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Geulle, schepenbank gichten 1788-1794 

Inleiding 

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

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

notaris verleden. De registratie van overdrachten betreffen in dit register voornamelijk:  

• koop- verkoopakten van onroerende goederen 

• vernaderingen (naasting of beschudding) 

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

• beleningen (geldlening tegen tijdelijke overdracht van grond) 

 

Slechts een enkele verdeling van nalatenschap komt als voorlaatste akte voor in dit register. 

Verwijzingen naar testamenten, schenkingen en verdelingen van nalatenschappen met precieze 

verwijzingen naar notaris en aktedatum komen wel veelvuldig voor. Indien die vermeld werden in de 

akten van de schepenbank, heb ik die referenties systematisch ook overgenomen. Bij verkoopakten 

werd vaak verwezen hoe de verkoper het goed verkregen had, hetzij door koop, vernadering, erfenis, 

ruiling, enz. Bij rentecreaties of obligaties werd bij de gehypothekeerde panden regelmatig vermeld 

hoe dat de schuldenaar die eigendommen verkregen had. Een deel van de notarisakten kan je via de 

website van FamilySearch terugvinden en een deel via de website van het HCL te Maastricht. Je hebt 

de residentieplaats van de notaris nodig, zijn naam en de aktedatum. Vervolgens is het eenvoudiger 

de akte terug te vinden. Dan haal je meer informatie betreffende familieverbanden eruit dan hetgeen 

in onderstaande bewerking terug te vinden is. In andere gevallen zijn de desbetreffende akten van de 

notaris (of soms de gezworen landmeter) niet bewaard.  

 

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

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

Geulle tussen 23 februari 1788 en 3 juli 1794. 1 De kolommen in de bewerking geven respectievelijk de 

datum van de registratie aan, de scan van het register  en een samenvatting van de inhoud van de akte.  

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

stedennamen geformaliseerd en enkel in hun moderne vorm terug te vinden. Geul wordt uniform als 

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

en al hun varianten laten staan, net zoals de persoonsnamen.  

Het origineel kan je zonder inlog online bekijken via deze link. Toets enkel in de zoekbalk achter 

inventarisnummer het nummer 5871 in. Dan kom je op het register uit. De akten beginnen vanaf scan 

30 en lopen door tot scan 264 zoals in deze bewerking is aangegeven. De overige scans van 

beeldnummers 265 tot 530 betreft een herhaling van dezelfde scans.  

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

Kenneth Booten  

6 Juni 2022 

 

 
1 Het archief van de schepenbank van Geulle wordt in het Historisch Centrum te Maastricht bewaard. De 
bewerking hieronder betreft het archief Landen van Overmaas, 1411-1795 (toegang 01.075) inventarisnummer 
5871 (Schepenbank Geulle, akten van overdracht en verbintenis 1788-1794).  

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

OMSCHRIJVING 

 
23/02/1788 

 
30-32 

 
Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris Melchior 
Corstius op 15/02/1788 te Maastricht, waarbij 
 
Pieter Tilen, inwoner van Kleine-Brogel 
 
verkoopt aan  
 
Pieter Reijnerus Smeets, pastoor te Geulle, vertegenwoordigd door Jacobus 
Ramaekers, inwoner en schepen van Geulle 
 
huis, hof en weide met de bomen erop, gelegen te Geulle aan het Broek, 2 
bunder 1 grote en 0,5 kleine roeden. 
 
Reingenoten: een zijde de erfgenamen Gosen Thijssen, andere zijde de 
heren van den ouden Biessen2. 
 
Het perceel is belast met de schat en de tiende en met 2 rookhoenderen, 1 
stuiver cijns en een keur ten behoeve van het grafelijk huis van Geulle. 
 
Prijs: 4.000 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder 
 
De verkoper had het perceel bij testament geërfd. Het te betalen geld wordt 
niet onmiddellijk betaald, maar als obligatie aan 2,5% rente omgezet. 
 
Borgstelling: 
 
1) het gekochte huis, hof en weide. 
 
Getuigen: Jean Sacré, burger van Maastricht, en Piter Johannes Jans, 
inwoner van Kleine-Brogel. 
 

 
04/03/1788 

 
33 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris Melchior Corstius op 
06/02/1788 te Maastricht, waarbij 
 
Richardus Vranken, wonende te Hussenberg, gehuwd met Ida Boers 
 
verkoopt aan 
 
Matthewis Muijtjens, inwoner van Hulsen in Geulle, gehuwd met Barbara 
Ghijsen 
 
3 grote en 10 kleine roeden akkerland te Geulle op de Schievelbosch, 
waarvan 2 grote roeden bezaaid zijn met wintertarwe, de rest is onbezaaid. 
De koper krijgt de staande oogst. 
 

 
2 Commanderij Alden Biesen te Rijkhoven.  
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Reingenoten: ter sonnen opgang Maghiel Janssens, ter sonnen ondergank 
de gemeene dorpstraat. 
 
Het perceel komt af van de verkoper zijn schoonouders Leendert Boers en 
Elisabeth Ramaekers, die het verkocht hadden. De huidige verkoper had het 
nadien vernaderd. 
 
Prijs: 204 gulden + lijkoop + 3 stuiver godshelder. 
 
100 gulden wordt nu betaald. Nog 100 gulden dient voor aanstaande mei 
betaald te worden.  
 
Het perceel is enkel belast met de schat en de tiende. 
 
Getuigen: Arnoldus Celissen en Johannes Roborg, burgers en inwoners van 
Maastricht. 
 

 
03/04/1788 

 
34-36 

 
Registratie gichtextract schepenbank Heer en Keer van 15/03/1788 met 
ingebedde verkoopakte verleden voor notaris P. Frederix op 10/12/1787 te 
Maastricht, waarbij 
 
Johanna Schoenmakers, meerderjarige dochter, inwoonster en burger van 
Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
Maria Catharina Breuls, inwoonster, burger en rentenierster te Maastricht 
 
3 obligaties, nl.: 
 
1) 200 gulden aan 5% rente (uit een groter kapitaal van 300 gulden; de 
andere 100 gulden werd reeds terugbetaald) ten laste en de panden van 
Paulus Huveners, inwoner van Heer, gehuwd met Maria Goessens, 
aangegaan per akte van 04/07/1784 voor notaris A.M. Gudi en gegicht te 
Heer op 25/07/1784; 
 
2) 400 gulden aan 4,5% rente ten laste en de panden van de gebroeders 
Nicolaes, Peter en Matthijs Claessens van Groot Welsden, ingevolge akte 
van 02/02/1787 voor notaris P. Frederix en gegicht op 05/02/1787 voor de 
schepenbank van Neuburg, Gulpen en Margraten; 
 
3) 200 gulden aan 5% rente ten laste en panden van Leonard Paulissen, 
inwoner van Geulle, gehuwd met Maria Meijs, per akte van 02/02/1787 
voor notaris P. Frederix en gegicht te Geulle op 04/02/1787. 
 
Prijs: 800 gulden + 31 gulden 1 stuiver voor verlopen intresten. 
 
Getuigen: Joannes Vandenbeuken en Christ. Dam. Frederix. 
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07/04/1788 36-37 Registratie verkoopakte, na publieke verkoop van 17/03/1788 te Berg, 
verleden voor notaris J.F. Habets op 31/03/1788 te Maastricht, waarbij 
 
Matthias Aloijsius Kerens, Luiks commissaris-instructeur te Maastricht, 
gehuwd met Maria Helena Van der Biessen, en Joannes Josephus Van der 
Vrecken, directeur van de keizerlijke posterijen te Maastricht, gehuwd met 
Maria Dorothea Agnes Van den Biessen 
 
verkopen aan 
 
Vaas Gijsen, gehuwd met Elisabeth Vrancken, wonende te Geulle 
 
7 grote en 10 kleine roeden land gelegen op de Zuijl. 
 
Reingenoten: ten oosten de heer Roeffaert, ten westen de graaf van Elsloo, 
ten noorden de Scheerstraet, ten zuiden Cox Leenjans. 
 
Prijs: 40 gulden per grote roede + 1 stuiver per gulden schrijfgeld in plaats 
van lijkoop voor een totaal van 315 gulden (schrijfgeld inclusief). 
 
Getuigen: Andreas Janssen en Antonius Michael Habets.  
 

 
08/04/1788 

 
37-39 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. Gudi op 05/04/1788 te 
Maastricht, waarbij 
 
Servaas Ghijsen, inwoner van Hussenberg onder Geulle, gehuwd met 
Elisabeth Vranken 
 
350 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
M.D. Wijnants, priester, en van zijn zussen Maria Catharina Ida Wijnants en 
Susanna Wijnants, burgers en renteniersters te Maastricht 
 
Borgstellingen: 
 
1) 1,5 morgen land gelegen op de Coul onder Geulle. 
 
Reingenoten: sonnen opganck Piter Maasen, ter andere zijde Piter Janssen. 
 
Het perceel was gekocht van de erfgenamen Van der Biessen. De lening 
diende tot betaling van de aankoop van dit perceel. 
 
2) 240 kleine roeden gelegen in den Walschen hoek. 
 
Reingenoten: ter eenre de gemeenstraet, ter andere Joseph Rijmersdael. 
 
3) 160 kleine roeden land gelegen op het Stummeveldje. 
 
Reingenoten: ter eenre Leonard Vossen, ter andere Gerard Tilmans. 
 
4) 93 kleine roeden gelegen in den Winkel. 
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Reingenoten: ter eenre Pieter Janssen, ter andere de weduwe Sibilla 
Ghijsen. 
 
5) 3 grote roeden gelegen in het gommedael langs de gemeene berg, ter 
andere zijde Joannes Ghijsen. 
 
6) 2 grote en 13 kleine roeden gelegen zoals het vorige perceel in hetzelfde 
veld. 
 
Reingenoten: ter eenre de wederdeling, ter andere Goese Pipers. 
 
7) 5 grote en 16 kleine roeden gelegen in hetzelfde veld. 
 
Reingenoten: ter eenre de wederdeling, een hoofd Andreas Ghijsen. 
 
Al de gehypothekeerde goederen zijn hem per akte van scheiding en deling 
op 02/04/1785 toegevallen. 
 
Getuigen: Joannes van Hees en S. Van Sluijsen. 
 

 
28/04/1788 

 
39-43 

 
Registratie obligatie, verleden voor notaris Hubert Nolens op 22/04/1788 te 
Maastricht, waarbij 
 
Leendert Vossen, inwoner van Geulle, gehuwd met Elisabeth Pijpers 
 
850 gulden aan 4% rente leent van 
 
Melchior Corstius, notaris en koopman te Maastricht, gehuwd met Joanna 
Henriette Bartin 
 
Borgstellingen: 
 
1) 1 morgen weide gelegen in het Walsden onder Geulle. 
 
Reingenoten: een lange zijde Joannes Boers, ter andere zijde het Walsden 
straetje, een hoofd de Heere Straat. 
 
Het perceel is jaarlijks met een kop rogge belast. 
 
2) 1,5 morgen akkerland te Geulle op het Hulsterveldje. 
 
Reingenoten: een lange zijde de schuldenaar, ter andere zijde Arnold 
Notten. 
 
Het perceel is belast met een keur ten behoeve van het grafelijk huis van 
Geulle. 
 
De volgende percelen, de schuldenaar toegevallen, bij akte van scheiding en 
deling van de nalatenschap van zijn schoonouders Vaes Pijpers en Mechteld 



6 
 

Timmermans, akte verleden voor gezworen landmeter Simons de dato 
29/08/1776 onder kavel C, te weten: 
 
3) 4 grote roeden land gelegen in het Geulderveld, genaamd den Kroddel. 
 
Reingenoten: een zijde de gravin van Geulle, ter andere zijde diverse erven, 
een hoofd de weduwe Gosen Thijssens. 
 
4) 10 grote roeden land te Geulle in het rood gelegen. 
 
Reingenoten: een zijde de kleene Geul, ter andere zijde Joannes Notten en 
anderen. 
 
5) 5 grote roeden gelegen in het Geulderveld aan het Beeltjen. 
 
Reingenoten: een zijde de gang van Jan Paulussen weide, ter andere zijde 
Pieter Rockx, een hoofd de Beeltjens straet. 
 
Het perceel is belast met 3,5 kop en een halve kan rogge ten behoeve van 
de Paters Predikheren van Maastricht. 
 
6) 3 grote roeden in hetzelfde veld gelegen. 
 
Reingenoten: ter eenre Pieter Rockx, ter andere zijde de erfgenamen 
Swelsen, een hoofd de Bruijdweg, ander hoofd de Vlootgraaff. 
 
7) 0,5 morgen land gelegen in hetzelfde veld op de moolen wegh. 
 
Reingenoten: een zijde Pieter Rokx, ter andere zijde Jacob Janssen, een 
hoofd de landcommandeur, ander hoofd de gravin van Geulle. 
 
Het perceel is keurig aan het kasteel van Geulle. 
 
8) 3 grote en 3,5 kleine roeden gelegen te Geulle in de Sint. 
 
Reingenoten: een zijde Pieter Rocks, ter andere zijde Gerard Pijpers, een 
hoofd de Maas, ander hoofd de gravin van Geulle. 
 
9) 2 grote roeden land gelegen te Hussenberg op het Stomme veldje. 
 
Reingenoten: een zijde Pieter Rockx, ter andere zijde Matthijs Ghijsen, een 
hoofd de weduwe Pieter Hoogheim, ander hoofd Jan Boers. 
 
Het perceel is keurig aan het huis van Geulle. 
 
10) 62 en ¾ roeden land gelegen in het Geulderveld op de moolen wegh. 50 
kleine roeden ervan zijn keurig3. 
 
Reingenoten: een zijde Willem Janssen, ter andere zijde Pieter Rockx, een 
hoofd Willem Boers, ander hoofd de moolen wegh. 

 
3 Er dient een keur betaald te worden na overlijden als successietaks.  
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11) 25 kleine roeden gelegen in hetzelfde veld. 
 
Reingenoten: een zijde Gerrit Pijpers, ter andere zijde de gravin van Geulle, 
een hoofd Lendert Boers, ander hoofd de moolen wegh. 
 
12) 6 grote roeden weide gelegen aan het Broeck. 4 grote roeden ervan naar 
Andries Sengen zijn tiendevrij. 
 
Reingenoten: een zijde Pieter Rockx, ter andere zijde Andries Sengen, een 
hoofd het gemeene Broeck, ander hoofd het Geulderveld. 
 
13) 0,5 morgen land te Geulle achter het Waantjen gelegen. 
 
Reingenoten: ter eenre de Biesse Heeren, ter andere zijde Pieter Rockx, een 
hoofd de gemeente, ander hoofd Martin Janssen. 
 
14) 5 grote en 2 kleine roeden land uit een groter geheel van 306,5 kleine 
roeden gelegen op de Schar. 
 
Reingenoten: een zijde de wederdeling, ter andere zijde Pieter Rockx, een 
hoofd de Scharstraet, ander hoofd Matthijs Ramackers, zijnde Materbergs 
leen. 
 
15) 6 grote en 7 kleine roeden land, zijnde Materbergs leen, gelegen in de 
Sint. 
 
Reingenoten: een zijde de wederdeling, andere zijde de gravin van Geulle, 
een hoofd diverse erven, ander hoofd de weg. 
 
16) 30 kleine roeden land gelegen in de Sint, genaamd het Driesken. 
 
Reingenoten: een zijde de gravin van Geulle, ter andere zijde de Maas, een 
hoofd Willem Janssen. 
 
17) 2 grote en 9 en ¼ kleine roeden gelegen te Geulle in de Sint achter het 
kamken. 
 
Reingenoten: een zijde Coen Ramackers, ter andere zijde Pieter Rocks. 
 
18) 5 grote en 7 kleine roeden land gelegen te Geulle tot Hussenberg op het 
agterveldje. 
 
Reingenoten: een zijde de erfgenamen Jan Hoogheijn, ter andere zijde 
Pieter Maasen. 
 
19) 3 grote en 6 kleine roeden weide gelegen te Geulle tot Hussenberg aan 
de Kruijtboom. 
 
Reingenoten: een zijde de weduwe Vaas Lueten, ter andere de weduwe 
Andriolo, een hoofd de straat. 
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20) huis met huisplaats en weide gelegen te Geulle, bewoond door de 
weduwe van de heer predikant Smeets, 1 morgen groot. 
 
Ook hypothekeerde hij de volgende 3 percelen, verkregen van zijn 
schoonzus Margaretha Pijpers bij de voormelde partagie. 
 
21) 40 kleine roeden gelegen te Hussenberg op de koul. 
 
Reingenoten: een zijde de erfgenamen Jan Hoogheijm, ter andere zijde 
Peerebooms, voorhoofd Christiaan van Offenweerth. 
 
22) 50 kleine roeden te Hussenberg op het agterveldje. 
 
Reingenoten:  een zijde Gose Pijpers, ter andere zijde Nelis Boers. 
 
23) 60 kleine roeden land te Hussenberg op het agterveldje.  
 
Reingenoten: een zijde de weduwe Pieter Notten, ter andere zijde Jaspar 
Leentjens. 
 
En vervolgens nog hypothekeerde hij de volgende percelen, hem 
toegevallen bij akte van scheiding en deling onder kavel B op 09/06/1749 
van zijn ouderlijke goederen, te weten zijn wijlen ouders Jaspar Vossen en 
Gertruijd Notten. 
 
24) 0,5 morgen land, tiendevrij, gelegen op den Beeker Weg onder Geulle, 
afgemeten langs Elisabeth Vossen, ter andere zijde Gertruijd Vossen. 
 
25) 150 kleine roeden land, tiendevrij, gelegen op de Beekerweg onder 
Geulle. 
 
Reingenoten: zonnen opgang Matthijs Leentjens, ter andere zijde Jan Gijsen. 
 
26) 63 kleine roeden land gelegen op het Stomme agterveldje, afgemeten 
langs Pieter Massen, ter andere zijde de wederdeling. 
 
27) 2 grote roeden land uit een groter geheel van 4 grote roeden op het 
Stommenveldje, belast met 3 koppen rogge erfpacht ten behoeve van 
secretaris Lenaerts, afgemeten langs Matthijs Ramackers, ter andere zijde 
de wederdeling. 
 
28) 2 grote roeden beemd uit een grote beemd gelegen in de geulder 
bempden, afgemeten op het dwars naar de Maas van Jan Bours af. 
 
Het geleende geld zal gebruikt worden ter aankoop van een half bunder 
land gelegen te Geulle op de koulen. 
 
Reingenoten: ter eenre Joannes Vossen, ter andere zijde Cobus Theuwissen 
en anderen. 
 
Het perceel wordt vandaag gekocht van Christiaan van Offenweerth. Dit 
perceel wordt ook gehypothekeerd voor deze lening. 
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De opgesomde percelen zijn tevens bezwaard met een obligatie van 950 
gulden ten behoeve van de weduwe van wijlen predikant Smeets. 
 
Getuigen: Gerrit Janssen, gerechtsbode van Geulle en Hubertus Habets, 
inwoner van Maastricht. 
 

 
28/04/1788 

 
43-45 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Melchior Corstius op 22/04/1788 
te Maastricht, waarbij 
 
Geerit Janssen, inwoner op de Sneijdersberg binnen Geulle, gehuwd met 
Agnes van Offenweert, gevolmachtigde, tezamen met zijn schoonbroer 
Hendrik Hagemans, wonende te Stein, voor hun schoonouders Christiaan 
van Offenweert en Elisabeth Kurvers (per chirographaire volmacht van 
10/04/1788) 
 
100 gulden aan 5% rente lenen van 
 
Jan Hendrick Eikholtz, advocaat te Maastricht, gehuwd met Ferdinanda 
Carolina Van den Heuvel 
 
Borgstellingen: 
 
1) alle goederen van de schoonouders, behalve 0,5 bunder akkerland 
gelegen te Geulle aan de Scheerwegh, dewelke vandaag aan Leendert 
Vossen of diens zoon Jaspar Vossen wordt verkocht. 
 
De schoonouders zijn aan deze geldschieter ook nog 200 gulden schuldig 
van een oorspronkelijk grotere obligatie van 450 gulden, aangegaan per 
akte van 11/07/1733 en gegicht te Geulle. De intrest is betaald tot 
11/07/1786. De achterstallige lopende intresten dienen binnen 2 weken 
betaald te worden. Beide obligaties worden samengevoegd tot 1 obligatie 
van 300 gulden. 
 
Getuigen: Leendert Vossen en zijn zoon Jaspar Vossen, inwoners van Geulle. 
 

 
03/05/1788 

 
45-46 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Wilmar op 29/08/1784 te 
Meerssen, waarbij 
 
Leendert Curvers, gehuwd met Maria Leenders, inwoner van Geulle 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
Willem Huntjens, gehuwd met Megteld Volders, inwoner te Brommelen 
onder Geulle 
 
Borgstelling: 
 
3 grote roeden land gelegen in het Geulderveld te Geulle. 
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Reingenoten: een lange zijde Herman Paulussen, ter andere Margriet 
Pijpers, een hoofd Leendert Bours. 
 
Speciale conditie: 
 
De schuldenaar mag de lopende intresten gedurende 2 jaar uitstellen ter 
betaling zonder vrees van een proces. De geldschieter kan in dat geval wel 
het perceel in belening nemen totdat de intresten van het kapitaal 
terugbetaald worden. 
 
Getuigen: Joh. Hend. Wilmar en Johannes Wauben, inwoner van Meerssen. 
 

 
03/05/1788 

 
47-48 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Wilmar te Meerssen, waarbij 
 
Megteld Stevens, ongehuwde meerderjarige dochter, inwoonster van 
Geulle aan het broek 
 
75 gulden aan 5% rente leent van 
 
Willem Huntjens, inwoner tot Brommelen onder Geulle 
 
Borgstelling: 
 
0,5 morgen moeshof en weide gelegen aan het groot Broeck onder Geulle. 
 
Reingenoten: een zijde Jacobus Vrancken, ter andere Coen Ramaekers, een 
hoofd de gemeente. 
 
Het perceel heeft de opneemster onlangs van Elisabeth Roox gekocht. 
 
Getuigen: Arnoldus Harseij, inwoner van Klimmen en Johan Hendrik Wilmar, 
inwoner van Meerssen. 
 

 
10/05/1788 

 
48-49 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 09/05/1788 te 
Meerssen, waarbij 
 
Gerrit Janssen, gerechtsbode en inwoner van Geulle, als gevolmachtigde van 
zijn schoonvader Christiaan van Offenweert (per chirographaire volmacht 
van 30/04/1788) 
 
verkoopt aan 
 
Samuel Simons, koopman en inwoner van Geulle, gehuwd met Catharina 
Janssen 
 
1) 0,5 morgen land aan de Willems Weg, die door het perceel loopt aan een 
zijde. 
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Reingenoten: sieur Dolmans, ter andere Renier Janssen, een hoofd de 
erfgenamen Goossen Thijssens, ander hoofd de erfgenamen Gerard Pijpers. 
 
2) perceel in hetzelfde veld aan de moolen weg. 
 
Reingenoten: een zijde Peter Roocks, ter andere Jan Paulussen, een hoofd 
de molen weg, het andere hoofd Renier Janssen. 
 
Dit perceel is belast met 5 koppen rogge ten behoeve van de Armen van 
Geulle en met een keur ten behoeve van het kasteel van Geulle. 
 
Prijs: 30 stuiver per kleine roede + 5 stuiver godshelder + lijkoop. Het totaal 
bedraagt 150 gulden. Die prijs wordt ingekort met 50 gulden die reeds 
eerder betaald werden. 
 
De koper had het perceel reeds voor 6 jaar in pacht. Ingeval hij vernaderd 
wordt, mag hij het pachtcontract uitdoen. 
 
Getuigen: J.H. Wilmar en Pieter Conings, inwoners van Meerssen. 
 

 
16/05/1788 

 
49-51 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Melchior Corstius op 13/05/1788 
te Maastricht, waarbij 
 
Johannes Ghijsen, inwoner van Geulle, gehuwd met Meghtildis Notten 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Margareta Crahaij, weduwe van wijlen de predikant Hermanus Daniel 
Smeets 
 
Het geld van de lening werd in feite eerder opgenomen door de wijlen 
schoonvader, Arnoldus Notten, weduwnaar van Petronella Luijten blijkens 
chirographaire akte van 16/07/1778. Bij de latere scheiding en deling van de 
goederen van de schoonouders door gezworen landmeter Francis Frissen op 
21/04/1785 viel de last op Johannes Ghijsen onder kavel A, hem en zijn 
echtgenote toegevallen. 
 
Borgstellingen: 
 
Twee percelen land te Geulle, afkomende van de gemelde scheiding en 
deling, te weten: 
 
1) 50 kleine roeden land gelegen op het Hulser veldje. 
 
Reingenoten: een zijde Leendert Vossen, andere zijde en voorhoofd het 
voormalige klooster van Sint-Gerlach. 
 
Het perceel is belast met een keur ten behoeve van het grafelijk huis van 
Geulle. 
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2) 63 kleine roeden land uit een perceel van 130 kleine roeden gelegen aan 
de Scheer. 
 
