Elsloo, schepenbank gichten 1789 - 1796
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 de schepenbank in Elsloo betreffen
voornamelijk:
•
•

koop- verkoopakten van onroerende goederen;
obligaties of leningen met een borgstelling of onderpand (rentecreaties).

In mindere mate ook
• schenkingen onder levenden (donaties inter vivos);
• vernaderingen (naasting of beschudding)
• erfmangelingen (permutatie of ruiling van onroerende goederen).
In tegenstelling tot de schepenbanken aan de andere zijde van de Maas vind ik hier geen testamenten
of akten van scheiding en deling terug. Voor een genealoog lijkt de oogst dan minder rijk, maar niets
is minder waar. Bij een verkoop werd vaak vermeld hoe de verkoper het goed verkregen had met ook
een specifieke verwijzing naar de notaris en datum van de notariële akte, die vaak een van scheiding
en deling van erfgoederen is. Ook bij de leningen of obligaties werd bij de gehypothekeerde goederen
vermeld hoe de schuldenaar in bezit gekomen was van de panden die hij als borgstelling plaatste.
Daarenboven werden in de akten immer de echtgenotes mee vermeld. Kijk je enkel in de index van
een gichtregister en je zoekt een voormoeder, dan staat ze zelden in de index en werd haar man of
zoon vermeld, hoewel haar eigen goederen verkocht of verpand werden. In die zin is deze bewerking
vollediger en handiger bij opzoekingen dan een eenvoudige index die destijds opgesteld werd. De
overdrachten of gichten vormen een bijkomende bron om de familie geografisch en sociaal verder te
bepalen. Hadden je voorouders veel bezittingen of fungeerden ze als bank voor de lokale
gemeenschap?
Hieronder krijg je samenvattend de inhoud van de geregistreerde transacties tussen 17/03/1789 en
02/03/1796. 1 De kolommen in de bewerking geven respectievelijk de datum van de registratie aan,
de gedigitaliseerde scannummers en een samenvatting van de inhoud van de akte.
Je kan gratis de scans van de akten via de website www.rhcl.nl raadplegen.
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.
Je kan gemakkelijk met Ctrl-F het gehele bestand doorzoeken.
Kenneth Booten
19 mei 2022
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Het archief van de schepenbank van de Vrije Rijksheerlijkheid Elsloo (toegang 01.177) wordt in het Historisch
Centrum Limburg te Maastricht bewaard. De bewerking hieronder betreft inventarisnummer 68.

1

DATUM

17/03/1789

SCANS

3-82

OMSCHRIJVING

Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris J.F. Habets
op 16/03/1789 te Maastricht, waarbij
Joannes Bartholomeus Gilissen de Meijsenberg, licentiaat der beide
rechten en advocaat, residerende te Elsloo, gehuwd met Isabella
Josephina Jossé
verkoopt aan
graaf Van Arberg van Valengin, luitenant-generaal en commandant van
een legerdivisie van zijn keizerlijke majesteit, vertegenwoordigd door
J.L. Vanhees, licentiaat der beide rechten en paijmeester van Maastricht
huis, hof, weiden en landerijen tussen de 15 en 16 bunders gelegen te
Elsloo.
Het perceel komt af van de verkoper zijn ouders. Het is belast met 20
vaten rogge ten behoeve van de Armen van Elsloo en met enkele
cijnzen.
Prijs: 25.500 gulden, zonder lijkoop, 10 stuiver godshelder.
Nu wordt 10.500 gulden betaald. De overige 15.000 gulden worden als
obligatie aan 4,5% rente omgezet.
Borgstellingen:
1) de gekochte 15 à 16 bunder.
2) zijn andere erven en gronden, alsook de heerlijkheid Elsloo.
Een juridisch geschil over de verkochte gronden die de verkoper had
met F.N. De Limpens zijn geëindigd.
Getuigen: Victor Ignatius Knapen, burger van Maastricht, en Joannes
Wijnen, inwoner van Maastricht.
Na de akte aangehecht de gegeven volmacht aan J.L. Vanhees, met de
volledige titulatuur van de graaf.

14/04/1789

8-9

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Joannes W. Jacobus Van
den Bergh op 19/02/1789 te Sittard, waarbij
Gerardus Henrichs, wonende te Terhagen onder Elsloo, namens
hemzelf alsook voor zijn zus Marie Elisabeth Henrichs en zijn broer
Nicolaes Henrichs

2

De eerste akte van het register begint bij scan 3.

2

verkopen aan
Gerard Nijsten, nu gehuwd met Maria Cristina Smeets, wonende te
Geulle op de Snijdersweg.
133 kleine roeden akkerland te Elsloo, belast met de schat en de tiende.
Reingenoten: een zijde Jasper Peerbooms, andere zijde de koper, een
hoofd dominicanenland van Maastricht, ander hoofd de landstraet.
Het perceel komt van hun moeder Cornelia Bovens.
Prijs: 600 gulden Luiks
Getuigen: Frans Joseph Stals en Lambert Janssen

25/04/1789

9-10

Registratie chirographair huwelijkscontract opgesteld door de
bruidegom op 13/08/1748, tussen
Joannes Van den Bosch (bruidegom) en Petronella Hagemans (bruid).
Stipuleringen:
1) Indien ze kinderen krijgen, zullen alle roerende en onroerende
goederen devolueren op hun kinderen. De echtgenote krijgt het
vruchtgebruik, ingeval hij eerder overlijdt. Zij kan goederen in nood
verkopen, maar in geval ze hertrouwt, kan zij die goederen niet in haar
2de huwelijk inbrengen.
2) Indien ze geen kinderen krijgen en hij sterft, dan krijgt zij de volledige
helft van de onroerende goederen in eigendom, alsook het
vruchtgebruik ervan en het geheel van de roerende goederen.
Getuigen: P. Timmermans, pastoor van Elsloo, en Cristiaen Janssen,
vicaris van Elsloo.

30/04/1789

10-11

Registratie verkoopakte, waarbij
Piter Peerebooms, wonende te Catsop, gehuwd met Mechtildis Huijts
verkoopt aan
Cristiaen Vrancken, wonende te Hussenberg bij Geulle, gehuwd met
Gertruijd Martens
90 en ¾ kleine roeden land, laatgoed, gelegen in de gevensdelle.

3

Reingenoten: ter eenre Urbanus Janssen, ter andere de schepen Steven
Bovens, een hoofd Marten Biesmans, ander hoofd Joannes Bovens.
Het perceel is belast met 3 molsters rogge ten behoeve van de kerk van
Elsloo.
Prijs: 80 stuiver per kleine roede of een geheel van 363 gulden + lijkoop
+ 5 stuiver godshelder.
De vruchten van de komende oogst reserveert de verkoper voor
zichzelf.
Het geld werd betaald in gouden Louis en in Franse kronen.

18/05/1789

11-13

Registratie obligatie verleden voor notaris J.B. Caenen op 05/12/1787
te Rekem, waarbij
Pieter Paumen, inwoner van Elsloo, gehuwd met Joanna Coleberg
400 gulden aan 4,5% rente leent van
J.C.S. De Limpens, drossaard in het Graafschap Rekem, gehuwd met
Maria Clara Barbara Sigismunda de Ferriere
Borgstellingen:
1) een morgen land op de visserspoel gelegen.
Reingenoten: aan de wederzijden Jacobus Fredrix, voor een hoofd de
veestraet.
2) een halve morgen op de visserspoel.
Reingenoten: Augustinus Janssen ter eenre, ter andere Gertruijd
Wanten.
3) 81 roeden op de mergelacker gelegen.
Reingenoten: ter eenre Lendert Penders, ter andere Jacobus en
Matthijs Philip Fredrix en enkele anderen.
4) een halve morgen op de houkel gelegen.
Reingenoten: Laurens Penders ter eenre, ter andere Martinus
Biesmans.
5) 68 kleine roeden land aan de Engweijde.
Reingenoten: ter eenre de zoon van wijlen Gerard Vrancken van
Hussenberg, ter andere het schuttenland van Elsloo, voorhoofd de
Maestrichterweg.
4

6) 52 roeden in het ermsterveld gelegen.
Reingenoten: ter eenre Joannes Lebens, ter andere Marie Catrijn
Beckers.
Alle percelen zijn slechts belast met de ordinaire schat en tiende.
Getuigen: Cornelius Thelissen en Joannes Paumen.

25/05/1789

13-14

Registratie belening, waarbij
Joannes Biesmans, gehuwd met Maria Elisabeth Philippens, inwoner
van Elsloo
In belening uitgeeft aan
Hermanus Bours, gehuwd met Anna Catharina Fredrix
52 kleine roeden land in het Elslooerveld op de groene graaf, laatgoed.
Reingenoten: ter eenre de Elserveestraat, ter andere Joannes Bovens,
een hoofd Joannes Ghijsen, het ander hoofd Corstje Bovens.
Het perceel is jaarlijks belast met 5 en 1/3 molster rogge ten behoeve
van de kerk van Elsloo.
Het perceel komt af van de echtgenote van Biesmans.
Stipuleringen:
1) belening heeft aanvang genomen half maart en duurt 6 jaren. Indien
na 6 jaar de beleenpenningen niet worden terugbetaald, mag Bours het
land opnieuw voor nog eens 6 jaar blijven gebruiken.
2) beleenpenningen bedragen 100 gulden.
3) Biesmans had met 2 bespannen paarden 8 kerven op het land
getrokken. Wanneer Bours hem het land teruggeeft, dienen er ook 8
kerven getrokken te zijn.
Bij het handtekenen zijn de ogen van schepen J. Fredrix te zwak om te
tekenen.3

28/05/1789

14-15

Registratie verkoopakte na publieke verkoop bij opbod, gehouden op
23/03/1789, waarbij

3

Deze opmerking van het slechte zicht van schepen J. Fredrix komt nadien nog verschillende keren voor, maar
vermeld ik in deze bewerking slechts eenmalig.

5

Jacobus Dolmans, meerderjarige jongman, in eigen naam, alsook
sprekende voor zijn broer en zus, alsook voor de erfgenamen van
Joannes Kissels en voor de erfgenamen van Louis Dolmans, allemaal als
erfgenamen van Lambert Maenen en Wolter Dolmans
verkopen aan
Joannes Lenssens, weduwnaar van Petronella Peerebooms, inwoner
van Elsloo
142 en ¾ kleine roeden weide gelegen in de Catsopper veestraet.
Reingenoten: ter eenre de weduwe Jacob Creften, ter andere Coen
Kerkhofs, aan het hoofd de vermelde straat.
Prijs: 86 stuiver per kleine roede, 1 stuiver per gulden aan schrijfgeld.
Totaal bedraagt 618 gulden 2,5 stuiver.
Het perceel is enkel belast met de schat en de tiende.
Volgt de volmacht voor Jacobus Dolmans die als broer en neef
bestempeld wordt, maar zonder vermelding van wie wie is. De
erfgenamen handtekenen wel allemaal als volgt:
J.L. Dolmans, pastoor te Heer
A. Dolmans, weduwe Lambrichs
J.C. Dolmans
P.C. Dolmans
Andreas Kissels
W. Opsteijn
F. Dolmans
Peter Dolmans
C. Dolmans

28/05/1789

15-17

Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 09/05/1789 te
Maastricht, waarbij
Joannes Lenssen, inwoner van Elsloo, weduwnaar van Petronilla
Peerebooms
300 gulden aan 5% rente leent van
Joannes Ludovicus Vanhees, licentiaat der beide rechten en
paijmeester van Maastricht, gehuwd met Anna Maria Thielens.
Het geld dient samen met eigen geld voor de betaling van de aankoop
van de weide van 146 kleine roeden te Elsloo (zie vorige gicht).
Borgstellingen:
1) de aangekochte weide
6

2) al zijn andere goederen
De eerste betaling van de jaarlijkse rente is op 04/07/1790. De jaarlijkse
betaaldatum (4 juli) is gekozen vanwege een andere obligatie van 200
gulden (aan 4% rente) die de schuldenaar tot last had ten aanzien van
deze schuldeiser. Hij was die destijds aangegaan met de schuldeiser zijn
ouders op 04/07/1765 en werd op dezelfde dag destijds te Elsloo
gegicht.
Getuigen: Jacobus Nelissen en Joannes Wijnen.

28/05/1789

17-19

Registratie verkoopakte na eerdere publieke verkoop van 23/03/1789,
waarbij
Jacobus Dolmans, meerderjarige jongman, in eigen naam, alsook
sprekende voor zijn broer en zus, alsook voor de erfgenamen van
Joannes Kissels en voor de erfgenamen van Louis Dolmans, allemaal als
erfgenamen van Lambert Maenen en Wolter Dolmans
verkopen aan
Martinus Biesmans, gehuwd met Maria Joanna Ghijsen, inwoner van
Catsop
3 percelen land, te weten:
1) 105 kleine roeden land gelegen in het Elserveld.
Reingenoten: ter eenre Joannes Swinnen, ter andere drossaard
Limpens, de verdere zijde P. Goessen en Joannes Roch.
Prijs: 72 stuiver per kleine roede + 1 stuiver per betaalde gulden aan
schrijfgeld. Totaal bedraagt 378 gulden.
2) 74 kleine roeden land gelegen onder de heuvel.
Reingenoten: ter eenre Dirk Martens, ter andere Pieter Perebooms,
voorhoofd Joannes Van den Bosch, het ander hoofd de heer Vanhees.
Prijs: 55 stuiver per kleine roede + 1 stuiver per gulden aan schrijfgeld.
Totale som bedraagt 203 gulden 10 stuiver.
3) 105 kleine roeden gelegen in de Gevensdelle.
Reingenoten: ter eenre Joannes Ghijsen, ter andere Urbanus Janssen,
voorhoofd Lend. Lenarts, het ander hoofd de straat.
Het perceel is belast met 5 oord cijns.

7

Prijs: 64 stuiver per kleine roede + schrijfgeld. Totaal bedraagt 336
gulden.
Volgt dezelfde volmacht (zie gicht scans 14-15).

13/06/1789

19-20

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 23/03/1789, waarbij
Jacobus Dolmans, meerderjarige jongman, in eigen naam, alsook
sprekende voor zijn broer en zus, alsook voor de erfgenamen van
Joannes Kissels en voor de erfgenamen van Louis Dolmans, allemaal als
erfgenamen van Lambert Maenen en Wolter Dolmans
verkopen aan
Tossaint Huntjens, gehuwd met Maria Lentjens, inwoner van Geulle
173 kleine roeden akkerland gelegen te Elsloo aan ’t Eijkxken.
Reingenoten: ter eenre de weduwe Jacob Creften, ter andere Pieter
Peerebooms, een hoofd de Eijkxkensweg, ander hoofd de Paters
Predikheren van Maastricht.
Prijs: 73 stuiver per kleine roede + 1 stuiver per gulden aan schrijfgeld.
Totale bedraagt 631 gulden + schrijfgeld.
Het perceel is mager (=onbemest). Na bemesting kan de koper, ingeval
van vernadering, en na taxatie de bemesting in rekening laten brengen.

13/06/1789

20-21

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 23/03/1789
Steven Bovens, schepen van Elsloo, Corstje Bovens, Piter Gubbels en
Jacob Dolmans, de laatste voor zichzelf alsook voor zijn broer en zus,
alsook voor de erfgenamen van Louis Dolmans en de erfgenamen van
Joannes Kissels, allen als erfgenamen van Lambert Maenen en Wouter
Dolmans
verkopen aan
Joannes Dolders, gehuwd met Ida van Mulken, inwoner van Terhagen,
voor en namens zijn moeder, de weduwe Maria Catharina Dolders4
26,5 kleine roeden aan huis en hof gelegen te Elsloo aan de kaeke.
Reingenoten: ter eenre Lendert Penders, ter andere de erfgenamen W.
Dolmans
Prijs: 400 gulden.

4

Zij heette Maria Catharina Ghijsen, weduwe Dolders.

8

Oorspronkelijk was pastoor Daemen de hoogstbiedende, maar die liet
het op 24/03/1789 aan Maria Catharina Ghijsen (weduwe Dolders).

13/06/1789

21-23

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 23/03/1789, waarbij
Jacobus Dolmans, meerderjarige jongman, in eigen naam, alsook
sprekende voor zijn broer en zus, alsook voor de erfgenamen van
Joannes Kissels en voor de erfgenamen van Louis Dolmans, allemaal als
erfgenamen van Lambert Maenen en Wolter Dolmans
verkopen aan
Joannes Dolders, gehuwd met Ida van Mulken, inwoner van Terhagen,
voor en namens zijn moeder, Maria Catharina Ghijsen, weduwe Dolders
95 kleine roeden weide gelegen in de Catsopperstraet.
Reingenoten: ter eenre de wederdeling, ter andere Piter Penders, een
hoofd de straat, het ander hoofd Zijne Excellentie Bosch.
Prijs: 46 stuiver per kleine roede + 1 stuiver per gulden aan schrijfgeld.
Totale som bedraagt 218 gulden 10 stuiver + schrijfgeld.
De weide is enkel belast met de schat en de tiende.

13/06/1789

23-24

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 23/03/1789, waarbij
Jacobus Dolmans, meerderjarige jongman, in eigen naam, alsook
sprekende voor zijn broer en zus, alsook voor de erfgenamen van
Joannes Kissels en voor de erfgenamen van Louis Dolmans, allemaal als
erfgenamen van Lambert Maenen en Wolter Dolmans
verkopen aan
Joannes Dolders, gehuwd met Ida van Mulken, inwoner van Terhagen,
voor en namens zijn moeder, Maria Catharina Ghijsen, weduwe Dolders
52 en 2/3 kleine roeden huisplaats met daarop staande een stal en
kelder, gelegen naast het huis door dezelfde koper vandaag gekocht.
Ter andere zijde de erfgenamen Jan Wanten, uitschietende op de
altaerweijde.
Pastoor Damen was oorspronkelijk de hoogstbiedende, maar liet het op
24/03/1789 over aan Maria Catharina Ghijsen.
Prijs: 200 gulden + 1 stuiver per gulden aan schrijfgeld.

9

13/06/1789

24-25

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 23/03/1789 en voor
een perceel een latere vernadering, waarbij
Jacobus Dolmans, meerderjarige jongman, in eigen naam, alsook
sprekende voor zijn broer en zus, alsook voor de erfgenamen van
Joannes Kissels en voor de erfgenamen van Louis Dolmans, allemaal als
erfgenamen van Lambert Maenen en Wolter Dolmans
verkopen aan
M.P. Frederix, schepen van Elsloo, gehuwd met Petronilla Creften,
namens zijn schoonmoeder Joanna Smeets, weduwe Jacob Creften
1) 155 en ¼ kleine roeden akkerland gelegen in het Elserveld aan de
vloetgraef.
Reingenoten: ter eenre de vloetgraef, ter andere diverse hoofdstukken,
een hoofd Zijne Excellentie.
Het perceel is belast met 25 oorden ten behoeve van Zijne Excellentie
(de landheer van Elsloo).
Prijs: 80 stuiver per kleine roede + 1 stuiver per gulden aan schrijfgeld.
Totale koopsom bedraagt 621 gulden.
2) 99 en ¾ kleine roeden akkerland gelegen in hetzelfde veld op de
groene graaf. Leengoed.
Reingenoten: ter eenre Joannes Roch, ter andere de weduwe Joannes
Ghijsen, een hoofd de heide, ander hoofd Crist. Bovens.
Het perceel is belast met 1 oord cijns ten behoeve van Zijne Excellentie.
Prijs: 75 stuiver per kleine roede + schrijfgeld.
Het perceel was bij vermeld publiek opbod gekocht door Joannes
Swinnen die nadien vernaderd werd door de huidige koper als
bloedverwant.
Totale som bedraagt 374 gulden 1 stuiver 1 oord + schrijfgeld.

13/06/1789

25-26

Registratie afstand van vruchtgebruik en daaropvolgende verkoopakte,
waarbij
Ida Mulkens, weduwe Wijn Wijnen, nu gehuwd met Piter Paumen
afstand doet van haar vruchtgebruik ten behoeve van
haar oudste zoon Joannes Wijnen
op de helft van 40 kleine roeden moeshof gelegen te Kleine Meers.
10

Reingenoten: ter eenre zijde de koijen voets dijk, ter andere zijde de
gemene straet, voorhoofd de weduwe Joannes Klaessen, ander hoofd
de straat.
Joannes Wijnen
verkoopt vervolgens die helft van 40 kleine roeden aan
Hendrik Janssen, gehuwd met Maria Catharina Smeets.
Reingenoten (van die helft): ter eenre naar de Maas de wederdeling, ter
andere de straat.
Prijs: 5 gulden per kleine roede, lijkoop en 5 stuiver godshelder.

