ten huize 
van de comparant, en ook zijn andere schoonbroer Leonardus Swelsen, 
wonende te Rothem in het ressort Meerssen, gehuwd met Maria Janssen, 
waarbij de schoonvader voor de tocht en de schoonbroers voor de naakte 
eigendom het volgende perceel mee hypothekeren: 
 
15 grote roeden land te Geulle aan de gemeente. 
 
Reingenoten: sonnen opgank de gemeente, middag de weduwe Joannes 
Janssen, ten ondergank de Vlootgraaf en ten noorden Jacobus Vranken. 
 
Getuigen: Catherine Rijnholt en Elisabeth Welters, inwoonsters van 
Maastricht. 
 

 
01/04/1794 

 
66-67 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.J. Simons op 10/03/1792 te 
Limmel, waarbij 
 
Michiel Ummels, soldaat in het 1ste bataljon van luitenant-generaal Grenier 
ten dienste van deze landen, in garnizoen te Geertruidenberg, gehuwd met 
Anna Maria Eldrix 
 
verkoopt aan 
 
Johannes Ummels, oom van de verkoper, inwoner van Bunde, gehuwd met 
Anna Elisabeth Vossen 
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10 grote en 4 kleine roeden akkerland gelegen te Bunde achter Hartelstijn. 
 
Reingenoten: een en andere zijde Johannes Ummels, een hoofd de kanunnik 
Janssen, ander hoofd de dijk. 
 
Prijs (inclusief de staande schaar): 120 gulden, zonder lijkoop, 2 oord 
godshelder. 
 
Getuigen: juffr. Simons en Cornele Franssens. 
 

 
01/04/1794 

 
67-70 

 
Registratie verkoop bij opbod van 03/01/1792, waarbij 
 
Machiel Ummels 
 
aan de hoogstbiedende verkoopt te Bunde ten huize van de weduwe 
Delsupeche erven die hem toebehoorden na eerdere akte van 
chirographaire vernadering van Johannes Ummels de dato 29/11/1791. 
 
De volgende erven werden geveild en Johannes Ummels de oude was 
telkens de hoogstbiedende. 
 
1) 1 morgen en 7,5 kleine roeden weide gelegen in Bunde, zijnde leengoed. 
 
Reingenoten: een zijde juffr. Machure, de andere zijde de wederdeling, een 
hoofd dhr. Lenaerts. 
 
De instelprijs was 35 stuiver per kleine roede. Het hoogste bod was 70 
stuiver per kleine roede voor een totaal van 376 gulden 5 stuiver. 
 
2) 2 grote en 15 kleine roeden land in het Maasveld, zijnde laatgoed. 
 
Reingenoten: een lange zijde Pieter Gulkers, andere zijde de erfgenamen 
Munix. 
 
De instelprijs was 20 stuiver per kleine roede. Het hoogste bod bedroeg 24 
stuiver per kleine roede voor een totaal van 66 gulden. 
 
3) 4 grote en 16 kleine roeden land gelegen op de Burg, zijnde leengoed. 
 
Reingenoten: een lange zijde dhr. Lenaers, de andere zijde L. Gulkers. 
 
De instelprijs was 25 stuiver per kleine roede. Het hoogste bod was 42 
stuiver per kleine roede voor een totaal van 201 gulden 12 stuiver. 
 
4) 3 grote en 1 kleine roede land in de winkel, zijnde leengoed. 
 
Reingenoten: een lange zijde L. Gulkers, de andere zijde Joannes Ummels. 
 
De instelprijs was 25 stuiver per kleine roede. Het hoogste bod bedroeg 50 
stuiver per kleine roede voor een totaal van 152 gulden 10 stuiver. 
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5) 4 grote roeden land gelegen achter Hartelsteijn, zijnde laatgoed. 
 
Reingenoten: een lange zijde Pieter Gulkers, andere zijde Joannes Mostard. 
 
De instelprijs was 50 stuiver per kleine roede. Het hoogste bod bedroeg 70 
stuiver per kleine roede voor een totaal van 280 gulden. 
 
6) ¼ van 3 grote roeden bos gelegen achter Brommelen. 
 
Reingenoten: Carolus Ghijsen. 
 
De instelprijs was 10 gulden. Het hoogste bod bedroeg 15 gulden. 
 
Totaal te betalen door Johannes Ummels de oude voor alle vermelde 
percelen bedraagt 1.091 gulden 7 stuiver. Betaling gebeurde op 
20/02/1792. 
 

 
11/04/1794 

 
70-72 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris D. Hupkens op 05/04/1794 te 
Maastricht, waarbij  
 
Servaes Limpens, gehuwd met Elisabeth Janssen, wonende op de Groot 
Mheer onder Bunde 
 
400 gulden aan 4% rente leent van 
 
Eva Hanckel, weduwe van Hermanus Christoffel Rochs, inwoonster, burger 
en rentenierster te Maastricht 
 
De lening dient mee ter financiering van de aankoop van 2 percelen land, 
beide gelegen te Bunde, nl. 
 
1) 6 grote roeden gelegen op het Steegelwegske in het heukerveldje. 
 