Reingenoten: een zijde de weg gaande langs de scheer, andere zijde Pieter 
Ramaekers en anderen. 
 
Het perceel is belast met 5 stuiver en een oord ten behoeve van de heer van 
Elsloo. 
 
Getuigen: Jacobus Ramaekers, Henricus Spienaers, beiden burgers en 
inwoners van Maastricht. 
 

 
17/05/1788 

 
51-53 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 16/05/1788 te 
Maastricht, waarbij 
 
Peter Janssen, wonende te Meers onder Elsloo, gehuwd met Gertruijd 
Leentjens 
 
300 gulden aan 5% rente leent van 
 
Eerwaarde heer G.P. Rietraet, priester en beneficiant van de collegiale kerk 
van Sint-Servaas te Maastricht, en van zijn zus mejuffr. Anna Josepha 
Rietraet, meerderjarige dochter 
 
Borgstellingen: 
 
De vier4 volgende percelen te Geulle, afkomende van wijlen Coen Leentens 
en hem namens zijn echtgenote toegevallen als universeel erfgename 
krachtens testament van 24/03/1783, gegicht te Geulle. 
 
1) 120 kleine roeden op het agterveldje. 
 
Reingenoten: zuid- en oostwaarts Peter Ramaekers, noordwaarts Peter 
Notten en anderen, westwaarts Jan Lonis. 
 
2) 100 kleine roeden land in den Winkel. 
 
Reingenoten: ter eenre Michael Philippens, ter andere zijde Jaspar 
Peerbooms, aan een hoofd Goose Pijpers, ander hoofd Cornelis Bours. 
 
3) 9 grote roeden uit groter perceel van 20 grote roeden, genaamd het keer 
boender. 
 
Reingenoten: ter eenre land van Sint-Gerlach, ter andere zijde Henderik 
Dolmans met de wederdeling en voorhoofd de Kruijsboomsweg. 
 
Getuigen: Peter Deckers, wonende te Geulle, en Joannes Erkens, meester-
kuiper te Maastricht. 
 

 
4 Er worden slechts 3 gehypothekeerde gronden vermeld, geen 4. 
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17/05/1788 

 
53-56 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 15/05/1788 te 
Maastricht, waarbij 
 
Jan Vranken en zijn zus Maria Catharina Vranken, beiden meerderjarig en 
wonende te Moorveld onder Ulestraten 
 
700 gulden aan 5% rente lenen van 
 
Jacobus Deloo, hoogschout van het land ’s-Hertogenrade. 
 
Borgstellingen: 
 
De volgende percelen, hen voor het grootste gedeelte toegevallen bij akte 
van partagie van hun moederlijke goederen, per akte voor gezworen 
landmeter G. Simons en G. Klinkenberg op 25/03/1782, te weten: 
 
1) 75 kleine roeden beemd onder Geulle in de Geuldersint, genaamd den 
Scheeplaij. 
 
Reingenoten: ter eenre Lend. Lenders, ter andere zijde Jan Vossen, een 
hoofd de schutte bempt. 
 
2) 60 kleine roeden beemd aldaar aan het Schaubreeker busken gelegen, 
tussen de erven van de gravin van Geulle. 
 
3) 1/3 deel van 431 kleine roeden land gelegen aldaar in het atsup in het 
middel uitgemeten, leenroerig onder het leenhof van …, zijnde van dit 
geheel stuk aan een hoofd reingenoot Goesen Pipers, aan het ander hoofd 
de Geveriker Rein. 
 
4) de helft van 115,5 kleine roeden gelegen aldaar aan den Haagendooren, 
tussen de erven van Jan Boers en de weduwe Vaas Dekkers, gaande de 
astupperweg daarlangs. 
 
5) 90 kleine roeden land, zijnde Wals-dals leen, genaamd ’t atsep gelegen 
aldaar tussen erven van Christiaan Vranken en de weduwe Peter Hooghijn, 
gaande ook de atsepperweg daarlangs. 
 
6) 58 kleine roeden land gelegen in den Winkel tussen erven van Herman 
Hooghijn en Gosen Pipers. 
 
7) 88 à 90 kleine roeden land op het agterveldje gelegen tussen erven van 
Piter Boers en Lendert van Rijmersdal. 
 
8) 48 à 50 kleine roeden land onder Beek aan de Geverikerrein tussen erven 
van Herman Hoogheijn en Lend. Odekerken. 
 
9) 75 kleine roeden land onder Geulle aan de scheer gelegen tussen erven 
van Gosen Pipers en Caspar Jonkhout.  
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10) 90 kleine roeden land onder Geulle in de Delle gelegen tussen erven en 
hoofdeindes van de erfgenamen Piter Philippens. 
 
11) 91 kleine roeden land onder Ulestraten aan ’t koole camp gelegen 
tussen erven van Goose Pipers, Jan Bours en Lendert Rijmersdal. 
 
12) de helft van 138,5 kleine roeden land gelegen onder Geulle aan den 
Geveriker Rein tussen erven van Mich. Philippens en Cath. Hoogheijn. 
 
13) half bunder weide onder Geulle in het moervelder veld gelegen, 
genaamd Veugens weide. 
 
Reingenoten: ter eenre Christoffel Lonus, ter andere Matth. Lonus. 
 
Dit laatste perceel hadden ze bij permutatie verkregen in ruil voor de helft 
van een weide gelegen te Geulle, 230 kleine roeden groot. 
 
14) woonhuis met schuur, stallingen, moeshof, weide en toebehoren, 18 
grote roeden, gelegen te Moorveld onder Ulestraten. 
 
Reingenoten: ter eenre Maas Maasen, ter andere zijde Joannes Hekmans. 
 
Dit woonhuis was hen gedevolueerd bij de dood van hun moeder, Gertr. 
Hoogheijn. 
 
De percelen zijn verder nog belast met 500 gulden kapitaal ten behoeve van 
de scherprechter te Maastricht, N. Hamel. Deze lening wordt terugbetaald 
met het geld dat nu opgenomen wordt. 
 
Getuigen: notarisklerk P.S. Voermanck, en J. Dirix, wonende te Maastricht. 
 

 
17/05/1788 

 
56-58 

 
Registratie gichtextract van de schepenbank van Geulle van 30/05/1733 met 
ingebedde obligatie verleden voor notaris Matth. Brull op 30/05/1733, 
waarbij 
 
Johan Henderick van Offenweert, gehuwd met Alida Keijsers, gerechtsbode 
van Geulle en er wonende 
 
900 gulden aan 5% rente leent van 
 
Godart van Slijpe, regerende borgemeester van Maastricht, gehuwd met 
Catharina Bogaert. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 6 morgen akkerland in een stuk gelegen te Geulle. 
 
Reingenoten: ter eenre Leentje Lemmens, ter andere zijde de heer pastoor 
Hendrik Duijkers, voorhoofd de Heere Straat. 
 
2) derdenhalve morgen land genoemd den Waelsden Hoek te Geulle. 
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Reingenoten: ter eenre Herman Hoogheijm, ter andere de gemeene straat. 
 
De schuldenaar had beide percelen gekocht van de erfgenamen van Caerl 
Lambrichts. Het opgenomen geld dient ter betaling van de aankoop. 
 
3) huis en hof genaamd Maertens Hoff, 1 morgen groot, gelegen te 
Broekhoven onder Geulle. 
 
Reingenoten: naar de morgens en middag zon de gemeente, ter andere 
zijde Corst Ghijsen, aan de onderste zijde Peter Jonckhout. 
 
4) 0,5 morgen akkerland gelegen aan den gevericker reijn onder Geulle. 
 
Reingenoten: ter sonnen opganck juffr. Bemelmans, ter andere zijde Piter 
Pijpers. 
 
5) 0,5 morgen gelegen in het gevericker veld onder Beek. 
 
Reingenoten: ter sonnen opganck Frem. Odekerken, ter andere de weg 
gaande naar Beek, voorhoofd Peter Notten. 
 
6) 2 grote roeden land gelegen achter Hussenberg onder Geulle. 
 
Reingenoten: naar de bovenste zijde Corst Ghijsen, ter andere Wilhelmus 
Bocken. 
 
Getuigen: Matth. Brull junior en Dionisius Hupkens. 
 
Naschrift betreffende terugbetaling: 
 
S. Van Slijpe bevestigde het kapitaal en de intresten ontvangen te hebben, 
waarbij de obligatie te niet wordt gedaan, de dato 22/04/1788. 
 

 
12/06/1788 

 
58-59 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 10/06/1783 te 
Meerssen, waarbij 
 
Hend. van Offenweert, gehuwd met Christina Vraats, inwoner van Verviers, 
voor zichzelf alsook als gevolmachtigde van zijn broer Matthijs, en van zijn 
zus Aletha van Offenweert 
 
verkopen aan 
 
Matthijs Ramaekers, inwoner van de Sneijderberg onder Geulle, gehuwd 
met Gertruijd Vossen 
 
een perceel bos, 2 grote roeden, in het Schaubroecker Bosch. 
 
Reingenoten: een zijde de erfgenamen Herm. Hoogheijnen, ter andere 
Christiaen van Offenweert, een hoofd zonnen opgang Leendert Vossen, het 
andere de erfgenamen Hend. Gijsen. 
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Prijs: 35 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Joh. Hend. Wilmar, Hermanus Janssen, inwoners van Meerssen 
 

 
17/07/1788 

 
60-61 

 
Registratie gichtextract van de schepenbank van Geulle van 01/10/1779 met 
ingebedde rolextract van dezelfde schepenbank de dato 01/09/1779 met de 
koopvoorwaarden van een publieke verkoop van dezelfde datum, de 
betaling na de publieke verkoop van 01/10/1779 te Maastricht en de 
betaling van de latere vernadering op 01/08/1780, waarbij 
 
Publieke verkoop en betaling: 
 
Verkoop vond plaats op verzoek van de erfgenamen van de medicus doctor 
Armand, die percelen van Machiel Tilmans lieten verkopen, waaronder 
 
huis, moeshof, weide en land, 9 grote roeden (te Geulle), waarvan 6 grote 
roeden belast zijn met een keur en een rookhen ten behoeve van het 
grafelijk huis van Geulle. 
 
Reingenoten: zonnen opgang Gerrit Tilmans, zonnen ondergang Servaes 
Meijs, voorhoofd Mattijs Louwet, ander hoofd de gemeente. 
 
Het hoogste bod was 700 gulden, dewelke betaald werd te Maastricht op 
01/10/1779 door dhr. Hentjens namens Vaes Meijs. 
 
Vernadering: 
 
Servaes Meijs, de koper, verklaart vernaderd en betaald te zijn door 
Gerardus Tilmans. 
 

 
06/10/1788 

 
61-63 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 10/04/1788 te 
Maastricht, waarbij 
 
Joannes Vossen, inwoner van Geulle, gehuwd met Petronella Hoogheijnen 
 
800 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Josephus Leurs en Petrus Vrindts, als prior en procurator van het 
Kruisherenklooster te Maastricht 
 
Het geld dient samen met eigen geld ter betaling van de aankoop van  
 
12 grote roeden akkerland te Hussenberg onder Geulle. 
 
Reingenoten: ter eenre de Beeker Weg, ter andere Christiaen Offermans, 
een hoofd de Scheerstraat. 
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Het perceel werd gekocht bij publieke opveiling van 17/03/1788 te Berg 
voor notaris J.F. Habets voor de som van 869 gulden 8 stuiver, welke 
koopakte voor deze notaris verleden zal worden. 
 
Borgstellingen: 
 
1) het ingekochte perceel 
 
De volgende goederen te Geulle gelegen, en voortkomende uit zijn 
schoonouderlijke goederen, hem toegevallen bij akte van partagie voor 
gezworen landmeter G. Klinkenberg op 25/03/1782, te weten: 
 
2) zijn woonhuis, hof en weide gelegen te Hussenberg onder Geulle, 294 
kleine roeden. 
 
Reingenoten: ter eenre Herman Hoogheijnen, ter andere het hangen van de 
berg, een hoofd de gemeene straat. 
 
3) 115 kleine roeden weide gelegen te Hussenberg. 
 
Reingenoten: ter eenre de wederhelft, ter andere Joannes van Offenweert. 
 
4) 75 kleine roeden beemd gelegen aan de Geul. 
 
Reingenoten: ter eenre Johannes Bovens, ter andere de wederdeling. 
 
5) 52 kleine roeden gelegen omtrent de drie Boenders. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Boers, ter andere Joannes Bemelmans. 
 
6) 56 kleine roeden gelegen op het Stomme Veldje. 
 
Reingenoten: ter eenre Pieter Maasen, ter andere Jan Boers. 
 
7) 80 kleine roeden gelegen in het agterveldje. 
 
Reingenoten: ter eenre Michiel Janssen, ter andere Leenderd Vossen. 
 
8) 80 kleine roeden op de Koul. 
 
Reingenoten: ter eenre Leendert Vossen, ter andere Pieter Perebooms. 
 
9) 173 kleine roeden weide gelegen te Hussenberg. 
 
Reingenoten: ter eenre Christiaan Vrancken, ter andere de straat. 
 
Getuigen: Hendrik Eggen en Paulus Erkens. 
 

 
17/10/1788 

 
64-65 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 16/10/1788 te 
Maastricht, waarbij 
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Leon. Boers, wonende te Geulle, gehuwd met Cath. Boosen 
 
300 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Helena Kraheij, weduwe van Herman Daniel Smeets, bij leven 
predikant te Geulle 
 
De lening dient onder andere om 100 gulden van een obligatie terug te 
betalen aan de heer scholaster en kanunnik Kerens. 
  
Borgstellingen: 
 
1) 15 grote en 19 en ¾ kleine roeden huisplaats met huis erop, moeshof, 
weide en akkerland, gelegen te Geulle. 
 
Reingenoten: aan een hoofd de Geulder gemeente of het gemeen Broek, 
aan het andere hoofd de zogenaamde Bruijdweg, ter zijde naar het noorden 
Lendert Vossen, ter andere zijde Tossin Volders. 
 
2) 1 morgen akkerland te Geulle in de Sint. 
 
Reingenoten: ter eenre Gerard Simons, ter andere zijde de Sinterweg en aan 
een hoofd de Beelijkerstraat. 
 
3) 2 grote en 15 kleine roeden weide, waarop vroeger een huis heeft 
gestaan, gelegen dicht bij het vermelde huis (zie onder 1).  
 
Dit perceel werd door de schuldenaar gekocht blijkens gicht te Geulle van 
22/02/1776. 
 
Getuigen: Maria Christ. Gilissen en Maria van Stockhem, beiden inwoonsters 
van Maastricht. 
 

 
23/10/1788 

 
65-67 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 19/10/1788 te 
Maastricht, waarbij 
 
Leon. Vossen, wonende te Geulle, gehuwd met Anna Thijssen 
 
400 gulden aan 5% rente leent van 
 
Abraham Lucas Smeets, kapitein in het Hollands regiment mineurs van 
generaal-majoor Dumoulin, gehuwd met Joanna Maria Christina Helena 
Smeets, geboren Von Becker. 
 
Het geld diende ter betaling van de aankoop van 3 percelen akkerland te 
Geulle, die per akte van erfmangeling op 15/10/1788 werden verleden, te 
weten: 
 
1) 3 grote en 15 kleine roeden in het Geulderveld op de molenweg gelegen. 
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Reingenoten: ter eenre Jan Paulussen, ter andere zijde de weduwe Servatius 
Dekkers. 
 
Het perceel is cijnsroerig. 
 
2) 53 kleine roeden omtrent Hussenberg aan het Kollestraatje, tiendevrij. 
 
Reingenoten: ter eenre de Beekerweg, ter andere zijde Peter Janssen. 
 
3) 2 grote roeden op het ramakers veldje aan het H. Geestbos gelegen. 
 
Reingenoten: ter zonne opgang Gaspar Thijssen en de erfgenamen van 
Peter Leentjens, ondergang Gerrit Peerebooms. 
 
Borgstellingen: 
 
1) de vorige 3 vermelde percelen. 
 
2) 50 kleine roeden, gesplitst van een perceel van 150 kleine roeden, in het 
midden uitgemeten, gelegen aan de molenweg met de Willemsweg die daar 
doorloopt. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgang de weduwe Peter Mopers, ondergang de 
weduwe van Joannes Mopers. 
 
3) 60 kleine roeden uit een groter perceel van 180 kleine roeden, gelegen in 
het geulder velt. 
 
Reingenoten: ter eenre Jacob Thijssen, ter andere zijde Herman Paulussen. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met 3 molsters rogge ten behoeve van de 
Paters Predikheren te Maastricht. 
 
4) 53 kleine roeden land uit een groter perceel van 106 kleine roeden 
gelegen in het Maasveld, afgemeten naar de kant van Brommelen. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Swelschen, ter andere zijde de weduwe Peter 
Mopers. 
 
5) 3 grote en 0,5 kleine roede weide uit een groter perceel van 6 grote en 1 
kleine roede gelegen te Geulle aan het Broeck, afgemeten naar de kant van 
de zonnen opgang. 
 
Reingenoten: ter eenre Lendert Boers, ter andere zijde Peter Janssen met de 
wederdeling. 
 
6) 3 grote en 9,5 kleine roeden land in het geulderveld gelegen, genaamd ’t 
lang wegske. 
 
Reingenoten: ter eenre Peter Janssen, ter andere zijde Lend. Boers, aan een 
hoofd de bruijtweg. 
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Getuigen: notarisklerk P.J. Voermanck, en J. Dirix, wonende te Maastricht. 
 

 
02/11/1788 

 
67-68 

 
Registatie verkoopakte en latere kwitantie na vernadering, waarbij de 
verkoopakte verleden werd voor notaris H.W.C. Frentz op 11/11/1769 te 
Meerssen, en waarbij 
 
Simonus Schepers, gehuwd met Meghel Smeets, inwoner van Hulsen, 
ressort Geulle 
 
verkoopt aan 
 
Peter Notten, gehuwd met Johanna Maria Sweelssen, inwoner van Hulsen 
 
45 kleine roeden akkerland gelegen op het agterveldje te Geulle. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang Pieter Peerbooms, ondergang Johannes 
Offerweerd, voorhoofd Peter Philippens. 
 
Het perceel is belast met een keur ten behoeve van het grafelijk huis van 
Geulle en betreft laatgoed. 
 
Prijs: 45 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Willem Guirin, kapitein van het 2de bataljon van Oranje Lijff, in 
garnizoen hier, en Bartholomeus Joh. Boshouwers, schepen van Meerssen. 
 
Later vernadering en betaling op 09/09/1778 door Jasper Perbooms. 
 

 
02/11/1788 

 
69 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.P. Rooth op 30/10/1786 te 
Beek, waarbij 
 
Pieter Peerbooms, gehuwd met Mechel Robroex, inwoner van Geulle 
 
verkoopt aan 
 
Jaspar Peerbooms, gehuwd met Maria Johanna Hoogheijm, wonende te 
Hussenberg onder Geulle 
 
50 kleine roeden land gelegen te Hussenberg in geel kamp, laatgoed en 
belast met een keur ten behoeve van de gravin van Geulle. 
 
Reingenoten: de koper. 
 
Prijs: 112 gulden 10 stuiver + lijkoop + 5 stuiver godshelder 
 
Getuigen: Salomon Stauber, soldaat in het regiment Escher, nu met verlof te 
Beek, en Pieter Kerkhofs van Geverik.  
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09/11/1788 70-71 
 

Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 06/11/1788 te 
Maastricht, waarbij 
 
Jacobus Collards, wonende te Geulle, gehuwd met Petronella Janssen 
 
250 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Helena Kraheij, weduwe van Herman Daniel Smeets, bij leven 
predikant te Geulle 
 
Borgstellingen: 
 
1) zijn woonhuis met moeshof en weide, tezamen metende 4 grote roeden 
min 1 kleine roede, gelegen te Hulsen onder Geulle. 
 
Het woonhuis had de schuldenaar zelf nieuw gebouwd. 
 
Reingenoten: ter sonne opgang de gemeente, ondergang en ter zonne 
middag Peter Notten. 
 
2) 0,5 morgen akkerland te Geulle op de Schijvelbosch gelegen, leenroerig 
aan het huis van Geleen, zijnde een split van circa 9 grote roeden. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgang de Breukweijde, ondergang Tossin 
Huntjens en anderen, sonne middag Peter Notten. 
 
De percelen zijn de schuldenaar toegevallen bij partagie van zijn 
schoonouderlijke goederen onder kavel D, per akte voor gezworen 
landmeter Thomas Jaspar op 05/10/1785. 
 
Getuigen: meester-slotenmaker Servaas Keijen en Maria van Stockhem, 
wonende te Maastricht. 
 

 
13/12/1788 

 
71-72 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Wilmar op 30/11/1788 te 
Meerssen, waarbij 
 
Gerardus Ruijters, gehuwd met Agnes Lonus, inwoner van Geulle 
 
125 gulden aan 5% rente leent van 
 
Willem Huntjens, weduwnaar van Meggeld Volders, inwoner van Geulle 
 
Borgstellingen: 
 
1) 46,5 kleine roeden weide gelegen te Geulle aan het Broeck. 
 
Dit perceel werd vandaag ingekocht van zijn schoonbroer Jacobus Schreurs 
per akte voor notaris A. Wilmar. Het geld van deze lening dient voor de 
betaling van deze aankoop. 
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Reingenoten: een lange zijde de volgende weide en bouw, ter andere de 
weduwe Clemens Janssen, een hoofd het Broeck. 
 
2) 40,5 kleine roeden huis en weide, gelegen naast het vorig vermeld 
perceel. 
 
Reingenoten: ter andere zijde Johannes Penders, een hoofd het veld, het 
andere hoofd het Broeck. 
 
3) 2 grote roeden in het Geulderveld. 
 
Reingenoten: een zijde Jan Lones, ter andere Gerard Tilmans, een hoofd de 
gravin van Geulle. 
 
4) 0,5 morgen land gelegen aldaar. 
 
Reingenoten: een zijde Jan Paulussen, ter andere Hendricus Dolmans, een 
hoofd de molenweg, het andere hoofd de gravin van Geulle. 
 
Alle vermelde goederen zijn laatgoederen en gelegen te Geulle. 
 
Getuigen: Willem Ottho Wilmar en Joh. Hendrik Wilmar, inwoners van 
Meerssen. 
  

 
09/01/1789 

 
72-74 

 
Registratie verkoop van obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 
09/01/1789 te Maastricht, waarbij 
 
Arnoldus Fredericus Hildebrand, inwoner en burger van Maastricht, 
gevolmachtigde van Joannes Henricus Bruijnix, medeburger en meester-
kleermaker te Maastricht, zich nu ophoudende te Brussel 
 
verkoopt aan 
 
R.C. baron Van Cammingha tot Wiaerda, gehuwd geweest met barones De 
Zelis en de Faucon  
 
200 gulden obligatie (uit een oorspronkelijk kapitaal van 400 gulden) ten 
laste en panden van Joannes Akkermans te Geulle, die de oorspronkelijke 
schuldenaar Christiaen Lemmens vertegenwoordigt. 
 
De obligatie was Bruijnix namens zijn echtgenote toegevallen onder kavel A 
bij de verdeling van de nalatenschap van wijlen Michael Heijgele, destijds 
inwoner van Maastricht, per akte verleden voor dezelfde notaris A. Ruijters. 
 
De oorspronkelijke obligatie werd op 22/08/1749 opgesteld voor notaris A. 
Morren en gegicht te Geulle op 23/08/1749, waarbij 400 gulden aan 5% 
rente geleend werd. Joannes Akkermans nam de last op zich bij akte van 
20/04/1754, ook te Geulle gegicht. Michael Heijgele had de obligatie 
verkregen op 26/08/1768 per akte verleden voor notaris Corstius als 
executeur-testamentair van notaris en procureur Morren. 
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Prijs: 205 gulden (=waarde kapitaal + verlopen intresten van 22/08/1788 tot 
nu). 
 
Getuigen: Andreas Schamberger en M. Crahaij. 
 

 
28/03/1789 

 
74-75 

 
Registratie, op verzoek van Herie Marchal, gehuwd met Elisabeth Meijs, van 
een verkoopakte verleden voor notaris G. Philippens op 24/08/1770 te 
Houthem, waarbij 
 
Gosen Pijpers, gehuwd met Gertruijd Peerbooms, wonende te Geulle 
 
verkoopt aan 
 
Hendrick Meijs, gehuwd met Elisabeth Nelissen, wonende te Geulle 
 
de helft van de volgende percelen (met de helft van de lusten en de lasten), 
de welke de koper bij de komende deling met zijn neef Servaes Meijs zullen 
verloot worden: 
 
1) helft van 9 grote roeden gelegen te Geulle 
 
Reingenoten: een zijde Gerrith Tilmans, ter andere zijde Jan Vossen. 
 
2) helft van 5 grote roeden gelegen achter het broeck in het geulder velt, 
waardoor de bruijdweg loopt 
 
Reingenoten: een zijde de weduwe Clement Janssen, ter andere zijde de 
weduwe Peter Dickerts, uitschietende op de weide van Goosen Thijssen. 
 