11/07/1789

26-27

Registratie permutatie, waarbij
Geurd Hendrikx [partij 1]
een perceel ruilt met
Maria Helena Wanten, weduwe van Joannes Lemmens, en haar
kinderen, vertegenwoordigd door de meerderjarige zoon Joannes
Lemmens, voor zichzelf als voor zijn minderjarige zussen Anna
Lemmens en Maria Gertruijd Lemmens [partij 2]
Partij 2 geeft aan partij 1:
50 kleine roeden akkerland, laatgoed, gelegen op den Breul.
Reingenoten: ter eenre de weduwe Lemmens, ter andere pastoor
Daemen, een hoofd de Maas, het andere hoofd de Joodenstraet.
Het perceel is jaarlijks belast met ¼ van 14 oorden cijns ten behoeve
van de gebiedende heer.
Partij 1 geeft aan partij 2:
Helft van een huis en hof, gelegen te Elsloo.
Reingenoten: ter eenre de wederdeling met partij 2, ter andere zijde
dezelfde partij.
Het perceel is jaarlijks belast met een halve kapoen ten behoeve van de
heer van Elsloo. Geurt Hendrikx had het in bezit, afkomende uit de
nalatenschap van zijn dochter Anna Hendrikx.

11

14/07/1789

27-28

Registratie chirographaire verkoopakte van 19/06/1789 te Sittard,
waarbij
Matthis Gords (Geurts)
verklaarde op 15/07/1771 met toestemming van zijn moeder 1/5 deel
verkocht te hebben aan
zijn oom Francis Gords (Geurts) en zijn echtgenote.
Het betreft 1/5 van een perceel met huis gelegen te Elsloo op den
bergh.
Reingenoten: een zijde Herman Buers, de andere Johan Gordts
(Geurts).
Prijs: 26 gulden
Destijds was Matthis Geurts nog minderjarig. Nu hij meerderjarig is,
verklaart hij zich opnieuw akkoord.

14/07/1789

28-29

Registratie verkoopakte, waarbij
Urbanus Janssen, gehuwd met Cornelia Smeets, weduwe van Franc.
Geurts, inwoner van Elsloo
verkoopt aan
Joannes Bours, voor en namens zijn moeder Maria Catharina Creften,
weduwe Michiel Bours
80 kleine roeden akkerland gelegen op de mergelacker, laatgoed.
Reingenoten: ter eenre Cornelis Crueger, ter andere Geurd Geurds,
voorhoofd veerman Joannes Geurds, het ander hoofd schepen Steven
Bovens.
Prijs: 80 stuiver per kleine roede, lijkoop en 5 stuiver godshelder. Som
bedraagt 320 gulden.
220 gulden wordt betaald. De overige 100 gulden hoeft de koper niet te
betalen. Hij neemt de bestaande obligatie van 100 gulden aan 4% rente
die op het perceel rust over. De intrest is te betalen rond Allerheiligen
en komt van een grotere obligatie van 300 gulden ten behoeve van
Agnes Govarts van Leuven. De overige 200 gulden staan ten laste op de
personen en panden van Geurd Geurds en de weduwe Joannes Bours.

24/07/1789

29-30

Registratie verkoopakte, waarbij

12

Joannes Biesmans, gehuwd met Maria Elisabeth Philippens
verkoopt aan
Hermanus Bours, gehuwd met Maria Catharina Frederix, inwoner van
Elsloo
52 kleine roeden land gelegen in het Elslooer veld op de groene graef,
laatgoed.
Reingenoten: ter eenre de Elserveestraet, ter andere Joannes Bovens,
een hoofd Joannes Ghijsen, het andere hoofd Corstje Bovens.
Het perceel is jaarlijks belast met 5 en 1/3 molster rogge ten behoeve
van de kerk van Elsloo.
Prijs: 70 stuiver per kleine roede, lijkoop, 2 stuiver godshelder. Totale
som bedraagt 182 gulden.
Van die prijs worden de volgende 2 zaken afgetrokken:
1) 13 gulden 6 stuiver 2 oord voor de erop staande erfpacht
2) de koper had het perceel reeds in belening voor een som van 100
gulden. Die akte was gegicht te Elsloo op 25/05/1789.
De koper betaalde slechts 68 gulden 13 stuiver 2 oord + lijkoop en
godshelder.

24/07/1789

30-32

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 23/03/1789, waarbij
Joannes Kriekboom, gehuwd met Maria Catharina Beckers, weduwe
van Joannes Jongen
vaste goederen van de voorkinderen van zijn echtgenote verkoopt aan
Lendert Penders
62,5 kleine roeden akkerland gelegen op de visserspoel.
Reingenoten: aan beide zijden de koper, voorhoofd de veestraat, ander
hoofd het voetpad.
De te oogsten vruchten van dit jaar blijven gereserveerd voor de
verkoper.
Prijs: 71 stuiver per kleine roede + 1 stuiver per gulden aan schrijfgeld.
Totale som bedraagt 216 gulden 17 stuiver 2 oord + schrijfgeld.
Kriekboom had gevraagd dit goed te verkopen, omdat de wijlen man
van zijn echtgenote destijds 500 gulden aan 5% rente geleend had van
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J.C.S. De Limpens, drossaard van het Graafschap Rekem. Hij stond
achter met de intrestbetalingen en de drossaard daagde hem voor het
gerecht. De opbrengst van deze verkoop diende ter terugbetaling van
de drossaard.
De gezworen mombers van de voorkinderen gaan akkoord met de
verkoop. Mombers zijn Dirk Martens, Lendert Penders en Caspar
Dreesens, allen aangetrouwde ooms van de twee voorkinderen.

24/07/1789

32-34

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 23/03/1789, waarbij
Andreas Wouters
verkoopt aan
Hendrik Lenders
27,5 kleine roeden hof gelegen in de joodestraat.
Reingenoten: ter eenre Geurd hendrikx, ter andere Cornelis Cruegen.
Het perceel is jaarlijks belast met enkele cijns en erfpacht.
Prijs: 47 stuiver per kleine roede + 1 stuiver per betaalde gulden aan
schrijfgeld. Totale som bedraagt 64 gulden 12 stuiver 2 oord.

30/07/1789

34-36

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 23/03/1789, waarbij
Joannes Kriekboom, gehuwd met Maria Catharina Beckers, weduwe
van Joannes Jongen
verkoopt aan
Maria Catharina Boijen, weduwe van Joannes Kerckhofs
127,5 kleine roeden weide gelegen in de gatze gaande van Elsloo naar
Terhagen.
Reingenoten: naar Terhagen de weduwe Jacob Creften, ter andere
Lendert Penders met de wederdeling.
De weide is jaarlijks belast met de helft van 7 koppen en een molster
rogge ten behoeve van de kerk van Elsloo en enkele cijnzen ten
behoeve van de heer van Elsloo.
Prijs: 80 stuiver per kleine roede + 1 stuiver per gulden aan schrijfgeld.
Totale som bedraagt 510 gulden + schrijfgeld.
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De weide kwam af van de voorkinderen van de echtgenote van Joannes
Kriekboom ter blussing van de schulden die haar wijlen man was
aangegaan bij J.C.S. De Limpens, drossaard van het Graafschap Rekem.

15/09/1789

36-37

Registratie verkoopakte, opgerecht voor de drossaard van het
graafschap Rekem op 11/09/1789, waarbij
Maria Catharina Boijen, weduwe van Joannes Kerkhofs, inwoonster van
Elsloo
verkoopt aan
Maria Catharina Houben, meerderjarige jonge dochter, inwoonster van
Kotem
1) 3 morgen land gelegen op den Breul te Elsloo.
Reingenoten: ter eenre Michiel Bours, ter andere de Joodesteeg.
2) 1 morgen land in de Halle, ressort van de baronnie Boorsem.
Reingenoten: ter eenre Hendrick Lambrichs, ter andere de erfgenamen
Theodorus Bocken.
Prijs: 800 gulden + 15 gulden 12 stuiver gerechtskosten.
De koopster had voorheen de verkoopster voor het gerecht gedaagd ter
vernadering van het eerste perceel en daarvoor al 440 gulden bij het
gerecht geconsigneerd. Het perceel te Elsloo was door de verkoopster
wijlen man gekocht van de vader van de koopster.

30/09/1789

37-38

Registratie vernadering, waarbij
Marten Martens, inwoner van Kleine Meers, gehuwd met Sibilla
Martens
vernaderd wordt door
Henricus Piters, inwoner van Kleine Meers, gehuwd met Anna van
Mulken
Het betreft 72 kleine roeden akkerland, deels grouze, gelegen op de
Batte te Kleine Meers.
Reingenoten: boven het voetpad, ter andere zijde Piter Pieters.
Het perceel is tiendevrij.
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Marten Martens had het perceel gekocht van Gerardus Beckers, per
akte verleden voor notaris Piter Lintjens te Sittard op 27/11/1788 en
gegicht te Elsloo op 17/01/1789.
Prijs: koopsom van 313 gulden 4 stuiver + lijkoop 15 gulden 13 stuiver 1
oord + gichtkosten, notarisrechten en devoiren ter waarde van 9 gulden
2 stuiver 2 oord

16/12/1789

38-40

Registratie obligatie verleden voor notaris J.L. Vermin op 15/12/1789 te
Maastricht, waarbij
Hendrick Beckers, inwoner van Kleine Meers, gehuwd met Maria Meijs
100 (60+40) gulden aan 5% rente leent van
M.P. Frederix, schepen te Elsloo en er woonachtig, gehuwd met
Petronella Creften
Borgstellingen:
1) huis met ap- en dependentiën gelegen te Kleine Meers.
Reingenoten: ter eenre Piter Mulken, ter andere Jacob van Mulken,
voorhoofd Gosen Schruers, ander hoofd Dirk Meijs.
2) 60 grote roeden land gelegen in de Couck onder Elsloo.
Reingenoten: zuid Jacob Biskens, ter andere Geurd Ghijsen.
3) 18,5 kleine roeden land uit groter perceel van 44 kleine roeden
gelegen onder de Batten te Elsloo.
Reingenoten: boven de weduwe Elisabeth Meesen, ter andere zijde
Thomas Stalmans
Het huis en genoemde percelen zijn de schuldenaar toegevallen
namens zijn vrouw bij akte van scheiding en deling onder kavel A, voor
landmeter Wilh. Muris de dato 20/07/1787.
Getuigen: J. Keelhoff, notaris en procureur, J.W. Bausch

20/12/1789

40-42

Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 14/12/1789 te
Maastricht, waarbij
Leonard Leenders, inwoner van Catsop, gehuwd met Lucia Ghijsen
300 gulden aan 5% rente leent van
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Petrus Robertus Raets, vicaris van de kerk van Sint-Servaas, als
rentmeester van Joannes Franciscus Graeven, kanunnik te Emmerik
Borgstellingen:
De volgende laatgoederen te Elsloo hem allemaal toegevallen bij
partagie van de goederen van zijn wijlen ouders, opgerecht door
gezworen landmeter Joannes Schoenmaekers op 13/07/1775.
1) zijn woonhuis met hof en huisweide, 5 grote roeden groot, gelegen
te Catsop op den Dries.
Reingenoten: ter eenre Christiaen Bovens, ter andere de gemeene
straat, een hoofd Caspar Dreesens.
2) 95 kleine roeden weide gelegen in de Pieringe straet.
Reingenoten: ter eenre Matthijs Ghijsen ter andere Jacobus Frederix.
3) 125 kleine roeden land in het Elsloerveld.
Reingenoten: een zijde Jacobus Frederix, ter andere Peter Paumen.
4) 140 kleine roeden land gelegen aan den heuvel.
Reingenoten: ter eenre Lendert Leenders, ter andere de graaf.
5) 126 kleine roeden land gelegen op de hockel.
Reingenoten: ter eenre Coen Kerkhofs, ter andere zijde Steven Bovens.

28/12/1789

42-43

Registratie chirographaire verkoopakte van 24/03/1781 te Elsloo,
waarbij
Augustinus Janssen, gehuwd met Petronella Janssen
verklaart 150 gulden betaald te hebben aan
wijlen zijn schoonvader Willem Janssen, gehuwd met Barbara Hendrix.
Diens (van de schoonvader) kinderen dragen nu hun aanparten in 56
kleine roeden koeweide, gelegen te Terhagen, in volle eigendom aan
hem over. Het zijn dus de schoonbroer en schoonzus van de koper, te
weten:
1) Urbanus Janssen, gehuwd met Cornelia Smets
2) Henderick Beckers, gehuwd met Maria Anna Janssen
Reingenoten van het perceel: ter eenre de gemeene straat, ter andere
de erfgenamen Guillam Henderix, voorhoofd Geurt Henderix moeshof.
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12/01/1790

43-44

Registratie verkoopakte, waarbij
Lendert Penders, gehuwd met Anna Beckers, wonende te Elsloo
verkoopt aan
Laurens Penders, gehuwd met Anna Gertruijd Hendrikx
50 kleine roeden lang gelegen aan de Kitzenberg.
Reingenoten: ter eenre de weduwe Piter Nijsten, ter andere zijde Zijne
Excellentie, een hoofd de vloetgraef, ander hoofd Zijne Excellentie.
Het perceel kwam af uit de verkoper zijn ouderlijke nalatenschap. Het
perceel is jaarlijks belast met 1 vat en 3 molster rogge erfpacht ten
behoeve van Zijne Excellentie. Het is laatgoed en tiendevrij.
Prijs: 70 stuiver per kleine roede, lijkoop en 9 stuiver godshelder. Het
totaal bedraagt 184 gulden 4 stuiver.

05/02/1790

44

Registratie vonnis van 22/07/1779 in de zaak van
Jacob Schreurs, aanlegger
tegen
Geurd Geurds, gedaagde.
De schepenen verklaarden de eis van de aanlegger ongegrond en
onontvankelijk en veroordelen de aanlegger tot betaling van 2/3 van de
gerechtskosten.

19/02/1790

44-46

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen5 op
19/02/1790 te Eisden, waarbij
Augustinus Bours, gehuwd met Ida Hendrciks, wonende te Elsloo
verkoopt aan
Theodorus Lenders, gehuwd met Barbara van Mulkens, wonende te
Elsloo
52 kleine roeden akkerland.
Reingenoten: boven Herman Bours, onder de schuthaeger weg.

5

De originele notarisakten van notaris J.B. Caenen die normaal zijn standplaats te Rekem had, zijn niet
bewaard. Enkel dankzij de geregistreerde akten voor de schepenbank van Elsloo, Rekem en omgeving, komen
we akten van zijn hand tegen. In dit geval had hij zich tot Eisden (gelegen in huidig Belgisch-Limburg) begeven.
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Het perceel is belast met een molster zaad en 15 oord cijns ten
behoeve van het recept te Rekem.
Prijs: 80 stuiver per kleine roede of een geheel van 208 gulden + lijkoop
en 5 stuiver godshelder.
De akte werd opgesteld te Eisden ten huize van Lambert Lemmens, die
tezamen met zijn echtgenote Cornelia Lenssen als getuigen optraden.

22/02/1790

46-52

Registratie kwitantie, decharge en surrogatie, verleden voor notaris
L.H. Wouters op 20/02/1790 te Maastricht6, waarbij
1) de kinderen van Machiel Ghijsen, nl.
-Maria Lucia Ghijsen, gehuwd met Lendert Lenders
-Maria Elisabeth Ghijsen, gehuwd met Martinus Martens
-Petronella Ghijsen, gehuwd met Dirk Rinkens
-Maria Joanna Ghijsen, gehuwd met Martinus Biesmans
Alle kinderen wonen te Elsloo.
2) Joannes Ghijsen, weduwnaar van Maria Sibilla Ghijsen [voor het
vruchtgebruik], geassisteerd door A. Cornelissen als momber van (de
vermelde) Joannes Ghijsen zijn minderjarige kinderen [voor de naakte
eigendom], nl.
-Maria Ida Ghijsen
-Maria Lucia Ghijsen
A. Cornelissen werd [momber of tot testament-executeur?] benoemd
bij testament van wijlen MATTHIAS JEAN GHIJSEN7, verleden per akte
voor notaris J.F. Mirandolle te Breda op 14/07/1784.
3) kinderen van wijlen Joanna Ghijsen, gehuwd geweest met wijlen
Hendrik Geurts, nl.
-Joannes Geurds, wonende op de Halle onder Rekem
-Franciscus Geurds, wonende te Rekem
-Leonardus Pierlo, wonende te Stevensweert, als gehuwd zijnde met
Sophia Geurds
-Maria Elisabeth Geurds, voor haarzelf alsook voor haar zus Petronella
Geurds, volmacht per akte verleden voor notaris L. Lenders te
Stevensweert de dato 19/02/1790 (achteraan toegevoegd)

6

Dit is de pittigste akte die in dit gichtboek geregistreerd werd, voornamelijk door de vele vermelde personen
in verschillende hoedanigheden, de constructie van uitbetaling van de erfgenamen en de lengte van de akte
met aangehechte stukken. De akte laat zich moeilijk eenvoudig samenvatten.
7
Zijn erfenis is de rode draad in de akte.
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Bovengemelde comparanten verklaren dat A. Cornelissen als executeurtestamentair van wijlen Matthias Jean Ghijsen zijn rekeningen heeft
overgemaakt aan advocaat L.H. Van Halewijk, wonende te Brussel, op
20/06/1790, als erfgenaam ex testamento.
Uit de rekeningen blijkt dat de baten hoger zijn dan de lasten ter
waarde van 4.786 gulden 2 stuiver 6 oord Hollands.
L.H. Van Halewijk verordende A. Cornelissen dit bedrag onder de
erfgenamen te verdelen, ten gevolge volmacht door zijn broer J.L. Van
Halewijk (volmacht achteraan toegevoegd) en dat hij afziet van de
successie van zijn overleden tante, de douairière Van der Maesen,
geboren Van Riethoven, per akte voor notaris Deffonseca te Brussel op
28/03/1789.
Verdeling:
-De 4 kinderen van wijlen Machiel Ghijsen krijgen de som van 1.595
gulden 7 stuiver 8 penningen Hollands of 2.552 gulden 12 stuiver Luiks,
dewelke A. Cornelissen in de volgende vorm overdraagt:
1) obligatie van 2.000 gulden Brabants ten laste en panden van
ontvanger Lenaerts, de dato 06/04/1786, voorkomende uit de
nalatenschap van de douairière.
2) de overige 552 gulden 12 stuiver worden contant betaald aan de 4
kinderen of elk ¼.
-De kinderen van Joannes Ghijsen wordt een som van 1.276 gulden 6
stuiver toegewezen op de volgende manier:
1) 1.000 gulden obligatie waarvan het kapitaal door Joannes Ghijsen
zelf opgenomen was van de douairière, per akte verleden voor notaris
L.H. Wouters 23/04/1788 en te Elsloo gegicht op 24/04/1788.8
2) 276 gulden 6 stuiver wordt vandaag aan Joannes Ghijsen namens zijn
kinderen contact betaald.
- De 6 kinderen van wijlen Joanna Ghijsen krijgen een som toebedeeld
van 3.828 gulden 18 stuiver, dewelke vandaag door A. Cornelissen
betaald wordt.
Medecomparant Franciscus Geurds, burger van Maastricht, stelt zich
borg voor de betaalde 276 gulden 6 stuiver die aan Joannes Ghijsen
betaald zijn ten behoeve van zijn 2 minderjarige kinderen.
Getuigen: Joannes Petrus Durlinger, burger van Maastricht, en Fredrik
Jongen, inwoner van Maastricht.

8

Het geld was reeds opgenomen op 18/02/1774, maar werd pas voor de notaris verleden op 23/04/1788 en de
nadien voor de schepenbank van Elsloo geregistreerd.