Reingenoten: sonnen opganck schepen Voncken, middag sonne dezelfde 
Voncken, een hoofd het Steegelwegske, sonnen onderganck de erfgenamen 
Nicolaas Nijst. 
 
2) 2 grote en 3 kleine roeden op de Heukerweg gelegen. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank de comparant, ter andere zijde Willem 
Schroders, middag sonne en onderganck kanunnik Janssen. 
 
De percelen werden gekocht van sieur Haanen te Wijck, waarvan de akte 
vandaag wordt verleden. De ingekochte percelen dienen als borgstelling 
voor deze lening, tezamen met al zijn andere goederen. 
 
Die andere goederen zijn nog belast met een kapitaal van 525 gulden ten 
behoeve van dezelfde geldschietster. 
 
Getuigen: Urbanus Dionisius Hupkens, zoon van de notaris, en Elisabeth 
Rinckers, wonende te Maastricht. 
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14/04/1794 

 
72-74 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.H. Wilmar op 08/04/1794 te 
Meerssen, waarbij 
 
Catharina Steijns, weduwe van Dirk Gelissen, wonende te Bunde, 
geassisteerd met haar 2 meerderjarige zonen Matthijs en Hubertus 
Gelissen, voor henzelf, alsook voor hun onmondige zus Maria Helena 
Gelissen [de eerste comparante voor het vruchtgebruik en haar kinderen 
voor de naakte eigendom van de te hypothekeren goederen] 
 
1.200 gulden aan 5% rente lenen van 
 
Max. de Montaigne, weduwnaar van …, wonende te Lanaken 
 
Borgstelling: 
 
huis, hof, weiden, beemden en landerijen gelegen te Bunde, 1 bunder 19 
grote en 9,5 kleine roeden, volgens extract van het schatregister gegeven 
door de schatheffer G. Smeets. 
 
Getuigen: juffr. A.F. Kemmerling, van Gulpen, en C.W. Wilmar, inwoonster 
van Meerssen. 
 

 
17/05/1794 
 

 
74-76 
 

 
Registratie verkoopakte van obligatie verleden voor notaris J.J. Simons op 
08/05/1794 te Limmel, waarbij 
 
Juffr. Elisabeth Lohmann, jonge dochter, inwoonster van Maastricht, 
krachtens volmacht de dato 30/04/1794 van haar zus juffr. Geertruid 
Lohman, weduwe van commis Johannes Diderik Westerhoff, wonende te 
Monjouw2  
 
verkoopt aan 
 
dhr. Meurs, stadsdokter te Maastricht 
 
een kapitaal van 260 gulden aan 5% rente ten laste op en panden van het 
weeskind van wijlen Huijbrech Vermeeren van Bunde, te weten Anna 
Catharina Vermeeren. 
 
Geertruid Lohmann had dit geld uitgeleend toen ze reeds weduwe was op 
05/08/1793, genegotieerd door Anna Catharina Vermeeren haar momber, 
nl. Peter Scheepers van Bunde voor J.J. Simons en nadien gegicht te Bunde. 
 
De prijs voor de obligatie met verlopen intresten bedraagt 269 gulden 15 
stuiver – 5 gulden voor gichtgeld en – 2 gulden voor de minuut en de kopie. 
 

 
2 Monschau? 
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Getuigen: Cornelia Franssens, inwoonster van Limmel, en Hendrik Brunnen, 
inwoner van Maastricht. 
 
Aangehecht de volmacht aan de zus.  
 

 
08/06/1794 

 
76-79 

 
Registratie verkoopakte na een eerdere vernadering, verleden voor notaris 
J.J. Simons op 03/06/1794 te Limmel, waarbij 
 
Aldegonda Gilissen, meerderjarige dochter, geboren te Bunde, nu als meid 
wonende te Herbricht 
 
verklaarde dat haar neef Johannes Stijns, inwoner van Bunde namens haar 
had vernaderd op 28/03/1794 
 
een huisplaats met bouwagie erop, hof en weide, 1 grote en 15 kleine 
roeden groot, gelegen te Bunde in de Vliegestraat. 
 
Reingenoten: een zijde haar moeder Sebilla Steijns, weduwe Peter Gilissen, 
andere zijde en een hoofd de Vliegestraat, ander hoofd Helena Daamen te 
Berg. 
 
De neef had het perceel namens haar vernaderd van Johannes Francken, die 
het voordien van de vader van Aldegonda gekocht had. 
 
Prijs: 293 gulden 
 
Nu verkoopt Aldegonda het perceel door aan een andere neef, Hubertus 
Gilissen, gehuwd met Maria Ummels, inwoner van Bunde voor de som van 
323 gulden 10 stuiver, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder. 
 
Het perceel is enkel belast met een half vat rogge ten behoeve van de 
Domeinen en jaarlijks 2 kapoenen ten behoeve van de gravin van 
Hohensolren, vrouwe van Bunde, en 3 stuiver sawse (?) geld, zijnde 
laatgoed. 
 
Getuigen: Wilhelmina Simons, geboren Breberenus van Dijck en Francis 
Franssens, inwoners van Limmel. 
 

 

 