3) helft van 3 grote roeden land gelegen in het Geuldervelt 
 
Reingenoten: een lange zijde Willem Janssen en meer anderen met 
hoofdstukken daarop uitschietende. 
 
De percelen zijn in hun geheel belast met jaarlijkse erflasten, te weten 3 
vaten rogge ten behoeve van de Predikheren te Maastricht voor de helft en 
de andere helft ten behoeve van het Kapittel van Sint-Servaas te Maastricht. 
 
Prijs: 300 gulden + 1 stuiver godshelder + lijkoop 
 
Getuigen: J.J. Stroub, secretaris van Strucht, en A.W. Philippens van 
Houthem. 
 

 
15/04/1789 

 
76-77 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 10/06/1784 te 
Meerssen, waarbij 
 
Rijkeld van Rijmersdal, inwoner van Moorveld onder Geulle, gehuwd met 
Sophia Tullenaars 
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verkoopt aan 
 
Hendrick Janssen, ongehuwde meerderjarige inwoner van Ulestraten 
 
6 grote en 14,5 kleine roeden akkerland gelegen in het Geulderveld achter 
den kamp. 
 
Reingenoten: een zijde den camp, ter andere zijde Thomas Janssen, een 
hoofd de gravin van Geulle, het andere hoofd Willem Huntjens.  
 
In hetzelfde perceel ligt een halve morgen langs Thomas Janssen, hetwelk 
belast is met een keur ten behoeve van het kasteel van Geulle. 
 
Prijs: 260 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder 
 
De prijs wordt met 10 gulden ingekort, vanwege 1/10 van de helft van een 
kapitaal van 200 gulden ten behoeve van de weduwe Smeets op het deel 
van het perceel van de verkoper, dat voorkomt uit het kindsgedeelte van 
zijn echtgenote. 
 
Getuigen: Johannes Hendrik Wilmar en Willem Habets, inwoners van 
Meerssen. 
 

 
08/06/1789 

 
77-78 

 
Registratie afstand van tocht en verkoopakte verleden voor notaris A. 
Wilmar op 05/12/1771 te Meerssen, waarbij 
 
Margaretha Potmans, weduwe van Johannes Lemmens, inwoonster van 
Geulle 
 
afstand doet van haar tocht op 
 
3 grote en 5 kleine roeden akkerland gelegen in het Geuldervelt. 
 
Reingenoten: een lange zijde Goossen Thijssen, ter andere zijde de gravin 
van Geulle, een hoofd de molenweg, het andere hoofd Johannes Paulussen. 
 
Het perceel is belast met een kapoen en 8,5 stuiver min een half oord ten 
behoeve van het grafelijk huis van Geulle.  
 
Het perceel is in belening gegeven door haar wijlen echtgenoot aan Hendrik 
Tilmans. De belening loopt af (mits terugbetaling) op 20/08/1773. 
 
De afstand van tocht is ten behoeve van haar zoon Christiaan Lemmens, nu 
konstabel ten dienste van deze landen en in garnizoen hier. 
 
Dezelfde zoon  
 
verkoopt vervolgens het perceel door aan 
 
Johannes Paulussen, gehuwd met Mechtildis Schuls, inwoner van Geulle. 
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Prijs: 50 gulden per grote roede + 1 blamuijser godshelder + lijkoop. Het 
totaal bedraagt 162 gulden 10 stuiver. Hiervan wordt 36 gulden afgetrokken 
voor de belening van het perceel. 
 
Getuigen: Johan Ernest Ross, inwoner van Meerssen, en Adamus Vaassen, 
borgemeester van Amby. 
 

 
08/06/1789 

 
79 

 
Registratie verkoopakte verleden voor gezworen landmeter Johannes 
Gassens op 30/04/1787, waarbij 
 
Gerardus Tilmans, wonende te Geulle 
 
verkoopt aan  
 
Johan Paulissen 
 
15,5 kleine roeden weide te Geulle. 
 
Reingenoten: een zijde Gerardus Tilmans, andere zijde naar beide helften 
Johannes Paulissen. 
 
Tilmans had een weide van 140 kleine roeden gekocht, maar er was een 
minmaat van 15,5 kleine roeden, die teveel was in de wei in de wei van 
Johannes Paulissen. In plaats van die maat af te steken, kocht Paulissen het 
stukje van 15,5 kleine roeden over.  
 
Prijs: 77 gulden 10 stuiver + lijkoop + 5 stuiver godshelder + betaling 
landmeter voor onkosten ter waarde van 26 gulden 17 stuiver. 
 
Getuigen: Leendert Paulissen en Arnoldus Huntjens 
 

 
29/07/1789 

 
80-81 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 14/01/1779 te 
Meerssen, waarbij 
 
Hendrik van Deursen, gehuwd met Anna Catharina Deurlings, wonende te 
Geulle 
 
verkoopt aan 
 
Peter Thijssen, gehuwd met Maria Catharina Janssen, inwoner van Geulle 
 
36 kleine roeden akkerland op het Hulsterveltje aan de Heijlige Beek onder 
Geulle. 
 
Reingenoten: een lange zijde Johannes Deurlings, andere zijde de weduwe 
Pieter Leentjens, een hoofd de Rootsberg, het andere hoofd het voetpad 
met nog andere percelen. 
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Het perceel is belast met een keur ten behoeve van het kasteel van Geulle, 
alsook met jaarlijks een halve kop zaad aan de geestelijke goederen. 
 
Het perceel komt af van de nalatenschap van de verkopers echtgenote haar 
ouders, haar bij akte van scheiding en deling toegevallen. 
 
Prijs: 58 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder + 2 populierenbomen aan 
het broeck te Geulle om klompen van te maken 
 
De staande schaar is voor de koper. 
 
Getuigen: Johan Hendrik Wilmar en Hendrik Goijen, inwoners van 
Meerssen. 
 

 
05/08/1789 

 
81-82 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris [?] op 08/06/1789 te 
Maastricht, waarbij  
 
Paulus Maesen, wonende te Geulle, gehuwd met Anna Catharina 
Thewissen, voor hemzelf, alsook in naam van zijn broer en schoonbroer 
Joannes Maesen en Willem Schatré, en de schepenen van Geulle Jacobus 
Raemaekers en Arnoldus Huntjens, gedeputeerden voor de minderjarige 
Henricus en Gerardus Maesen 
 
verkopen aan 
 
Leonardus Vossen, meerderjarige jongman, geboren te Bunde en nu 
wonende te Maastricht, vertegenwoordigd door zijn broer Joannes Vossen 
 
halve morgen akkerland gelegen te Bunde in het Maasveld omtrent de Ende 
Poeltje. 
 
Reingenoten: ter eenre Matth. Klaessens, ter andere zijde Serv. Vonken en 
meer andere, aan een hoofd Melch. Lemmens als win, ander hoofd Wilh. 
Serv. Vonken. 
 
Het perceel is belast met een jaarlijkse en erfelijke last van 3 koppen rogge. 
 
Prijs: 150 gulden + 2 gulden lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
De prijs wordt ingekort met 50 gulden, omdat Leonardus zijn vader, ook 
Leonardus Vossen genaamd, dit perceel reeds in een 6-jarige belening had. 
Er gaat ook nog 30 gulden af voor de vermelde jaarlijkse en erfelijke last die 
ten laste voor de koper zal zijn na de koop. 
 
 IN DE MARGE BIJGESCHREVEN → verkocht perceel ligt in Bunde en dient 
aldaar gegicht worden. Gicht te Geulle wordt geannuleerd. 
 
EIGEN NOTA: Ofwel heeft men niet de volledige akte ingeschreven (het 
einde van de akte met de naam van de notaris en de getuigen ontbreekt), 
ofwel is men een blad van het origineel vergeten in te scannen.  
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17/08/1789 

 
83-84 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Wilmar op 29/07/1789 te 
Meerssen, waarbij 
 
Maghiel Vrancken, gehuwd met Elisabeth van Deurssen 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Abraham Lies als gasthuismeester van Meerssen, met voorkennis van Lamb. 
van Flodorp, predikant en provisor 
 
Borgstellingen: 
 
Alle goederen en erven waarvan hem, namens zijn echtgenote, de 
eigendom is toegevallen na het overlijden van zijn oom Hendrik Deurlings en 
waarvan een andere oom, Johannes Deurlings afstand van tocht heeft 
gedaan. Johannes en Hendrik Deurlings hadden voor notaris A. Wilmar een 
mutueel testament laten opstellen op 13/05/1776. 
 
Getuigen: Johan Hendrik Wilmar en Willem Ottho Wilmar, inwoners van 
Meerssen. 
 
Aangehecht de afstand van tocht van 27/07/1789: 
 
Johannes Deurlings, inwoner van Geulle, verklaart voor de schepenen 
afstand van tocht te doen ten behoeve van Elisabeth van Deurssen, dewelke 
hij samen met anderen begiftigd had per testament. Dankzij de afstand van 
tocht kan zij en haar man die panden hypothekeren voor een lening. 
 

 
19/08/1789 

 
85-86 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 13/08/1789 te 
Maastricht, waarbij 
 
Joannes Vrancken, wonende te Geulle, gehuwd met Maria Elisabeth 
Lemmens 
 
125 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Magdalena Smeets, geboren Krahé, wonende te Geulle 
 
Het geld dient samen met eigen geld ter financiering van de bouw van een 
huis op 2 grote roeden beemd, gelegen te Geulle aan de Maas achter de 
kerk. 
 
Dit perceel had hij via permutatie verkregen per akte voor notaris A. Wilmar 
op 19/04/1789 te Meerssen. 
 
Reingenoten: een zijde de gravin van Geulle, ter andere de weduwe Gerard 
Pijpers, een hoofd de gemeene straat, ander hoofd Gerard Tilmans. 
 
Dit perceel wordt gehypothekeerd voor de lening. 
 



28 
 

Getuigen: J. Pierlinck, officier ten dienste van de staat, en Maria van 
Stockhem, wonende te Maastricht. 
 

 
02/09/1789 

 
86-87 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 13/08/1789 te 
Meerssen, waarbij 
 
Jan Akkermans, inwoner van Geulle, gehuwd met Catharina van Reijmersdal 
 
verkoopt aan 
 
zijn schoonbroer Rijkeld van Reijmersdal, inwoner van Moorveld onder 
Geulle, gehuwd met Zophia Tulleners 
 
5 grote en 15 kleine roeden land gelegen op de Schievelbosch onder Geulle 
 
Reingenoten: beide zijden Jan Janssen, beide hoofden de weduwe Coen 
Heppers. 
 
Het perceel is belast met een keur ten behoeve van het huis van Schinnen, 
laatgoed. 
 
Prijs: 300 gulden, zonder lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Johan Hendrik Wilmar en Willem Ottho Wilmar, inwoners van 
Meerssen. 
 

 
17/10/1789 

 
88-89 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.F. Habets op 27/09/1789 te 
Maastricht, waarbij 
 
Rigardus van Reijmersdal, meerderjarige jongman, geboren te Geulle, 
dragonder in het regiment van de prins van Hessen-Kassel, in garnizoen te 
Leiden en nu hier met verlof 
 
verkoopt aan 
 
Henricus Raemaekers, inwoner van Geulle, gehuwd met Oda Janssen 
 
3 grote roeden weide gelegen te Geulle aan de Cruijsboom. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang de gemeene straat, middag sonne de 
koper, ter sonnen ondergang Pieter Janssen. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met een half rookhen ten behoeve van de graaf 
van Hoensbroek en Geulle. 
 
Het perceel komt af van de verkoper zijn ouders en was hem als enig kind bij 
hun overlijden toegevallen. 
 
Prijs: 112 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder 
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Getuigen: J.P.D. Paulissen en M. Scherberig. 
 

 
23/10/1789 

 
89-90 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 16/10/1789 te 
Maastricht, waarbij 
 
Peter Janssen, wonende te Moorveld onder Geulle, gehuwd met Anna 
Kleijkens 
 
550 gulden aan 5% rente leent van 
 
Abraham Lucas Smeets, kapitein van het korps mineurs en sappeurs ten 
dienst van de Staat, in garnizoen te Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 5 grote roeden land gelegen op het H. Geest Bos onder Geulle 
 
Reingenoten: ter eenre Peter Thijssen, ter andere zijde de weduwe Peter 
Notten. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met een vat minder dan een molster rogge. 
 
2) 3 grote en 7 kleine roeden huisplaats en weide te Moorveld. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Coen Heppers, ter andere zijde de 
dorpstraat. 
 
Het perceel is een split van 8 grote en 6 kleine roeden huisplaats en weide. 
 
3) 4 grote en 16 kleine roeden uit een perceel van 8 grote roeden beemd 
gelegen tegen het vorige perceel. 
 
De 4 grote en 16 kleine roeden zijn belast met een kop en 3 molster zaad. 
 
4) 5 grote roeden uit een perceel van 10 grote roeden onder Ulestraten aan 
Heekjans. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Willem Schreurs, ter andere zijde Peter 
Janssen. 
 
Het perceel is belast met een jaarlijkse rente van 2 gulden ten behoeve van 
de Armen van Meerssen. 
 
5) 4 grote roeden land op de Schievelbosch onder Geulle. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Peter Lentjens, ter andere zijde Jan 
Deurlings. 
 
6) 2 grote en 10 kleine roeden land aan Gekantje onder Ulestraten. 
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Reingenoten: ter eenre Servaas Vaasssen, ter andere Willem Janssen. 
 
7) 4 grote roeden land op het agterveldje onder Geulle. 
 
Reingenoten: ter eenre Coen Lentjens, ter andere zijde diverse 
hoofdstukken. 
 
8) 3 grote en 17,5 kleine roeden land gelegen aan de Scheer onder Geulle. 
 
Reingenoten: ter eenre Matthijs Ghijsen, ter andere Joannes van 
Ovenweert. 
 
9) 3 grote en 1 kleine roeden land onder Ulestraten op de Wartshaag 
gelegen. 
 
Reingenoten: een zijde Joannes Janssen, aan een hoofd secretaris Lenarts. 
 
De percelen zijn enkel nog belast met een kapitaal van 200 gulden ten 
behoeve van de Wittevrouwen te Maastricht. Het nu geleende geld zal 
dienen om die lening terug te betalen. 
 
Getuigen: luitenant Jacob Pierlinck en Maria van Stockhem, wonende te 
Maastricht. 
 

 
07/11/1789 

 
90-92 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 13/09/1789 te 
Meerssen, waarbij 
 
Anthon Bours, soldaat in het regiment van generaal d’Envie ten dienste van 
Haar Hoog Moogende, en zijn broer Cornelis Bours, inwoner van Beek, 
gehuwd met Helena Cijsten, beiden zich ook sterk makende voor hun 
afwezige broer Willem Bours en schoonbroer Willem Gonnissen, gehuwd 
met Johanna Bours 
 
verkopen aan 
 
Paulus Bours, inwoner van Geulle, gehuwd met Anna Penders 
 
hun 4/5 deel uit de onverdeeldheid van een perceel land te Geulle op het 
Stomme Veldjen gelegen. 
 
Reingenoten: een zijde Matthijs Stevens, ter andere Matthijs Raemaekers, 
een hoofd Jasper Peerbooms, het andere hoofd Jan Bours. 
 
Het perceel van 2 grote roeden is belast met een keur ten behoeve van het 
kasteel van Geulle. 
 
Prijs: 16 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder 
 
De vader van de koper, Jan Bours, had het perceel in belening voor 40 
gulden ten laste van de 4 verkopers aan 32 gulden (4/5), waardoor elk van 
de verkopers de koper 8 gulden moet uitbetalen. 
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Getuigen: Johan Hendrik Wilmar en Willem Ottho Wilmar, inwoners van 
Meerssen. 
 
Naschrift: Op 16/09/1789 verkoopt Christiaan Bours, inwoner van Beek, 
gehuwd met Elisabeth Eerkens, zijn 1/5 deel aan Paulus Bours voor 6 gulden 
en belooft zijn deel van de belening terug te betalen. Afgetekend voor A. 
Wilmar te Meerssen op 07/10/1789. 
 

 
25/11/1789 

 
92-94 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 19/11/1789 te 
Maastricht, waarbij 
 
De broers en schoonbroers Jacobus en Joannes Janssen, beiden wonende te 
Geulle, de 1ste gehuwd met Maria Paulussen en de 2de met Maria Catharina 
Paulussen 
 
1.200 gulden aan 4% rente lenen van 
 
Maria Magdalena Smeets, geboren Krahé, wonende te Geulle 
 
Het betreft een reeds bestaande lening, die de schuldenaars in feit zijn 
toegevallen bij deling van de schoonouderlijke goederen van 14/10/1789 
voor gezworen landmeter Thomas Jaspar. 
 
Borgstellingen: 
 
1) schoonouderlijk huis met moeshof, weide en akkerland te Geulle aan het 
Broek, 16 grote en 7 kleine roeden. 
 
Reingenoten: ter zonne opgang het gemeen Broek, ondergang de 
erfgenamen van Jacob Janssen en Math. Swelschen. 
 
2) 48,5 kleine roeden land gelegen aan de dijk. 
 
Reingenoten: ter sonne opgang Peter Franssen en Joannes Vossen, 
ondergang de heerschap van Geulle, sonne middag Conrard Paulussen. 
 
3) een morgen land op de moolen weg. 
 
Reingenoten: ter eenre Laur. van Eel, ter andere zijde Willem Bours. 
 
4) 84,5 kleine roeden in het Geulderveld. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Vossen, ter andere zijde Lend. Vossen. 
 
5) 45 en ¾ kleine roeden land gelegen in het Geulderveld. 
 
Reingenoten: ter eenre erfgenamen van And. Sengen, ter andere zijde 
Reinier Janssen. 
 
6) 50 kleine roeden land achter de Veerman. 
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Reingenoten: ter eenre de weduwe van Gerard Pipers. 
 
7) 60 kleine roeden land gelegen op de Bruijtweg. 
 
Reingenoten: ter eenre Martinus Lemmens, ter andere zijde Hend. Dolmans. 
 
8) 100,5 kleine roeden land achter Montaings-weide. 
 
Reingenoten: ter eenre secretaris Lenarts, ter andere Willem Van der 
Hoeven. 
 
9) 36 kleine roeden land achter Anne Marie weide. 
 
Reingenoten: ter eenre Willem Bours, ter andere Lend. Paulussen. 
 
Daarnaast nog 
 
10) 0,5 morgen land gelegen te Geulle hetwelk Joannes Janssen 
hypothekeert. 
 
Dit perceel had hij ingekocht per akte voor notaris A. Wilmar op 24/04/1785 
gelegen te Geulle in de Cint. 
 
Reingenoten: ter eenre Herman Paulussen, ter andere Jan Paulussen. 
 
Getuigen: luitenant Jacob Pierlinck en Maria van Stockhem. 
 

 
07/12/1789 

 
94-955 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 05/12/1789 te 
Maastricht, waarbij 
 
de gebroeders Gerardus en Wilhelmus Huntjens, beiden wonende te Geulle, 
de 1ste meerderjarige jongman, de 2de gehuwd met Barbara Douven 
 
700 gulden aan 4% rente lenen van 
 
Abraham Lucas Smeets, kapitein van het korps mineurs en sappeurs ten 
dienste van de staat, in garnizoen te Maastricht 
 
Borgstellingen: 
 
1) hun woonhuis met schuur, stallingen, moeshof en weide gelegen te 
Geulle te Brommelen tussen erven van de pastorij van Bunde en van Coen 
Ramakers. 
 
2) 11,5 grote roeden akkerland in ’t Root onder Geulle tussen erven van 
Peter Kortleven en Gerard Tilman. 
 

 
5 Scan 95 en 96 zijn dezelfde.  
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3) 2 grote en 10 kleine roeden, ook in ’t Root gelegen, tussen erven van 
Michael Jonkholt, Mich. Boosten en Jan Notten. 
 
4) 6 grote roeden land in ’t Root gelegen tussen erven van de gebiedende 
heer van Geulle en van de representanten van wijlen schepen Van den 
Biessen, uitschietende op de kleen Geul. 
 
Getuigen: Arn. Huntjens, broer van de comparanten, en Maria van Stokhem. 
 
 

 
08/12/1789 

 
97-98 
 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 26/12/1785 te 
Meerssen, waarbij 
 
Poulus Bours, inwoner van Geulle, gehuwd met Anna Penders 
 
verklaart reeds per chirographaire akte van 02/05/1775 verkocht te hebben 
aan 
 
zijn broer Nelis Bours, inwoner van Geulle, weduwnaar van Pietronella 
Maassen 
 
¼ deel van zeker huis, hof en weide, 4 grote roeden, gelegen te Geulle op de 
Sneijders Berg. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Bours, ter andere Peter Bours, een hoofd de 
gemeene straat. 
 
Hun vader blijft zijn leven lang weliswaar het vruchtgebruik behouden. 
 
Prijs: 114 gulden, zonder lijkoop, 2 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Johan Hendrik Wilmar en Willem Ottho Wilmar. 
 

 
08/12/1789 

 
98-99 

 
Registratie, op verzoek van Nelis Bours namens zijn dochter Margaretha 
Bours, van een verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 29/06/1789 
te Meerssen, waarbij 
 
Johannes Penders, eerst gehuwd met Catharina Boers, nu in 2de huwelijk 
met Maria Catharina Ressorius, inwoner van Geulle 
 
tijdens zijn 1ste huwelijk verkocht had aan 
 
Nelis Bours, inwoner van Geulle, eerst gehuwd met Petronella Maassen, nu 
in 2de huwelijk met Maria Catharina Niesten [de verkoop vond tevens plaats 
onder zijn 1ste huwelijk] 
 
¼ deel van een huis, koolhof en weide te Geulle op de Sneijdersberg, 4 grote 
roeden. 
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Reingenoten: een zijde het Stomme Veldje, ter andere Peter Boers, een 
hoofd de gemeene straat. 
 
De verkoper had dit vierde part verkregen namens zijn echtgenote bij het 
overlijden van zijn schoonmoeder Margaretha Maassen en waarvan zijn 
schoonvader Johannes Boers levenslang nog het vruchtgebruik van geniet. 
 
Blijkens chirographaire akte van 03/06/1781 werd 125 gulden betaald voor 
¼ part. 
 
Men heeft schrik dat er twist zou kunnen ontstaan de voor- en nakinderen 
in de toekomst. Er wordt gespecifieerd dat het ¼ part overgaat naar de 
kinderen van de verkoper, verwekt met zijn 1ste echtgenote. 
 
Getuigen: Johan Hendrik Wilmar en Willem Ottho Wilmar, inwoners van 
Meerssen. 
 

 
09/12/1789 

 
99-101 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 07/12/1789 te 
Maastricht, waarbij 
 
Piter Janssen, wonende te Geulle, gehuwd met Gertr. Leentjens 
 
600 gulden aan 4% rente leent van 
 
Abraham Lucas Smeets, kapitein van het korps mineurs en sappeurs ten 
dienst van de Staat, in garnizoen te Maastricht 
 
Borgstellingen: 
 
1) woonhuis met stallingen, schuur, moeshof en weide, gelegen te Geulle op 
de Sneijdersberg, 5 grote 7 kleine roeden. 
 
Reingenoten: ter eenre Gerard Peerebooms, ter andere zijde Paulus Boers. 
 
2) 120 kleine roeden akkerland te Geulle op het agterveldje gelegen tussen 
erven van Peter Ramakers en Peter Notten. 
 
3) 100 kleine roeden land gelegen in de Winkel tussen erven van Mich. 
Philippens en Gaspar Peerebooms. 
 
4) 180 kleine roeden land uit een groter perceel, genaamd het keerboender, 
gelegen tussen de erven van Sint-Gerlach en N. Dolmans, gaande daardoor 
een karweg. 
 
Getuigen: B. Latour en Maria van Stockhem, beiden wonende te Maastricht. 
 

 
12/12/1789 

 
101-102 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.P. Rooth op 31/03/1784 te 
Beek, waarbij 
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Johannes Notten, gehuwd met Agnes Bours, wonende te Brommelen onder 
Geulle 
 
verkoopt aan 
 
Maria Janssen, weduwe van Coenrard Heppers, wonende te Moorveld 
onder Geulle, vertegenwoordigd door haar zoon Adamus Heppers 
 
3 grote roeden land, laatgoed, gelegen in het Logterveld onder Geulle. 
 
Reingenoten: een zijde Pieter Ramakers, andere zijde Pieter Janssen, 
voorhoofd de weg. 
 
Prijs: 127 gulden 10 stuiver, halve lijkoop en 3 stuiver godshelder. 
 
Er rust een jaarlijkse erfpacht van 9 molsters rogge ten behoeve van het 
klooster van Sint-Gerlach op het perceel. 
 
Getuigen: Paulus Reijniers en Peter Reijniers, beiden wonende te 
Maastricht. 
 

 
16/12/1789 

 
102-103 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 15/12/1789 te 
Maastricht, waarbij 
 
Hendrik Ghijsen, wonende te Geulle, gehuwd met Susanna Le Febeur 
 
150 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Maria Magdalena Smeets, geboren Krahé, wonende te Geulle 
 
Borgstellingen: 
 
1) 8 grote en 18 kleine roeden akkerland en weide, gelegen te Geulle in de 
Brum. 
 