20

Bijgevoegde stukken:
1) Volmacht van 19/02/1790, verleden voor notaris J. Leenders te
Maaseik waarbij Petronella Geurds, meerderjarige dochter, en Sophie
Geurds, gehuwd met Leonardus Pierlo, burger van Stevensweert,
verklaren volmacht te geven de 1ste aan haar zus Maria Elisabeth
Geurds, en de 2de aan haar echtgenoot om hun deel te ontvangen uit de
successie van hun wijlen oom Matthiijs Gijsen, overleden te Breda. De
akte werd opgesteld ten huize van Walterus Godefridus Claessens, heer
van Bombroux.
Getuigen: bovengenoemde W.G. Claessens, en Ludovicus Jacobus
Claessens, der rechten licentiaat, advocaat en presiderend schepen van
Maaseik.
2) extract uit de rekeningen van A. Cornelissen als executeurtestamentair van de boedel en nalatenschap van wijlen Matthias
Joannes Ghijsen, voorgelegd aan L.H. Van Halewijk.
Overschot: 4.786 gulden 2 stuiver 6 oord, te verdelen onder de 4
kinderen van de testateur zijn oudste broer, Machiel Ghiijsen, de som
van 1.595 gulden 7 stuiver, 8 penningen Hollands of in Luiks geld 2.552
gulden 12 stuiver die betaald zullen worden met een obligatie van
2.000 gulden courant of 1.250 gulden Hollands en die ten laste zijn van
ontvanger Lenaerts, die het geld opgetrokken had van wijlen douairière
E.J. Van der Maesen, per akte van 06/04/1786. J.L. Van Halewijk
cedeert deze obligatie en geeft A. Cornelissen volmacht elk kind 295
gulden 7 stuiver 8 oord Hollands of 472 gulden 12 stuiver Luiks uit te
betalen.
Aan de kinderen van de jongste broer van de testateur, Joannes
Ghijsen, de naakte eigendom van de som van 797 gulden 13 stuiver 11
penningen Hollands of 1.276 gulden 6 stuiver Luiks. De vader krijgt het
vruchtgebruik van het vermeld kapitaal. Die som werd de vader reeds
betaald met een obligatie van 1.000 gulden maastrichter cours of 625
gulden Hollands die de vader opgetrokken had van wijlen de douairière
E.J. Van der Maesen, op 18/02/1774 en gegicht op 24/04/1788. J.L. Van
Halewijk volmachtigt A. Cornelissen deze obligatie te cederen aan de
kinderen van Joannes Ghijsen.
De meerrest van 172 gulden 13 stuiver 11 penningen Hollands of 275
gulden 5 stuiver 5 oord Luiks wordt in de aanwezigheid van de kinderen
aan de vader uitbetaald.
De kinderen van Joanna Ghijsen, verwekt met Hendrik Geurds, krijgen
de som van 2.393 gulden 1 stuiver 3 penningen Hollands of 3.828
gulden 18 stuiver Luiks.
Opgemaakt te Brussel op 20/01/1790 door L.H. Van Halewijk.
3) Volmacht gegeven door J.L. Van Halewijk als enige erfgenaam van
wijlen douairière Elisabeth Joanna Vandermaesen, zijn wijlen tante, aan
A. Cornelissen om in zijn naam te geven aan:
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-de kinderen van Joannes Ghijsen de naakte eigendom van het kapitaal
van een obligatie van 1.000 gulden maastrichter cours, opgetrokken
door hun vader Joannes Ghijsen van wijlen E.J. Vandermaesen op
18/02/1774 en gegicht op 24/04/1788, en de tocht aan dezelfde vader
te schenken.
-de 4 kinderen van Michiel Ghijsen de volle eigendom van een obligatie
van 2.000 gulden maastrichter cours ten laste van ontvanger Lenaerts.
Dit alles gevoegd bij de rekening van 20/01/1790 te Brussel, waarvan
akte te Brussel op 21/01/1790. Getekend J.L. Van Halewijk

23/02/1790

52-53

Registratie obligatie, waarbij
Jean Louis van Hees, licentiaat der beide rechten, schepen en secretaris
van Elsloo
1.400 gulden aan 5% rente leent van
de gemeente Elsloo, vertegenwoordigd door Otto Lenaerts, schatheffer
van Elsloo, en Peter Bovens en Joannes Tossaing, regerende
borgemeesters van Elsloo
Borgstellingen:
Erven en landerijen te Elsloo, aangekocht en gegicht op 20/06/1771,
04/07/1778 en 30/07/1778.

24/02/1790

53-54

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.L. Vermin op
21/02/1789 te Maastricht, waarbij
Casparus Dreesens, inwoner van Elsloo, gehuwd met Gertruijd Beckers
verkoopt aan
Lendert Penders, inwoner van Elsloo, gehuwd met Anna Beckers
111 kleine roeden akkerland gelegen in het Elserveld te Elsloo.
Reingenoten: ter eenre de weduwe Machiel Bours, ter andere zijde
Geurd Janssen.
Het perceel is laatgoed en competeert aan de verkoper namens zijn
echtgenote.
Prijs: 3 gulden 7 stuiver 2 oord per kleine roede, lijkoop gedeeld door
beide partijen, 5 stuiver godshelder. Het totaal bedraagt 374 gulden 18
stuiver.
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Getuigen: Joannes Caff en Piter Bovens.

26/02/1790

55-56

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.F. Habets op
22/01/1788 te Maastricht, waarbij
Gijsbertus Haegens, inwoner van Beek, gehuwd met Maria Elisabeth
Boosten
verkoopt aan
Lendert Penders, inwoner van Elsloo, gehuwd met Anna Beckers
2 stukken akkerland gelegen te Elsloo, tezamen 182 kleine roeden, te
weten:
1) stuk van 100 kleine roeden gelegen achter de hooven.
Reingenoten: ter eenre schepen Van Hees, ter andere zijde Hendrik
Hendrix, een hoofd Joannes Linssen, ander hoofd de heer van Elsloo.
2) stuk van 82 kleine roeden uit een groter perceel van 164 kleine
roeden gelegen aan de drie coelen.
Reingenoten: ter eenre het wederdeel, ter andere Gerard Fredrix.
Prijs: 3 gulden 15 stuiver per kleine roede of som van 682 gulden 10
stuiver + lijkoop en 5 stuiver godshelder.
De koper dient daarnaast ook een kar kolen in de Aker koel af te halen
ten behoeve van de verkoper.
De koopprijs wordt met 650 gulden verminderd, omdat de koper een
obligatie ter zijner laste neemt, die op het perceel rust, namelijk een
kapitaal van 650 gulden ad 5% rente ten behoeve van Arnoldus
Nelissen, burger van Maastricht, per akte verleden op 25/05/1786 voor
notaris J.F. Habets. Afgesproken wordt dat de koper deze obligatie aan
A. Nelissen binnen de twee weken terugbetaalt.
Getuigen: Michael Antonius Habets, burger van Maastricht en Matthijs
Boosten, inwoner van Beek

19/03/1790

57-58

Registratie belening verleden voor notaris L.H. Wouters op 20/01/1789
te Maastricht, waarbij
Nicolaus Bovens, meerderjarige jongman, wonende te Catsop, voor
zichzelf als voor zijn twee broers en zijn zus, te weten Martinus,
Joannes en Maria Anna Bovens
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verklaart 150 gulden ontvangen te hebben van
Martinus Biesmans, inwoner van Catsop, gehuwd met Anna Ghijsen
In ruil hiervoor mag Biesmans genieten van 93 kleine roeden land, nu
met koren bezaaid, gelegen in de gevensdelle te Elsloo.
Reingenoten: ter eenre Piter Hendrikx, ter andere zijde de graaf van
Elsloo.
De belening is voor 6 jaar. Mocht de 150 gulden niet voor het einde
betaald zijn, dan wordt de belening met 6 jaar verlengd.
Het perceel is tiendevrij.
Getuigen: Henricus Josephus Clooten en Joannes Schrijnemaekers.

24/03/1790

58-59

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar te Meerssen
op 10/03/1790, waarbij
Martinus Bovens, inwoner van Elsloo, soldaat onder het regiment van
generaal graaf d’Envie ten dienst van Haar Hoogmogende, nu met
verlof te Elsloo
verkoopt aan
Cristiaen Vranken, inwoner van Geulle, gehuwd met Gertruijd Martens
93 kleine roeden land gelegen te Elsloo in de geversdelle.
Reingenoten: een zijde de heer van Elsloo, ter andere de weduwe Peter
Hendricks, een hoofd Leendert Leenders, het ander hoofd Peter
Peerbooms.
Het perceel is tiendevrij, laatgoed en enkel belast met de ordinaire
schat.
Prijs: 77,5 stuiver per kleine roede, te betalen in carolijnen en Franse
kronen + 5 stuiver godshelder en lijkoop. De som bedraagt 360 gulden 7
stuiver 2 oord.
Het verkocht perceel was bezit van de verkoper, tezamen met zijn 2
broers en zus. Zijn broer Nicolaus Bovens gaat akkoord en spreekt ook
voor de andere broer en zus en zullen hun broer helpen tot het
bekomen van een paspoort.
Getuigen: Juffr. C.W. Wilmar, geboren Van Auw, en Willem Ottho
Wilmar, beiden inwoners van Meerssen.
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14/04/1790

60

Registratie chirographaire verkoopakte van 24/09/1788 met obligatie
en terugbetaling daarvan op 14/03/1790, waarbij
Hendrik Peters, gehuwd met Jenne Marie Juggen
verkoopt aan
aan zijn schoonbroer Joannes van Mulken, gehuwd met Elisabeth
Peters
2 percelen akkerland gelegen op de driesschen.
Reingenoten: beide zijden de wederdelingen. Een perceel meet 50
kleine roeden, het ander 42,5 kleine roeden.
De kooppenningen met lijkoop en godshelder bedragen in totaal 314
gulden 13 stuiver.
Nu wordt 14 gulden 13 stuiver betaald. De overige 300 gulden wordt in
een obligatie aan 4% rente omgezet met de verkochte percelen als
borgstelling.
Getuigen: Geurt de Witt, Paulus Houben.
Vervolgens een onderschrift met de terugbetaling van 300 gulden op
14/03/1790.

20/04/1790

61

Registratie vernadering, waarbij
Joannes Pieters, inwoner van Kleine Meers, gehuwd met Ida van
Mulken
verklaart dat zijn wijlen vader, Piter Pieters, omtrent de laatste
oogsttijd vernaderd werd door
Joannes van Mulken, inwoner van Kleine Meers, gehuwd met Elisabeth
Pieters
Betreft 50 kleine roeden akkerland gelegen te Kleine Meers in den
louck.
Reingenoten: ter eenre Herman Vaessen, ter andere Willem Smeets
met de wederdeling.
De vader Piter Pieters had het perceel eerder gekocht van Hendrik
Pieters van Kotem, volgens akte verleden voor notaris J.B. Caenen op
09/09/1788.
De vernaderde is voor zichzelf, en voor zijn moeder, de weduwe Piter
Pieters, voor zijn broer Hendrik Pieters, en voor zijn 2 zussen betaald
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geworden ter waarde van 132 gulden 10 stuiver + lijkoop, godshelder,
intresten en verdere kosten.

20/04/1790

61-62

Registratie vernadering, waarbij
Marten Martens, inwoner van Kleine Meers, gehuwd met Maria Sibilla
Martens
verklaart circa 2 jaar geleden vernaderd geweest te zijn door
Joannes van Mulken, gehuwd met Elisabeth Piters, inwoner van Kleine
Meers
Betreft 44 kleine roeden land gelegen op de clauwen aan de
heeskaemer.
Reingenoten: ter eenre Jaspar Bours, ter andere zijde Marten Matthijs.
De vernaderde had het perceel gekocht van Joannes Stalmans,, blijkens
akte verleden voor notaris J.L. Vermin op 15/12/1787.
De te betalen prijs + lijkoop, intresten en andere kosten zijn
overhandigd geworden.

18/05/1790

62-63

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.L. Vermin, vacerende
(voor deze akte) te Rekem op 11/05/1790, waarbij
J.C.S. De Limpens, drossaard en syndicus van het Graafschap Rekem, als
geconstitueerde van de erfgenamen Van den Bolck
2 percelen publiekelijk had laten verkopen met als meestbiedende
Joannes Bovens, gehuwd met Maria Margaretha Fredrix, inwoner van
Rekem
1) 50 kleine roeden leengoed, waarvan het octrooi betaald is.
Reingenoten: naar Elsloo Peter Pieters, ter andere Marten Buskens.
90 stuiver per kleine roede.
2) 90 kleine roeden laatgoed, gelegen omtrent de heuvel.
Reingenoten: ter eenre Joannes Ghijsen, ter andere de weduwe Jan
Ghijsen.
73 stuiver per kleine roede.
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De gehele som voor beide percelen bedraagt, uitgezonderd het
schrijfgeld, 553 gulden 10 stuiver.
Getuigen: Joannes Houben, Arnold Wouters.

15/06/1790

63-65

Registratie obligatie verleden voor notaris J.B. Caenen op 09/05/1790
te Rekem, waarbij
Leonard Penders, gehuwd met Anna Beckers, wonende te Elsloo
250 gulden aan 5% rente leent van
Agnes Salm, als priorin van het dames Norbertinessenklooster te
Rekem.
Borgstellingen:
1) 124 kleine roeden weide gelegen in de gatzen tot Elsloo.
Reingenoten: ter eenre de landheer van Elsloo, ter andere zijde de
wederdeling.
2) 80 kleine roeden land gelegen te Elsloo onder de heuvel.
Reingenoten: ter eenre Joannes Ghijsen, ter andere Steven Bovens.
3) 62,5 kleine roeden land gelegen op de visserspoel.
Reingenoten: boven en onder de schuldenaar.
Getuigen: Joannes Walen, halfwin op het klooster en Aldegonda
Koninckx van Bunde, nu wonende te Rekem.

21/06/1790

65-67

Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 19/06/1790 te
Maastricht, waarbij
Martinus Hendrikx, meerderjarige jongman en inwoner van Catsop
200 gulden aan 5% rente leent van
Petrus Robertus Raets, vicaris van de Sint-Servaaskerk te Maastricht.
Het geld dient samen met eigen geld voor de vernadering van 2 grote
en 12 kleine roeden land gelegen in het armborsterveld te Catsop.
Reingenoten: ter eenre dhr. Limpens, ter andere zijde Jacobus Fredrix,
een hoofd de straat, ander hoofd Herman Boosten.
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Het te vernaderen perceel was onlangs verkocht door zijn schoonbroer
Augustinus Bovens, gehuwd met Ida Hendrix ten behoeve van
Theodorus Lenarts voor een som van 208 gulden.
Borgstellingen:
1) het te vernaderen perceel
En de volgende 2 percelen te Elsloo, de schuldenaar toegevallen uit de
verdeling van de ouderlijke goederen, opgerecht voor de gezworen
landmeter F. Frissen op 07/02/1789.
2) 2 grote en 12,5 kleine roeden gelegen op de Bussengraef aan de
Schuthaegerweg.
Reingenoten: ter eenre Gerard de Tiege, ter andere de Lindebergstraet.
3) 2 grote en 7,5 kleine roeden gelegen op het Rooth.
Reingenoten: ter eenre Dirk Lenarts, ter andere Gerard Teps, een hoofd
het voetpad, ander hoofd het bos.
Getuigen: Martinus Martens en J.J. Claessens

23/06/1790

67-68

Registratie vernadering, waarbij
Matthijs Martens, meerderjarige jongman, inwoner van Catsop,
verklaart vernaderd te zijn door
Joannes Nijsten, gehuwd met Maria Smeets, inwoner van Catsop
104 kleine roeden akkerland onder Elsloo in de gevensdelle.
Reingenoten: ter eenre Cristiaen Vrancken, ter andere zijde de heer van
Elsloo
Het perceel is belast met een kop rogge ten behoeve van de kerk van
Elsloo alsook met een obligatie van 239 gulden uit een grotere obligatie
van 370 gulden ten behoeve van de weduwe Welters van Wijck aan 5%
rente met jaarlijkse vervaldag op 3 juni.
De vernaderde had het perceel gekocht per akte voor notaris J.B.
Caenen te Rekem op 14/12/1790 van Urbanus Janssen, inwoner van
Elsloo.
Op de notariële akte stond verkeerdelijk een prijs van 4 gulden per
kleine roede, maar dat werd aangepast op 21/06/1790 voor notaris
Caenen naar 76 stuiver per kleine roede. De vernaderde verklaart zelf
slechts 71 stuiver per kleine roede betaald te hebben en gaat akkoord
dat hij 73,5 stuiver per kleine roede betaald wordt voor een totaal van
28

382 gulden 4 stuiver + 10 stuiver voor lijkoop, intrest, godshelder,
akkerloon en zaadgoed.
Van die prijs wordt 239 gulden afgetrokken vanwege de obligatie en 10
gulden voor de kop rogge.

13/07/1790

68-70

Registratie vernadering verleden voor notaris J.L. Vermin op
12/07/1790 te Elsloo, waarbij
Cristiaen Vranken, inwoner van Geulle, gehuwd met Gertruid Martens
vernaderd wordt door
Martinus Biesmans, inwoner van Catsop, gehuwd met Maria Anna
Ghijsen
93 kleine roeden land met de staande oogst, gelegen in de gevensdelle.
Reingenoten: een zijde de heer van Elsloo, ter andere de weduwe Piter
Hendrickx, een hoofd Lendert Lenders, ander hoofd Piter Peerebooms.
Het perceel is tiendevrij.
De vernaderde had het perceel gekocht van Martinus Bovens, inwoner
van Elsloo, soldaat onder het regime van de heer generaal graaf d’Envie
ten dienst van Haar Hoogmogende, alsook van Nicolaes Bovens, voor
hemzelf alsook voor zijn 2 overige broers en zus. Die akte werd
verleden voor notaris A. Wilmar op 10/03/1790 en gegicht op
24/03/1790.
Prijs: 360 gulden 7 stuiver 2 oord + gichtgelden, notaris- en
vacatiekosten ter waarde van 14 gulden 17 stuiver 2 oord of geheel van
375 gulden 5 stuiver.
Getuigen: schepenen Steven Bovens en Matthijs Philip Fredrix.