Reingenoten: ter eenre Vaes Meijs, ter andere zijde Nelis Bours en Math. 
Ramakers, aan het hoofd naar de sonnen opgang Jan Boers. 
 
2) 39 kleine roeden akkerland te Geulle op de graaf achter Hussenberg. 
 
Reingenoten: naar Elsloo Joannes Vossen, naar Hussenberg Jacob Andriolo, 
aan het hoofd naar de sonne opgang de Eickens weg. 
 
Getuigen: Joannes Keijen, meester-slotenmaker te Maastricht, en Maria van 
Stokhem, wonende te Maastricht. 
 

 
19/12/1789 

 
103-105 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 11/12/1789 te 
Meerssen, waarbij 
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Hendrik Ghijsen, inwoner van Hussenberg onder Geulle, gehuwd met 
Susanna Lafebre 
 
verkoopt aan 
 
Conrardus Paulussen, inwoner van Geulle aan het Broeck, meerderjarig en 
ongehuwd 
 
3 grote en 9 kleine roeden land gelegen in het Geulderveld omtrent den 
Hoogen Graaf. 
 
Reingenoten: een zijde Gerard Tilmans, ter andere zijde sonnen opgang de 
koper, een hoofd de molenweg, het andere hoofd Laurins van Eel. 
 
Prijs: 73 stuiver per kleine roede + 5 stuiver godshelder + lijkoop. Geheel 
bedraagt 250 17 stuiver. 
 
Het land is nog 5 jaar in belening bij Jacobus Raemaekers voor 80 gulden en 
2 gulden rechten. De huidige koper zal die beleenpenningen na 5 jaar 
terugbetalen. Dit bedrag wordt van de verkoopprijs afgetrokken. 
 
Getuigen: Willem Ottho Wilmar en Johan Matthijs Hendrix, inwoners van 
Meerssen. 
  

 
08/01/1790 

 
105-106 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 07/01/1790 te 
Maastricht, waarbij 
 
Peter Janssen, inwoner van Geulle, gehuwd met Mechtild Thijssen 
 
450 gulden aan 4% rente leent van 
 
Maria Magdalena Smeets, geboren Krahé, wonende te Geulle 
 
Borgstellingen: 
 
1) 3 grote en 0,5 kleine roede weide met een huis daarop, gelegen te Geulle 
aan het Broeck. 
 
Reingenoten: ter eenre Lend. Vossen, de schoonbroer van de schuldenaar, 
ter andere dezelfde. 
 
2) 3 grote roeden land op Ramakers veltje gelegen. 
 
Reingenoten: ter eenre naar het Broeck Cath. Duijsens, weduwe, ter andere 
zijde Jaspar Thijssen. 
 
3) 3 grote roeden land op het plimproot gelegen. 
 
Reingenoten: ter eenre Peter Dekkers, ter andere zijde Reinier Janssen en 
meer anderen, een hoofd de heerschap van Geulle. 
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4) 3 grote en 2,5 kleine roeden land, genaamd het lank wetje. 
 
Reingenoten: aan een hoofd de Bruidweg, aan een lange zijde Lend. Vossen, 
ter andere zijde Cath. Hoogem. 
 
5) 25 kleine roeden land in het Geulderveld. 
 
Reingenoten: ter eenre Gerrit Tilmans, ter andere zijde Andreas Sengen, aan 
een hoofd de heerschap van Geulle. 
 
6) 4,5 grote roeden land in hetzelfde veld. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Servaas Dekkers, ter andere Peter Maas, 
aan een hoofd de Bruidweg. 
 
Getuigen: Jacob Pierlinck en Maria van Stockhem, wonende te Maastricht. 
 

 
09/02/1790 

 
106-108 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 04/02/1790 en betaling 
van 09/02/1790, waarbij 
 
Hendrick Ghijsen en Jacobus Andriool 
 
verkopen aan 
 
Tossing Tilmans 
 
4 grote en 5 kleine roeden land in het geulder veld. 
 
Reingenoten: een zijde Jan Poulussen, ter andere zijde Coen Poulussen, een 
hoofd de gravin van Geulle, ander hoofd Johannes Vossen. 
 
De instelprijs was 30 stuiver per kleine roede en het hoogste bod was 30 
gulden per grote roede voor een totaal van 129 gulden 12 stuiver 2 oord. 
 

 
11/02/1790 

 
108-110 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 04/02/1790 en latere 
vernadering, waarbij 
 
Pieter Franssen de jonge 
 
verkoopt aan 
 
Leendert Vossen 
 
28 kleine roeden land gelegen in het Geulder veld aan de dijk. 
 
Reingenoten: een zijde de erfgenamen Pieter Ghijsen, ter andere zijde 
Joannes Vossen, voorhoofd ter sonnen ondergang Coenrard Poulussen. 
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De instelprijs was 70 stuiver per kleine roede en het hoogste bod bedroeg 
74 stuiver per kleine roede voor een totaal aan kooppenningen van 103 
gulden 12 stuiver. 
 
Latere vernadering: 
 
De koper Leendert Vossen werd nadien vernaderd door Joannes Janssen, 
schoonbroer van Pieter Franssen. 
 

 
13/02/1790 

 
110-111 

 
Registratie vernadering verleden voor notaris A. Wilmar op 02/02/1790 te 
Meerssen, waarbij 
 
Hendrik Janssen, ongehuwde meerderjarige man, inwoner van Ulestraten 
 
verklaarde vernaderd te zijn door 
 
Leendert Janssen, inwoner van het Voulwamis onder Bunde, gehuwd met 
Petronella Tulleners 
 
6 grote en 14,5 kleine roeden in het Geulder veld achter het Camp te Geulle. 
 
Reingenoten: een zijde het Camp, ter andere de erfgenamen Thomas 
Janssen, een hoofd de gravin van Geulle, het andere hoofd de erfgenamen 
Willem Huntjens 
 
Bij hetzelfde perceel ligt een halve morgen, langs de erfgenamen Janssen, 
hetwelk belast is met een keur ten behoeve van het kasteel van Geulle. 
 
De comparant had dit gekocht op 10/01/1784 per akte voor notaris A. 
Wilmar van Rijkholt van Reijmersdal. Er rust een rente van 10 gulden op ten 
behoeve van juffr. Smeets die (intussen) terugbetaald zijn? 
 
Prijs: kooppenningen en akkerloon, zaadgoed, notariskosten, gichtrechten, 
godshelder, lijkoop en vacatiën, allemaal tezamen 300 gulden 1 stuiver. 
 
Getuigen: Jacobus Andriolo, inwoner van Geulle, en Johan Hendrik Wilmar, 
inwoner van Meerssen. 
 

 
17/02/1790 

 
111-113 

 
Registratie obligatie voor notaris A. Ruijters op 16/02/1790 te Maastricht, 
waarbij 
 
De broers en tegelijk schoonbroers, Jacobus Janssen, gehuwd met Maria 
Paulussen, en Joannes Janssen, gehuwd met Maria Catharina Paulussen, 
inwoners van Geulle 
 
650 gulden aan 4% rente lenen van 
 
Maria Magdalena Smeets, geboren Krahé, wonende te Geulle 
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Het geld dient ter betaling van de aankoop van 3 percelen akkerland te 
Geulle, nl. 
 
1) 4 grote min 2 kleine roeden land, tiendevrij, gelegen te Geulle achter 
Montagnes weide. 
 
Reingenoten: ter eenre Jacob Stassen, ter andere zijde de weduwe Gerrit 
Pijpers. 
 
2) 3 grote min 2 kleine roeden te Geulle achter Anna Marie weide. 
 
Reingenoten: ter eenre Marie Keberts, ter andere zijde Coen Paulussen. 
 
3) 1 grote en 8 kleine roeden gelegen omtrent de dijk in het Geulderveld. 
 
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen Peter Ghijsen, ter andere zijde 
Joannes Vossen. 
 
De 3 percelen komen af van Peter Franssen. Deze percelen worden voor 
deze lening gehypothekeerd. 
 
De vader van de comparanten, Reinier Janssen, gehuwd met Helena Notten, 
stelt een extra borgstelling, nl. 
 
4) 12 grote roeden weide gelegen te Geulle in de Biesestraat. 
 
De vader had dit perceel gekocht per akte verleden voor notaris A. Wilmar 
te Meerssen op 26/07/1785 en gegicht te Geulle op 31/07/1785. 
 
Getuigen: meester-slotenmaker Joannes Keijen, en Maria van Stokhem, 
wonende te Maastricht. 
 

 
20/02/1790 

 
113-114 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 17/02/1790 te 
Meerssen, waarbij 
 
Peter Franssen, gehuwd met Anna Gertruijd Paulussen, inwoner op de 
Nieuwe Luijperd onder Ulestraten 
 
verkoopt aan 
 
Jacobus Janssen, inwoner van Geulle, gehuwd met Maria Paulussen 
 
78 kleine roeden land gelegen in het Geulderveld achter de weide van dhr. 
Montagne te Geulle. 
 
Reingenoten: een zijde Jacobus Sassen, ter andere de weduwe Geret 
Pijpers, een hoofd de Willemsweg, het andere hoofd uitschietende op de 
dijk. 
 
Prijs: 335 gulden 2 stuiver + 2 stuiver godshelder + halve Franse kroon 
lijkoop 
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Getuigen: Johan Hendrik en Willem Ottho Wilmar, inwoners van Meerssen 
  

 
20/02/1790 

 
114-116 

 
Registratie verkoopakte na openbare verkoop van 04/02/1790, verleden 
voor notaris A. Wilmar op 17/02/1790 te Meerssen, waarbij 
 
Peter Franssen, inwoner op de Nieuwe Luijperd onder Ulestraten, gehuwd 
met Anna Gertruijd Paulussen 
 
verkoopt aan 
 
Johannes Janssen, inwoner van Geulle, gehuwd met Maria Catharina 
Paulussen 
 
1) 28 kleine roeden land gelegen in het Geulderveld te Geulle. 
 
Reingenoten: een zijde Johannes Vossen, ter andere de erfgenamen Peter 
Gijsen, een hoofd Johannes Paulussen, het andere hoofd Coen Paulussen. 
 
2) 57 kleine roeden land in het gemelde Geulderveld. 
 
Reingenoten: een zijde Coen Paulussen, ter andere Maria Keebers, een 
hoofd Biesse goederen, het andere hoofd de Willemsweg. 
 
Prijs: 305 gulden 8 stuiver 3 oord + 2 stuiver godshelder + halve kroon 
lijkoop. 
 
Getuigen: Johan Hendrik en Willem Ottho Wilmar, inwoners van Meerssen. 
 

 
15/03/1790 

 
116-118 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 28/02/1782 te 
Meerssen, waarbij 
 
Servaas Limpens, gehuwd met Maria Elisabeth Janssen, inwoner van Bunde, 
alsook Matthewis Lonus, borgemeester en inwoner van Geulle, als mombers 
van de minderjarige kinderen van Pieter Janssen en Gertruijd Vossen 
 
verkopen aan 
 
Leendert Schafraed, gehuwd met Margareta Bours, inwoner van Geulle 
 
Bouwvallig huis en stallingen gelegen op de Snijdersberg onder Geulle, met 
een annex daarbij af te meten van de dack drup6 van de straat tot de hoek 
van het koolhof ter grootte van 1 grote roede. 
 
Reingenoten: sonnen opgang Pieter Bours, sonne middag en ondergang de 
rest van het perceel, ten noorden de Dorpstraat. 
 

 
6 De plaats waar het hemelwater (regen) van een gebouw neervalt. Zie 
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015195  

https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015195
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De koper zal een servitude hebben voor mest en oogst die tot aan de straat 
reikt. 
 
Prijs: Er wordt een obligatie ten laste van de verkoper overgenomen met 
een kapitaal van 105 gulden aan 4% rente uit groter kapitaal van 250 
gulden. De kapitaal en rente is ten behoeve van de weduwe Smeets. Ook 
wordt de last van een kop rogge jaarlijkse erfpacht uit een grotere last van 4 
vaten ten behoeve van de heer van Elsloo overgenomen. 
Voorwaarde is wel dat de obligatie aan de weduwe binnen de 2 jaar ten 
laatste wordt terugbetaald. Mocht dat niet gebeuren, dan gaat de eigendom 
terug naar de weeskinderen. 
 
Getuigen: Johannes Gerits, inwoner van Rekem, en Hendrik Senden, 
inwoner van Aalbeek. 
 

 
02/04/1790 

 
118-119 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 01/04/1790 te 
Maastricht, waarbij 
 
Wilh. Van der Hoven, wonende te Neerharen, gehuwd met Mechtildis 
Paulussen 
 
200 gulden aan 4,5% rente leent van  
 
Maria Magdalena Smeets, geboren Krahé, wonende te Geulle 
 
Borgstellingen: 
 
1) 49 en ¼ kleine roeden op de molenweg. 
 
Reingenoten: naar het oosten de weduwe van Gerrit Pijpers, naar het 
zuiden Gerrit Tilmans en de heer van Geulle, naar het noorden Joannes 
Paulussen. 
 
2) 72 kleine roeden, genaamd het Bijlken. 
 
Reingenoten: ter sonne middag Vaas Meijs en Renier Janssen, naar het 
noorden Leendert Kourvers, aan een hoofd de heer van Geulle. 
 
3) 28 kleine roeden land aan het geneijkxken. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Jan Janssen, ter andere zijde de heer 
van Geulle, aan een hoofd pastorijland van Bunde, aan het ander hoofd 
Renier Janssen. 
 
4) 101,5 kleine roeden, split van 208 kleine roeden, achter Montagnes 
weide. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Vossen, ter andere zijde de schuldenaar zijn 
zwager Jacobus Janssen, aan een hoofd Maria Kebers, ander hoofd de 
Willemsweg. 
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Getuigen: zijn notarisklerk P.J. Voermanck, en Maria van Stokhem, wonende 
te Maastricht. 
 

 
10/04/1790 

 
119-120 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 28/11/1783 te 
Meersen, waarbij 
 
Catharina Penders, echtgenote van Steve Bekkers, burgeres en inwoonster 
van Maastricht, als gevolmachtigde van haar man 
 
verkoopt aan 
 
Pieter Bours, inwoner van Geulle, gehuwd met Maria Catharina Loors 
 
2 grote roeden beemd te Broekhoven onder Geulle, uit een groter perceel 
van 5 grote roeden. 
 
Reingenoten: een zijde Magriet Potmans, ter andere Maghiel Jonghout, een 
hoofd de gemeente, het andere de gravin van Geulle en Gerard Peerbooms. 
 
Prijs: 15 gulden + 1 stuiver godshelder + lijkoop. De prijs wordt ingekort met 
7 gulden 10 stuiver voor achterstallige bijdragen aan de landschat, die de 
koper op zich neemt. 
 
Getuigen: Johan Hendrik Wilmar, inwoner van Meerssen, en Tomas Crijns, 
inwoner van Maastricht. 
 

 
10/04/1790 

 
121-123 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 25/01/1790 te 
Meerssen, waarbij 
 
Willem Bours, inwoner van Geulle, weduwnaar van Maria Bours, alsook zijn 
zoon Willem Bours, bombardier onder het korps artilleristen ten dienst van 
Haar Hoogmogende, en zijn schoonzonen Johannes Jacobus Pinx, inwoner 
van Geulle, gehuwd met Maria Bours, en Winandus Boorens, inwoner van 
Lanaken, gehuwd met Gertruijd Bours, zich sterk makende voor de afwezige 
zoon Matthijs Bours, inwoner van Geleen, gehuwd met Cornelia Janssen 
 
verkopen [de vader het vruchtgebruik, de kinderen de naakte eigendom] 
aan 
 
Renier Janssen, inwoner van Geulle, gehuwd met Helena Notten 
 
1) 4 grote en 9 kleine roeden land gelegen te Geulle op de Moer. 
 
Reingenoten: een zijde Johannes Paulussen, ter andere het voetpad gaande 
naar de Cent, een hoofd Johannes Schuls, het ander hoofd Willem Bours. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met 2 vaten rogge ten behoeve van de armen 
van Geulle. 
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2) 2 grote en 10 kleine roeden land gelegen in het Geulderveld. 
 
Reingenoten: een zijde Herman Paulussen, ter andere Leendert Paulussen, 
een hoofd de moolenweg, het ander hoofd de gravin van Geulle. 
 
Prijs: 314 gulden 10 stuiver + 3 stuiver godshelder + lijkoop 
 
Indien de zoon Matthijs Bours en Wijnandus Boorens beide helften 
optrekken van de verkoop, dienen zij hun vader en schoonvader levenslang 
4% op de verkoopsprijs jaarlijks uit te keren. Beiden krijgen dan bij een 
latere scheiding en deling 157,5 gulden minder dan de andere kinderen. 
 
Getuigen: Gerardus van Richelraad en Willem Ottho Wilmar, inwoners van 
Meerssen. 
 

 
18/04/1790 

 
123-124 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.H. Wilmar op 13/04/1790 te 
Meerssen, waarbij 
 
Peter Peerbooms, inwoner van Catsop onder Elsloo 
 
verkoopt aan 
 
Paulus Bours, gehuwd met Anna Penders, inwoner op de Sneijdersberg 
onder Geulle 
 
0,5 morgen akkerland gelegen op den Camp achter Hussenberg onder 
Geulle. 
 
Reingenoten: een zijde de erfgenamen Goossen Pijpers, ter andere Hendrik 
Heuts, een hoofd de Scheersweg, het andere hoofd Peter Janssen. 
 
Het perceel is belast met een keur ten behoeve van de gravin van Geulle. 
 
Prijs: 105 gulden + 1 stuiver godshelder + lijkoop 
 
De verkoper reserveert voor zich nog de rogge die later geoogst wordt. 
 
Getuigen: juffr. C.W. Wilmar, geboren Van Auw, en Ottho Willem Wilmar, 
inwoners van Meerssen. 
 

 
28/04/1790 

 
124-125 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 27/04/1790 te 
Maastricht, waarbij 
 
De gebroeders Gerardus Vranken, meerderjarige jongman, en Wilh. 
Vranken, gehuwd met Maria Elis. Lijsten, beiden wonende te Geulle 
 
100 gulden aan 4,5% rente lenen van 
 
Maria Magdalena Smeets, geboren Krahé, wonende te Geulle 
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Borgstellingen: 
 
Goederen te Geulle, reeds op hen gedevolueerd, en waarvan nu hun 
moeder, Agnes Pluus7, weduwe Wilh. Vranken, afstand van haar 
vruchtgebruik doet. 
 
1) hun woonhuis met stallingen, moeshof, 45 kleine roeden uit groter 
perceel van 9 grote roeden, gelegen te Broekhoven en jaarlijks belast met 
een rookhen en een kapoen. 
 
Reingenoten: een zijde de straat op Hulsen, ter andere zijde Jan Vrancken 
met de wederdeling. 
 
2) 43,5 kleine roeden uit een groter perceel van 174 kleine roeden weide 
gelegen te Moorveld onder Geulle tussen de erven van Joannes en Barb. 
Pluus, uitkomende op de gemeen straat. 
 
3) ¼ van 5 grote roeden land, genaamd den berg, onder Geulle gelegen 
tussen erven van de heerschap aldaar en van Barb. Pluus. 
 
Getuigen: meester-slotenmaker Joannes Keijen en Maria van Stockhem. 
 

 
05/05/1790 

 
126-127 
 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Ruijters op 02/05/1790 te 
Maastricht, waarbij 
 
Peter Kortleven, inwoner van Daaluikhoven, weduwnaar van Anna Maria de 
Bor, en zijn meerderjarige zoon en enig kind, Leonard Kortleven 
 
verkopen aan 
 
Joannes Dolders, wonende te Geulle, gehuwd met Anna Maria Dirix 
 
2 grote en 17 kleine roeden akkerland gelegen te Geulle in de Geulder Cint, 
jaarlijks en erfelijk belast met een kop, een kan en ¼ van een kan rogge. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Elsloo Lendert Paulussen, ter andere zijde de 
koper Joannes Dolders, aan het hoofd naar sonnen opgang de heerschap 
van Geulle, aan het ander hoofd de Maas. 
 
De vader verkoopt het vruchtgebruik en de zoon de naakte eigendom. 
 
Prijs: 250 gulden + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
De prijs wordt met 100 gulden ingekort, omdat de koper dit geld ter 
belening van het perceel 2 jaar geleden betaald had aan de verkopers (voor 
een belening van 3 jaar). 
 

 
7 Met dank aan Stefan Vrancken om me te wijzen op de correcte familienaam van zijn voormoeder die ik 
voorheen foutief als Pluris had gelezen.  
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Getuigen: notaris J.N. Bernard en dhr. Henricus van Heur. 
 

 
16/05/1790 

 
127-128 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.H. Wilmar op 24/04/1790 te 
Meerssen, waarbij 
 
Johannes Vossen, ongehuwd en meerderjarig, inwoner van Hussenberg 
onder Geulle, geassisteerd met zijn oom Hendrick Gijsen, inwoner van 
Hussenberg, ingevolge chirographaire volmachtakte van zijn vader Dirk 
Vossen 
 
verkoopt aan 
 
Toussaint Tilmans, gehuwd met Gertruijd Peerbooms, inwoner van 
Brommelen 
 
2 grote roeden land gelegen aan de dijk in het Geulderveld onder Geulle, 
laatgoed. 
 
Reingenoten: een zijde Jacobus Ramaekers, ter andere Peter Franssen, een 
hoofd de koper, het andere hoofd Johannes Paulussen. 
 
Prijs: 55 gulden per grote roede + 5 stuiver godshelder + lijkoop. 
 
Getuigen: Paulus Lambertus Scheepers en Ottho Willem Wilmar, inwoners 
van Meerssen. 
 

 
17/07/1790 

 
128-131 

 
Registratie gichtextract van de schepenbank van Bunde van 05/06/1790 met 
een ingebedde akte van afstand van tocht en obligatie, verleden voor 
notaris J.H. Wilmar op 24/05/1790 te Meerssen, waarbij 
 
[afstand van tocht] 
 
Leenderd Dekkers, weduwnaar van Maria Maassen, inwoner van 
Brommelen 
 
afstand doet van zijn vruchtgebruik ten behoeve van  
 
zijn meerderjarige kinderen die hij verwekte met Maria Maassen, nl.  
 
-Nijst Dekkers, inwoner op den Eijsden onder Geleen 
-Paulus Dekkers, inwoner van Brommelen 
-Maria Dekkers, inwoonster van Brommelen 
-Elisabeth Dekkers, afwezig, wonende te Tienen in Brabant 
 
De kinderen krijgen het vruchtgebruik van alle schoonouderlijke goederen 
van de vader, hem toegevallen bij akte van partagie van 17/02/1761 voor 
gezworen landmeter Johannes Schoenmaekers. De naakte eigendom 
hadden zij al. 
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[obligatie] 
 
Diezelfde kinderen lenen 
 
400 gulden aan 5% rente van 
 
Gabriel Smeets, schepen en collecteur van Bunde, als wettige momber van 
de minderjarige kinderen van wijlen zijn zus Maria Smeets, verwekt met 
Wilhelmus Sweelschen. 
 
Borgstellingen: 
 
1) de goederen waarvan de kinderen Dekkers-Maassen net het 
vruchtgebruik van hadden verworven. 
 
2) 2 percelen land gekocht van Arnoldus Huntjens en gegicht te Geulle op 
21/02/1790 en te Bunde op 15/05/1790, nl. 
 
2a. 27 kleine roeden land in het Bunder veld. 
 
Reingenoten: een zijde Johannes Maassen, ter andere Johannes Notten, een 
hoofd de comparanten. 
 
2b. 29 kleine roeden land aldaar gelegen. 
 
Reingenoten: Willem Schatrie, andere zijde Gerard Maassen, een hoofd de 
opnemers. 
 
3) 0,5 morgen land gelegen aldaar. 
 
Reingenoten: een zijde de 2 vorige vermelde percelen, andere zijde 
Leendert Vossen, een hoofd Melchior Lemmens als pachter, ander hoofd W. 
Serv. Vonken. 
 
De kinderen hadden dit gekocht van Leon. Vossen, blijkens gicht van 
15/05/1790 van Bunde. 
 
4) 5 grote en 8 kleine roeden land gelegen in het Bunder veld. 
 
Reingenoten: een zijde Willem Huntjens, ter andere sieur W.S. Vonken, 
voorhoofd een weg. 
 
Dit perceel hadden de kinderen vernaderd van Gerard Huntjens, blijkens 
betaling gegicht op 03/06/1790 te Bunde. 
 
Het opgenomen geld nu diende voor de betaling van het volgende 
vernaderde perceel, nl. 
 
5) 2 grote en 10 kleine roeden land gelegen in het Geulderveld. 
 
Reingenoten: een zijde de opnemers, andere zijde Johannes Mobers, een 
hoofd Gerard Tilmans, ander hoofd de gravin van Geulle. 
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Rentmeester Hermans van Geulle had het perceel onlangs gekocht van 
Paulus Maassen (en werd door de kinderen dus vernaderd). 
 