05/08/1790

70-71

Registratie verkoopakte verleden voor notaris P. Frederix op
26/01/1786 te Maastricht, waarbij
Cristiaen Tulleners, gezworen landmeter, gehuwd met Maria Catharina
Gilissen, wonende te Mechelen-aan-de-Maas
verkoopt aan
Reinier van Herck, weduwnaar van Sophia Coninx, inwoner van Vucht,
geassisteerd met haar zoon Georgius van Herck
2 percelen, te weten:
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1) 4 grote en 8 kleine roeden akkerland en graswas, uitschietende op
het maeske gelegen te Elsloo
Reingenoten: boven Reinier van Herck, onder J.H. Booten.
Het perceel is jaarlijks belast met een stuiver cijns ten behoeve van de
graaf van Elsloo.
2) 33 kleine en 1/3 graswas dichtbij het vorige stuk gelegen en
uitschietende op de heinsberg.
Reingenoten: boven Reinier van Herk, onder C. Wathi.
Prijs: 333 gulden 11 stuiver + lijkoop, 5 stuiver godshelder of een totaal
van 341 gulden 17 stuiver.
De verkoper behoudt voor het jaar 1786 de oogst voor zichzelf.
Getuigen: Crist. Dam. Fredrix en Maria Lenssen

12/08/1790

71-72

Registratie verkoopakte met obligatie (en gedeeltelijk latere
terugbetaling) verleden voor notaris Joannes W. Van den Bergh op
17/11/1783 te Sittard, waarbij
Gerard Meersmans, wonende op de Steenweg, met consent van zijn
echtgenote Maria Joanna Berben haar volgende erven
verkoopt aan
Wilm Vogels, gedomicilieerd te Vucht
1) 3 morgen en 20 kleine roeden grasgewas op het Elser territoir.
Reingenoten: beide zijden Joannes Henricus Boten, een hoofd de beek,
ander hoofd de weg.
2) 57,5 kleine roeden akkerland op het Eijsder territoir.
Reingenoten: een zijde Henric Tommissen, andere zijde Isabella Berben,
een hoofd de weg.
290 gulden Luiks worden betaald. De overige 1.260 gulden Luiks
worden als obligatie aan 4% rente omgezet.
Borgstelling zijn de verkochte percelen.
Getuigen: Hendric Boosten en Leonard Alberts.
Naschrift: Delen van de openstaande obligatie worden terugbetaald,
nl.:
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200 gulden op 12/03/1784
160 gulden op 10/04/1788
100 gulden op 29/04/1789

18/08/1790

73

Registratie onderhandse verkoopakte van 09/04/1782, waarbij
De erfgenamen van wijlen Peter Brorens en Ida Sassen, inwoners van
Urmond
verkopen aan
Joannes Bovens, inwoner van Catsop
weide gelegen te Catsop, te weten 1/3 deel van een weide van 190
kleine roeden of 63 en 1/3 kleine roeden.
De koper bezat reeds de andere 2/3 ervan. Andere reingenoten
westwaarts, naast de koper, zijn Lendert Lenders, een hoofd oostwaarts
de Catsopperstraet, noordwaarts Zijne Excellentie.
Prijs: 110 gulden + 2 gulden 15 stuiver lijkoop + 4 stuiver godshelder
Handtekenden (de erfgenamen): Sijmon Brorens, Lambertus Broerens,
jacobus Broerens, J. Franssen, Mattias Hendricx en L. Peerboums als
momber van het kind van Joannes Franssen.
Getuigen: Henricus Strijckers en Wilhelmus B. Thijssen

20/08/1790

74-75

Registratie chirographaire verkoopakte, op verzoek van Herman Bours,
momber van Anna Lisbet van Mulken, minderjarige dochter, op
27/01/1790, waarbij
de weduwe Mattijs Bours uit de veldtschuir, met name Regijna Bours,
tezamen met haar kinderen
verkopen aan
de mombers van het weeskind van wijlen Joseph van Mulken uit de
veldschuir, met name Christiaen van Mulcken en Hermanus Bours
40 kleine roeden akkerland gelegen te Elsloo in den kouck
Prijs: 4 gulden per kleine roede voor een totaal van 160 gulden + lijkoop
en 5 stuiver godshelder.
De verkopende partij van wijlen Mattijs Bours had dit perceel aan wijlen
Joseph van Mulcken in belening gegeven op 07/07/1785 voor 6 jaar aan
70 stuiver per kleine roede. Dit bedrag wordt van de verkoopprijs
afgetrokken.
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13/10/1790

75-76

Registratie obligatie, waarbij
Martinus Lenders, gehuwd met M.C. Hendrix
140 gulden aan 5% rente leent van
Theodorus Lenders, als actuele armenmeester van de Armen van Elsloo
Borgstellingen:
1) 75 kleine roeden weide gelegen op den gellick.
2) 98 kleine roeden land op den Heestert.
Reingenoten: ter eenre Hendrick Penders, ter andere Joannes Geurds.
3) 55 kleine roeden op den heuvel.
Reingenoten: ter eenre de weduwe P. Hendrix, ter andere den Rhijn van
Beek.
4) 60 kleine roeden land onder den heuvel.
Reingenoten: ter eenre Joannes Kruger, ter andere M.P. Frederix.
Al deze percelen komen voort uit een akte van scheiding en deling,
verleden voor gezworen landmeter W. Muris de dato 22/09/1790.

03/11/1790

76-78

Registratie van een chirographaire redemptie van 15/10/1790 met een
extract uit het gichtregister van Elsloo van 28/01/1785 (sic!)9 met
ingebedde notariële akte van obligatie verleden voor notaris W.
Keelhoff te Neerharen de dato 27/06/1785, waarbij
Piter van Mulken, gehuwd met Elisabeth Janssen, wonende te Kleine
Meers onder Stein, namens zijn schoonvader Dirk Janssen die
onpasselijk is,
verklaart dat zijn schoonvader 12 jaar geleden 700 gulden aan 4% rente
geleend heeft van
Laurens Keulers, gehuwd met Maria Loijen van Vucht, optredende in
naam van zijn oom Hermanus Timmermans die onpasselijk is
Borgstellingen:
1) een morgen grasgewas in den kouck onder Elsloo.

9

Logischerwijs is de datum van het extract van het gichtregister 28/06/1785 i.p.v. 28/01/1785. Verkeerlijk staat
er janrij (januarij) ipv junij.
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Reingenoten: ter eenre Hendrick Coenen, ter andere Jan Op den Camp.
2) 75 kleine roeden.
Reingenoten: ter eenre Machiel Gijbels, ter andere Jan Keulen.
3) een halve morgen.
Reingenoten: ter eenre Reinier Lemmens.
4) een halve morgen akkerland op den heuvel.
Reingenoten; ter eenre Jan Smeets, ter andere Piter Janssen.
5) een morgen aldaar gelegen.
Reingenoten: ter eenre Piter Piters, ter andere Catharina Vaessen.
6) een morgen
Reingenoten: ter eenre Piter Janssen, ter andere Dirk Wijnen.
Alle percelen zijn te Elsloo gelegen en onbelast. De jaarlijkse vervaldag
van de rente is op 1 oktober.
Getuigen: Jos. Flor. Keelhoff en Joannes Bartholomei, beiden van
Neerharen.
Latere redemptie: De terugbetaling van 700 gulden kapitaal en 28
gulden intrest vond plaats op 15/10/1790 en werd gedaan door Peeter
van Mulken namens Dirk Janssen.

24/11/1790

78-79

Registratie onderhandse verkoopakte van 02/11/1790, waarbij
Joannes Dassen, gehuwd met Janimij Lemmens, wonende te Stein
verkoopt aan
Willem Drissen (Dresen), gehuwd met Geterge Tijssen in den
Maesbampt
54 kleine roeden akkerland gelegen in den kouck, het zogenaamde
blankers bant.
Reingenoten: ter eenre zijde naar de Maas de wederdeling, Megel
Lemmens, ter andere zijde Joannes Janssen, uitschietende op het
Kapittel van Susteren.
Prijs: 3 gulden per kleine roede voor een totaal van 162 gulden + 5
stuiver godshelder + lijkoop
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Het perceel is jaarlijks belast met 7 stuiver 2 oord cijns ten behoeve van
de heer van Elsloo.
Getuigen: Reiner Lemmens, Hendrick Didden

27/11/1790

79-80

Registratie obligatie verleden voor notaris J.B. Caenen op 07/02/1790
te Rekem, waarbij
Matthijs Martens, bejaarde jongman, wonende te Elsloo
Reeds op 06/05/1789 107 gulden aan 5% rente leende van
Otto Lenarts en Servaes Bovens, beiden inwoners van Elsloo, als
mombers van de minderjarige kinderen van wijlen Jan Dreesen en
Barbara Bovens
Borgstellingen:
1) 43,5 kleine roeden weide gelegen te Catsop.
Reingenoten: ter eenre de weduwe Piter Nijsten, ter andere Poulus
Janssen erfgenamen, voorhoofd Jacob Creften.
Het perceel is belast met een half vat rogge ten behoeve van het recept
van de landheer van Elsloo en enig zaad ten behoeve van de kerk van
Elsloo.
2) zij kindsgedeelte uit zijn ouderlijke goederen gelegen te Elsloo, op
hem toegevallen bij de dood van zijn moeder.
Getuigen: Piter Humblé en Willem Lenders

06/12/1790

80-82

Registratie obligatie verleden voor notaris L.H. Wouters op 04/12/1790
te Maastricht, waarbij
Nicolaes Bovens, meerderjarige jongman, inwoner van Catsop
200 gulden aan 5% rente leent van
Elisabeth Leenders, bejaarde dochter, wonende te Maastricht
De lening dient samen met eigen geld (65 gulden) ter aankoop van 106
kleine roeden land gelegen op de houkel in het Catsopperveld te Elsloo.
Reingenoten: zonnen opganck de weduwe Piter Hendrikx, middag
Steven Bovens, ten ondergank Willem Berkelers en ten noorden de
heer van Elsloo.
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Borgstellingen:
1) het ingekochte perceel
Ook nog de volgende goederen te Elsloo, hem toegevallen bij verdeling
van de ouderlijke goederen onder kavel D, per akte voor gezworen
landmeter Thomas Jaspar de dato 04/11/1790, te weten:
2) 94 kleine roeden gelegen te Elsloo
Reingenoten: ter eenre Joannes Bovens, ter andere zijde Coen
Kerkhofs, voorhoofd drossaard De Limpens, het ander hoofd de straat.
3) 93 kleine roeden land in de gevelsdelle, zijnde tiendevrij.
Reingenoten: ter eenre de weduwe Piter Hendrix, ter andere zijde de
heer van Elsloo, voorhoofd Lendert Lenaerts, het andere hoofd Piter
Peerbooms.
4) 52 kleine roeden land op den heuvel
Reingenoten: ter eenre Margareta Martens, ter andere zijde Willem
Kerkhofs, voorhoofd den Beker Rhijn, het ander hoofd Joannes Van den
Bosch.
5) 53 en ¾ kleine roeden land uit een groter perceel van 153 kleine
roeden in het armborsterveld
Reingenoten: een zijde Joannes Bovens, ter andere Joannes Geurds,
voorhoofd de heer van Elsloo.
De percelen zijn enkel nog belast voor ¼ van 800 gulden kapitaal,
waarbij de heer Van Hees, secretaris van Elsloo, de meubelen van zijn
wijlen ouders voor hem als voor zijn 2 broers en zus verkoopt (?) om de
800 gulden kapitaal terug te betalen.
Getuigen: Martinus Bovens en Martinus Martens, beiden wonende te
Catsop.

15/12/1790

82-84

Registratie redemptie verleden voor notaris J.F. Habets op 22/03/1790
te Maastricht, waarbij
Petrus Nivar, burger en negociant te Maastricht, gehuwd met Elisabeth
Bauduin
verklaart terugbetaald te zijn door
Ludovicus van Hees, der beide rechten licentiaat en paijemeester te
Maastricht, als gevolmachtigde van de graaf d’Arberg de Valengien,
luitenant-generaal en commandant van een legerdivisie van de keizer
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De terugbetaling betreft 10.000 gulden, geleend op 04/03/1789 en per
akte verleden voor notaris J.F. Habets en gegicht te Elsloo op
07/08/1789. Ook de verlopen intresten ter waarde van 433 gulden
worden terugbetaald.
Getuigen: Petrus Nivar (zoon van Petrus Nivar), en Joannes Wijnen,
inwoner van Maastricht.

16/12/1790

84

Registratie verkoopakte, waarbij
Matthijs Bovens, meerderjarige jongman, wonende te Catsop
verkoopt aan
Zijn halfbroer Martinus Bovens, meerderjarige jongman, wonende te
Catsop
55 en 1/8 kleine roeden land gelegen in de megershoek.
Reingenoten: ter eenre de wederdeling, ter andere juffr. Albrechts, een
hoofd de weduwe Marten Vaessen, het ander hoofd de Rootstraet.
Het perceel is jaarlijks belast met 2 vaten rogge ten behoeve van de
kerk van Elsloo en een halve hen ten behoeve van de heer van Elsloo.
Prijs: 75 stuiver per kleine roede, lijkoop, 5 stuiver godshelder. Het
totaal bedraagt 200 gulden 14 stuiver 1 oord, waarbij 85 gulden worden
afgetrokken vanwege de genoemde lasten die op het perceel rusten.

16/12/1790

85

Registratie erfmangeling, waarbij
Martinus Bovens, meerderjarige jongman, inwoner van Catsop [partij 1]
een perceel uitwisselt met
zijn schoonbroer Matthijs Martens, gehuwd met Marianne Bovens
[partij 2]
Partij 1 geeft aan partij 2:
Hus en hof met ap- en dependentiën te Catsop aan de poel. Dit was
partij 1 toegevallen onder kavel A bij akte van partagie verleden voor
gezworen landmeter Thomas Jaspar op 04/11/1790.
Het perceel is belast met 1 en 5/8 molster rogge als deel van grotere
last ten behoeve van de kerk van Elsloo.
Partij 2 geeft aan partij 1:
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1) 60 kleine roeden land gelegen onder de heugden.
Reingenoten: ter eenre Gera de Tiege, ter andere Joannes Bovens,
voorhoofd Cristiaen Bovens, het andere hoofd de weduwe Jacob
Creften.
2) huis en hof met ap- en dependentiën gelegen te Catsop aan de poel.
Dit was partij 2 toegevallen namens de echtgenote bij de
bovengenoemde deling onder kavel B.
Het perceel is belast met 1 en 1/8 molster rogge ten behoeve van de
kerk van Elsloo.
Partij 2 keert daarenboven nog 30 gulden uit aan partij 1 en een
karvracht van een paard aan kolen uit de coul.

17/12/1790

86-88

Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. Ruijters op 15/12/1790
te Maastricht, waarbij
Martinus Bovens, meerderjarige jongman wonende te Catsop
400 gulden aan 5% rente leent van
zuster Theresia Stevens, moeder-overste van het klooster SintCatharinadal te Maatstricht
Zolang zuster Theresia Stevens leeft is de helft van de intrest bedoeld
voor haarzelf en de andere helft als spelrente voor haar broer, pater
Nicolaus Stevens, religieus in het Bogaardenklooster te Hoegaarden.
De 400 gulden die nu uitgeleend worden, waren voorheen uitgeleend
aan Leonard Puijckens, wonende te Klimmen, die het op 23/11/1790
terugbetaald had.
Mocht zuster Theresia Stevens sterven, dan is de obligatie ten behoeve
van de kinderen van haar zus, te weten Joannes en Theresia Dubien.
Martinus Bovens zal het geleende geld gebruiken ter vernadering van 1
morgen in de Megershoek te Elsloo tussen de erven van de weduwe
Albrechts en de weduwe van Jacob Creften.
Borgstellingen:
1) het te vernaderen land
Alle volgende goederen te Elsloo, die hem toegevallen waren onder
kavel A bij de verdeling van de ouderlijke goederen, laatstleden voor
gezworen landmeter Thomas Jaspar, te weten:
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2) (huis) en hof te Catsop op den dries tussen de erven van Peter
Penders en Gerard Hendrix gelegen, metende 31 kleine roeden. Bij de
partagie getaxeerd aan 423 gulden 8 stuiver 3 oord.
3) 50 kleine roeden in de Megershoek tussen de erven van de
paijemeester Van Hees en Steven Bovens gelegen.
4) 106 kleine roeden akkerland op de houkel tussen de erven van
Steven Bovens en de weduwe van Piter Hendrikx gelegen.
5) 59 kleine roeden akkerland in het armborsterveld tussen de erven
van de weduwe van Jacob Creften en Maria Anna Bovens gelegen.
Getuigen: Marten Martens, wonende te Catsop, en Petrus Defraine,
wonende te Maastricht.

28/12/1790

88-89

Registratie, op verzoek van Claes Dreesens, namens zijn moeder de
weduwe Joannes Dresens, van onderhandse verkoopakte en kwitantie.
Akte van 24/08/1778:
Jacop Amon, gehuwd met Agnes Dickmans
verklaart verkocht te hebben aan
Lucia Willems
de aanpart van een moeshof, dewelke Agnes Dickmans vernaderd had
van haar oom en tante voor 6 pattacons.
Getuigen: Steven Bovens en Johannes Voncken
Eronder: Joannes Willems verkoopt zijn aanpart gelegen achter Reijner
Sassen voor 8 pattacons aan Jan Driessens op 02/06/1748.
Akte 29/03/1749:
Kwitantie van de erfgenamen van Matthijs Willems, die verklaren 8
pattacons van Joannes Dresen gekregen te hebben. De erfgenamen die
handtekenden waren Peter Willems, Joannes Dickmans, Petronella
Willems, Maria [Willems en] Francoos Willems die handtekent namens
zijn broer Piter Willems.
Getuigen: Caspar Ghijsen en Reijnier Sassen.

11/01/1791

89-90

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Gudi op
22/11/1778 te Maastricht, waarbij
Hendricus, Peter en Paulus Penders, broers en inwoners van Elsloo
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verkopen aan
hun broer Leendert Penders, gehuwd met Anna Beckers, inwoners van
Elsloo.
80 kleine roeden land gelegen onder de heuvel van Elsloo.
Reingenoten: ter eenre Steven Bovens, ter andere Joannes Ghijsen.
Prijs: 200 gulden, 5 stuiver godshelder , lijkoop.
Het perceel is enkel belast met de schat en de tiende.
Getuigen: G.H. Bartholeijns en Crist. Janssens

20/01/1791

90-91

Registratie verkoopakte, waarbij
Gerardus Steps, gehuwd met Ida Sillen
verkoopt aan
Cristiaen Martens, gehuwd met Maria Catharina Lenssen
50 kleine roeden land gelegen op het bouwveldjen.
Reingenoten: ter eenre Simon Fredrix, ter andere Joannes Roch,
voorhoofd de weide van vermelde Joannes Roch, het ander hoofd de
straat.
Het perceel is laatgoed en belast met 1/3 van 3,5 oord cijns ten
behoeve van de heer van Elsloo. De staande oogst is gereserveerd voor
de verkoper.
Prijs: 77 stuiver 2 oord per kleine roede + lijkoop. Gehele som bedraagt
193 gulden 15 stuiver + 9 gulden 13 stuiver 2 oord lijkoop + 3 stuiver
godshelder.
Het perceel is ook belast met de schat en de tiende.

22/01/1791

91-93

Registratie obligatie verleden voor notaris L.H. Wouters op 21/01/1791
te Maastricht, waarbij
Dirk Renkens, inwoner van Catsop, gehuwd met Petronella Ghijsen
300 gulden aan 5% rente leent van
Petrus Janssen licentiaat der beide rechten en advocaat te Maastricht

39

Borgstellingen:
De volgende goederen voortkomende uit de partagie van zijn
schoonouders onder kavel B, verleden voor gezworen landmeter F.
Frissen de dato 15/04/1783.
1) 143 kleine roeden land uit een groter perceel, gelegen in de
gevensdelle aan de Thiende paal.
Reingenoten: ter eenre de weduwe Joannes Kerkhofs, ter andere zijde
Piter Peerebooms.
2) 84,5 kleine roeden weide in de hartelinge.
Reingenoten: ter eenre de wederdeling, ter andere zijde de heer van
Elsloo, een hoofd de straat.
3) 118,5 kleine roeden land op de hoekel.
Reingenoten: ter eenre Joannes Broerens, ter andere zijde Coenrard
Kerkhofs, een hoofd de weg.
4) 75 kleine roeden land op het Root.
Reingenoten: ter eenre S. Bovens, ter andere zijde de opnemer, een
hoofd de weg.
5) 42 kleine roeden onder de heugden.
Reingenoten: ter eenre kavel A, ter andere kavel C.
Volgen de goederen gelegen te Catsop, die voor de helft hem
toegevallen waren bij de dood van zijn vader, en de andere helft bij
testament van zijn wijlen tante Joanna Renkens, weduwe Andries
Legros.
6) huis, hof en stallingen met ap- en dependentiën te Catsop, 4 grote
roeden groot.
Reingenoten: ter eenre Rijnier Smeets, ter andere zijde Joannes Bovens,
voorhoofd de straat.
7) 121 kleine roeden weide gelegen bij het vermelde huis.
Reingenoten: ter eenre Dirk Martens, ter andere zijde de weduwe Piter
Hendrikx, voorhoofd de straat.
8) 120 kleine roeden land aan de Steenberg.
Reingenoten: ter eenre de weduwe Gijsbert de Tich, ter andere zijde de
heren Bosch, beide hoofden Jacob Creften.
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De percelen zijn enkel nog belast met 100 gulden kapitaal ten behoeve
van het klooster des Bons Enfants (=Bonnefanten) te Maastricht. Met
de huidige lening wordt die van de Bonnefanten terugbetaald.
Getuigen: Helena Schiepers en Gertruijdis Vander Straeten, beiden
wonende te Maastricht.

09/02/1791

93-95

Registratie verkoopakte na publieke verkoop, waarbij
J.L. Van Hees, als rentmeester van de graaf Van Arberg, heer van Elsloo,
ingevolge volmacht van 06/12/1790
verkoopt aan
Jaspar Peerebooms, inwoner van Hussenberg, gehuwd met Joanna
Maria Hoogheijne
90 kleine roeden land gelegen in de gevensdelle, laatgoed.
Reingenoten: ter eenre de heer van Elsloo, ten westen de paters
predikheren.
Het perceel is gedeeltelijk tiendevrij.
Prijs: 80 stuiver per kleine roede + 1 stuiver per betaalde gulden
schrijfgeld. Totaal bedraagt 360 gulden + 18 gulden schrijfgeld.
Volgt de volmacht.