De eerdere tochtdoding van de vader aan de kinderen diende enkel en 
alleen opdat de kinderen de goederen konden hypothekeren en zodoende 
geld konden lenen. Voor het overige geldt zijn vruchtgebruik nog.  
 
Getuigen: Matthijs Raven, borgemeester en inwoner van Ulestraten, en 
W.O. Wilmar, inwoner van Meerssen. 
 

 
31/07/1790 

 
132-133 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 03/05/1790, verleden 
voor notaris A. Wilmar op 25/07/1790 te Meerssen, waarbij 
 
Leonard Cortleeven, meerderjarige jongman, inwoner van Daaluikhoven 
 
verkoopt aan 
 
Gilis Jaspers, gehuwd met Catharina Vossen, inwoner van Brommelen onder 
Geulle 
 
3 grote en 3 kleine roeden land gelegen te Brommelen achter de Heuf te 
Geulle. 
 
Reingenoten: een zijde de inkoper, ter andere Jacobus Ramaekers, een 
hoofd de dijk, het andere hoofd de kleen Geul. 
 
Prijs: 50 stuiver per kleine roede + 5 stuiver godshelder + 5% van de 
kooppenningen (als schrijfgeld) alsook lijkoop. Het totaal bedraagt 169 
gulden 6 stuiver 1 oord.  
 
Het perceel is mager en dient door de koper bemest te worden vooraleer 
het ingezaaid kan worden. Mocht de koper vernaderd worden, kan hij die 
kosten in rekening brengen. 
 
Het perceel is nog belast met een kapitaal van 250 gulden ten behoeve van 
dhr. Eijkholtz en 275 gulden ten behoeve van de weduwe Smeets. 
 
Getuigen: J.H. Wilmar, notaris en inwoner van Meerssen, en Leendert 
Vossen, inwoner van Bunde. 
 

 
04/08/1790 

 
133-134 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 03/05/1790, verleden 
voor notaris A. Wilmar op 25/07/1790 te Meerssen, waarbij 
 
Leonard Cortleeven, meerderjarige jongman, inwoner van Daaluikhoven 
 
verkoopt aan 
 



48 
 

Jacobus Ramaekers, schepen en inwoner van Geulle, gehuwd met Maria Ida 
Smeets 
 
2 grote en 0,5 kleine roeden land gelegen te Geulle bij Brommelen op de 
Heuf. 
 
Reingenoten: een zijde Coen Ramaekers, ter andere Leonard de Bor, alsook 
de koper, een hoofd het midden van de dijk, het ander hoofd de gemeene 
straat. 
 
Prijs: 62 stuiver per kleine roede + 5 stuiver godshelder + 5% van de 
kooppenningen (schrijfgeld) + lijkoop. De totale som bedraagt 154 gulden 19 
stuiver 1 oord. 
 
Het perceel is nog belast met een kapitaal van 250 gulden ten behoeve van 
dhr. Eijkholtz en 275 gulden ten behoeve van de weduwe Smeets. 
 
Getuigen: Johan Hendrik Wilmar, notaris en inwoner van Meerssen, en 
Leendert Vossen, inwoner van Bunde. 
 

 
07/08/1790 

 
134-136 

 
Registratie vernadering verleden voor notaris J.H. Wilmar op 05/06/1790 te 
Meerssen, waarbij 
 
G. Hermans, rentmeester op het kasteel van Geulle, gehuwd met Anna 
Maria Vandenberg 
 
verklaarde, volgens chirographaire akte gegicht te Geulle, gekocht te 
hebben op 15/06/1789 van 
 
Paulus Maassen, gehuwd met Catharina Thewissen, en van Willem 
Schaterie, gehuwd met Sibilla Maassen, beiden wonende te Geulle 
 
50 kleine roeden land gelegen te Geulle. 
 
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen Johannes Lemmens, ter andere 
Leendert Dekkers, een hoofd de gravin van Geulle. 
 
Het perceel is belast met een half vat en een halve molster rogge, jaarlijks te 
voldoen aan de Paters Predikheren van Maastricht. 
 
Prijs: 153 gulden 15 stuiver + 3 stuiver godshelder. 
 
Nu werd de koper (G. Hermans) onlangs vernaderd door Paulus Dekkers. Die 
betaalde de koper al op 26/05/1790. 
 
Het vernaderd perceel wordt nu aan Paulus Dekkers, ongehuwde 
meerderjarige inwoner van Brommelen, en aan diens zus Maria Dekkers, 
overgedragen. 
 
De totale prijs van de vernadering alle kosten inclusief bedraagt 193 gulden 
10 stuiver. 
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Getuigen: Anton Peters en S. Simons, schepen, beiden inwoners van 
Meerssen. 
 

 
14/09/1790 

 
136-138 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.P. Rooth op 06/01/1780 te 
Beek, waarbij 
 
Johan Henderick Rooth, procureur van de stad Maastricht en het Land van 
Valkenburg, als curator van de boedel van de afwezige Gerard Lonis, 
gewoond hebbende te Rijkehoven8, en met autorisatie van de schepenen 
van Ulestraten de dato 15/12/1779 
 
verkoopt aan 
 
Jean Matthieu Jaspers, bejaard jongman en inwoner van Ulestraten 
 
3 grote roeden akkerland gelegen op het Stomme Veldje onder Geulle. 
 
Reingenoten: ter eenre Servatius Meijs, ter andere zijde Pieter Vossen. 
 
Prijs: 30 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder. 
 
Het perceel was de curator namens de afwezige toegevallen bij partagie van 
12/10/1779 met de erfgenamen van Pieter Raeven en Barbara Harnak, 
opgerecht door landmeter J. Schoenmaekers. 
 
Het perceel is nu al ingezaaid door Leendert Schafraed, wonende op den 
Berg onder Geulle. Hij mag het dit jaar nog onder de ploeg houden, mits hij 
6 gulden pachtgeld betaalt. 
 
Getuigen: G.J.A. Stass, kadet in het korps mineurs, nu met verlof, en J.F. 
Crosch, burger van Maastricht. 
 
Aangehecht de autorisatie van de schepenen van Ulestraten ter verkoop van 
het perceel door de curator. De curator was aangesteld op 06/10/1779 en 
trad namens de afwezige op bij de verdeling van diens schoonouderlijke 
goederen, tezamen met de andere kinderen van de schoonouders van 
Gerard Lonis. 
 

 
14/09/1790 

 
138-140 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Ruijters op 26/06/1785 te 
Maastricht, waarbij 
 
Matth. Raven, wonende op den Schoonen Steen onder Meerssen, gehuwd 
met Ida Boers 
 
in juni 1790, toen hij nog gehuwd was met Maria Clara Jaspers, verkocht 
heeft aan 
 

 
8 Rijkhoven bij Bilzen? 
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zijn schoonbroer Math. Jaspers, jongman 
 
de volgende percelen akkerland te Geulle voor een som van 760 gulden, nl. 
 
1) 1 grote en 6 kleine roeden land gelegen achter de Scheer. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Jan Penders, ter andere zijde mevr. 
Bemelmans, aan 2 hoofdeindes Coen Leentjens. 
 
2) 3 grote en 8 kleine roeden gelegen in den Winkel. 
 
Reingenoten: ter eenre Gerrit Pijpers, ter andere zijde Cornelius Boers, aan 
de 2 hoofdeindes Peter Notten en de weduwe Jan Penders. 
 
3) 9 grote en 3 kleine roeden land gelegen op het Stomme Veldje. 
 
Reingenoten: ter eenre Gerrit Vrancken, ter andere zijde Gerrit Peerebooms 
en meer anderen, aan 2 hoofdeindes de Walschen berg en een voetpad. 
 
4) 3 grote en 1 kleine roede gelegen bij het voorgaande stuk. 
 
Reingenoten: ter eenre Cornelis Boers, ter andere Piter Notten, aan 2 
hoofdeindes Jan Boers, gaande daardoor een voetpad. 
 
5) 2 grote roeden op het bovengemelde Stomme Veldje. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Boers, ter andere zijde en aan een hoofd de 
erfgenamen van Peter Janssen. 
 
6) 4 grote en 10 kleine roeden gelegen boven de Olie Slack genaamd den 
kamp. 
 
Reingenoten: ter eenre Coen Leentjens en Gerrit Peerebooms, ter andere 
zijde Lendert Dekkers, aan de 2 hoofdeindes een voetpad en Paulus Boers. 
 
De verkoper had alle percelen verkregen door vernadering van Zacheus 
Vossen, per akte verleden voor notaris Rooth te Beek. Zacheus Vossen had 
de percelen daarvoor gekocht van Math. Jaspers per akte verleden voor 
notaris M. Corstius op 27/03/1779. 
 
Getuigen: Ant. Dirx, wonende te Uikhoven, en J. Dirx, wonende te 
Maastricht. 
 

 
 
30/10/1790 

 
 
140-141 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 30/10/1790 te 
Maastricht, waarbij 
 
Hendrik Ramaekers, inwoner van Geulle, gehuwd met Oda Janssen 
 
250 gulden aan 4% rente leent van 
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Joannes Bovij, burger en koopman te Maastricht, gehuwd met Maria 
Johanna Willems 
 
Borgstellingen: 
 
1) 7 grote en 10 kleine roeden land aan de Cruijsboom onder Geulle. 
 
Reingenoten: voorhoofd Hermen Hoogheijnen, boven de gemeene straat, 
ter andere Pieter Janssen. 
 
Het perceel komt af van Jacobus Offenweert en was door de opnemer 
ingekocht tegen 70 gulden per grote roede. Een van de eerstvolgende dagen 
zal de verkoopakte verleden worden. 
 
2) 3 grote roeden weide gelegen omtrent de Cruijsboom onder Geulle. 
 
Reingenoten: rondom de gemeene straat. 
 
Getuigen: juffr. Cath. Theresia Gijselinx en Willem Kicken. 
 

 
30/10/1790 

 
141-143 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris L.H. Wouters op 24/10/1790 
te Maastricht, waarbij 
 
Jacobus Adriolo, inwoner van Geulle, gehuwd met Catharina Ghijsen 
 
verkoopt aan 
 
Tossain Tilmans, wonende te Brommelen, gehuwd met Gertrudis 
Peerbooms 
 
2 grote roeden land gelegen aan de dijk in het Geuldervelt onder Geulle. 
 
Reingenoten: een zijde Jacobus Ramaekers, ter andere Piter Franssen, een 
hoofd de koper, het ander hoofd Joannes Paulissen. 
 
Het perceel was de koper eerderd vernaderd geweest door de verkoper per 
akte voor notaris J.H. Wilmar op 24/04/1790, gegicht te Geulle op 
17/05/1790.9  
 
Prijs: 75 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder of in totaal 150 gulden + 7 
gulden 10 stuiver lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
Voorwaarde is dat de verkoper indien gewenst het perceel binnen 1,5 jaar 
mag terugkopen. 
 
Getuigen: Fridericus Frissen en Joannes Franciscus Rutten, beiden burgers 
van Maastricht. 

 
9 Die laatste bewering klopt niet. In dit gichtregister wordt er enkel een dag eerder, op 16/05/1790, de 
verkoopakte geregistreerd, de vernadering zelf niet. Mogelijks is de vernadering wel in het notariaatsarchief 
terug te vinden. 
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11/11/1790 

 
143-145 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris Melchior Corstius op 
22/04/1788 te Maastricht, waarbij 
 
Gerrit Janssen, wonende op de Sneijdersbergh onder Geulle, gehuwd met 
Agnes van Offenweert, krachtens volmacht van 10/04/1788 van zijn 
schoonouders Christiaen van Offenweert en Elisabeth Kurvers, aan hem en 
aan zijn schoonbroer Hendrik Haeghmans verleend, 
 
verkopen aan 
 
Jaspar Vossen, inwoner op de Snijdersbergh, ongehuwd en meerderjarig 
 
half bunder akkerland gelegen te Geulle aan de Scheerwegh, genaamd op 
den keull. 
 
Reingenoten: een zijde Joannes Vossen, andere zijde N. Teewissen en meer 
anderen, voorhoofd Willem Lemmens, ander hoofd de Scheerweg. 
 
Prijs: 850 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
Het geld is door de vader van de koper, Leendert Vossen, inwoner van 
Geulle, betaald. Die had het geld moeten lenen met borgstelling van eigen 
goederen. Vader en zoon spreken af dat de zoon levenslang de intrest voor 
de vader betaalt. Mocht de zoon in gebreke blijven, gaat de eigendom van 
de halve bunder naar de vader. Ook zal bij de dood van de vader het 
voorgeschoten geld bij de verdeling ingebracht worden, zodat de andere 
kinderen niet benadeeld worden. 
 
Getuigen: Andreas Leonardus Limpens, burger van Maastricht, en Jan 
Hendrik Eickholtz, advocaat te Maastricht. 
 
Aangehecht de akte van volmachtgeving van de schoonouders van 
10/04/1788, waarbij 
 
Christiaen van Offenweert, inwoner van Geulle, gehuwd met Elisabeth 
Curvers volmacht geeft ter verkoping van het halve bunder aan zijn 2 
schoonzonen: 
 
-Hendrick Haagmans, wonende te Stein, gehuwd met Alet van Offenweert 
-Gerrit Janssen, wonende te Geulle, gehuwd met Angenies van Offenwert 
 

 
13/11/1790 

 
145-147 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 15/12/1780 te 
Meerssen, waarbij 
 
Johannes Moors, gehuwd met Pietronelle Lonusse, inwoner van Geulle 
 
verkoopt aan 
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Jaspar Thijssen, gehuwd met Magreet Maessen, inwoner van Geulle 
 
2 grote roeden beemd gelegen in de hulsser boenders onder Geulle. 
 
Reingenoten: een lange zijde Jan Boers, ter andere Gerard Ruijters, een 
hoofd de gemeente, het ander hoofd dhr. Sauveur. 
 
Het perceel komt af van de echtgenote van de verkoper, op wie de 
eigendom was toegevallen bij de scheiding en deling van haar ouderlijke 
goederen. 
 
Prijs: 11 gulden + 5 stuiver godshelder + lijkoop.10 
 
Getuigen: Johan Hendrik Wilmar en Pieter Honée junior, inwoners van 
Meerssen. 
 

 
13/11/1790 

 
148-149 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op 07/11/1790 te 
Rekem, waarbij 
 
Leonardus Cortleven, meerderjarige jongman, geassisteerd door zijn vader 
Piter Cortleven, weduwnaar van Anna Maria de Bor, nu in 2de huwelijk met 
Maria Maesen, wonende te Daaluikhoven [zoon voor de naakte eigendom, 
vader voor het vruchtgebruik] 
 
verkopen aan 
 
Hendrik Janssen, bejaarde jongman, wonende te Geulle 
 
5 grote en 11 kleine roeden gelegen te Brommelen in den Kamp te Geulle. 
 
Reingenoten: ter eenre Leonard Bours, ter andere Leonard du Bor, voor een 
hoofd de molen straete, ander hoofd het voetpad. 
 
De verkopers reserveren voor zich de staande schaar. 
 
Het perceel is keurroerig en tevens belast met een kapoen ten behoeve van 
de graaf van Geulle, alsook met een halve kop rogge ten behoeve van de 
kerk van Geulle. 
 
Prijs: 55 gulden per grote roede of in totaal 305 gulden + 5 stuiver 
godshelder + lijkoop. 
 
Getuigen: Joannes Cortleven van Uikhoven en mejuffr. M.E.Fr. Caenen. 
 

 
15/11/1790 

 
149-151 

 
Registratie verkoopakte voor notaris Melghior Corstius op 13/12/1775 te 
Maastricht, waarbij 
 

 
10 De prijs lijkt vrij goedkoop. De beemd is wel mager (onbemest) en dient opgezaaid, gehoogd en bemest te 
worden. 
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Joannes van Offenweert, inwoner van Geulle, weduwnaar van Catharina 
Boer, nu in 2de huwelijk met Anna Cath. Vlecken, geassisteerd met zijn 
meerderjarige kinderen, met name Hendrik en Aletta van Offenweert, voor 
henzelf, alsook voor hun afwezige broer Matthijs van Offenweert 
 
[vader voor het vruchtgebruik, de kinderen voor de naakte eigendom] 
 
verkopen aan 
 
Christiaen van Offenweert, gerechtsbode van Geulle, Bunde en Ulestraten 
 
15 grote en 5 kleine roeden gelegen aan de Cruijsboom te Geulle. 
 
Reingenoten: ter sonnen opganck Herman Hoogheim, ter sonnen 
onderganck de dorpstraat, een zijde Geertruijd Leentjens, andere zijde de 
koper. 
 
Het perceel komt af van wijlen Jan Hendrik van Offenweert en Aletta 
Keijsers, gewezen echtelieden en was de verkopers ten dele gevallen bij 
akte van partagie. 
 
In plaats van kooppenningen wordt afgesproken dat de koper de helft van 
het kapitaal, staande op de gehele nalatenschap van Jan Hendrik van 
Offenweert, ten behoeve van de weduwe van wijlen oud-borgemeester 
Godert van Sleijpe, ter waarde van 900 gulden aan 5% rente. De verkoper en 
zijn kinderen nemen de helft op zich, de verkoper de andere helft + 
achterstallige intresten + betaling van de schat voor de jaren 1773 en 1774 
wat het perceel betreft. 
 
Getuigen: Joannes Vermin en Dionisius Gilissen, inwoners en burgers van 
Maastricht. 
 

 
04/12/1790 

 
151-153 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 02/12/1790 te 
Maastricht, waarbij 
 
Richel van Rijmersdal, meerderjarige jongman, geboren te Geulle 
 
200 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Lucas Smeets, kapitein onder het Hollands korps mineurs en sappeurs, in 
garnizoen te Maastricht 
 
Borgstellingen: 
 
4 percelen akkerland te Geulle, nl. 
 
1) 5 grote roeden aan het Broek tussen de erven van Lend. Keurvorst en 
Joannes Mobers. 
 
2) 1 grote roede aan de dijk tussen erven van Joannes Mobers en de 
weduwe van Peter Mobers. 
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3) 2 grote en 13 en 1/3 kleine roeden aan de Ruijtersweg tussen erven van 
de heerschap van Geulle en Peter Goesens. 
 
4) 2 grote en 17 kleine roeden op de geverikker reijn tussen erven van Math. 
Ramaekers en Gaspar Leentjens. 
 
Daarbuiten hypothekeert hij ook nog het volgende: 
 
5) 3,5 grote roeden land gelegen te Bunde in het Maesveld op den Endepoel 
tussen erven van de heerschap aldaar en Peter Mobers. 
 
Getuigen: luitenant J.F. Roux, en Maria van Stockhem, wonende te 
Maastricht. 
 

 
28/12/1790 

 
153-156 

 
Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris Melghior 
Corstius op 10/06/1772 te Maastricht, waarbij 
 
Hendrik Walpot, burger en inwoner van Maastricht, gehuwd met Johanna 
Catharina Boers 
 
verkoopt aan 
 
Johannes Notten, inwoner van Geulle, gehuwd met Agnes Boers 
 
De volgende percelen, afkomende van de ouders van de echtgenote van de 
verkoper, wijlen Matthijs Boers en Anne Leenders, verdeeld bij akte van 
scheiding en deling op 04/04/1771 voor gezworen landmeter Joannes 
Schoenmaekers onder kavel C, allemaal laatgoederen, nl. 
 
1) 7 grote en 7,5 kleine roeden akkerland, nu met tarwe en rogge bezaaid, 
gelegen te Geulle in het Root met de dijk daarbij gemeten, uit een groter 
perceel van 295 kleine roeden, gedeeltelijk belast met een keur ten behoeve 
van het grafelijk huis van Geulle, afgemeten naar de Maas langs de erven 
van mevr. Poilvache, reingenoten van de andere zijde de wederdeling, een 
hoofd de groenstraet. 
 
2) 4 grote roeden weide tot Brommelen onder Geulle. 
 
Reingenoten: van beide zijden Leendert Boers, een hoofd Joannes 
Lemmens. 
 
Het perceel is belast met een halve kop rogge ten behoeve van de kerk van 
Bunde. 
 
3) 3 grote en 8,5 kleine roeden akkerland met de weg die daar doorloopt, 
gelegen te Bunde in het Bundervelt, genaamd het Schulken, afgemeten naar 
Bunde langs Pieter Cortlevens, ter andere zijde de wederdeling, een hoofd 
ter sonnen opganck Arnoldus Maasen. 
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4) 4 grote en 15,5 kleine roeden akkerland te Geulle op den Kamp gelegen, 
uit een groter perceel van 191 kleine roeden, afgemeten naar Brommelen 
langs Leendert Bours. 
 
Reingenoten: ter andere zijde de wederdeling, een hoofd Leendert Boers. 
 
Het perceel is belast met een keur voor een deel ten behoeve van het 
grafelijk huis van Geulle, en met ¼ kapoen ten behoeve van dezelfde, alsook 
met een jaarlijkse halve kop rogge ten behoeve van de kerk van Geulle. 
 
5) 3 grote en 2,5 kleine roeden akkerland met de halve dijk, uit een groter 
perceel van 6 grote en 5 kleine roeden te Geulle op de Heuff gelegen, 
afgemeten langs de pastorale goederen van Bunde, een hoofd Willem 
Huntjens. 
 
6) 2 grote en 3 kleine roeden akkerland uit een groter perceel gelegen te 
Geulle in het Root, afgemeten naar de Maas langs juffr. Poilvache. 
 
Reingenoten: ter andere zijde de wederdeling van kavel A, een hoofd het 
grafelijk huis van Geulle. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met 1 vat rogge ten behoeve van de kerk van 
Geulle. 
 
De totale oppervlakte van de verkochte percelen bedraagt 1 bunder 4 grote 
en 17 kleine roeden, waarvan de staande schaar voor de koper is. 
 
Prijs: 700 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder. 
 
200 gulden wordt nu betaald. De overige 500 gulden worden als obligatie 
aan 3% rente omgezet. 
 
De intrest dient de opnemer aan zijn eigen moeder, Barbara Janssen, 
weduwe van Pieter Notten, levenslang te betalen. Wanneer de moeder 
overlijdt, dient de opnemer en koper de 500 gulden terug te betalen aan de 
verkoper. Mocht hij het dan niet kunnen terugbetalen, verandert de 
intrestvoet van 3 naar 5%. De jaarlijkse vervaldag is 15 april.  
 
De gekochte percelen worden voor deze obligatie gehypothekeerd. 
 
De verkochte percelen zijn zelf nog belast met een kapitaal van 650 gulden 
ten behoeve van Hermanus Daniel Smeets, predikant te Geulle. 
 
Getuigen: Lambertus Beckers en Johannes Leunis, beiden inwoners en 
burgers van Maastricht. 
 

 
30/12/1790 

 
156-158 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 26/12/1790 te 
Maastricht, waarbij 
 
Jaspar Theijssen, inwoner van Geulle, gehuwd met Margrit Maessen 
 



57 
 

300 gulden aan 5% rente leent van 
 
Elisabeth Kinet, bejaarde dochter, geboren te Zussen, nu inwoonster van 
Maastricht 
 
Borgstellingen: 
 
De volgende goederen gelegen te Geulle, nl. 
 
1) zijn huis met weide, 3 grote en 1 kleine roede. 
 
Reingenoten: ter eenre Pieter Lenssens, ter andere het wederdeel, een 
hoofd het Broek. 
 
2) 3 grote en 7 kleine roeden land en moeshof gelegen aan het Broek. 
 
Reingenoten: ter eenre Pieter Vossen, ter andere zijde het wederdeel, een 
hoofd het Broek. 
 
3) 2 grote roeden land gelegen op het Busken. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Jaspar Peerbooms, ter andere Piter 
Theijsen. 
 
4) 2 grote en 10 kleine roeden land gelegen op Ramaekers velt en op den 
Cnap. 
 
Reingenoten: ter eenre Peter Vossen. 
 
5) 1 grote en 0,5 kleine roeden bos uit een groter perceel van 123 kleine 
roeden gelegen aan het Broek. 
 
Reingenoten: ter eenre kavel A, ter andere zijde kavel C. 
 
Deze bovenvermelde percelen kwamen van de opnemer zijn ouders, aan 
hem verbleven bij akte van scheiding en deling voor gezworen landmeter J. 
Schoenmaekers op 27/04/1762. 
 
6) 1 morgen land gelegen op Ramaekers veld. 
 
Reingenoten: een zijde Goosen Theijssen, ter andere Maria Leentjens. 
 
Dit perceel had de opnemer ingekocht van Goosen Pijpers, per akte voor 
notaris J. Philippens op 01/03/1766 en gegicht te Geulle op 05/02/1786. 
 
7) 2 grote roeden beemd gelegen in de Hulserbeemden. 
 
Reingenoten: een lange zijde Jan Boers, ter andere Gerard Ruijters, een 
hoofd de gemeente. 
 