11/02/1791

95-96

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Joannes Laurentius
Vermin op 08/02/1791 te Elsloo, waarbij
Jacobus Fredrix, schepen van Elsloo, gehuwd met Maria Helena Simons
verkoopt aan
Theodorus Lenaerts, inwoner van Catsop, gehuwd met Barbara van
Mulken
68 kleine roeden akkerland te Elsloo onder de heuvel.
Reingenoten: ter eenre Joannes Kerkhofs, ter andere zijde de koper.
Prijs: 3 guldn 15 stuiver per kleine roede, lijkoop tussen beide partijen
gedeeld, 5 stuiver godshelder. Het totaal bedraagt 255 gulden. 200
gulden werd reeds op 21/01/1791 betaald. De overige 55 gulden wordt
binnen 24u betaald.
Het perceel is laatgoed.
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Getuigen: Bartel Lenarts, Ghijs Ghijsen.

25/02/1791

96-98

Registratie verkoopakte en obligatie verleden voor notaris Joannes
Laurentius Vermin op 22/02/1791 te Elsloo, waarbij
Piter Sassen, inwoner van Elsloo, gehuwd met Margaretha Ghijsen
verkoopt aan
Godefridus Frederix, inwoner van Elsloo, gehuwd met Maria Catharina
Bovens
118,5 kleine roeden weide gelegen aan de Lin te Elsloo, laatgoed.
Prijs: 503 gulden 12 stuiver 2 oord + lijkoop + 5 stuiver godshelder. De
prijs wordt met 400 gulden ingekort vanwege een obligatie aan 5%
rente rustende op de weide ten laste van de eerdere koper Gijsbertus
Ghijsen, meerderjarige jongman, en vanwelke koop (van de weide) die
afgezien had. De obligatie was ten behoeve van juffr. Vliex van Wijck.
Getuigen: Joannes Swinnen, Bartholomeus Lenarts.

02/03/1791

99-100

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op
28/03/1790 te Rekem, waarbij
Gisbertus de Tige, wonende te Elsloo
verklaarde 1/3 bij evictie had bekomen van de
weduwe Mees Meijs
als eigenares van een perceel akkerland van 62 kleine roeden te Elsloo.
Reingenoten: ter eenre Dorus Lenarts, ter andere advocaat Gilissen.
De weduwe had het gekocht van Gisbertus zijn moeder zaliger, Maria
Catharina Willems, toen weduwe Gerard de Tige, en van zijn
meerderjarige broer Joannes de Tige. Gisbertus was destijds nog
minderjarig en zijn moeder had geen toestemming om zijn 1/3 deel te
verkopen. Gisbertus betaalt de weduwe Mees Meijs voor 20 kleine
roeden aan 40 stuiver per kleine roede.

Gisbertus de Tige verkoopt zijn teruggekregen stuk (met een meermaat
van 2 grote roeden) van 22 grote roeden aan
Dorus Lenaerts
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Prijs: 60 stuiver per kleine roede voor een geheel van 66 gulden +
lijkoop + 1 stuiver godshelder.
Reingenoten (van dit deel van de weide): Dorus Lenaerts, ter andere
zijde de overige 44 roeden van de weide.
Getuigen: mejuffr. M.C.F. Caenen en Dorus Peerbooms van Herbricht.

03/03/1791

100-102

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op
17/02/1783 te Meerssen, waarbij
Machiel Ghijsen, weduwnaar van Petronilla Bovens, inwoner van
Catsop
verkoopt aan
zijn stiefzoon Pieter Peerbooms, meerderjarige jongman, inwoner van
Catsop
161,5 kleine roeden land gelegen in het Catsopperveld aan de heuvel te
Elsloo
Reingenoten: een zijde zonne opganck Johannes Maenen, ter andere
Lendert Penders, een hoofd de heer Limpens, het andere hoofd
Joannes Ghijsen.
Prijs: 42,5 stuiver per kleine roede + 5 stuiver godshelder, lijkoop
onbesproken. Het totaal bedraagt 340 gulden 3 stuiver 3 oord.
De klaver die nu op het perceel staat, wordt door de koper en de
verkoper deze zomer onder elkaar verdeeld.
De verkoper had dit perceel voor zijn huwelijk gekocht van de heer
Berberinus van Dijk. Het geld van de huidige verkoop zal enkel dienen
tezamen met eigen penningen ter terugbetaling van een kapitaal van
2.000 gulden ten behoeve van de heer Geelissen te Sittard. De
hypotheek staat ten laste op de goederen van de voorkinderen van zijn
wijlen echtgenote en op die van de nakinderen, verwekt tijdens het
huwelijk.
Het perceel is voor het overige enkel met de ordinaire landlasten belast
en is laatgoed.
Getuigen: Lodewijkus Berghems, inwoner tot Schaen (?) en J.H. Wilmar,
inwoner van Meerssen.

12/03/1791

104-105

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.L. Vermin op
12/03/1791 te Maastricht, waarbij
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Caspar Dreesens, gehuwd met Maria Geertruijd Beckers, inwoner van
Elsloo, alsook zijn zus Maria Catharina Dreesens, bejaarde dochter,
wonende te Elsloo, beiden als gevolmachtigden voor hun moeder Maria
Lucia Willems, weduwe Jan Dreesens, wonende te Elsloo,
verkopen aan
Jacobus Sassen, gehuwd met Anna Catharina Frederix
Huisplaats met moeshof, 25 kleine roeden groot, gelegen te Elsloo,
laatgoed.
Reingenoten: ter eenre weduwe Van den Bosch, ter andere zijde de
weduwe Dikmans, voorhoofd Reinier Sassen, ander hoofd de heer van
Elsloo.
Het perceel is belast met 7 stuiver cijns.
Prijs: 85 gulden, lijkoop en 5 stuiver godshelder.
Getuigen: Simon Joannes Caff en Joannes Caff.
Volgt de volmacht gegeven door Maria Lucia Willems aan haar
kinderen.

23/03/1791

105-106

Registratie verkoopakte, waarbij
Joanna Maria Frederix, weduwe Herman Louwaert,
verkoopt aan
Laurens Penders, gehuwd met Anna Gertruijd Hendrikx
38 en ¼ kleine roeden land, gelegen in de gevensdelle.
Reingenoten: ter eenre Laurens Penders, ter andere Marten Biesmans,
voorhoofd de vloetgraef, ander hoofd Gerard de Tiege.
Het perceel is tiendevrij en belast met 4,5 kop rogge uit een grotere last
van 10 vaten rogge ten behoeve van de heer van Elsloo.
Prijs: 40 stuiver per kleine roede voor een geheel van 76 gulden 5
stuiver + lijkoop en 3 stuiver godshelder.
De opbrengst van de verkoop dient ter betaling van 1/6 van haar
woonhuis, afkomende van haar wijlen broer Joannes Frederix en aan
haar verbleven als hoogste bieder op 20/01/1791 voor de som van 171
gulden.
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23/03/1791

106-107

Registratie verkoopakte, waarbij
Joanna Maria Fredrix, weduwe van Hermannus Lauwaert, en Jan
Janssen, gehuwd met Cornelia Frederix, en Henricus Smeets, gehuwd
met Ida Fredrix, en Jacob Sassen, gehuwd met Anna Catharina Fredrix,
en Thomas Haijen, gehuwd met Petronella Fredrix, allen inwoners van
Elsloo en erfgenamen van hun wijlen broer en schoonbroer Joannes
Fredrix, de vermelde erfgenamen zich ook sterk makende voor hun
afwezige zus Maria Elisabeth Fredrix,
verkopen aan
schepen M.P. Fredrix, gehuwd met Petronella Creften
75 kleine roeden bos, gelegen in het Gommerdal in het bos van de heer
van Elsloo.
Prijs: 25 stuiver per kleine roede of geheel van 93 gulden 15 stuiver + 5
stuiver godshelder.

23/03/1791

107-108

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 20/01/1791, waarbij
Jan Janssen, gehuwd met Cornelia Fredrix, en Henricus Smeets, gehuwd
met Ida Fredrix, en Thomas Haijen, gehuwd met Petronella Fredrix, en
Jacob Sassen, gehuwd met Anna Catharina Fredrix, allen inwoners van
Elsloo, voor henzelf alsook zich sterk makende voor hun afwezige zus
Maria Elisabeth Fredrix,
verkopen aan de hoogste bieder
hun zus Joanna Maria Fredrix, weduwe wijlen Hermannus Louwart
1/6 gedeelte huis en hof, circa 20 kleine roeden groot, gelegen aan de
koopster haar huisplaats.
Prijs: 171 gulden + 1 stuiver per gulden schrijfgeld. Hiervan wordt 1/6
afgetrokken (28 gulden 10 stuiver) voor haar eigen 1/6 erfdeel als
mede-erfgenaam.
Ter betaling heeft ze 38,5 kleine roeden land uit de goederen,
gedevolueerd aan haar minderjarige zoon, verkocht aan Laurens
Penders.

23/03/1791

109-110

Registratie verkoopakte, waarbij na publieke verkoop van 20/01/1791,
waarbij
Joanna Maria Fredrix, weduwe Hermannus Louwaert, en Jan Janssen,
gehuwd met Cornelia Fredrix, en Henricus Smeets, gehuwd met Ida
Fredrix, en Jacob Sassen, gehuwd met Anna Catharina Fredrix, en
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Thomas Haijen, gehuwd met Petronella Fredrix, allen inwoners van
Elsloo en erfgenamen van wijlen hun broer Joannes Fredrix, en zich
sterk makende voor hun afwezige zus Maria Elisabeth Fredrix
verkopen aan
Dirk Lenarts, weduwnaar van Maria Lucia Wouters
35,5 kleine roeden land gelegen op het mergelacker, laatgoed.
Reingenoten: ter eenre Joannes Bovens, ter andere Corstje Martens,
voorhoofd de Mergelackerweg.
Prijs: 74 stuiver per kleine roede + schrijfgeld. Totaal bedraagt 131
gulden 7 stuiver + 6 gulden 11 stuiver schrijfgeld + 5 stuiver godshelder.
Het perceel is enkel belast met de schat en de tiende.

23/03/1791

110

Registratie chirographaire gift van 09/03/1791, waarbij
Nicolas Antoine, graaf d’Arberg de Valengin et du Saint Empire,
kamerheer, raadsheer van Zijne Majesteit, grootbaljuw van het
graafschap Namen, grootmeester van de keukens van hunne koninklijke
hoogheden de gouverneurs-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden,
en luitenant-generaal in dienst van koning-keizer Leopold II, heer van
de Vrije Rijksbaronnie Elsloo en van andere plaatsen
schenkt 2 percelen, die door vonnis van de schepenbank van Elsloo
verkregen zijn van A. Kessenberg op 08/02/1791, aan
de Armen van Elsloo.
Beide percelen meten tezamen 70 kleine roeden.

24/03/1791

111-112

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op
10/03/1791 te Rekem, waarbij
Jacob Sassen, gehuwd met Anna Catharina Fredrix, inwoner van Elsloo
verkoopt aan
Joannes Lenssen, inwoner van Elsloo, vertegenwoordigd door zijn zoon
Louis Lenssen
52,5 kleine roeden land gelegen op de Mergelacker onder Elsloo.
Reingenoten: westwaarts Joannes Gerards, ter andere zijde Steven
Bovens en enkele anderen.
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Het perceel is jaarlijks met 1 oord cijns belast ten behoeve van de heer
van Elsloo.
Prijs: 72,5 gulden per kleine roede voor een totaal van 190 gulden 6
stuiver 1 oord, lijkoop en 5 stuiver godshelder.
Het perceel is enkel belast met de vermelde cijns, schat en tiende.
Getuigen: Mejuffr. M.E.F. Caenen en Nicolaes Godtfroij, beiden van
Rekem.

29/03/1791

112-114

Registratie onderhandse verkoopakte te Elsloo op 01/11/1788, waarbij
J.B. Gilissen de Meisenberg, gehuwd met Isabella Jose
verkocht heeft aan
Joannes Swinnen, gehuwd met Maria Sibilla Claessens, wonende te
Elsloo
90 kleine roeden op het mergelacker.
Reingenoten: ter eenre drossaard Limpens, ter andere zijde Steven
Bovens, een hoofd de veestraat, het andere hoofd Cristiaen Martens.
Prijs: 345 gulden 18 stuiver 2 oord Luiks, waarin de halve lijkoop is
inbegrepen (zijnde 2 gulden 10 stuiver).
Tot heden werd al 100 gulden betaald. De overige 245 gulden 18 stuiver
2 oord is te betalen binnen de 2 jaar, te weten op 01/11/1789 dient 145
gulden 18 stuiver 2 oord betaald te zijn. De laatste 100 gulden op
01/11/1790. De koper hoeft hiervoor geen intrest te betalen. Het land
zou gedisputeerd land zijn. Mocht er een gerechtelijk staartje komen
betreffende de eigendom van het perceel, dan betaalt de verkoper de
koper terug.
Volgen 2 betaalbevestigingen:
100 gulden ontvangen te Catsop op 29/11/1789.
145 gulden 18 stuiver 2 oord ontvangen te Sittard door J.G. Bongaarts,
postmeester, voor zijn neef J.B. Gilissen.

13/04/1791

114-116

Registratie donatie onder levenden, waarbij
Petronella Hagemans, weduwe van Joannes Van den Bosch, wonende
te Elsloo
schenkt aan
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Haar nicht Maria Gertruijd Cardouckx en aan haar echtgenoot Joannes
Paumen
1) helft van haar huis en hof te Elsloo
Reingenoten: een zijde drossaard De Limpens, ter andere Augustinus
Janssen, een hoofd de dorpstraat, het ander de beek.
2) helft van 130 kleine roeden land gelegen op het Campken.
Reingenoten: een hoofd de Catsopperstraat, het ander hoofd de
erfgenamen Guill. Hendrix, ter zijde naar Elsloo de weduwe Lendert
Lenders, naar Catsop drossaard De Limpens.
3) helft van 167 kleine roeden land op het mergelacker.
Reingenoten: naar Beek Joannes Bovens, ter andere verschillende
hoofdstukken.
De drie percelen zijn leengoederen en het octrooi is na rekwest
geleverd op 11/04/1791 voor het leenhof.
In ruil dient het echtpaar een eeuwigdurend jaargetijde te stichten voor
de schenkster in de kerk van Elsloo. Dit kost 50 gulden.
Dezelfde schenkster schenkt ook het volgende aan de andere kinderen
van haar schoonbroer Dirk Cardouck, te weten:
Joseph Cardouck, gehuwd met Ida Puggen, en Piter en Maria Cardouck,
beiden meerderjarig en ongehuwd.
4) haar deel in een weide van 86 kleine roeden gelegen te Beek op de
Atsteeg.
Reingenoten: een zijde Pieter Lenarts, andere zijde Albert Ceulers, een
hoofd de straat.
5) een morgen land gelegen te Elsloo, uit een groter geheel van 254
kleine roeden.
Reingenoten: ter eenre Coen Kerkhofs, ter andere Joannes Ghijsen en
anderen.
De schenkster zal haar leven lang genieten van de inkomsten op het
huis en de landerijen. Wanneer de schenkster sterft, zullen de vier
begunstigden elk ¼ bijdragen in de begrafeniskosten.
Universele erfgenaam voor al haar goederen die nog van haar zijn bij
haar dood, zijn de vier gemelde kinderen (Maria Gertruijd, Joseph, Piter
en Maria Cardouck) van haar schoonbroer Dirk Cardouck, die hij
verwekte met haar zus Christina Hagemans.
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04/05/1791

116-117

Registratie verkoopakte met obligatie, waarbij
Piter Dresen, gehuwd met Catharina Aerts, inwoner van Stein
verkoopt aan
Maria Catharina Smeets, ongehuwde meerderjarige dochter
Huis en weidewas, 50 kleine roeden groot, gelegen te Kleine Meers.
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen Michiel Clermonts, ter andere
Dirk Jansen, voorhoofd de straat, ander hoofd de Maas.
Het perceel is belast met 2 gulden erfpacht uit een grotere last van 4
gulden ten behoeve van de heer van Elsloo.
Prijs: 380 gulden.
180 gulden worden nu afgerekend. De overige 200 gulden worden als
obligatie aan 4% rente uitgezet. Het verkochte perceel wordt hierbij
gehypothekeerd.

05/05/1791

117-119

Registratie verkoopakte, waarbij
Cornelia Smeets, weduwe Urbanus Janssen, geassisteerd door
Augustinus Janssen en Matthijs Smeets, als aangestelde mombers van
haar minderjarige kinderen, volgens aanstelling van 22/02/1791
verkopen aan
dhr Van Hees, secretaris van Elsloo
75 kleine roeden land gelegen op de Heugden.
Reingenoten: ter eenre de Pater Predikheren, ter andere Cristiaen
Martens.
Het perceel is jaarlijks belast met een half vat rogge ten behoeve van de
Armen van Elsloo.
Prijs: 64 stuiver per kleine roede of gehele som met schrijfgeld van 1
stuiver per gulden van 252 gulden.
Aangehecht ongedateerd rekwest ten aanzien van de schepenen van
Elsloo, opgesteld door notaris J.L. Vermin, stellende dat
Cornelia Smeets haar echtgenoot 3 weken eerder overleden is en zij
met 5 minderjarige kinderen is achtergebleven, niet in staat zijnde om
in hun levensonderhoud te voorzien.
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Om de begrafeniskosten en de gemaakte kosten voor de ziekte van
haar wijlen man te dekken, is aan te raden om 3 grote en 15 kleine
roeden akkerland, gelegen op de heide, te mogen verkopen.
Reingenoten: ter eenre Cristiaen Martens, ter andere schepen Bovens.
Ook de pas aangestelde voogden zijn dit voorstel genegen, maar
toestemming van de schepenbank is tevens vereist.

07/05/1791

119-122

Registratie obligatie verleden voor notaris J.B. Caenen op 16/04/1791
te Rekem, waarbij
Piter Peerbooms, gehuwd met Mechtild Huijts, wonende te Catsop
200 gulden aan 5% rente leent van
de pastorij van Opgrimbie.
Het geld was vrijgekomen om ontleend te worden nadat Joannes
Groenen van Wezet als momber van de weeskinderen van wijlen
Matthijs Groenen dit bedrag terugbetaald had, uit een grotere obligatie
van 100 pattacons (= 400 gulden), van 2 jaargetijden gesticht door dhr.
Hodeige zaliger, in zijn leven prior in het Norbertinessenklooster te
Rekem. Een van die 2 jaargetijden was bedoeld voor een vriendin van
Hodeige en was te lezen in de kerk van Opgrimbie. Het andere
jaargetijde was voor dhr. Hodeige zelf, te lezen door de pastoor van
Rekem.
Borgstellingen:
1) 142 kleine roeden weide gelegen aan de Lindenberg onder Elsloo.
Reingenoten: ter eenre Peter Penders, ter andere de Lindenberg, voor
een hoofd de straat.
2) 12 kleine roeden coolhoff gelegen te Catsop.
Reingenoten: ter eenre Crist. Bovens, ter andere zijde Machiel
Clermonts, voor een hoofd Jan Bovens, ander hoofd Hendrik Cruger.
3) huis en hof gelegen te Catsop.
Reingenoten: ter eenre Martinus Biesmans, ter andere de weduwe
Pieter Nijsten.
4) 160,5 kleine roeden gelegen in het Catsopperveld aan de heuvel.
Reingenoten: ter sonnen opganck Joannes Maenen, ter andere Lendert
Penders, voor een hoofd dhr. De Limpens, het andere hoofd Joannes
Ghijsen.
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Dit perceel had de schuldenaar gekocht van Machiel Ghijsen,
weduwnaar van Petronella Bovens.
Getuigen: Leonardus Deckers, koster van Rekem, en Francis Eijmael.

17/05/1791

122-123

Registratie onderhandse verkoopakte van 25/04/1791, waarbij
Pieter Dreesen
verkoopt aan
Pieter Brouns, weduwnaar van Ida Muijres
een zeker stuk akkerland, gelegen te Elsloo boven den maesbampt,
genaamd het baentjen.
Reingenoten: aan de kant van de Maas Joannes Martens, ter andere
zijde de weduwe Dirk Smeets.
Het perceel is belast met de ordinaire schat en tiende en met 20 oorden
cijns, jaarlijks op de 3de kerstdag te betalen aan de heer van Elsloo.
Prijs: 3 gulden 8 stuiver per kleine roede + 4 stuiver godshelder +
lijkoop.

17/05/1791

123-126

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op
17/04/1791 te Rekem, waarbij
Cornelia Heijnen, weduwe Piter Nijsten [de moeder voor het
vruchtgebruik en de kinderen voor de naakte eigendom], en Joannes
Nijsten, haar zoon, zich ook sterk makende voor zijn meerderjarige
zussen Maria Catharina, Maria Christina en Maria Nijsten, (de eerste 2
zussen wonende te Maastricht), en Christiaen Nijsten en Hendrik
Nijsten als mombers door het gerecht van Elsloo aangesteld over de 2
minderjarige kinderen Henricus en Martinus Nijsten, allen inwoners van
Catsop
verkopen aan
Martinus Biesmans, inwoner van Catsop, gehuwd met Maria Johanna
Ghijsen
1,5 morgen of 150 kleine roeden weide gelegen te Catsop.
Reingenoten: ter eenre de weduwe Lendert Lenders, ter andere Lamb.
Lenssen.
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Prijs: 83 stuiver per kleine roede boven de erflasten, keur en 7 stuiver
cijns ten behoeve van de heer van Elsloo. Gehele som van 622 gulden +
lijkoop + 5 stuiver godshelder.
Er is korting op de totale prijs, omdat de koper een obligatie van 100
pattacons ten laste van de inboedel van de weduwe overneemt. Die
obligatie is ten behoeve van Paulus Nelissen, burger van Maastricht.
De koper belooft onder hypotheek van persoon en goederen die
obligatie binnen de 3 maanden terug te betalen aan Paulus Nelissen.
Het overige geld wordt aan de verkopers betaald.
Getuigen: Mejuffr. M.E.F. Caenen en Anth. Lud. Gregor.
Aangehecht de notariële volmacht de dato 23/04/1791, verleden voor
notaris J.F. Habets te Maastricht van de 2 zussen die in Maastricht
wonen, waarbij
Maria Catharina Niesten (Nijsten) en Maria Christina Nijsten, beiden
meerderjarige dochters, geboren te Catsop, nu wonende te Maastricht
als dienstmeiden bij juffr. de weduwe Hopmans en bij de heer overste
De Quaije, geven volmacht aan hun moeder Cornelia Hendrix, weduwe
van Pieter Niesten, en aan hun broer en zus om landerijen te verkopen
om de last van 400 gulden te redimeren.

25/05/1791

126-127

Registratie chirographaire verkoopakte met obligatie van 26/04/1774
te Sittard, op verzoek van Lambert Lenssen namens zijn schoonmoeder
de weduwe Jan Bours, waarbij
de weduwe Goswijnus Geurts, wonende in deze voorstad, geassisteerd
met haar zoon Gerardus Mathis Geurts, ongehuwd, alsook Johannes
Geurts als momber van dezelfde G.M. Geurts
verkopen aan
Joana Elisabetha Geurts, weduwe van Joannes Bours
60 kleine roeden akkerland, laatgoed, gelegen te Elsloo.
Reingenoten: ter eenre Joannes Jongen, ter andere zijde verscheidene
hoofdstukken, voor een hoofd de Lindenberger straet.
Prijs: 30 pattacons. 25 pattacons worden ineens betaald. De overge 5
pattacons worden tegen intrest als obligatie omgezet.

25/07/1791

127-128

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.L. Vermin op
24/07/1791 te Maastricht, waarbij
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Henricus Geurts, als gevolmachtigde van zijn nicht Lucia Geurds,
geboren te Elsloo, meerderjarige jonge dochter, nu wonende als
dienstmeid te Maastricht
verkoopt aan
Servaes Bovens, gehuwd met Elisabeth Linssen, wonende te Catsop
0,5 morgen akkerland, laatgoed, gelegen te Elsloo aan het
vandelwegsken.
Reingenoten: ter eenre de weduwe Kerkhofs, ter andere zijde
differente hoofdstukken, voorhoofd de koper.
Prijs: 90 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Het totaal (zonder lijkoop en godshelder) bedraagt 225 gulden.
Het perceel is enkel belast met de ordinaire lasten en 1 oord cijns.
Getuigen: Simon Joannes Caff en Joannes Caff.

06/09/1791

129

Registratie verkoopakte, waarbij
Gerard Beckers, gehuwd met Maria Catharina Bovens
verkoopt aan
Hendrik Pieters, gehuwd met Anna van Mulken
84 kleine roeden akkerland met aangelegen groeze, gelegen te Kleine
Meers.
Reingenoten: ter eenre Jaspar Bours, ter andere zijde de dijk, voor een
hoofd de dijk, ander hoofd de gemeente.
Prijs: 70 stuiver per kleine roede en een bij ter waarde van 6 gulden,
lijkoop en 5 stuiver godshelder. Totaal bedraagt 294 gulden + lijkoop en
bij.
Nu wordt 141 gulden betaald. De overige 153 gulden en de lijkoop
dienen betaald te worden voor aanstaande Allerheiligen. Er is geen
intrest voorzien.
Het perceel is gehypothekeerd met 800 gulden kapitaal en is belast met
de schat en de tiende. De verkoper zal voor Allerheiligen de 800 gulden
last aan de geldschieter terugbetalen.
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06/01/1792

130-131

Registratie obligatie door notaris D. Hupkens op vraag van de kinderen
van wijlen Pieter Welters, en verleden voor notaris D.H. Hupkens op
09/06/1746 te Maastricht, waarbij
Franciscus Martens, inwoner van Catsop, gehuwd met Maria Catharina
Hendrix
100 gulden aan 5% rente leent van
Aret Heijligers, burger en inwoner van Maastricht
Borgstellingen:
1) 133 kleine roeden weide gelegen te Elsloo op de Catsopperstraet.
Reingenoten: naar Elsloo Elisabeth Bours, naar Catsop Machiel Huberti,
voorhoofd de Catsopperstraat.
2) 80 kleine roeden akkerland gelegen op den heuvel.
Reingenoten: naar Beek Johannes Fredrix, naar Elsloo de erfgenamen
van wijlen juffr. Oorsfelt.
Getuigen: Willem Reggers en Lambertus Hameleers.

18/01/1792

131-132

Registratie verkoopakte, waarbij
Dirk Lenarts, weduwnaar van Maria Lucia Wouters, inwoner van Catsop
verkoopt aan
Nelis Weijts, gehuwd met Maria Anna Lenders, inwoner van Elsloo
35,5 kleine roeden land gelegen op het mergelacker, laatgoed.
Reingenoten: ter eenre Joannes Bovens, ter andere Corstje Martens,
voorhoofd de Mergelackerweg.
De verkoper had het perceel als weduwnaar ingekocht op 23/03/1791
van de erfgenamen van Joannes Fredrix.
Prijs: 77 stuiver 3 oord per kleine roede + 30 stuiver voor verdronken
lijkoop + 5 stuiver godshelder. Het totaal bedraagt 137 gulden 19
stuiver 3 oord.
Het perceel kan nog door de erfgenamen van Joannes Fredrix
vernaderd worden tot 24/03/1792. Mocht dat gebeuren, zal de
verkoper de koper schadeloos stellen.
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21/02/1792

132-134

Registratie obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 10/02/1792
te Maastricht, waarbij
Martin Bovens, meerderjarige jongman, inwoner van Elsloo
150 gulden aan 5% rente leent van
het Sepulchrijnenklooster te Maastricht
Borgstellingen:
1) 106 kleine roeden land gelegen op den hoekel te Elsloo.
Reingenoten: ter eenre Steven Bovens, ter andere de weduwe Piter
Hendrikx, voor een hoofd de heer van Elsloo, ander hoofd Willem
Berkelers.
2) 59 kleine roeden land uit een groter perceel van 153 kleine roeden te
Elsloo in het armborsterveld.
Reingenoten: ter eenre de weduwe Jacob Kreften, ter andere Maria
Anna Bovens, voor een hoofd de heer van Elsloo, ander hoofd de straat.
Beide percelen komen uit de ouderlijke nalatenschap en zijn aan hem
verbleven onder kavel A bij akte van partagie van 04/11/1790 voor
gezworen landmeter Thomas Jaspar.
Getuigen: A.C. Reuleaux en M.S. Heijligers.

13/03/1792

134-135

Registratie onderhandse vernadering van 02/03/1792, waarbij
Geurdt de Voe10, gehuwd met Christina Schruers, voor en in naam van
Joannes Martens, gehuwd met Neleken van Mulcken
verklaart vernaderd te hebben van
Maria Mathis, weduwe Machiel Hermans, wonende in de Maasbamt
51 kleine roeden akkerland in de kouck onder Elsloo, uitschietende op
de Luijker driesch.
Reingenoten: ter eenre zijde Joannes Martens, andere zijde Gerardus
Schruers.
Het perceel was eerder verkocht door de erfgenamen van Wilhelmus
Dreesen, wonende in de Maasbamt, voor een som van 173 gulden 8
stuiver + lijkoop en godshelder t.w.v. 8 gulden 18 stuiver +
gichtgelderen van Peter Brouns aan 4 gulden 10 stuiver + 36 stuiver
akkerloon of een totaal van 188 gulden 12 stuiver.

10

In de marge staat Geurd de Voije.
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Naschrift dat Hermanus Hermans betaald is geworden door Geurd de
Voe.
Getuigen: Wilm van Mulken, Hendrik Driesen en Gerardus Schruers.

11/04/1792

135-138

Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 31/03/1792 te
Maastricht, waarbij
Gerardus Beckers, inwoner van Elsloo, gehuwd met Maria Catharina
Bovens
500 gulden aan 5% rente leent van
Lambertus Josephus Hermans, burger en koopman te Maastricht,
gehuwd met Antonetta Scheepers
Het geld dient samen met eigen geld om een obligatie van 800 gulden
terug te betalen aan Magdalena Teissier, burger van Maastricht,
overgegaan op 04/04/1787.
Borgstellingen:
De volgende percelen te Elsloo, voortkomende uit zijn schoonouderlijke
goederen, hem namen zijn echtgenote toegevallen bij akte van partagie
voor gezworen landmeter F. Frissen op 02/08/1780.
1) woonhuis met moeshof, gelegen aan de kerk van Elsloo, 30 kleine
roeden groot.
Reingenoten: ter eenre de kerkweg, ter andere schepen Fredrix.
2) 160 kleine roeden land gelegen in het armborsterveld.
Reingenoten: ter eenre Elisabeth Janssen, ter andere Joannes Geurds.
3) 73,5 kleine roeden land gelegen in het Elsloerveld, genaamd op den
Steijn.
Reingenoten: ter eenre Lendert Penders, ter andere zijde Mach. Bours.
4) 50 kleine roeden land gelegen aan de Joodestraet.
Reingenoten: een hoofd de Joodestraet, ander hoofd de veldweg.
5) 71,5 kleine roeden land gelegen op mergelacker achter de gebrande
weijde.
Reingenoten: ter eenre Piter Hendrikx, ter andere de hoofsweijde.
6) 74 kleine roeden weide gelegen aan de Linde.
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Reingenoten: ter eenre Joannes Geurts, ter andere Hendrik Hendrikx.
7) 72,5 kleine roeden land gelegen aan den kreupel.
Reingenoten: ter eenre Steven Bovens, ter andere den kreupel.
Getuigen: J.G.J. Paulissen, schout van ’s-Gravenvoeren en M.A. Habets.

25/04/1792

138-140

Registratie chirographaire verkoopakte na publieke verkoop van
18/01/1792 en latere betaling, waarbij
Nicolaus Bouten, scholtis te Maaseik, en zijn zus M.C.G. Bouten
laten verkopen aan de hoogste bieder
schepen M.P. Fredrix
Perceel nr. 4:
100 kleine roeden op het Boursveldjen.
Reingenoten: naar Terhagen perceel nr. 3, naar Geulle perceel nr. 5,
een hoofd de straat, het ander hoofd Zijne Excellentie Bosch.
De prijs was ingesteld op 60 stuiver per kleine roede en het hoogste
bod was 65 stuiver per kleine roede.
Schepen M.P. Fredrix betaalt op 04/03/1792 325 gulden + lijkoop,
schrijfgeld en godshelder.
Aangehecht de volmacht:
Volmacht verleden voor notaris J. Leenders te Maaseik op 02/01/1792,
waarbij Nicolaus Bouten en zijn zus Maria Catharina Gertruijdis Bouten
volmacht geven aan
dhr. Van Hees, licentiaat der beide rechten, paijemeester van
Maastricht en secretaris van Elsloo
om publiek te laten verkopen
een kamp, genaamd Janmans Camp, 38 grote en 4 kleine roeden groot,
gelegen te Catsop onder Elsloo op het Boursveldjen.
Reingenoten: naar de zijde van Terhagen de weduwe Jan Booden, naar
terhagen Corst Janssen, ter andere zijde het Broek, ten vierden de
Boschstraet in winninge bij Corst Boven in halfpacht dit jaar te
aanvaarden in de Stoppelen.
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Getuigen: Godefridus Gijbels, burger van Maastricht, en Anna Maria
Loosen.

02/05/1792

140-141

Registratie ratificatie verkoopakte van 1789, waarbij
Thomas Haijen, gehuwd met Petronella Fredrix, en Henricus Smeets,
gehuwd met Ida Fredrix, en Joannes Janssen, gehuwd met Cornelia
Fredrix, voor henzelf alsook voor hun andere zus en schoonbroers
de verkoop goedkeuren van
78 kleine roeden land gelegen in de gevensdelle.
Reingenoten: ter eenre Hendrik Janssen, ter andere zijde Franc.
Renkens.
De verkoop vond plaats in 1789 door de overleden broer en zwager
Joannes Fredrix ten behoeve van Otto Lenarts en Servaes Bovens, als
mombers van de minderjarige kinderen van wijlen Joannes Dreesens.
Prijs: 240 gulden 16 stuiver.

10/05/1792

141-143

Registratie extract proclamatie na publieke verkoop van de goederen
van wijlen Jan Dreesen de dato 14/12/1786 die nu gegicht worden na
declaratie, waarbij
de volgende goederen onder andere verkocht werden:
Perceel 9:
82 kleine roeden onder den heuvel aan den Quaden hondt.
Reingenoten: ter eenre Joseph Caris, ter andere zijde Otto Lenders.
De prijs was ingesteld op 40 gulden per grote roede en verbleven aan
de weduwe Hendrik Lenders aan 80 gulden per grote roede.
Perceel 12:
133 kleine roeden land gelegen op den heuvel onder Elsloo.
Reingenoten: ter eenre Lendert Penders, ter andere de erfgenamen
Piter Bovens.
De prijs was ingesteld op 45 gulden per grote roede en verbleven aan
de weduwe Hendrik Lenders aan 63 gulden per grote roede.
De verkoop voor een totaal van 749 gulden 19 stuiver werden betaald
aan curator Vermin op 23/02/1790.
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Declaratie en gicht:
Theodorus Lenders verklaart dat de bovenstaande verkoop betaald is
geworden met het geld van de 3 minderjarige kinderen van Hendrik
Lenders en vraagt dat die percelen voor hen gegicht worden.
Daarnaast verklaart hij ook dat hij te decharge van diezelfde kinderen
op 16/04/1791 een obligatie van 400 gulden aan 4% rente terugbetaald
heeft aan de weduwe Johan Rouffaer, alsook nog 100 gulden uit een
grotere obligatie van 300 gulden die ten laste11 stonden van Joannes en
Franciscus van Mulken.
Mocht het koppel Theodorus Lenders – Barbara van Mulken geen
kinderen verwekken, schenkt de echtgenote 500 gulden (400+100
gulden terugbetalingen) aan de kinderen.12

11/05/1792

143-145

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Gudi op
30/03/1792 te Maastricht, waarbij
Gerardus Bekkers, gehuwd met Maria Catharina Bovens, inwoner van
Elsloo
verkoopt aan
Dirk Janssen, gehuwd met Anna Maria Daemen, en zijn broer en zus
Pieter en Cornelia Janssen, beide minderjarige kinderen van wijlen Piter
Janssen en Maria Elisabeth Beckers, allen wonende te Elsloo, de
minderjarigen vertegenwoordigd door de mombers, de voornoemde
Dirk Janssen en Joannes Tossaint
1) huis, schuur en stallingen met mesthof, moeshof en weide, 109
kleine roeden groot, gelegen te Kleine Meers onder Elsloo.
Het perceel is jaarlijks belast met 3,5 oord cijns ten behoeve van de
heer van Stein.
Reingenoten: ter eenre de weduwe Willem van Mulken, een hoofd de
wederdeling, ander hoofd Piter Pieters.
2) 9 kleine roeden beempt te Elsloo op de Batten.
Reingenoten: ter eenre Marten Martens, ter andere zijde de weduwe
Joannes Van den Bosch.
Prijs: 500 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder.

11

Vermoedelijk eerder ten behoeve van beiden en tot last van de kinderen Lenders.
De kinderen krijgen geen extra geld, maar hoeven het voorgeschoten bedrag niet aan het koppel terug te
betalen.
12
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De verkochte goederen zijn nog gehypothekeerd met een obligatie van
800 gulden en met een van 150 gulden, dewelke de verkoper vandaag
zal terugbetalen. Voorwaarde is ook dat de verkoper zijn halfzus, Maria
Catharina Smeets, het huis nog mag bewonen tot aanstaande mei
zonder enige huur hiervoor te moeten betalen.
Getuigen: J.G.J. Paulissen en Mevr. W.H. Vliekx.

11/05/1792

145

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 03/03/1791, waarbij
Maria Penders, weduwe van Cristiaan Willems, geassisteerd door
Hubert Houben en Matthijs Penders, mombers van haar minderjarige
kinderen, aangesteld sinds 22/02/1791
verkoopt aan
Matteuwis Gilissen, inwoner van Elsloo
40 kleine roeden land gelegen op het Boursveldje. Het perceel is belast
met een keur.
Reingenoten: ter eenre Joannes Bovens, ter andere Thijs Penders.
Prijs: 66 stuiver per kleine roede of totaal van 132 gulden + 6 gulden 12
stuiver schrijfgeld + 5 stuiver godshelder.

24/05/1792

146

Registratie verkoopakte, waarbij
Piter Schruers, weduwnaar van Maria Paumen, en Joannes Biesmans,
gehuwd met Maria Catharina Schruers, en Anna gertruijd Schruers
verkopen aan
Joannes Lenssen, weduwnaar van Petronella Peerebooms
Schuur gelegen aan de kaecke, circa 3 kleine roeden groot.
Reingenoten: ter eenre Joannes Lenssen, ter andere Willem Ghijsen.
Prijs: 23 rijksdaalders of 92 gulden + lijkoop + 2 stuiver godshelder.

19/07/1792

147-149

Registratie verkoopakte en betaling na publieke verkoop van
18/01/1792 te Elsloo, waarbij
Nicolaus Bouten, schout te Maaseik, en diens zus M.C.G. Bouten
verkopen
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Perceel nr. 2:
100 kleine roeden gelegen op het Boursveldje.
Reingenoten: naar Terhagen het verkocht stuk, naar Geulle perceel nr.
3, voorhoofd de zoom van het bos, ander hoofd de Bourstraet.
De prijs was ingesteld op 65 stuiver per kleine roede en is verbleven aan
schepen M.P. Fredrix namens en voor de weduwe Jacob Kreften voor
66 stuiver per kleine roede.
Perceel nr. 3:
100 kleine roeden met dezelfde reingenoten.
De prijs was ingesteld op 60 stuiver per kleine roede en is verbleven aan
schepen M.P. Fredrix namens en voor de weduwe Jacob Kreften voor
66 stuiver per kleine roede.
Kwitantie:
Secretaris van de schepenbank van Elsloo, J.L. Van Hees bevestigt 160
gulden + schrijfgeld, lijkoop en godshelder te hebben ontvangen van
Piter Bovens namens de weduwe Jacob Creften, de dato 04/03/1792.
Aangehecht dezelfde volmacht als eerder ter verkoop van het Janmans
Camp.