Dit perceel had hij gekocht van Joannes Moors per akte voor notaris A. 
Wilmar op 15/12/1780 en gegicht te Geulle op 13/11/1790. 
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8) 4 grote en 5 kleine roeden land gelegen op Ramaekers veldje. 
 
Reingenoten: ter eenre Joannes Heijmans, ter andere Gerard Peerbooms, 
een hoofd de beek. 
 
Dit perceel was door hem gekocht van Piter Janssen per akte voor notaris A. 
Wilmar op 24/11/1784 en gegicht te Geulle op 13/11/1790. 
 
Getuigen: Philippus Walrij, rooms priester te Maastricht, en J.W. Habets, 
burger van Maastricht. 
 

 
21/01/1791 

 
158-159 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 21/01/1791 te 
Maastricht, waarbij 
 
Gaspar Peerebooms, inwoner van Geulle, gehuwd met Anna Maria 
Hoogheim 
 
800 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Joannes Lambertus Coenegragt, burger en negociant te Maastricht, 
weduwnaar van Anna Aleijdis Janssens 
 
Borgstellingen: 
 
1) zijn huis met aanhorige moeshof, weide en land, 1 bunder groot, gelegen 
te Hussenberg onder Geulle. 
 
Reingenoten: een zijde Herme Hoogheim, ter andere de gemelde berg, naar 
Maastricht Pieter Cals, ter sonnen opgang een voetpad. 
 
2) 4 grote en 10 kleine roeden land gelegen te Geulle in den Winkel. 
 
Reingenoten: ter eenre Herme Hoogheim, ter andere Pieter Janssen. 
 
Getuigen: L. Rutten en M.J. Roosen. 
 

 
03/02/1791 

 
159-160 

 
Registratie donatie tussen levenden en verkoopakte verleden voor notaris 
J.H. Wilmar op 16/01/1791 te Meerssen, waarbij 
 
Andreas Volders, weduwnaar van Maria Catharina Merks, inwoner van 
Geulle 
 
schenkt aan 
 
zijn neef Gerardus Huntjens, ongehuwd, wonende te Geulle  
 
2 grote roeden weide uit een grotere weide van 4 grote roeden, gelegen te 
Brommelen bij Geulle. 
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Reingenoten: een zijde Gilis Jaspers, ter andere de rest van de weide, een 
hoofd het Geulken, het ander hoofd de gemeente. 
 
De schenking is vanwege de vele diensten en bijstand die de neef aan 
Andreas Volders verleend had. 
 
De overige 2 grote roeden weide van hetzelfde perceel, reinende langs 
Leendert Bours 
 
verkoopt de schenker aan 
 
dezelfde Gerardus Huntjes. 
 
Prijs: 140 gulden, 5 stuiver godshelder en lijkoop. 
 
Getuigen: A. Wilmar, notaris, en O.W. Wilmar, beiden inwoners van 
Meerssen. 
 

 
01/04/1791 

 
161 

 
Registratie chirographaire verkoopakte van 27/12/1790, waarbij 
 
Joannes Walterus de Limpens 
 
verkoopt aan 
 
F.N. De Limpens, priester 
 
een grote en een kleine weide en stuk land, gelegen te Geulle, 15 morgen 
groot. 
 
De percelen komen af van zijn wijlen ouders. Het te verkopen land is 
momenteel verhuurd aan Joannes Janssen, inwoner van Geulle. 
 
Prijs: 4.000 gulden, die de koper betaalt met 5 obligaties, nl. 
 
1) kapitaal van 1.000 gulden ten laste op en panden van Peter Dederen, 
wonende te Vaesrade, gecreëerd op 04/02/1783. 
 
2) kapitaal van 1.000 gulden ten laste op en panden van Jacobus Vroemen, 
wonende te Sweikhuizen onder Schinnen, gecreëerd op 25/10/1786. 
 
3) kapitaal van 700 gulden ten laste op en panden van Joannes Houtvast, 
wonende te Nuth, gecreëerd op 27/10/1788. 
 
4) kapitaal van 600 gulden ten laste op en panden van Joannes Henricus 
Haemers, gecreëerd op 12/12/1787. 
 
5) kapitaal van 800 gulden ten laste op en panden van Josephus Kusters, 
wonende te Hoensbroek, gecreëerd op 03/12/1787. 
 



60 
 

 
09/05/1791 

 
162-163 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 06/05/1791 te 
Maastricht, waarbij 
 
Jacob Collaers, wonende te Geulle, gehuwd met Petronella Janssen 
 
350 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Maria Magdalena Smeets, geboren Krahé, wonende te Geulle  
 
Het geld dient ter betaling van de aankoop van 9 grote roeden weide, 
afkomende van zijn schoonbroer Peter Notten, dewelke de opnemer 
onlangs bij publiek opbod gekocht had. De weide is gelegen te Geulle aan 
het Haagje omtrent de molen tussen de erven van de koper, Peeter 
Peerebooms, Thijs Rowet, uitschietende op de gemeente aldaar. 
 
Borgstellingen: 
 
1) de vermelde gekochte 9 grote roeden weide 
 
2) zijn woonhuis met moeshof en weide, 4 grote roeden, gelegen te Geulle 
bij de voormelde 9 grote roeden weide. 
 
3) 2,5 grote roeden akkerland gelegen aldaar op de Schievelbos tussen erven 
van de weduwe Heppers, Tossing Huntjens en de putweide. 
 
De percelen zijn nog belast met 250 gulden kapitaal ten behoeve van 
dezelfde rentcreditrice. 
 
Getuigen: meester-slotenmaker Joannes Gerardus Keijen en Helena 
Brouwer, wonende te Maastricht. 
 

 
25/05/1791 

 
163-164 

 
Registratie rolextract van de schepenbank van Geulle met een ingebedde 
verkoopakte na publieke verkoop en latere betaling, waarbij 
 
percelen van Piter Notten openbaar verkocht werden op verzoek van de 
prior en procurator van het Kruisherenklooster te Maastricht. 
 
Verkoop: 
 
1) 49 kleine roeden land onder Geulle op het Stomme veldje. 
 
Reingenoten: beide zijden Jan Boers. 
 
Het perceel is leenroerig aan het huis van Geulle. 
 
De instelprijs was 5 gulden per grote roede met de last van een half vat 
koren en beleenpenningen. 
 
Hoogste bieder was Hendrik Alberts voor 7 gulden per grote roede voor een 
totaal van 17 gulden 3 stuiver. 
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2) 4 grote roeden land gelegen achter Hussenberg te Geulle. 
 
Reingenoten: ter eenre Jaspar Peerebooms, ter andere Leendert Piepers. 
 
Het perceel is belast met een keur ten behoeve van het grafelijk huis van 
Geulle. 
 
De instelprijs was 30 gulden per grote roede. 
 
Hoogste bieder was schepen Hendrik Alberts voor 59 gulden per grote 
roede voor een totaal van 236 gulden. 
 

 
27/05/1791 

 
165-166 

 
Registratie rolextract van de schepenbank van Geulle met een ingebedde 
verkoopakte na publieke verkoop en latere betaling, waarbij 
 
percelen van Piter Notten openbaar verkocht werden op verzoek van de 
prior en procurator van het Kruisherenklooster te Maastricht. 
 
Verkoop: 
 
50 kleine roeden gelegen op het Hulserveldje onder Geulle. 
 
Reingenoten: een zijde L. Vossen, ter andere A. Notten. 
 
Het perceel is belast met een keur ten behoeve van het grafelijk huis van 
Geulle. De keur is vervallen en dient door de koper betaald te worden. 
 
De instelprijs was 35 gulden per grote roede. De keur bedroeg 13 gulden 10 
stuiver.  
 
Hoogste bieder was Arnoldus Notten voor 36 gulden per grote roede voor 
een totaal van 90 gulden + de keur. 
 

 
28/05/1791 

 
166-167 

 
Registratie rolextract van de schepenbank van Geulle van 27/04/1791 met 
een ingebedde verkoopakte na publieke verkoop en latere betaling, waarbij 
 
percelen van Piter Notten openbaar verkocht werden op verzoek van de 
prior en procurator van het Kruisherenklooster te Maastricht. 
 
Verkoop: 
 
40 kleine roeden land gelegen op het agterveldje onder Geulle. 
 
Reingenoten: een zijde Hermen Hoogheijne, ter andere J. Vossen, een hoofd 
Joannes Penders. 
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De instelprijs was 40 gulden per grote roede. Het hoogste bod kwam van 
Poulus Boers met 99 gulden per grote roede voor een totaal van 198 
gulden. 
 

 
 
29/05/1791 

 
 
167-168 

 
Registratie rolextract van de schepenbank van Geulle van 27/04/1791 met 
een ingebedde verkoopakte na publieke verkoop en vernadering, waarbij 
 
percelen van Piter Notten openbaar verkocht werden op verzoek van de 
prior en procurator van het Kruisherenklooster te Maastricht. 
 
Verkoop: 
 
Weide gelegen te Geulle in Hulsen omtrent het Haagje, onbekend aan maat 
en nog te meten door een gezworen landmeter. 
 
Reingenoten: Jacobus Collards, ter andere zijde Pieter Peerebooms en meer 
anderen. 
 
Het perceel is jaarlijks en gedurende het leven van Matthijs Janssen belast 
met 7 gulden 10 stuiver. 
 
De instelprijs bedraagt 20 gulden per grote roede. De hoogste bieder was 
Matthijs Louwet met 38 gulden per grote roede. 
 
De meting gebeurde nadien door gezworen landmeter Thomas Jaspar, 
dewelke een totaal van 180 kleine roeden mat. Het totaal te betalen bedrag 
was 342 gulden + jaarlijkse last. 
 
Matthijs Louwet werd nadien vernaderd door Jacobus Collaer. 
 

 
09/07/1791 

 
168-170 

 
Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris A. Wilmar op 
02/06/1791 te Meerssen, waarbij 
 
Leonard Pijpers, inwoner van Hussenberg onder Geulle, gehuwd met 
Catharina Peerbooms 
 
verkoopt aan 
 
Christiaan Vranken, inwoner van Hussenberg, gehuwd met Gertruijd 
Martens 
 
11 grote roeden weide te Geulle in de Belekestraat, af te meten uit een 
groter perceel van 9 morgen en 29 kleine roeden op het lange, naar het 
noorden sonnen opgang langs de erfgenamen Jan Lonus, ondergang de rest, 
een hoofd de Belekestraat, het andere hoofd de gravin van Geulle en Peter 
Roox. 
 
De verkoper had het perceel onlangs gekocht van dhr. Limpens. 
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Prijs: 953 gulden 10 stuiver. 
 
De koper had geen contant geld en de betaling werd in de vorm van 
obligatie aan 4% rente omgezet. 
 
Borgstellingen: 
 
1) het ingekocht perceel. 
 
2) 8 grote en 10 kleine roeden beemd, gelegen te Broekhoven onder Geulle, 
genaamd de savelweijde. 
 
Reingenoten: Johan Hendrik Wilmar, notaris, en Willem Ottho Wilmar, 
inwoners van Meerssen. 
 

 
09/07/1791 

 
170-171 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 18/04/1791 te Elsloo, en 
obligatie, verleden voor notaris J.L. Vermin op 17/05/1791 te Maastricht, 
waarbij 
 
Franciscus Nicolaus de Limpens, rooms priester, wonende te Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
Leenderd Pijpers, wonende te Geulle, gehuwd met Catharina Perebooms 
 
2 bunder 6 grote en 9 kleine roeden weide gelegen te Geulle in de 
Belekerstraat. 
 
Reingenoten: ter eenre en een hoofd de gravin van Geulle, ter andere zijde 
de erfgenamen Lonis, ander hoofd de Belekerstraat. 
 
Prijs: 82 gulden 10 stuiver per grote roede + 1 stuiver per gulden schrijfgeld 
+ 2 gulden tekengeld + 10 stuiver godshelder. Het totaal bedraagt 4.022 
gulden 17 stuiver 2 oord. 
 
De koper betaalt nu 1.322 gulden 17 stuiver 2 oord. De overige 2.700 gulden 
worden als obligatie aan 4% rente omgezet. 
 
Borgstellingen: 
 
1) het gekochte perceel 
 
2) 10 grote roeden akkerland, tiendevrij, gelegen aan de Haagendoorn 
onder Geulle. 
 
Reingenoten: ter eenre Herman Hoogheim, ter andere Pieter Dekkers, ander 
hoofd de weg. 
 
Getuigen: Simon Joannes Caff en J.R. Vermin. 
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04/08/1791 

 
172-173 

 
Registratie rolextract van de schepenbank van Geulle met een ingebedde 
verkoopakte na publieke verkoop van 27/04/1791, waarbij 
 
percelen van Piter Notten openbaar verkocht werden op verzoek van de 
prior en procurator van het Kruisherenklooster te Maastricht. 
 
Verkoop: 
 
1 grote roede gelegen op het agterveldje. 
 
Reingenoten: ter eenre Gosen Pijpers, ter andere zijde Hermen Hoogheijne. 
 
De instelprijs was 40 gulden. Het werd voor 80 gulden verkocht aan Hendrik 
Ramaekers. 
 

 
02/09/1791 

 
173-174 

 
Registratie conventie, op verzoek van de weduwe Jan Janssen, van een 
conventie verleden voor gezworen landmeter G. Simons op 19/04/1749, 
waarbij 
 
borgemeester Jan Ghiesen de onenigheden opgelost heeft tussen de 
weduwe Vaes Sengen en Jan Janssen. Jan Janssen had een dochter verwekt 
bij de vermelde weduwe. Zijn echtgenote was ook gestorven en beiden 
woonden in het huis van de weduwe. Gezien Jan Janssen geen erfgenaam 
van de weduwe kon zijn, kreeg hij (voor gedane arbeid) als verdiende loon 
een stuk akkerland gelegen in het Geuldervelt. 
 
Reingenoten: een zijde Matthies Lonis, de andere zijde de erfgenamen 
Pieter Lonis, voorhoofd verschillende erven of Matthies Mobers. 
 
Het perceel is belast met 15 stuiver ten behoeve aan de koster van Hutte 
koven (?).11  
 
Ook krijgt hij 20 rijksdaalder in geld van de weduwe Vaes Sengen tussen nu 
en Sint-Remigius. 
 
Handtekenden: 
 
-weduwe Vaes Sengen 
-Jan Janssen 
-G. Simons, gezworen landmeter 
-Jan Ghielen, vereffenaar 
-Andries Sengen, erfgenaam 
-Johannes Lemmens en Francis van Offenweert, getuigen. 
 
Er volgde een betaling van 20 rijksdaalder op 28/10/1749 en Andries Sengen 
deed afstand van het stuk akkerland (van het naakt eigendom; zijn moeder 
had eerder het vruchtgebruik). 
 

 
11 Misschien wordt Humkoven of Guttecoven bedoeld? 
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29/10/1791 

 
174-175 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.J. Ross op 19/09/1791 te 
Maastricht, waarbij 
 
Rijkelt van Rijmersdal, dragonder in het regiment van de prins van Hessen-
Kassel ten dienste van deze landen, ongehuwd en meerderjarig, nu in verlof 
 
verkoopt aan 
 
Leonardus Vossen, inwoner van Geulle, gehuwd met Anna Thijssen 
 
1) 76,5 kleine roeden weide aan het Broek te Geulle. 
 
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen Leonard Kurvers, ter andere zijde de 
weduwe Mobers, een hoofd het Broek. 
 
Het perceel is keurig aan de gravin van Geulle. 
 
2) 31 kleine roeden akkerland achter de vermelde weide. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Mobers, ter andere zijde Joannes 
Welschen, een hoofd de vermelde weide. 
 
3) 69,5 kleine roeden akkerland gelegen in het Bunderveld op de Ende Poel. 
 
Reingenoten: een zijde de gravin van Geulle, andere zijde de weduwe 
Mobers, een hoofd Martinus Lemmens. 
 
4) 20 kleine roeden akkerland gelegen in het Geulderveld naar den Stommen 
Dijk. 
 
Reingenoten: een zijde de weduwe Joannes Mobers, ter andere zijde de 
weduwe Pieter Mobers. 
 
Het perceel is keurig aan het grafelijk huis van Geulle. 
 
Prijs: 440 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: J.M. Ross en H. Nierstrasz. 
 

 
20/11/1795 

 
175-177 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.H. Wilmar op 06/11/1791 te 
Meerssen, waarbij 
 
Peter Cortleven, eerst weduwnaar van Anna Maria de Bor, in 2e huwelijk 
met Maria Maessen, wonende te Uikhoven, geassisteerd met zijn 
meerderjarige zoon Leonardus Cortleeven [vader voor de tocht en de zoon 
voor de naakte eigendom] 
 
verkopen aan 
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Johannes Boosten, ongehuwde meerderjarige inwoner van Brommelen 
onder Geulle 
 
2 grote en 2 kleine roeden land gelegen in het Rooth bij Brommelen. 
 
Reingenoten: een zijde Willem Huntjens, ter andere Leenderd de Bor, een 
hoofd de gravin van Geulle, het andere hoofd Tossin Volders. 
 
Het perceel is belast met een vat rogge ten behoeve van de kerk van Geulle. 
 
Prijs: 80 stuiver per kleine roede, lijkoop per gulden een stuiver, 5 stuiver 
godshelder. Het totaal aan kooppenningen bedraagt 168 gulden – 40 gulden 
aan pachtgeld. 
 
Getuigen: Hendrik Leenders, inwoner van Valkenburg, en Willem Ottho 
Wilmar, inwoner van Meerssen. 
 
Naschrift van 10/11/1791 waarbij de koper Johannes Boosten de helft 
doorverkoopt aan zijn zus Catharina Boosten. 
 

 
03/12/1791 

 
177-178 

 
Registratie erfmangeling verleden voor notaris J.H. Wilmar op 24/10/1791 
te Meerssen, waarbij 
 
Matthijs Jaspar, bejaarde ongehuwde inwoner van Ulestraten op Genzon 
[partij 1] 
 
percelen uitwisselt met 
 
Peter Cals, gehuwd met Geertr. Ubags, inwoner van Hussenberg onder 
Geulle [partij 2] 
 
Partij 1 draagt over aan partij 2: 
 
Allemaal percelen te Geulle, nl. 
 
1) 26 kleine roeden land gelegen achter de Scheer. 
 
Reingenoten: een zijde Peeter Peerbooms, ter andere juffr. Bemelmans, een 
hoofd Peter Janssen, het andere hoofd de erfgenamen Leonardus Heuts. 
 
Het perceel is belast met een keur ten behoeve van het grafelijk huis van 
Geulle. 
 
2) 9 grote en 3 kleine roeden land gelegen op het Stomme veldje. 
 
Reingenoten: een zijde Peter Notten, ter andere Christ. Vranken, een hoofd 
het voetpad, het andere de Walsberg. 
 
3) 3 grote en 1 kleine roeden aldaar gelegen. 
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Reingenoten: een zijde Johannes Boers, ter andere Leendert Poulissen, een 
hoofd de erfgenamen Peter Janssen, het andere hoofd het vermelde 
perceel. 
 
4) 4 grote en 10 kleine roeden land gelegen boven de Olislak, genaamd den 
Kamp. 
 
Reingenoten: een zijde Geret Peerbooms, ter andere Peter Dekkers, een 
hoofd Paulus Bours, het andere dezelfde. 
 
5) 3 grote roeden land op het Stomme Veldje. 
 
Reingenoten: een zijde Peter Notten, ter andere Nelis Bours, een hoofd 
Johannes Bours, het andere dezelfde. 
 
Partij 2 draagt over aan partij 1: 
 
1) 75 kleine roeden land gelegen in het Gevericker veld te Beek. 
 
Reingenoten: een zijde Andreas Jaspers, ter andere Johannes Raeds, een 
hoofd Geret Raven. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met 1 vat rogge ten behoeve van de 
erfgenamen Walraven. 
 
Omdat de overgedragen percelen van partij 1 meer waard zijn, betaalt partij 
2 aan partij 1 nog 1.200 gulden. 
 
Getuigen: juffr. C.W. Wilmar, geboren Van Auw, en Willem Ottho Wilmar, 
inwoners van Meerssen. 
 

 
30/12/1791 

 
178-180 

 
Registratie erfmangeling verleden voor notaris J.J. Simons op 22/12/1791 te 
Geulle, waarbij 
 
Leonardus Kortleeven, meerderjarige jongman, geassisteerd met zijn vader 
Piter Kortleeven, in 1ste huwelijk geweest zijnde Anna Maria de Borr 
(moeder van Leonardus), nu hertrouwd met Maria Maassen, maar nog 
zonder kinderen verwekt te hebben, beiden inwoners van Uikhoven [vader 
heeft het vruchtgebruik, zoon de naakte eigendom] [partij 1] 
 
wisselt percelen met 
 
Johannes Dolders, inwoner van Geulle, gehuwd met Anna Maria Dirks [partij 
2] 
 
Partij 1 draagt over aan partij 2: 
 
Huis en hof gelegen te Geulle, 5 grote en 10 kleine roeden. 
 
Reingenoten: een zijde de wederdeling of Leonard de Borr, andere zijde de 
gemeene straat, een hoofd het gemeene voetpad, ander hoofd de straat. 
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Het huis komt af van Leonard zijn wijlen moeder Anna Maria de Borr. De 
vader doet afstand van zijn vruchtgebruik zodat de zoon deze erfmangeling 
kan laten plaatsvinden. 
 
Er rust een last van 200 gulden kapitaal op het perceel ten behoeve van de 
erfgenamen van oud-paijmeester Reijnick te Maastricht en het is belast met 
een rookhen ten behoeve van het grafelijk huis van Geulle. 
 
Partij 2 draagt over aan partij 1: 
 
2 grote en 10 kleine roeden weid met de bomen erop, gelegen te Uikhoven, 
af te meten op het lange, van onder tot boven, langs de erven van de 1ste 
comparant. 
 
Op een gedeelte van de weide rust een haverlast ten behoeve van de graaf 
van Rekem. 
 
Johannes Dolders had het perceel dankzij een schenking in bezit, vandaag 
verkregen van zijn schoonvader Hendr. Dirks en zijn stiefschoonmoeder 
Megtel Bastings, per akte voor notaris J.J. Simons. 
 
De waarde van het huis van partij 1 is groter dan de waarde van de weide. 
Daarom betaalt partij 2 nog 425 gulden bij aan partij 1 ter egalisatie van de 
overdrachten. 
 
De akte werd opgesteld ten huize van schepen Samuel Simons te Geulle. 
 
Getuigen: schepen Simons en Leonard Lemmens, inwoners van Geulle. 
 

 
07/01/1792 

 
180-182 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.F. Habets op 26/09/1791 te 
Maastricht, waarbij 
 
Petrus van Sleijpen, gezworene binnen de Raad te Maastricht, voor zichzelf, 
alsook voor zijn broers, schoonbroers en zussen 
 
verkoopt aan 
 
Magtel Pijpers, weduwe van Lambertus Cooks, inwoonster van Geulle 
 
5 grote roeden weide gelegen te Geulle. 
 
Reingenoten: sonnen opgang met een hoofd de gravin van Geulle, sonne 
ondergang Leendert Paulissen, ander hoofd de gemeene straat. 
 
Het perceel komt af van de ouders van de 1ste comparant en werd in 
onverdeeldheid door de kinderen beheerd. 
 
Prijs: 300 gulden + 5 stuiver godshelder, zonder lijkoop. 
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Getuigen: Johannes Wilhard, helbardier van het Brabants Hooggerecht te 
Maastricht, en Jacobus Ramaekers, schepen van Geulle. 
 

 
 
28/01/1792 

 
 
182-184 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.J. Simons op 22/12/1791 te 
Geulle, waarbij 
 
Gerardus Tilmans, inwoner van Geulle, gehuwd met Barbara Notten 
 
500 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
A.L. Smeets, kapitein in het korps mineurs ten dienste van Haar Hoog 
Mogende, nu in garnizoen te Maastricht, gehuwd met J.M.C. Helena von 
Bekker 
 
Borgstellingen: 
 
1) huis, hof, weide en land gelegen te Geulle, 9 grote en 18 kleine roeden. 
 
Reingenoten: een zijde Leendert Paulissen, andere zijde de vader van de 
opnemer, Gerard Tilmans, een hoofd de straat, ander hoofd Matthijs Loet. 
 
De opnemer had dit perceel in bezit dankzij een vernadering, nadat het huis 
dat van zijn oom Miggiel Tilmans was, publiekelijk per opbod was verkocht 
op 01/08/1780 en dezelfde dag gegicht te Geulle. Er werd destijds 700 
gulden voor betaald. 
 
2) 1 grote en 18 kleine roeden land en weide, afkomende van een andere 
oom, Hendr. Tilmans. Dit was voorheen een annex van het vermelde huis. 
 
3) 3 grote en 10 kleine roeden akkerland gelegen in het Bunderveld. 
 
Reingenoten: een zijde sieur Vonken van de Kalverhoff, een hoofd de weg, 
ander hoofd de erfgenamen Bokken van Bunde. 
 
Dit perceel had hij gekocht op 09/12/1782 van zijn oom Andries Vollers, per 
akte voor notaris A. Wilmar te Meerssen en nadien gegicht te Geulle. 
 