10/07/1792

149-151

Registratie contractus vitalitus, verleden voor de Sittardse notaris
Petrus Lintjens op 17/04/1792 te Elsloo, tussen
de 80-jarige oud zijnde dochter (=ongehuwd) Maria Vranken [partij 1]
en jonge dochter Joanna Vranken en haar broer Augustinus Vranken
[partij 2], allen inwoners van Elsloo.
Maria draagt over aan partij 2 haar huis en aanhorigheden, gelegen tot
Elsloer Meersch met een zijde naast de weduwe Arnold Lucas en ter
andere zijde naast de weduwe Matthis van Mulken, en ook alle
eigendommen die ze bij haar dood nog zal hebben.
In ruil voorzien Joanna en Augustinus Vranken [partij 2] tot Maria’s
sterfdag in haar levensonderhoud met kost, drank, linnen en wol, in
ziekte en gezondheid en bezorgen ze haar een behoorlijke begrafenis
bij overlijden.
Het contract werd opgesteld ten huize van Maria Vranken te Meersch.
Getuigen: Matthias van Mulken en Theodorus Smeets, beiden inwoners
van Elsloo.
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16/07/1792

151

Registratie verkoopakte, waarbij
Joannes Biesmans, gehuwd met Maria Catharina Schruers, inwoner van
Elsloo
verkoopt aan
Henricus Nijsten, gehuwd met Maria Joanna Bours
39 kleine roeden onbezaaid akkerland gelegen op het mergelacker.
Reingenoten: ter eenre Cornelis Cruger, ter andere Anna Gertruijd
Schruers, voorhoofd Stevens Bovens, ter andere Jan Janssen.
Prijs: 70 stuiver per kleine roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder. De
gehele som bedraagt 139 gulden 18 stuiver 1 oord.
Het perceel is enkel belast met de schat en de tiende.

16/07/1792

152-153

Registratie belening, waarbij
Wilhelmus Hendrix, meerderjarige jongman, wonende te Catsop
In belening uitgeeft aan
Hendrik Lenders, gehuwd met Joanna Maria Janssen
46 kleine roeden land gelegen op het Rhoot.
Reingenoten: ter eenre Hendrik Janssen, ter andere Dirk Lenarts,
voorhoofd de straat, het ander hoofd Matthijs Ghijsen.
Het perceel was Wilhelmus Hendrix toegevallen uit zijn ouderlijke
nalatenschap bij akte van partagie onder kavel A, per akte van
28/02/1776 voor gezworen landmeter F. Frissen.
Bepalingen belening:
1) belening heeft aanvang genomen voorbije half maart en zal 6 jaar
duren en wordt per 6 jaar verlengd indien Hendrix de beleenpenningen
niet terugbetaalt
2) beleningspenningen bedragen 130 gulden. Die zijn aan Hendrix
betaald.
3) Het perceel is al met koren bezaaid. Na 6 jaar bij terugbetaling van de
beleenpenningen, moet het land bij teruggave opnieuw met koren
bezaaid zijn.
Het perceel is enkel belast met de schat en tiende.
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Ter verzekering hiervan compareerde ook Matthijs Hendrix, gehuwd
met Maria Catharina Mulkens, die hetzelfde beweert en zich mee borg
stelt.

28/08/1792

153-156

Registratie extract gichtregister Elsloo met ingebedde chirographaire
redemptie van 03/04/1745, op verzoek van Joannes Bovens voor
zichzelf als voor de erfgenamen Piter Bovens.
Joannes Franciscus van Bemberg, in naam van Joannes Essers,
praeceptor der gereformeerde Latijnse scholen en burger te
Maastricht, laat eerste de volgende notariële akte registreren, verleden
voor notaris Leonard Thielen op 03/04/1745 te Maastricht, waarbij
Piter Bovens, gehuwd met Elisabeth Leunens, en Geurt Bovens,
gehuwd met Petronella Bours, respectievelijk broers en inwoners van
Elsloo
1.000 gulden aan 4% rente geleend hebben van
Joannes Essers, praeceptor van de gereformeerde Latijnse scholen en
burger van Maastricht, gehuwd met Johanna Cristina Corstius.
Borgstellingen:
1) huis, hof en weide gelegen te Terhagen, 1 bunder of 400 kleine
roeden groot.
Reingenoten: ter eenre Leonard Deurlinx, ter andere Hendrik Nijsten.
2) 275 kleine roeden gelegen aan het Eijksken.
Reingenoten: Herman Hoogheijn, ter andere Lendert Pijpers.
3) 235 kleine roeden land gelegen in hetzelfde veld.
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen Hend. Boijen, ter andere Willem
Beij, uitschietende op de erven van Geurt Lenarts.
4) 235 kleine roeden akkerland gelegen in het armborsterveld.
Reingenoten: de heer van Elsloo, graaf van Arberg, ter andere Marten
Gilissen, uitschietende op de Maestrichter weg.
5) 177 kleine roeden land gelegen onder den heuvel.
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen Lendert Lenders, ter andere de
weduwe Dirk Lenarts.
Bovenstaande borgstellingen zijn van Piter Bovens. De volgende
borgstellingen zijn van zijn broer Geurt Bovens.
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6) 221 kleine roeden weide gelegen te Catsop.
Reingenoten: de weduwe Augustinus Bours, ter andere Willem Beij.
7) een morgen of 100 kleine roeden land op het mergelacker.
Reingenoten: ter eenre Jan Penders, ter andere Hendrik Hendrikx.
8) 80 kleine roeden land gelegen in hetzelfde veld.
Reingenoten: Piter Bovens, de wederdeling, ter andere zijde Jan
Strijckers.
9) 1 morgen of 100 kleine roeden land gelegen op de Haelstraet boven
Catsop.
Reingenoten: Jan Ghijsen, ter andere de weduwe of erfgenamen
Martens Broorens.
10) 80 kleine roeden akkerland gelegen op de houkuijl.
Reingenoten: Zijn Excellentie landen, ter andere Pieter Bovens.
Getuigen: Balthasar Frederick Huberti, licentiaat der beide rechten en
syndicus van de Hoge Duitse Orde, en Joannes Franciscus van Bemberg.
Volgt de redemptie van de obligatie.
F.C. Essers verklaart namens zijn moeder C. Corstius, weduwe van Jan
Essers, bij leven preceptor der gereformeerde Latijnse scholen te
Maastricht, van de erfgenamen van Pieter en Geurt Bovens 1.000
gulden te hebben ontvangen, tezamen met de verlopen rente.
Afgetekend te Maastricht op 18/07/1789.

28/08/1792

156

Registratie chirographaire redemptie van 13/10/1791, waarbij
Cristiaen Bovens 800 gulden terugbetaalt, dewelke zijn vader Joannes
Bovens geleend had van de pastoor en kerkmeesters van Wijck,
volgens akte de dato 12/02/1774 voor notaris A.M. Gudi en op
24/02/1774 gegicht te Elsloo.
Nu zijn de gehypothekeerde goederen opnieuw los en vrij. Afgetekend
door de rentmeesters van Sint-Marten tot Wijck.

02/10/1792

157-158

Registratie obligatie, waarbij
Joannes Tossaint, inwoner van Elsloo, gehuwd met Barbara Janssen, als
momber van de minderjarige Piter Janssen en Anna Maria Janssen,
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alsook als gevolmachtigde van Dirk Janssen, wonende te Kleine Meers
en gehuwd met Anna Maria Daemen
150 gulden aan 5% rente leent [ten behoeve van Anna Maria Janssen]
175 gulden aan 5% rente leent [ten behoeve van Piter Janssen]
175 gulden aan 5% rente leent [ten behoeve van Dirk Janssen]
Het geld wordt geleend van de gemeente van Elsloo en wordt
uitbetaald door de huidige schatheffer Piter Bovens in het bijzijn van
Vaes Bovens en Joannes Bours, de huidige borgemeesters van Elsloo.
De jaarlijkse rente is te betalen op 29 maart, omdat het geld uitbetaald
werd op 29/03/1792.
Borgstellingen:
Alle goederen die hem zijn toegevallen bij de verdeling van de
ouderlijke goederen, opgemaakt door gezworen landmeter Thomas
Jaspar op 21/04/1792.

03/10/1792

158-159

Registratie verkoopakte verleden voor notaris W. Keelhoff op
07/09/1792 te Neerharen, waarbij
Pieter Perebooms, wonende te Elsloo, gehuwd met Mechtildis Huijts
verkoopt aan
Joannes Bours, wonende te Elsloo, gehuwd met Elisabeth Janssen
63 kleine roeden akkerland gelegen in de gevensdelle te Elsloo.
Reingenoten: een zijde Dirk Renkens, andere zijde Martinus Biesmans,
een hoofd Lendert Lenders, ander hoofd de heer van Elsloo.
Het perceel was voorheen in belening bij Cornelis Vranken en nadien
opnieuw in het bezit van de verkoper na terugbetaling van de
beleenpenningen, volgens akte voor notaris J.J. Simons op 01/04/1792.
Het perceel is enkel nog belast met een obligatie van 100 gulden ten
behoeve van het Bonnefantenklooster te Maastricht met een jaarlijkse
rentevervaldag op 1 oktober, en ook belast met 2 oord cijns.
Prijs: 4 gulden 5 stuiver per kleine roede + 5 stuiver godshelder +
lijkoop, nl. 5% van de verkooppenningen, door beide partijen gedeeld.
Het totaal bedraagt 267 gulden 15 stuiver. Hiervan wordt 100 gulden
afgetrokken met betrekking tot de obligatie die op het perceel rust.
De verkoper is gehouden de achterstallige intresten op de obligatie van
100 gulden tot 01/08/1792 aan de Bonnefanten te betalen.
Getuigen: juffr. J.A. De Sarolea en Maria Emons.
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02/12/1792

159-160

Registratie chirographaire verkoopakte van 30/10/1792, opgemaakt op
de Halle in het huis van de verkoper, waarbij
Joannes Geurts, wonende op de Hall in de baronnie Boorsem, gehuwd
met Petronella Aelberts
verkopen aan
Matthijs Pepels, weduwnaar, wonende te Stein
53 kleine roeden akkerland gelegen te Elsloo.
Reingenoten: een zijde Joannes Bovens, andere zijde de koper,
uitschietende op de heide.
Prijs: 86 stuiver per kleine roede, lijkoop 1 stuiver per betaalde gulden
en 5 stuiver godshelder.

16/01/1793

160-161

Registratie chirographaire verkoopakte van 15/01/1793, waarbij
Michgal Aerts, in 1ste huwelijk met Margreta Lemmens, wonende te
Catsop
verkopen aan
Matthijs Smiets (Smeets), gehuwd met Anna Cruegers, wonende te
Catsop
53 en ¼ kleine roeden weide en koolhof gelegen te Catsop onder Elsloo.
Reingenoten: boven Hendr. Cruegers, ter andere zijde Piter Nijsten,
voor een hoofd Gerardus Lemmens, ander hoofd het veld.
Prijs: 55 stuiver per kleine roede + 5 stuiver godshelder + lijkoop. Het
totaal bedraagt 146 gulden 8 stuiver 3 oord.
Getuigen: Micgiel Op den Camp en Mattis Gossen.

04/05/1793

161-163

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Johannes Pieter Rooth
op 21/04/1793 te Beek, waarbij
Martinus Bovens, gehuwd met Maria Gertruijd Wanten, wonende te
Catsop
verkoopt aan
Nicolas Bovens, meerderjarige jongman, wonende te Catsop
66

59 kleine roeden gelegen te Elsloo met de daarop staande schaar.
Reingenoten: een zijde Jacob Creften, de andere zijde de wederdeling,
een hoofd de graaf van Elsloo.
Prijs: 70 stuiver per kleine roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder. Het
totaal bedraagt 206 gulden 10 stuiver.
Nog een 2de verkoop met dezelfde koper, waarbij
Johannes Bovens, meerderjarige jongman, wonende te Catsop
verkoopt aan
zijn broer Nicolaes Bovens, meerderjarige jongman, wonende te Catsop
23 kleine roeden land gelegen in het armborsterveld onder Elsloo.
Reingenoten: een zijde Matthijs Martens, andere zijde de koper, een
hoofd de graaf van Elsloo, andere zijde de straat.
Prijs: 70 stuiver per kleine roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder.
De percelen zijn enkel belast met de schat en de tiende en 1 oord cijns
ten behoeve van de heer van Elsloo.
Getuigen: juffr. C.H. Rooth, geboren Nijssen, en Adam Haanen, beiden
inwoners van Beek.

15/05/1793

163-164

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.F. Habets op
05/05/1793 te Maastricht, waarbij
De broers Josephus en Petrus Karduckx, inwoners van Beek, voor
henzelf alsook voor hun zus Maria Karduckx, meerderjarige dochter en
inwoonster van Elsloo
verkopen aan
hun schoonbroer Joannes Paumen, inwoner van Elsloo, gehuwd met
Maria Gertrudis Carduckx
66 kleine roeden land gelegen voor de helft onder de baronnie Elsloo
en voor de andere helft onder de hoofdbank van Beek.
Reingenoten: ter eenre en een hoofd dhr. Stass, ter andere zijde
Johannes Ghijsen.
Prijs: 264 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder.
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Getuigen: J.L. Van Hees, licentiaat der beide rechten, paijemeester van
Maastricht, en Maria Jorissen.

15/05/1793

164-166

Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 05/05/1793 te
Maastricht, waarbij
Joannes Paumen, inwoner van Elsloo, gehuwd met Maria Gertrudis
Karduckx
260 gulden aan 5% rente leent van
J.L. Van Hees, licentiaat der beide rechten en paijemeester van
Maastricht, namens zijn minderjarige zoon Carolus Alexander van Hees
Het geld diende samen met eigen geld ter betaling van de koopprijs van
een stuk land van 66 kleine roeden gelegen voor de helft onder Elsloo
en de helft onder Beek (zie vorige gicht).
Reingenoten: ter eenre dhr. Stass, ter andere Joannes Ghijsen, een
hoofd dezelfde heer Stass.
Dit perceel had de opnemer onlangs gekocht van de broers Josephus en
Petrus Karduckx voor 264 gulden (zie vorige gicht).
Borgstellingen:
1) het ingekochte en hierboven reeds beschreven perceel.
De volgende percelen te Elsloo, de opnemer gedoneerd door zijn tante
Petronella Hagemans, weduwe van Joannes Van den Bosch, welke
donatie gegicht werd te Elsloo op 13/04/1791.
2) de helft van een huis gelegen op de dorpstraet.
Reingenoten: ter eenre drossaard De Limpens, ter andere zijde
Augustinus Janssen.
3) de helft van een perceel van 130 kleine roeden gelegen op het
Campken.
Reingenoten: ter eenre de Catsopperstraet, ter andere de erfgenamen
Guill. Hendrikx.
4) helft van 167 kleine roeden land op het mergelacker.
Reingenoten: ter eenre Joannes Bovens, ter andere differente
hofdstukken.
De laatste twee vermelde percelen zijn leengoed.
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Getuigen: Josephus en Petrus Karduckx, gebroeders, en zwager van de
opnemer.

09/07/1793

166-167

Registratie verkoopakte verleden voor gezworen landmeter Wilhelmus
Muires op 19/05/1787 en op verzoek van Peter Bours als erfgenaam
van wijlen Jaspar Bours, daarna gegicht te Stein op 05/05/1790, waarbij
Matthijs Bours, in 1ste huwelijk met Regina Murus
verkoopt aan
zijn broer Jaspar Bours, gehuwd met Cornelia Janssen
2 percelen, nl. :
1) 57 kleine roeden land gelegen onder Stein aan de veldschuer.
Reingenoten: oost de weduwe Willem van Mulken en enkele anderen,
ter andere zijde de koper.
2) 19,5 kleine roeden groeske te Kleine Meers op de zogenaamde op de
Batten onder Elsloo
Reingenoten: boven Peter Beckers, ter andere zijde Hermanus Bours.
Prijs 1ste perceel: 4 gulden per kleine roede
Prijs 2de perceel: 30 stuiver per kleine roede
+ 5 stuiver godshelder + lijkoop.
Totaal bedraagt 257 gulden 5 stuiver.
Getuigen: Joseph en Hermanus van Mulken.

21/09/1793

168

Registratie inbezitname, waarbij
drossaard Edm. Nijbelen namens de heer van Elsloo verzoekt om bezit
te nemen van
zekere steenheuvel, onder de naam van St. Matthijs Weert, gelegen te
Kleine Meers in het Elsloerwater tussen den Smaelen weert en Henrica
Grient.
De schepenen zijn samen met de drossaard met een pont rondom de
steenheuvel gevaren, hebben de heuvel droogvoets afgestapt en
bewandeld en hebben de verzochte inbezitname gesteld door de heer
hout en stenen (ervan) aan te reiken.
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Ter verzekering van de eigendomsclaim hebben ze een paal geslagen en
gemerkt met het wapen van de heer van Elsloo op het bovenste en
onderste punt en hebben ze de heuvel met wishout beplant.

15/09/1793

168-170

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.H. Wilmar op
05/08/1792 te Meerssen, waarbij
Geurt Hendrix, en zijn broer Nicolaes Hendrix, beiden ongehuwd en
bejaard, wonende te Terhagen, en zich ook sterk makende voor hun
meerderjarige zus Maria Elisabeth Hendrix
verkopen aan
Leonard Pijpers, gehuwd met Catharina Peerbooms, wonende te
Hussenberg onder Geulle
58 kleine roeden gelegen te Elsloo op de heugden, uit een groter geheel
van 139,5 kleine roeden.
Reingenoten: de heer van Elsloo, ter andere zijde Jacob Creften.
Het nu verkochte perceel was reeds in belening bij de koper, hetwelk
verleden was voor notaris A. Wilmar op 18/05/1793 voor de som van
87 gulden aan beleenpenningen voor een periode van 6 jaar. De
verkopers verbreken de belening en verkopen hem ineens het perceel.
Prijs: 70 stuiver per kleine roede. Totaal van 203 gulden – 87 gulden
beleenpenningen = 114 gulden + godshelder + lijkoop
De verkopers reserveren voor zich de staande schaar.
Getuigen: A. Wilmar, notaris, en Pieter van Richelraet, inwoner van
Meerssen.

05/10/1793

170-172

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Melchior Corstius op
10/05/1787 te Maastricht, waarbij
Vaas Ghijsen, inwoner van Geulle op de Hussenberg, gehuwd met
Elisabeth Vranken
verkoopt aan
Maria Magdalena Crahaije, weduwe van Hermanus Daniel Smeets, bij
leven predikant te Geulle, vertegenwoordigd door haar zoon Abraham
Lucas Smeets, kapitein in het regiment mineurs en sappeurs, in
garnizoen te Maastricht
139 kleine roeden akkerland gelegen te Elsloo op de Hoogde.
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Reingenoten: een zijde Gosen Pijpers en meer anderen.
Het perceel komt af van Aert Notten en Petronella Luijten en is aan de
echtgenote van de broer van de verkoper toegevallen bij onderlinge
partagie.
Prijs: 408 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Het perceel is enkel belast met 13 stuiver en 1 oord ten behoeve van de
heer van Elsloo, alsook met de schat en de tiende.
Getuigen: Servatius Jongen, burger van Maastricht, en Lambert
Remacle, inwoner van Maastricht.

10/12/1793

172-173

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Van de Borne op
06/11/1793 te Maaseik, waarbij
Nicolaus Arnoldus Bouten, scholtis van Maaseik, en juffr. Maria
Gertrudis Bouten
verkopen aan
Joannes Swinnen, inwoner van Elsloo, gehuwd met Maria Sibilla
Claessens
164 kleine roeden akkerland gelegen te Elsloo in het gehucht Catsop.
Reingenoten: ter eenre de heer van Elsloo, voorhoofd de straat.
Prijs: 403 gulden 8 stuiver 3 oord brabants Luiks, 5 stuiver godshelder.
De akte werd opgemaakt ten huize van de verkopers te Maaseik in de
Hoog Bongaertstraet.
Getuigen: Joannes Debois en Piter Debois.

10/12/1793

173-176

Registratie chirographaire redemptie met extract gichtregister Elsloo
van 13/08/1786 met ingebedde verkoopakte na publieke verkoop van
29/05/1793 en obligatie, verleden voor notaris H.W. Crahaij op
13/08/1786 te Maastricht, waarbij
Paulus Reijniers, burger en negociant te Maastricht, gehuwd met Maria
Christina Nijpels
verkoopt aan
Joannes Swennen, inwoner van Elsloo, gehuwd met Maria Sibilla
Claessens
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1) 75 en ¼ kleine roeden land gelegen in het Elsloerveld, genaamd op de
drie kuijlen.
Reingenoten: een zijde de heer van Elsloo, ter andere Joannes Tossing,
aan een hoofd de drij kuijlender straet.

2) 70,5 kleine roeden in hetzelfde veld en aldaar gelegen.
Reingenoten: ter eenre Joannes Tossaint, ter andere Herm. Bours, voor
een hoofd de heer van Elsloo.
Prijs: 82 stuiver per kleine roede + 1 stuiver per gulden aan schrijfgeld in
plaats van lijkoop. Het totaal bedraagt 597 gulden 11 stuiver 2 oord.
Nu wordt 297 gulden 11 stuiver 2 oord betaald. De overige 300 gulden
worden als obligatie aan 5% rente omgezet.
Borgstelling zijn de gekochte percelen.
Getuigen: M. Kreuger en A. Marchal.
Redemptie van de obligatie: Terugbetaling geschiedde op 28/03/1791
wat betreft de 300 gulden kapitaal en 7 gulden rente voor een half jaar
en 6 weken en nog 9 gulden 10 stuiver voor notaris- en
realisatierechten.

21/12/1793

176-178

Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. Gudi op 20/12/1793 te
Maastricht, waarbij
Joannes Swinnen, inwoner en meester-luurder te Elsloo, gehuwd met
Sibilla Claessens
leent 1.000 gulden aan 5% rente van
J.L. Van Hees, Luikse paijemeester te Maastricht, gehuwd met Anna
Maria Tielens
Borgstellingen:
1) huis met ap- en dependentieën te Elsloo.
Reingenoten: ter eenre de gatze, ter andere de erfgenamen Joannes
Janssen.
2) 164 kleine roeden gelegen te Catsop.
Reingenoten: ter eenre de heer van Elsloo, voorhoofd de straat.
3) 205 kleine roeden weide gelegen te Terhagen.
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Reingenoten: ter eenre Piter Gubbels, ter andere zijde Joannes Rockx.
4) 74 kleine roeden akkerland gelegen op de drie koulen.
Reingenoten: ter eenre de heer van Elsloo, ter andere Jan Tossing.
5) 90 kleine roeden gelegen op de mergelacker.
Reingenoten: ter eenre drossaard De Limpens, ter andere Steven
Bovens.
De percelen zijn enkel nog belast met een obligatie van 270 gulden ten
behoeve van de pastoor van Elsloo qualitate qua en met 400 gulden
obligatie ten behoeve van dhr. Essers. Die laatste obligatie wordt met
deze lening terugbetaald.
Getuigen: M.A. Moers en Joannes Langenacker.

08/01/1794

178-181

Registratie verkoopakte met obligatie13 verleden voor notaris J.J.
Simons op 11/11/1793 te Geulle, waarbij
Samuel Simons, schepen en inwoner van Geulle, gevolmachtigd voor
Maria Magdalena Crahé, inwoonster van Geulle, weduwe van H.D.
Smeets, bij leven predikant te Geulle
verkoopt aan
de kinderen van wijlen Servaas Ghijsen, verwekt bij wijlen Elisabeth
Vranken, inwoonster van Geulle op Hussenberg
139 kleine roeden land te Elsloo op de Hoogde.
Reingenoten: een zijde de weduwe Hendrik Geurds, andere zijde
Goessen Pijpers en meer anderen.
De verkoopster had het perceel voorheen gekocht van wijlen de
bovenvermelde Servaas Giesen (Ghijsen), per akte verleden voor
notaris M. Corstius op 10/05/1787 te Maastricht en te Elsloo gegicht op
05/10/1793.
Prijs: 408 gulden, lijkoop onbesproken, 1 stuiver godshelder.
Het perceel is belast met 13 stuiver en 1 oord jaarlijks ten behoeve van
de heer van Elsloo en met een keur aan diezelfde heer. De keur is reeds
vervallen en dient de koper te betalen.

13

Dezelfde akte wordt herhaald op de volgende folio’s (scans 181-184) in het register. Hier wordt wel een van
de kinderen expliciet vermeld die namens zijn broers en zussen optrad, namelijk Johan Giesen (Ghijsen)
Vaaszoon.

73

Enkel de godshelder wordt nu betaald. De overige 408 gulden wordt als
obligatie aan 4,5% rente omgezet.
Borgstellingen:
1) het ingekocht perceel
2) 2 grote en 10 kleine roeden land gelegen te Elsloo op de Hooghde.
Reingenoten: een zijde Paulus Vanderlinden, andere zijd Rikeld
Vranken, voorhoofd het gekocht perceel, ander hoofd de heer van
Elsloo.
Dit perceel is belast met de schat en de tiende en 1 oord cijns ten
behoeve van de heer van Elsloo.
Getuigen: Cornelius Vranken en Leonardus Lemmens.

11/02/1794

184

Registratie verkoopakte, waarbij
Laurens Meijers, inwoner van Stein, gehuwd met Ida Keulen
verkoopt aan
Joannes Pieters, inwoner van Kleine Meers, gehuwd met Ida van
Mulken
halve morgen akkerland gelegen te Kleine Meers, ter plaatse de
clauwen genoemd.
Reingenoten: ter eenre de koper, ter andere Willem Smeets,
uitschietende op de gemeente.
Prijs: 4 gulden per kleine roede. De staande oogst is voor de verkoper.
Lijkoop te betalen + 5 stuiver godshelder. Totale som bedraagt 205
gulden.

25/02/1794

185-186

Registratie verkoopakte, verleden voor notaris P. Lintjens op
09/02/1790 te Stein, waarbij
Nelis Weijts, gehuwd met Anna Catharina Aerts, inwoner van Stein
verkoopt aan
Martin Martens
12 roeden te Elsloo onder Meers in de Batten.
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Reingenoten: een zijde langs Laurens Penris, andere zijde naast de
weduwe Hendrick Lenarts, gelegen op de dorpstraete, uitschietende
roeden groeze.
Prijs: 2 gulden per kleine roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder.
Getuigen: schepen Herman Vaassen en scheper Peter Göbbels.

25/02/1794

186-187

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Petrus Lintjens op
27/10/1790 te Stein, waarbij
Laurens Penris, gehuwd met Anna Gertruijd Hendrikx, wonende te
Elsloo
verkoopt aan
Martinus Martens, gehuwd met Marie Sibille Martens, wonende te
Elsloo
24 kleine roeden graswas te Elsloo in de Batten.
Reingenoten: een zijde naast Nelis Weijts, andere zijde naast de
weduwe Jan Van den Bosch, voorhoofd op de gemeene straat.
Prijs: 2 gulden 5 stuiver per kleine roede, volle lijkoop en 5 stuiver
godshelder.
Getuigen: Remundus Schleijpen en Peter Cuijpers, inwoners van Stein.

26/03/1794

187-188

Registratie verkoopakte, waarbij
Gerardus Steps, gehuwd met Ida Sillen, inwoner van Catsop
verkoopt aan
Cristiaen Martens, gehuwd met Maria Catharina Lenssen, inwoner van
Terhagen
40 kleine roeden land gelegen aan ’t cruijs, laatgoed.
Reingenoten: ter eenre Cristiaen Martens (de koper), ter andere de
weduwe Mich. Bours, voorhoofd Cristiaen Bovens, het ander hoofd de
straat.
Het perceel is momenteel bezaaid met tarwe, die de verkoper voor zich
gereserveerd heeft. Het perceel is belast met 1,5 oord cijns en met
schat en tiende.
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Prijs: 71 stuiver per kleine roede of 142 gulden in totaal + lijkoop + 1
stuiver godshelder.

21/05/1794

188-190

Registratie verkoopakte na publieke verkoop bij opbod van
02/05/1794, waarbij
de erfgenamen van wijlen Joannes Van den Bosch en Petronella
Hagemans [erfgenamen hieronder verder gespecifieerd]
verkopen aan
hun mede-erfgenaam Hendrik Clermonts
24 kleine roeden groes gelegen te Kleine Meers op de Batten.
Reingenoten: ter eenre Marten Martens, ter andere de erfgenamen
Dirk Beckers.
Prijs: 69 stuivers per kleine roede + 1 stuiver per gulden aan schrijfgeld
+ lijkoop of een totale prijs (alle kosten inclusief) van 89 gulden + 5
stuiver godshelder.
Van de prijs wordt 7,5 stuiver afgetrokken voor de achterstallige schat
voor de jaren 1792 en 1793.
Erfgenamen en representanten Joannes Van den Bosch en Petronella
Hagemans:
1) Joannes Van den Bosch, voor zichzelf, als partij makende voor het
voorkind van Geurd Smeets, te weten Maria Ida Smeets, representante
van wijlen haar moeder Ida Van den Bosch en Martin Smeets;
2) Jacob Buskens, gehuwd met Gertruijd Van de Bosch, representante
wijlen Matthijs Van den Bosch;
3) Dorus, Jan, Pieter en Matthijs Janssen, voor henzelf alsook voor hun
afwezige broer en schoonbroer, te weten Jacob Janssen en Piter
Coenen, gehuwd met Isabella Janssen, allen kinderen en
representanten van wijlen Marie Van den Bosch en Piter Janssen;
4) Laurens Penders, gehuwd met Anna Gertruijd Hendrikx, als
erfgenaam en representant van wijlen Cornelia Van den Bosch en Geurt
Hendrix;
5) Matthijs Janssen, gehuwd met Gertruijd Lemmens, inwoner van de
Maasbampt, en Hendrik Clermonts, gehuwd met Petronella Lemmens,
en Joannes Lemmens, weduwnaar van wijlen Cornelia Mures, als vader
en voogd van zijn kinderen, en de genoemde Hendrik Clermonts als
voogd over de minderjarige Maria Catharina Rooks, die verwekt werd
door wijlen Maria Catharina Lemmens en Bartholomeus Rooks, allen
representanten van Catharina Van den Bosch en Claes Lemmens;
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6) Joseph, Piter en Maria Cardouckx, en Joannes Paumen, gehuwd met
Maria Gertruijd Carduckx, als kinderen en representanten van wijlen
Cristina Hagemans en Dirk Carduckx;
7) Martinus Peetjens, gehuwd met Petronella Hagemans, Michiel
Smeets, gehuwd met Ida Hagemans, en Matthijs Peetjens, gehuwd met
Gertruijd Hagemans, alsook partij makende voor hun afwezige
schoonbroer Michiel Starmans, gehuwd met Lisbet Hagemans, allen
kinderen en representanten van wijlen Willem Hagemans en Gertruijd
Kooks.

21/05/1794

190-192

Registratie verkoopakte na publieke verkoop bij opbod van
02/05/1794, waarbij
De gezamelijke erfgenamen van wijlen Joannes Van den Bosch en
wijlen Petronella Hagemans14
verkopen aan
Theodorus Lenarts, gehuwd met Barbara van Mulken
122 kleine roeden land gelegen onder den heuvel op de kaekenberg,
laatgoed.
Reingenoten: ter eenre Jeuris Hellebrant, ter andere dhr. Rooth.
De erfgenamen van Joannes Van den Bosch bezitten 102 kleine roeden
van het perceel, de erfgenamen van Petronella Hagemans de overige 20
kleine roeden.
Prijs: 82 stuiver per kleine roede + 1 stuiver per gulden aan schrijfgeld +
lijkoop. Totaal van kooppenningen, schrijfgeld en lijkoop bedraagt 557
gulden 14 stuiver + 5 stuiver godshelder.
De prijs wordt ingekort met 36,5 stuiver voor verschuldigde schat voor
de jaren 1792 en 1793.

23/05/1794

192-193

Registratie vernadering, waarbij
Hendrik Clermonts, gehuwd met Petronella Lemmens, inwoner van
Stein
vernaderd wordt door
Marten Martens, inwoner van Kleine Meers
54 kleine roeden land gelegen op de clauwen te Kleine Meers.

14

Zie vorige gicht voor uitschrijving van de gezamenlijke erfgenamen.
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Reingenoten: ter eenre Herman Bours, ter andere zijde Catharina
Vaesen.
Hendrik Clermonts had het voorheen gekocht van Hendrik Coenen op
15/05/1777 voor 183 gulden 10 stuiver. Marten Martens betaalt hem
hetzelfde terug + godshelder en lijkoop.

23/05/1794

193

Registratie verkoopakte, waarbij
Hendrik Clermonts, gehuwd met Petronella Lemmens, inwoner van
Stein
verkoopt aan
Marten Martens, weduwnaar van Sibilla Martens
24 kleine roeden groes gelegen te Kleine Meers op de Batten.
Reingenoten: ter eenre de koper, ter andere de erfgenamen Dirk
Beckers.
Het perceel was door de verkoper onlangs gekocht via publieke verkoop
van de erfgenamen Joannes Van den Bosch en Petronella Hagemans.
Prijs: 98 gulden + 5 stuiver godshelder.
Het perceel is enkel belast met schat en tiende.

06/06/1794

193-194

Registratie verkoopakte, waarbij
Wilhelmus Bours, meerderjarige jongman, inwoner van Stein
verkoopt aan
Maria Elisabeth van Mulken, minderjarige dochter, vertegenwoordigd
door Hermanus Bours, oom en voogd
66 kleine roeden land en groes gelegen te Kleine Meers in de coeck,
laatgoed.
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen Hendrik Janssen, ter andere
Piter van Mulken, voorhoofd armenland of groes.
Prijs: 70 stuiver per kleine roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder. Totaal
aan kooppenningen van 231 gulden + lijkoop en godshelder.
Het geld werd reeds betaald midden april. Het perceel is enkel belast
met schat en tiende.
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12/06/1794

194-196

Registratie verkoopakte, waarbij
Joannes Paumen, gehuwd met Maria Gertruijd Carduckx, inwoner van
Elsloo
verkoopt aan
Maria Catharina Boijen, weduwe Joannes Kerkhofs, vertegenwoordigd
door haar meerderjarige dochter Maria Elisabeth Kerkhofs
66 kleine roeden land met de staande oogst erop, gelegen voor een
helft onder Elsloo en voor een helft onder Beek.
Reingenoten: ter eenre en een hoofd dhr. Stass, ter andere zijde
Joannes Ghijsen.
Prijs: 85 stuiver per kleine roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder. Totaal
bedraagt 280 gulden 10 stuiver.
Het perceel is belast met een obligatie van 260 gulden ten behoeve van
de secretaris van Elsloo, alsook belast met schat en tiende.

05/07/1794

196-197

Registratie verkoopakte, waarbij
Matthijs Heijnen, gehuwd met Maria Catharina Toussaint, inwoner van
Beek
verkoopt aan
Joannes Bovens, gehuwd met Maria Margaretha Fredrix, geassisteerd
door zijn meerderjarige zoon Matthijs Bovens
90 kleine roeden land gelegen op het mergelacker.
Reingenoten: ter eenre beneficieland, ter andere de weduwe Henr.
Dolders.
De verkoper bezat het perceel tezamen in onverdeeldheid met zijn
reeds 20 jaar afwezige schoonbroer Joannes Toussaint, die op zee
vaarde.
De verkoper reserveert de staande oogst voor zich.
Prijs: 84 stuiver per kleine roede + 55 bossen stro + lijkoop +
godshelder. De kooppenningen bedragen 378 gulden.
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De verkoper stelt zich persoonlijk borg, mochten er later rechtszaken
ontstaan met de afwezige schoonbroer betreffende de eigendom van
het perceel.

26/08/1794

197-198

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Joannes Wilm Jacob Van
den Bergh op 26/08/1794 te Sittard, waarbij
Piter Peerbaums, gehuwd met Mechtild Huijts
verkoopt aan
Christiaen Bovens, gehuwd met Beatrix Clermonts, inwoner van Elsloo
1) 142 kleine roeden weide, tiende- en schatplichtig, gelegen aan de
lindeboom onder Elsloo.
Reingenoten: Piter Penders ter eenre, de Lindenberg ter andere, een
hoofd de straat.
2) 161,5 kleine roeden akkerland, tiende- en schatplichtig, gelegen aan
de heuvel onder Elsloo.
Reingenoten: een zijde Martin Biesmans, andere zijde Pieter Penders,
een hoofd Joannes Ghijsen, ander hoofd Augustin Janssen.
Prijs: 341 pattacons en 35 stuiver. De pattacon wordt geteld aan 80
stuiver. De godshelder bedraagt 5 stuiver en er is wijnkoop (=lijkoop)
verschuldigd.
Getuigen: Johan Paulzen en Anton Wilms, burgers van Sittard.

21/09/1794

199

Registratie verkoopakte, waarbij
Henricus Hagemans, gehuwd met Anna Wéen (?), inwoner van Beek
verkoopt aan
Maria Cardouck, jonge dochter
36,5 kleine roeden akkerland gelegen te Elsloo, ter plaatse genaamd
onder den heuvel.
Reingenoten: ter eenre differente hoofdstukken, ter andere Piter
Cardouck met de wederdeling, een hoofd de weduwe Coen Kerkhofs,
ander hoofd Dorus Lenders.
Prijs: 80 stuiver per kleine roede, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Het totaal bedraagt 146 gulden.
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21/06/1795

199-200

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J. Stijnen op 05/05/1774
te Beek, waarbij
Peter Paumen, gehuwd met Ida van Mulken, inwoner van Kleine Meers
verkoopt aan
Cornelis Cruger, gehuwd met Maria Catharina Lemmens, inwoner van
Elsloo
31 kleine roeden land gelegen op het mergelacker onder Elsloo.
Reingenoten: Francis Geurds, ter andere Willem Paumen, voorhoofd
Steven Bovens.
Prijs: 2 gulden per kleine roede + 5 stuiver godshelder. De koper
betaalde met een koe ter waarde van 50 gulden en 12 gulden contant.
Getuigen: Matthijs Stijnen, oud-collector van Beek, en Jan Luijten,
inwoner van Beek.

30/06/1795

200-201

Registratie verkoopakte, waarbij
Dirk Renkens, gehuwd met Petronella Ghijsens, inwoner van Elsloo
verkoopt aan
De weduwe Joannes Kerkhofs, vertegenwoordigd door haar oudste
dochter Maria Elisabeth Kerkhofs
17 kleine roeden land uit een groter perceel van 143 kleine roeden,
gelegen in de gevensdelle, af te meten vanaf de hoek, laatgoed.
Reingenoten: ter eenre en andere zijde de koper.
Het perceel is belast met 5 oord cijns. Een hoek is tiendevrij.
Prijs: 53 gulden aan kooppenningen en lijkoop + 3 stuiver godshelder.

06/02/1796

20120415

Registratie obligatie verleden voor notaris J.M. Luijten op 05/02/1795
te Elsloo, waarbij
de gemeente Elsloo, vertegenwoordigd door de schepenen Jacobus
Fredriks en Stephanus Bovens, en door Hend. Lenders, borgemeester

15

De twee regels tekst van de rechterzijde van scan 203 horen mijn inziens tot de volgende en laatste akte. De
akte van de gemeentelening kan ook alternatief online bekeken worden via het notariaatsarchief via de
website www.rhcl.nl via archieftoegang 09.001, inv. nr. 366 (minuutakten notaris J.M. Luyten, standplaats
Geleen, 1795-sept. 1796, scans 6 en 7).
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1.000 gulden lenen aan 5% rente van
Barbara Theresia Assuedo (Azevedo), wonende te Stein [voor 700
gulden] en van M.P. Fredrix, schepen te Elsloo [voor 300 gulden]
De gemeente zat in geldnood vanwege de oorlog en de verplichte
opeisingen en leveringen van hooi en andere waren.
Alle goederen van de gemeente Elsloo staan borg voor de lening.

02/03/1796

203-205

Registratie chirographaire afkwijting (=terugbetaling), waarbij
Johannes van Mulken, inwoner van Kleine Meers een obligatie van 800
gulden terugbetaalt en gichtgelden en verlopen intresten ter waarde
van 56 gulden 7 stuiver 2 oord. De obligatie was hij aangegaan per akte
van 29/08/1785 voor notaris Ross en werd nadien te Elsloo gegicht.
P.D. Brants tekent af voor het ontvangen geld te Maastricht op
02/03/1796.
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