4) 4 grote roeden land, afkomende van zijn echtgenotes kavel, gelegen op 
Schievelenbosch te Geulle. 
 
Reingenoten: een zijde Piter Notten, andere zijde dezelfde, een hoofd 
Martinus Pisters, ander hoofd de weduwe Christoffel Lonissen. 
 
Enkel het eerste perceel is belast met een keur op 6 grote roeden van het 
land en met een rookhen ten behoeve van het grafelijk huis van Geulle. De 
andere percelen (2 tot 4) zijn belast met een kapitaal van 750 gulden ten 
behoeve van de weduwe Smeets te Geulle. 
 
De akte werd opgesteld ten huize van schepen Samuel Simons te Geulle. 
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Getuigen: Piter van Rijmersdal en Leonardus Lemmens, inwoners van 
Geulle.  
 

 
 
28/01/1792 

 
 
184-186 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.J. Simons op 22/12/1791 te 
Geulle, waarbij 
 
Johannes Dolders, inwoner van Geulle, gehuwd met Anna Maria Dirks 
 
730 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Willem Hendrik Cox, leraar der gereformeerde gemeente van Geulle, 
gehuwd met Petronella Niessen 
 
Borgstellingen: 
 
1) 8 grote en 11 kleine roeden land gelegen in de geuldersint. 
 
Reingenoten: een zijde Leendert Poulissen, andere zijde verschillende, een 
hoofd Vaas Mijs, ander hoofd de Maas. 
 
2) 6 grote roeden land gelegen in de Sint op den kamp. 
 
Reingenoten: een zijde Hendrik Dolmans, andere zijde Jacobus Poulissen, 
een hoofd Jan Poulissen, ander hoofd de Weerdjensstraat. 
 
3) 2 grote en 6 kleine roeden land in het geulderveld. 
 
Reingenoten: een zijde de gravin van Hochsolren, vrouwe van Geulle, 
andere zijde Jacobus Poulissen, een hoofd de molenweg, ander hoofd Herie 
Marchal. 
 
4) huis, hof en weide gelegen te Geulle aan de Maas. 
 
Reingenoten: een zijde Leenderd de Borr, andere zijde de gemeene straat, 
een hoofd het gemeene voetpad, ander hoofd de straat. 
 
Dit laatste perceel werd vandaag voor dezelfde notaris per erfmangeling van 
Leonard Kortleven verkregen. 
 
De panden zijn nog belast met 75 gulden kapitaal ten behoeve de weduwe 
Smeets en met de schat en de tiende. 
 
De akte werd opgesteld in het huis van de geldschieter. 
 
Getuigen: schepen Samuel Simons en Leonardus Lemmens, inwoners van 
Geulle. 
 

 
11/02/1792 

 
186-187 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.J. Simons op 23/01/1792 te 
Geulle, waarbij 
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Johannes Janssen, inwoner van Geulle, gehuwd met Maria Catharina 
Poulissen, alsook Christiaan van Welsden, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Barbara Janssen 
 
verkopen aan 
 
Leendert de Borr, inwoner van Geulle, gehuwd met Maria Catharina 
Boosten 
 
12 grote roeden weide gelegen te Geulle, genaamd de vischbeeks weide. 
 
Reingenoten: een zijde de gravin van Hochenzolren, vrouwe van Geulle, 
andere zijde Servaas Meijs, een hoofd hare Excellentie, ander hoofd de 
Biesstraat. 
 
Prijs: 77 gulden per grote roede + lijkoop (elk voor een helft) + 6 stuiver 
godshelder. 
 
De akte werd opgesteld te Geulle ten woonhuize van schepen Samuel 
Simons. 
 
Getuigen: schepen Samuel Simons en Leonardus Lemmens, inwoners van 
Geulle. 
 

 
20/02/1792 

 
187-189 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 15/02/1792 te 
Maastricht, waarbij 
 
Pieter Brabants, inwoner van Geulle, gehuwd met Maria van Rijmersdal 
 
300 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Maria Isabella Machure, bejaarde juffrouw, burger en rentenierster van 
Maastricht 
 
Het geleende geld dient samen met eigen geld ter vernadering van 5 grote 
en 4 kleine roeden land en weide te Geulle aan het broek. 
 
Reingenoten: ter eenre Joannes Swelsden, ter andere Joannes Moobers. 
 
Alsook ter vernadering van 1 grote roede gelegen aan de dijk te Geulle. 
 
Reingenoten: ter eenre Joannes Moobers, ter andere de kinderen van Pieter 
Moobers. 
 
En tenslotte ter vernadering van 3 grote en 10 kleine roeden land gelegen in 
het Bunderveld. 
 
Reingenoten: ter eenre Joannes Vossen, ter andere zijde de kinderen van 
Pieter Moobers. 
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De percelen waren allemaal ingekocht door Leenderd Vossen, inwoner van 
Geulle, van de opnemer zijn schoonbroer voor de prijs van 440 gulden. 
 
Borgstellingen: 
 
1) de vermelde 3 te vernaderen percelen. 
 
Medeborgstelling door Joannes Swelsden, inwoner van Geulle, 
meerderjarige jongman. Om diens medeborgstellingschap kracht bij te 
zetten worden de volgende goederen te Geulle gehypothekeerd. 
 
2) 4 grote roeden land gelegen omtrent de Bruijtweg. 
 
Reingenoten: ter eenre Willem Huntjens, ter andere Leenderd Vos. 
 
3) 2 grote roeden land gelegen op den Verlooren kost. 
 
Reingenoten: ter eenre Matthijs Swelsden, ter andere Joannes Janssen. 
 
4) 2 grote en 13 kleine roeden gelegen in het Geulder veld. 
 
Reingenoten: ter eenre Joannes Kebers, ter andere Hendrik Janssen. 
 
Getuigen: Joachim van Muldenaersgraaf en E. Stoelmans. 
 

 
05/03/1792 

 
190-191 

 
Registratie annulatie erfmangeling, verleden voor notaris op 29/02/1792 te 
Limmel, waarbij 
 
Leonard Kortleven, meerderjarige jongman, wonende te Rekem, en 
Johannes Dolders, inwoner van Geulle, gehuwd met Anna Maria Dirks een 
eerdere erfmangeling annuleren.  
 
Het betreft de erfmangeling van 22/12/1791 die te Geulle was geregistreerd 
op 30/12/1791 (zie voor de specificering van de percelen aldaar).  
 
De annulatie komt op vraag van Leonard Kortleven. Het perceel dat hij 
ontvangen had van Johannes Dolders, had die laatste ervoor geschonken 
gekregen van zijn schoonvader Hendrik Dirks en stiefschoonmoeder Megtel 
Bastings. Op dat perceel zou niemand aanspraak maken, noch zou het 
behalve de haverlast met geen lasten bezwaard zijn. Beide zaken waren 
echter wel het geval. 
 
Aanspraken:  
Andere kinderen van Hendrik Dirks hadden Leonard Kortleven 
aangesproken, zeggende dat beiden niet bevoegd waren het perceel te 
doneren aan Johannes Dolders, vanwege een mutueel testament opgerecht 
voor wijlen notaris Ruijters op 17/10/1786, waarbij de gezamenlijke 
kinderen alle goederen egaal zouden vererven.     
 
Lasten: 
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Hendrik Dirks had het perceel te Uikhoven dat hij aan Johannes Dolders 
schonk en dat die laatste aan Leendert Kortleven bij de erfmangeling zou 
overdragen, belast met verschillende kapitalen ter financiering van de 
aankoop van een huis en hof te Limmel ten behoeve van zijn schoonzoon 
Leonard Bastings.   
 
De erfmangeling wordt teniet gedaan en beide partijen worden terug in het 
bezit gesteld van hun oorspronkelijke eigendommen. Johannes Dolders 
dient wel nog binnen 14 dagen het teruggeven perceel te ontlasten van een 
kapitaal van 75012 gulden dat hij genegotieerd had van predikant Cox te 
Geulle (zie obligatie geregistreerd op 28/01/1792 in deze bewerking).  
 
Leonard Kortleven heeft de ontvangen 425 gulden van de erfmangeling ook 
terugbetaald aan Johannes Dolders. 
  
Getuigen: juffr. Simons en Corn. Franssen, inwoners van Limmel. 
 

 
09/03/1792 

 
192-193 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Ruijters op 19/10/1788 te 
Maastricht, waarbij 
 
Rikelt van Reijmersdal, geboren te Geulle, dragonder in het Hollands 
regiment van de prins van Hessen-Kassel, in garnizoen te Leiden 
 
verkoopt aan 
 
Leonard Vossen, wonende te Geulle, gehuwd met Anna Thijssen 
 
3 percelen, nl. 
 
1) 3 grote en 5 kleine roeden in het Geulderveld op de moolen weg. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Paulussen, ter andere zijde de weduwe Servatius 
Dekkers. 
 
Het perceel is jaarlijks en erfelijk belast met 1/3 van 2 kapoenen en 7 
schellingen cijns. 
 
2) 53 kleine roeden gelegen omtrent Hussenberg aan het holle straatje, 
tiendevrij. 
 
Reingenoten: ter eenre de Beeker weg, ter andere zijde Peter Janssen. 
 
3) 2 grote roeden op het Ramaakers veldje aan het heilig geestbos gelegen. 
 
Reingenoten: ter zonne opgang Gaspar Thijssen en de erfgenamen van 
Peter Leentjens, ondergang Gerrit Peerebooms. 
 
Prijs: 410 gulden, met erflasten, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder. 
 

 
12 In de registratie van de obligatie staat 730 gulden.  
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Getuigen: notarisklerk P.J. Voermanck, en J. Dirix, wonende te Maastricht. 
 

 
10/03/1792 

 
193 

 
Registratie onderhandse belening van 21/01/1792, waarbij 
 
Joannes Gielen 
 
in belening uitgeeft aan 
 
Jasper Peereboom 
 
3 grote roeden akkerland gelegen op de berg onder Geulle, tiendevrij. 
 
Reingenoten: ter eenre de Beekerweg, ter andere zijde Marten Missen en 
Joannes Fluppens. 
 
De belening loopt 6 jaar en de beleenpenningen bedragen 80 gulden. 
 
Getuigen: B. Voogels en Joannes Batista Jaamene. 
 

 
23/03/1792 

 
194 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Gudi op 10/04/1791 te 
Maastricht, waarbij 
 
Joannes Ghijsen, inwoner van Geulle, gehuwd met Mechtildis Notten 
 
verkoopt aan 
 
G.H. Hermans, burger en koopman te Maastricht, gehuwd met juffr. Van de 
Berg 
 
116 kleine roeden land bij Hussenberg gelegen aan de Schoer onder Geulle. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Vossen, ter andere Piter Janssen. 
 
Prijs: 340 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: J.L. Gudi en H. Gudi 
 

 
27/03/1792 

 
195-196 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A.J. Ross op 26/03/1792 te 
Maastricht, waarbij 
 
Arnold Janssen, inwoner van Geulle, gehuwd met Lucia Stans samen met 
zijn broers en zussen waren tot de scheiding en deling van de ouderlijke 
goederen overgegaan per akte op 08/10/1791 voor landmeter Thomas 
Jaspar. 
 
Uit de onverdeelde goederen van de ouders werd ter egalisatie van de delen 
(ter zijner laste) een kapitaal uitgenomen van 300 gulden aan 4,5% rente ten 
behoeve van dhr. Herman Daniel Smeets, bij leven predikant te Geulle. 
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Nu heeft Arnold Janssen van de weduwe H.D. Smeets, Maria Magdalena 
Krahé nog 200 gulden geleend, per akte verleden voor wijlen notaris 
Corstius en nadien gegicht. Daarna leende hij nogmaals 200 gulden van 
dezelfde weduwe.  
 
De obligaties worden herschikt tot 1 obligatie van 700 gulden aan 4% rente. 
 
Borgstellingen:  
 
Al zulke goederen te Geulle die de schuldenaar zijn toegevallen onder kavel 
F bij de eerder vermelde scheiding en deling voor landmeter Thomas Jaspar. 
 
Getuigen: H. Nierstraz en Pieter Janssen. 
 

 
03/04/1792 

 
196-198 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 31/03/1792 te 
Maastricht, waarbij 
 
Petrus Calls, wonende te Hussenberg onder Geulle, gehuwd met Gertrudis 
Ubags 
 
800 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Christina Nijpels, weduwe van Paulus Reijniers, burger en negociante 
te Maastricht 
 
Borgstellingen: 
 
De volgende goederen gelegen te Geulle en afkomende van Matthijs Jaspar, 
van hem gekocht bij erfmangeling per akte van 24/10/1791 te Meerssen 
voor notaris J.H. Wilmar en gegicht te Geulle op 03/12/1791. 
 
1) 26 kleine roeden land gelegen achter de Scheer. 
 
Reingenoten: een zijde Piter Peerbooms, ter andere juffr. Bemelmans, een 
hoofd Peter Janssen, ander hoofd de erfgenamen Leon Heuts. 
 
2) 9 grote en 3 kleine roeden land gelegen op het Stomme Veldje. 
 
Reingenoten: een zijde Peter Notten, ter andere Christ. Vranken, een hoofd 
het voetpad, ander hoofd de Walsberg. 
 
3) 3 grote en 1 kleine roede aldaar gelegen. 
 
Reingenoten: een zijde Jan Boers, ter andere Leendert Paulussen, een hoofd 
de erfgenamen Peter Janssen, ander hoofd het vorige perceel. 
 
4) 2 grote roeden aldaar gelegen. 
 
Reingenoten: een zijde Jan Boers, ter andere Hendrik Vranken, een hoofd 
Matth. Ramakers, ander hoofd de erfgenamen Peter Janssen. 
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5) 4 grote en 10 kleine roeden land gelegen boven de olieslak, genaamd den 
kamp. 
 
Reingenoten: een zijde Gerrit Peerbooms, ter andere Peter Dekkers, een 
hoofd Paulus Boers, ander hoofd dezelfde. 
 
6) 3 grote roeden land gelegen op het Stomme Veldje. 
 
Reingenoten: een zijde Peter Notten, ter andere Nelis Boers, beide hoofden 
Jan Boers. 
 
Getuigen: Herm. Gruijls en Marten Bovens. 
 

 
29/04/1792 

 
198-199 

 
Registratie, op verzoek van de weduwe H.D. Smeets, van een obligatie 
verleden voor notaris J.J. Simons op 28/04/1792 te Geulle, waarbij 
 
Jacobus Janssen, inwoner van Geulle, gehuwd met Maria Paulissen 
 
200 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
A.L. Smeets, kapitein in het korps mineurs en sappeurs ten dienst van deze 
landen, in garnizoen te Maastricht, namens zijn moeder de weduwe H.D. 
Smeets, bij leven predikant te Geulle 
 
Borgstellingen: 
 
1) 2 percelen gelegen te Geulle in het Geulder veld, het ene reinende aan 
een zijde aan Johan Mobers, andere zijde Laurens van Eel, een hoofd de 
weduwe Johannes Notten, ander hoofd de molenweg, 1 grote en 18 kleine 
roeden. Het andere perceel reinende aan een zijde aan Gerardus Tijssen, 
andere zijde Piter Roox, een hoofd schepen Samuel Simons, ander hoofd de 
schuldenaar, 2 grote en 10 kleine roeden. 
 
De 2 vermelde percelen had de opnemer gekocht van zijn schoonbroer 
Christiaen van Welsden per akte van 23/01/1792 voor notaris J.J. Simons. 
 
2) 101,5 kleine roeden gelegen in hetzelfde veld. 
 
Reingenoten: een zijde de wederdeling, andere zijde Johannes Vossen, een 
hoofd de gravin van Hohenzolren, vrouwe van Geulle, ander hoofd de 
Willemsweg. 
 
Dit perceel had hij gekocht van zijn andere schoonbroer Wilhelmus 
Vanderhoeven per akte van 13/02/1792 voor notaris J.J. Simons. 
 
Enkel het eerste perceel is belast met 5 koppen jaarlijkse erfpacht ten 
behoeve van de Armen van Geulle en is keurig aan het grafelijk huis van 
Geulle. 
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Getuigen: schepen Samuel Simons en Leendert Lemmens, inwoners van 
Geulle. 
 

 
30/04/1792 

 
200-201 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Ruijters op 25/03/1790 te 
Maastricht, waarbij 
 
Rijkel van Reijmersdal, meerderjarige jongman, geboren te Geulle 
 
verkoopt aan 
 
Leonardus Vossen, wonende te Geulle aan het Broek, gehuwd met Anna 
Thijssen 
 
4 grote - 5 kleine roeden akkerland te Geulle gelegen in 2 percelen, nl. 
 
1) 2,5 grote roeden aan de Willemsweg. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe en de kinderen van Peter Mobers, ter 
andere zijde de weduwe van Joannes Mobers. 
 
Het perceel is jaarlijks en erfelijk belast met 1 vat rogge. 
 
2) 1,25 grote roede omtrent de Stommen Dijk. 
 
Reingenoten: ter eenre Jacob Thijssen, ter andere zijde Joannes Janssen. 
 
Dir perceel is jaarlijks en erfelijk belast met 3 kannen rogge. 
 
Deze percelen werden door de verkoper bij akte van permutatie verkregen 
op 18/02/1790 voor notaris A. Ruijters. 
 
Prijs: 220 gulden + erflasten + geen lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: notaris J.N. Bernard en notarisklerk P.J. Voermanck. 
 

 
04/05/1792 

 
201-202 

 
Registratie onderhandse verkoopakte van 01/05/1792 te Elsloo, waarbij 
 
de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Martin Vaessen en Maria Theresia 
Frederix, nl. 
 
1) Geurt Boers, gehuwd met Anna Vaessen 
2) Joannes Vaessen, jongman 
3) Maria Catharina Vaessen, jonge dochter 
4) Christiaen Vaessen, ongehuwd 
5) Maria Elisabeth Vaessen, ongehuwd 
 
verklaren te verkopen aan 
 
Joannes Bovens, gehuwd met Maria Margaretha Frederix 
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halve morgen of 50 kleine roeden beemd gelegen te Geulle omtrent de 
zogenaamde geusweijde. 
 
Reingenoten: een zijde Math. Philip Frederix, andere zijde de koper, 
uitschietende met een hoofd op de geus weijde. 
 
Prijs: 60 stuiver per kleine roede of een totaal van 150 gulden + 1 stuiver per 
gulden aan lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 

 
08/05/1792 

 
202-203 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris Dionisius Hupkens op 
08/05/1792 te Maastricht, waarbij 
 
Mathijs Driessen, wonende te Bree, gehuwd met Elisabeth Janssen 
 
verkoopt aan 
 
Andries Ghijsen, inwoner van Geulle, gehuwd met Catharina Kessen 
 
2 grote en 10 kleine roeden akkerland gelegen op de Schievelbosch onder 
Geulle.  
 
Reingenoten: ter sonnen opgang Tossin Huntjens, sonnen ondergang de 
koper, voorhoofd de gemeenen weg, ander hoofd Machiel Janssen. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met een halve kapoen en met een keur ten 
behoeve van de gravin van Geulle. 
 
Het perceel komt af van de verkoper zijn moeder, wijlen Anna Thijssen, 
weduwe van Nicolaas Driessen. 
 
Prijs: 50 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 3 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Urbanus Dionisius Hupkens en juffr. Johanna Catharina Willems, 
echtgenote van sieur Rijck Meilinck. 
 

 
10/05/1792 

 
203-205 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Dionisius Hupkens op 
08/05/1792 te Maastricht, waarbij 
 
Andries Ghijsen, inwoner van Geulle, gehuwd met Catharina Kessen 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Rijck Meilink, bode van het Brabants Hooggerecht te Maastricht, gehuwd 
met Johanna Catharina Willems 
 
Borgstellingen: 
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1) 2 grote en 10 kleine roeden akkerland gelegen op de Schievelbosch onder 
Geulle. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang Tossin Huntjens, sonnen ondergang de 
opnemer, voorhoofd de gemeene weg, ander hoofd Machiel Janssen. 
 
Het perceel is belast met 1/3 van een halve kapoen en met een keur, beide 
ten behoeve van de gravin van Geulle. 
 
Dit perceel werd gekocht van Matthijs Driessen, gehuwd met Elisabeth 
Janssen (zie vorige gicht). Het geleende geld diende deels voor de betaling 
van deze aankoop. 
 
Voor het overige hypothekeert de schuldenaar de erven en weiden die ook 
gehypothekeerd zijn met een kapitaal van 500 gulden ten behoeve van 
bombarbier Antoni Eerthuijs, gehuwd met Christina Adriana Welters, 
volgens akte voor notaris Dionisius Hupkens van 13/11/1786 en gegicht te 
Geulle. Die panden (daar gespecifieerd) waren opnieuw hypotheekvrij na 
akte van surrogatie van 28/07/1791 voor dezelfde notaris. 
 
Getuigen: Urbanus Dionisius Hupkens en Catharina Zwitzers.  
 

 
14/05/1792 

 
205-206 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 13/01/1783 te 
Meerssen, waarbij 
 
Hendrik Marechal, inwoner van Geulle, gehuwd met Elisabeth Meijs 
 
verkoopt aan 
 
Jacobus Thijssen, meerderjarig en ongehuwd, wonende te Geulle 
 
0,5 morgen land in het Geulderveld. 
 
Reingenoten: een zijde Agnes Thijssen, andere zijde de Biessen Heren, een 
hoofd de gravin van Geulle, ander hoofd de koper. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met 1/3 van 3 koppen rogge ten behoeve van 
de Paters Predikheren van Maastricht. 
 
Prijs: 100 gulden + 1 stuiver godshelder + lijkoop 
 
Hetzelfde perceel was reeds in belening bij de koper als erfgenaam van de 
weduwe Goossen Thijssen ter waarde van 70 gulden beleenpenningen, 
blijkens akte van 12/04/1775 voor notaris A. Wilmar. Dat geld wordt van de 
verkoopprijs afgetrokken. 
 
Getuigen: Joh. Hend. Wilmar en Steve Mantelers, inwoners van Meerssen. 
 

 
24/07/1792 

 
206-207 
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Registratie verkoopakte verleden voor notaris H.W. Crahaij op 24/07/1792 
te Maastricht, waarbij 
 
Willem Hendrix, wonende te Hussenberg, gehuwd met Catharina Heuts13 
 
verkoopt aan 
 
Mechtildis Luten, meerderjarige dochter en inwoonster van Maastricht 
 
50 kleine roeden akkerland te Hussenberg onder Geulle, genaamd het 
keerboender, zijnde laatgoed. 
 
Reingenoten: ter eenre de veldweg, ter andere zijde Pieter Janssen, een 
voorhoofd Gerard Tilmans, ander hoofd diverse hoofdeindes. 
 
Het perceel komt af van Hermanus Heuts en werd door de verkoper 
ingekocht van hem per akte van 04/09/1788 voor notaris J.P. Rooth te Beek. 
 
Prijs: 100 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder. 
 
Het perceel is belast met de schat en de tiende en met een cijns ten 
behoeve van de gravin van Geulle. 
 
Getuigen: Henr. Heuts en A.C. Reuleaux. 
 

 
31/08/1792 

 
207-209 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 29/08/1792 te 
Maastricht, waarbij 
 
Jacobus Thewissen, wachtmeester onder het regiment van de prins van 
Hessen-Kassel, gehuwd met Elisabeth Notten 
 
2 bestaande obligaties van 200 en 250 gulden laat samenvoegen tot 1 van 
450 gulden aan 4,5% rente ten behoeve van 
 
Maria Magdalena Crahaij, weduwe Hermen Daniel Smeets, bij leven 
predikant te Geulle, vertegenwoordigd door haar zoon Abraham Lucas 
Smeets, kapitein in het korps mineurs en sappeurs, in garnizoen te 
Maastricht 
 
De obligatie van 250 gulden had Thewissen geërfd bij de verdeling van de 
schoonouderlijke goederen voor gezworen landmeter F. Frissen op 
21/04/1785. 
 
De obligatie van 200 gulden betrof een lening die hijzelf was aangegaan per 
akte van 28/05/1791, destijds onderhands afgetekend. 
 
Borgstellingen: 

 
13 Zij stierf al jaren eerder op 16/12/1788 te Geulle. De notaris was dus niet geheel nauwkeurig in de 
omschrijving. Zie parochieregister (R-K), https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9C4-
8ZR9?i=375&cc=2037001&cat=110524  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9C4-8ZR9?i=375&cc=2037001&cat=110524
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9C4-8ZR9?i=375&cc=2037001&cat=110524
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De volgende goederen te Geulle en onder andere voortkomende van zijn 
schoonouderlijke goederen, nl. 
 
1) huis met weide gelegen te Geulle, 47 en ¾ kleine roeden. 
 
Reingenoten: ter eenre Joannes Lonus, ter andere zijde de wederdeling. 
 
2) 160 kleine roeden land gelegen langs de Scheerweg. 
 
Reingenoten: ter eenre Joannes Vossen, ter andere de vermelde weg. 
 
3) 50 kleine roeden land gelegen op het agterveldje. 
 
Reingenoten: ter eenre Matthijs Muetjens, ter andere Joannes Philippens. 
 
4) 75 kleine roeden land gelegen op het Hultenveldjen. 
 
Reingenoten: ter eenre Joannes Lonus, ter andere Matthijs Muetjens. 
 
5) 4 grote en 6 kleine roeden wede gelegen in de bruk. 
 
Reingenoten: ter eenre Peter Raemaekers, ter andere erven van het 
klooster van Sint-Gerlach. 
 
6) 96 kleine roeden weide gelegen te Hulsen onder Geulle. 
 
Reingenoten: ter eenre Andries Ghijsen, ter andere Joannes Lonus. 
 
Dit laatste perceel werd door de opnemer verkregen bij koop van Joannes 
Ghijsen per akte van 23/01/1786 voor notaris J.P. Rooth en gegicht te Geulle 
op 26/05/1786. 
 
Getuigen: Joannes Jacobi en H. Brouwers. 
 

 
02/09/1792 

 
209-210 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris G. Philippens op 23/01/1766 
te Houthem, waarbij 
 
Leonard Heuts, gehuwd met Maria Luijten, wonende te Geulle 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Poulissen, gehuwd met Mechteld Schuls, wonende te Geulle 
 
7 grote en 3 kleine roeden akkerland (na meting bij publieke verkoop van 
19/01/1765 gebleken te zijn 7 grote en 10 kleine roeden). 
 
Bij publieke verkoop van 19/01/1765 had de verkoper zijn schoonbroer Vaes 
Luijten het perceel gekocht en die had het nadien doorverkocht aan de 
huidige verkoper. 
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Het perceel is belast met 5 vaten erfkoren pacht ten behoeve van de 
pastorij van Guttecoven en is gelegen in het Geulderveld. 
 
Reingenoten: sonnen opgank dhr. Vander Biessen van Maastricht, 
ondergank Joannes Lemmens, een hoofd Coen Raemaekers. 
 
Prijs: 35 pattacons (of 140 gulden) + 1 stuiver godshelder + lijkoop. 
 
Getuigen: A.W. Philippens van Houthem en Joannes Penders van Geulle. 
 

 
02/09/1792 

 
210-212 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris Melchior Corstius op 
08/05/1773 te Maastricht, waarbij 
 
Herman Hoogheijnen, inwoner van Geulle, gehuwd met Maria Paulussen 
 
verkoopt aan 
 
Johannes Paulussen, inwoner van Geulle, gehuwd met Mechteld Schults 
 
2 percelen akkerland te Geulle in het Geulderveld, afkomende van de wijlen 
ouders van zijn echtgenote, Coenrardus Paulussen en Mechteld Dekkers, 
gewezen echtelieden, en bij partagie namens zijn vrouw hem toegevallen, 
nl. 
 
1) 2 grote en 17 kleine roeden akkerland. 
 
Reingenoten: ter eenre de koper, ter andere Gerrit Tilmans. 
 
2) 2 grote en 5 kleine roeden akkerland, keurig aan het grafelijk huis van 
Geulle. 
 
Reingenoten: een zijde Hendrik Meijs, ter andere zijde Pieter Maesen. 
 
Prijs: 51 rijksdaalders (of 204 gulden) + lijkoop + geen godshelder. 
 
Getuigen: Joris Vermeeren en Gosewijn Knouwen, inwoners van Itteren en 
Meerssenhoven. 
 

 
15/09/1792 

 
212-213 

 
Registratie contract voor een servitude verleden voor notaris Johannes 
Pieter Rooth op 30/08/1792 te Beek, waarbij 
 
Johannes Ghijsen, gehuwd met Mechel Notten, wonende te Hussenberg 
 
overdraagt het recht van doorgang en weg over zijn perceel, alsook over het 
perceel van Andreas Ghijsen ten behoeve van 
 
Hendrik Ramaekers, Matthijs Ramaekers, Willem Hendrix en Jacobus van 
Offerweerd, inwoners van Hussenberg. 
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De percelen liggen in het Gommersdal. De te maken weg is om te rijden tot 
de Molleberg. De servitude begint in de huisweide, waarop een valder14 
wordt aangebracht ter afsluiting van de weg en eindigt aan de Molleberg 
met een andere aan te brengen valder. 
 
Het recht van servitude kost de beneficianten 30 gulden + lijkoop + 1 stuiver 
godshelder. 
 
Getuigen: Marte Seeverins en juffr. C.H. Rooth, geboren Nijssen, inwoners 
van Beek. 
 
Aangehecht een latere conventie van 05/09/1792, waarbij Jan Ghijsen 
Matthijszoon en Jan Ghijsen Servaaszoon zijn overeengekomen dat 
laatstgenoemde aan de eerstgenoemde jaarlijks zolang hij de landerijen van 
de gravin van Geulle pacht, 3 gulden Luiks betaalt om over de weide te 
rijden van de eerstgenoemde. 
 

 
20/04/1793 

 
214-216 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.J. Simons op 23/12/1791 te 
Geulle, waarbij 
 
Arnoldus Janssen, inwoner van Geulle, gehuwd met Lucia Stans 
 
verkoopt aan 
 
Gerardus Tilmans, inwoner van Geulle, gehuwd met Barbara Notten 
 
huis, hof en weide gelegen te Geulle aan de Maas, 4 grote en 10 kleine 
roeden. 
 
Reingenoten: een zijde Jan Poulissen, andere zijde Christiaan Lemmens, een 
hoofd de koper, ander hoofd de gemeene straat. 
 
Het huis, de hof en weide werden gisteren (22/12/1791) voor 12 jaar 
verhuurd aan Johannes Tilmans, tevens verleden voor notaris J.J. Simons. De 
verkoper had het perceel verkregen via een contract met Helena Lonissen 
met de last van een lijfrente van 20 gulden jaarlijks aan haar te betalen en 
met het recht levenslang in het huis te wonen, per akte verleden voor 
notaris A. Wilmar op 09/01/1787 te Meerssen en nadien gegicht. 
 
Nu dat Arnoldus zijn ouderlijk huis heeft verkregen door zijn broers en 
zussen uit te kopen, ziet Helena Lonissen af van het eerdere contract, in die 
zin dat het recht van woonst zal gebruiken in Arnoldus ouderlijke woning en 
Arnoldus het andere huis ten gelde kan maken. 
 
Prijs: 800 gulden + lijkoop + godshelder. Het totaal bedraagt 810 gulden. 
 
500 gulden wordt nu betaald. De overige 300 gulden binnen de 14 dagen. 

 
14 Slagboom. Cf. 
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=61225&lemma=valderen&domein=0&conc=t
rue  

https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=61225&lemma=valderen&domein=0&conc=true
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=61225&lemma=valderen&domein=0&conc=true
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Het perceel is enkel nog belast met 3 gulden 2 stuiver 2 oord ten behoeve 
van De Domeinen en met een rookhen ten behoeve van het grafelijk huis 
van Geulle. 
 
De akte werd opgesteld ten huize van schepen Samuel Simons te Geulle. 
 
Getuigen: schepen Samuel Simons en Leonardus Lemmens. 
 

 
27/04/1793 

 
216-217 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris L.H. Wouters op 15/04/1793 
te Maastricht, waarbij 
 
Joannes Ghijsen, inwoner van Geulle, gehuwd met Mechtildis Muijlkens 
 
verkoopt aan 
 
Jasper Peerebooms, inwoner van Geulle, gehuwd met Joanna Maria 
Gowijnen 
 
50 kleine roeden akkerland gelegen aan de wijnkelder te Geulle. 
 
Reingenoten: een zijde Herman Hoogheijnen, ter andere Pieter Maasen, een 
hoofd Richel Francken, ander hoofd de weduwe Casper Jonghout. 
 
Het perceel komt af van zijn broer Andreas Ghijsen en werd door Joannes 
Ghijsen verkregen bij vernadering van Christiaen Vranken. 
 
Prijs: 175 gulden + lijkoop + 1 stuiver godshelder 
 
Getuigen: Lambertus Janss, burger van Maastricht, en Helena Brouwers, 
inwoonster van Maastricht 
 

 
08/05/1793 

 
217-218 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris L.H. Wouters op 05/05/1793 
te Maastricht, waarbij 
 
Martinus Pisters, inwoner van Kleingenout, gehuwd met Gertrudis Giesen, 
en zijn schoonbroer Hendrik Giesen, wonende te Hussenberg, gehuwd met 
Susanna Lefebre 
 
verkopen aan 
 
Tossain Tilmans, inwoner van Brommelen onder Geulle, gehuwd met 
Gertruijdis Perebooms 
 
50 kleine roeden land gelegen op de Graaf aan de Eijkskensweg onder 
Geulle. Het perceel is met koren bezaaid.  
 
[1ste verkoper bezit 30 kleine roeden en de 2de 20 kleine roeden]. 
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Reingenoten: zonnen opgank Joannes Vossen, middag Hermen Hoogheim, 
ter ondergank de koper en ten noorden de gemene weg. 
 
Het perceel komt af van de ouderlijke en schoonouderlijke goederen onder 
kavel A en B bij partagie de dato 04/12/1789 voor gezworen landmeter 
Thomas Jaspar. 
 
Prijs: 45 stuiver per kleine roede + gedeelde lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
Totaal bedraagt 112 gulden 10 stuiver + 2 gulden 16 stuiver en 1 oord voor 
gedeelde lijkoop. 
 
De verkopers reserveren voor zich de staande schare. 
 
Bijkomende voorwaarde voor de verkoop is dat de verkopers zich het recht 
behouden om het perceel te vernaderen binnen 13 maanden. 
 
Getuigen: Christiaan Bemelmans, J.N. Glaser, burgers van Maastricht. 
 

 
01/06/1793 

 
219-221 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Hagemans op 28/05/1793 te 
Maastricht, waarbij 
 
Joannes Gijsen, inwoner van Geulle, gehuwd met Mechtildis Notten 
 
700 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Christina Overhans, weduwe van Louis Nettencourt 
 
Borgstellingen: 
 
De volgende goederen afkomende van zijn wijlen ouders Matthijs Gijsen en 
Johanna Borken en hem bij lotkaveling toegevallen. 
 
1) 118 kleine roeden land gelegen te Geulle. 
 
Reingenoten: ter eenre de Steenstraat, ter andere Pieter Janssen, een hoofd 
de Eijkjes weg. 
 
2) 37 kleine roeden land aldaar gelegen. 
 
Reingenoten: een zijde Arnoldus Notten, ter andere Jan Lowis, een hoofd de 
beeker weg. 
 
3) 1 grote en 19,5 kleine roeden land gelegen in de Winkel onder Geulle.  
 
Reingenoten: ter eenre Vaes Meijs, ter andere zijde Gosen Pipers, 
voorhoofd Gerard Peerbooms. 
 
4) 66,5 kleine roeden land gelegen op het Stomme Veldje onder Geulle. 
 
Reingenoten: een zijde de erfgenamen Pieter Janssen, ter andere de 
weduwe Gerard Vranken, een hoofd Matthijs Jaspaers. 
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5) 52 kleine roeden land in het Gommendal. 
 
Reingenoten: een zijde en een hoofd Gosen Pipers, ter andere de 
erfgenamen Vaas Gijsen. 
 
6) 51,5 kleine roeden land aldaar gelegen. 
 
Reingenoten: ter eenre Gosen Pipers, ter andere zijde de weduwe Gerard 
Vranken, een hoofd den gemeenen Berg. 
 
7) 48 kleine roeden land aldaar gelegen, genaamd de Schijthoeck. 
 
Reingenoten: een zijde Vaes Meijs, ter andere en een hoofd de gravin van 
Geulle. 
 
8) 60 kleine roeden beemd in de helsen Bempdens onder Geulle. 
 
Reingenoten: een zijde Jan Bours, ter andere Maria Kebaers, een hoofd de 
Lammerstraet. 
 
9) 36 kleine roeden weide gelegen in de Gommendal. 
 
Reingenoten: ter eenre de opnemer, ter andere zijde de erfgenamen Vaes 
Gijsen, aan 2 hoofden de weduwe Gerard Vranken. 
 
10) huis en huisplaats met land te Hussenberg, 302 kleine roeden. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Gerard Vranken, ter andere zijde 
Johannes Muijtjens, een hoofd de gemeene straat. 
 
Het perceel is belast met 2 kapoenen en een malder eieren te Elsloo en met 
½ pond was ten behoeve van de Armen van Geulle. 
 
11) helft van een plaats of pooting gelegen te Broekhoven onder Geulle, 
genaamd den Dries, circa 20 kleine roeden. 
 
Daarnaast hypothekeert hij ook de volgende goederen, afkomende van de 
ouders van zijn echtgenote, hem namens haar per lotkaveling toegevallen, 
nl. 
 
12) 50 kleine roeden land gelegen op het Hulserveltje onder Geulle. 
 
Reingenoten: ter eenre Leendert Vossen, ter andere zijde en een hoofd 
erven van Sint-Gerlach. 
 
Het perceel is met een keur belast. 
 
13) 63 kleine roeden land uit een groter perceel van 130 kleine roeden 
gelegen aan de Scheer. 
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Reingenoten: ter eenre de weg gaande langs de Scheer, ter andere zijde 
Piter Ramaekers. 
 
Het geheel is belast met 10 stuiver en 1 oord ten behoeve van de graaf van 
Geulle. 
 
14) 40 kleine roeden gelegen aan de Hagendoorn onder Ulestraten. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Bours, ter andere zijde Gerard Peerbooms, 
voorhoofd de weg. 
 
De gemelde percelen zijn ook nog met de volgende kapitalen belast, bl. 400 
gulden ten behoeve van Jan Bours en nog 100 gulden ten behoeve van de 
weduwe Smeets. 
 
Getuigen: A.J. Polis, burger en wijnkoper te Maastricht, en Theod. Duijsens.  
 

 
01/06/1793 

 
221-223 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Wilmar op 09/09/1792 te 
Meerssen, waarbij 
 
Peter Thijssen, inwoner van Geulle, weduwnaar van Maria Catharina 
Janssen, geassisteerd met zijn meerderjarige ongehuwde zoon Joannes 
Thijssen 
 
150 gulden aan 5% rente leent van 
 
Reijnier Schreurs, nu als hovenier werkende in het adellijk klooster van Sint-
Gerlach te Roermond 
 
Borgstellingen: 
 
1) 5 grote roeden land gelegen op Raemaekers veldjen. 
 
Reingenoten: een zijde Johannes van Deursen, ter andere Johannes 
Akkermans, een hoofd het Broek. 
 
2) 3 grote en 16 kleine roeden land gelegen aldaar tussen erven van Anna 
Catrijn Deursen en de Graaf, een hoofd Jaspar Tijssen. 
 
Dit perceel werd onlangs verkregen via erfmangeling van Leendert Pijpers in 
ruil voor 5 grote roeden weide. Het geleende geld dient ter financiering van 
de erfmangeling. 
 
3) alle goederen die de vader zijn toegevallen onder lot A bij de partagie van 
zijn ouderlijke goederen voor wijlen landmeter Johannes Schoenmaekers op 
27/04/1762. 
 
Getuigen: Hendrik Swildens, inwoner van Beek, en juffr. C.W. Wilmar, 
geboren Van Auw, inwoonster van Meerssen. 
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15/06/1793 

 
223-226 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.J. Simons op 05/05/1793 te 
Limmel, waarbij 
 
Mathijs Janssen, nu inwoner van Neerharen, gehuwd met Catharina 
Pikmens 
 
verkoopt aan 
 
zijn broer Johannes Janssen, nu inwoner van Geulle, gehuwd met Sophia 
Massings 
 
1) zijn kindsgedeelte in de ouderlijke nalatenschap gelegen te Geulle, 
bestaande in ¼ van een huis, hof, land en plantagie op de gemeente, 16 
kleine roeden, alsook het andere ¼ deel van hetzelfde perceel dat Matthijs 
circa 5 jaar geleden van zijn broer Johannes voor 100 gulden had 
overgekocht. 
 
Reingenoten: een zijde Martinus en Petronel Janssen, andere zijde de 
verkoper, een hoofd het broek, ander hoofd de weduwe Caspar Dirks. 
 
2) een halve morgen land gelegen in het Geulderveld op de bruijdweg. 
 
Reingenoten: een zijde Toesint Vollers, andere zijde de weduwe Huntjens, 
een hoofd de gravin van Hohensolren, vrouwe van Geulle. 
 
Prijs: 200 gulden, zonder lijkoop, 3 stuiver godshelder. 
 
Er rust een last van een halve rookhen op het perceel ten behoeve van de 
gravin van Geulle. 
 
3) 25 kleine roeden land gelegen in het geulder veld. 
 
Reingenoten: een zijde Lens van Eel, andere zijde Johannes Swelssen, beide 
hoofden de gravin (van Geulle). 
 
Prijs: 70 gulden, zonder lijkoop.  
 
De verkoper had dit laatste perceel verkregen bij donatie inter vivos van zijn 
oom Hendrik Janssen op 21/04/1793 voor notaris J.J. Simons te Limmel.  
 
Het perceel uit de ouderlijke nalatenschap is bezwaard met een kapitaal van 
40 gulden ten behoeve van de weduwe Smeets te Geulle. De andere twee 
verkochte percelen zijn keurig aan het grafelijk huis van Geulle. 
 
Getuigen: Wilhelmina Simons, geboren Breberenus van Dijk, en Johannes 
Franssens, inwoners van Limmel. 
 
EIGEN NOTA:  
 
Het begin van de akte (scans 223 en 224) gaat over een eerdere 
erfmangeling van beide broers die minder goed afliep en die betrekking had 
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op het verkochte erfdeel. De voorgeschiedenis ervan wordt duidelijker bij 
het raadplegen van het gichtregister van Neerharen, waar de erfmangeling 
op 08/04/1793 geregistreerd stond15 (en niet Rekem zoals in Geulle vermeld 
werd), wel opgemaakt te Rekem voor notaris J.B. Caenen op 22/03/1792.16  
 
Daarbij had Johannes Janssen, toen nog met zijn echtgenote wonende te 
Mechelen-aan-de-Maas een aandeel in een huis te Neerharen geruild met 
zijn broer Mathijs voor 2/4 part in het erfdeel te Geulle. Joannes had zijn 
broer Mathias daarbij nog 250 gulden extra betaald vanwege de 
meerwaarde van het perceel te Geulle.  
 
In het begin van de akte te Geulle worden de feiten na de erfmangeling 
vermeld, namelijk dat Mathijs voor het perceel te Neerharen vernaderd is 
geworden door zijn schoonbroer Joannes Witmakers (x Johanna Pikmans), 
vanwege niet-registratie. De vernadering zelf vond ik niet onmiddellijk voor 
de schepenbanken van Neerharen of Rekem; de erfmangeling werd wel 
degelijk geregistreerd, ondanks de vermelding van niet-registratie bij de 
akte opgesteld door J.J. Simons.   
 

 
21/06/1793 

 
226-227 

 
Registratie, op verzoek van Agnes Thijssen, van een verkoopakte verleden 
voor notaris G. Philippens op 05/01/1771 te Houthem, waarbij 
 
Servaes Meijs, meerderjarig en ongehuwd, wonende te Geulle 
 
verkoopt aan 
 
Goossen Tijssen, gehuwd met Cath. Lemmens, wonende te Geulle aan het 
Broek 
 
Halve morgen akkerland met de last van een kop koren uit een grotere last 
van 2 vaten, gelegen in het Geulderveld. 
 
Reingenoten: een zijde de koper, ter andere zijde Hendrik Meijs, een hoofd 
Peter Dickers, ander hoofd Joannes Lemmens. 
 
Prijs: 100 gulden + 1 stuiver godshelder + lijkoop 
 
Getuigen: A.W. Philippens van Houthem, en Coen Janssen van Ulestraten. 
 

 
21/06/1793 

 
227-228 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris G. Philippens op 11/12/1771 
te Houthem, waarbij 
 
Cornelis Thelerssen, gehuwd met Jenne Janssen, wonende te Rekem 
 
verkoopt aan 

 
15 Zie Rijksarchief Hasselt, Schepenbank Neerharen (toegang 1151), inventarisnummer 9 (gichten 1789-1794), 
folio’s 50v tot 51r (staat niet online).  
16 De notarisakten van J.B. Caenen zijn niet bewaard in het notariaatsarchief, maar duiken vaak op in de 
gichtregisters van de schepenbank van Rekem en in de omliggende schepenbanken. 
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Martinus Janssen, gehuwd met Helene van Reijmersdael, wonende te 
Geulle 
 
3 grote en 10 kleine roeden land gelegen in het Geulder velt. 
 
Reingenoten: een zijde de weduwe Clement Janssen, ter andere Joannes 
Groothuijsen, sonnen opgank de Bruijtwegh. 
 
Prijs: 28 gulden er grote roede + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: sieur A.W. Philippens en Lambert Goosens, beiden van Houthem. 
 

 
22/07/1793 

 
229-231 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.J. Simons op 02/07/1793 te 
Limmel, waarbij 
 
Huijbrigt Olinger, gehuwd met Mechteld Sengen, inwonende knecht te 
Meerssen bij Servaas Smijsters [de vrouw van Huijbrigt woonde in Huijbrigts 
huis te Geulle] 
 
400 gulden aan 5% rente leent van 
 
dhr. Meurs, stadsdokter te Maastricht 
 
Borgstellingen: 
 
1) 50 kleine roeden weide, hor en plaats met bouwagie17 erop.  
 
Dit perceel is het kindsgedeelte van zijn echtgenote, hem namens haar 
toegevallen bij partagie van haar ouderlijke nalatenschap op 04/09/1792 
voor landmeter Thomas Jaspar. 
 
2) 86 en ¾ kleine roeden weide en plaats met de bouwagie erop staande, 
reinende aan het vorige perceel. 
 
Dit perceel was van zijn schoonzus Marie Sengen, gehuwd met Johannes 
Brassine, inwoners van Eijsden, bij dezelfde partagie ten dele gevallen en nu 
aan hem verkocht vandaag. 
 
Het perceel is in zijn geheel (nrs. 1 en 2 tezamen) 136 en ¾ kleine roeden 
land, gelegen te Geulle aan het Broek. 
 
Reingenoten: een zijde de erfgenamen Peter Moobers, een hoofd de 
erfgenamen Mobers, ander hoofd het gemeene Broek. 
 
3) 4 grote roeden land gelegen in het Geulderveld achter de weides aan het 
broek. 
 

 
17 Cf. WNT bouwage. Synoniem voor bouw. 
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Reingenoten: een zijde de bruijdweg, andere zijde de weduwe Jan Clemens 
Janssen, en Martinus Janssen. 
 
4) 2 grote en 10,5 kleine roeden land gelegen te Geulle aan het beekje de 
bergworst. 
 
Reingenoten: een zijde de weduwe Johannes Vaassen, andere zijde de 
wederdeling, voor een hoofd de gravin van Hohensolren, vrouwe van 
Geulle, ander hoofd het gemeene broek. 
 
De percelen zijn nog belast met 7 koppen rogge ten behoeve van het 
grafelijk huis van Geulle. 
 
Getuigen: Cornelia Franssens en Peter Dolmans, inwoners van Limmel. 
 

 
17/09/1793 

 
231-232 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 03/07/1793 te 
Meerssen, waarbij 
 
Johannes Moors, inwoner van Geulle, gehuwd met Pietronella Lonus 
 
verkoopt aan 
 
Hubertus Gelissen, inwoner van Geulle, ongehuwd 
 
2 grote roeden beemd gelegen te Geulle aan het Broek. 
 
Reingenoten: een zijde het Broek, ter andere Jaspar Thijssen, een hoofd de 
gemeente, ander hoofd Martinus Janssen. 
 
Het perceel komt af van Matthijs Lonus die het vernaderd had van Jaspar 
Thijssen. 
 
Prijs: 50 gulden + 1 stuiver godshelder + lijkoop. 
 
De verkoper reserveert voor zich de gromet of nagras van dit jaar. 
 
Getuigen: juffr. C.W. Wilmar, geboren Van Auw, en Maghiel Volders junior, 
inwoners van Meerssen. 
 

 
25/09/1793 

 
232-233 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 19/07/1792 te 
Meerssen, waarbij 
 
Johan Hendrik Wilmar, secretaris van Beek, als gevolmachtigde van Herman 
Kortleven, inwoner van Rekem, gehuwd met Catharina Nisée 
 
verkoopt aan 
 
Johannes Paulussen, inwoner van Geulle, gehuwd met Megteld Schuls 
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3 grote en 5 kleine roeden weide gelegen te Geulle aan de Maas. 
 
Reingenoten: een zijde de koper, ter andere zijde Gerard Tilmans, een hoofd 
Aard Janssen, het andere hoofd de beeltjes straat. 
 
Prijs: 70 stuiver per kleine roede + 1 stuiver godshelder + lijkoop.  
 
Getuigen: juffr. C.W. Wilmar, geboren Van Auw, en Salomon Soesmans, 
inwoners van Meerssen. 
 

 
28/10/1793 

 
234-235 

 
Registratie, op verzoek van de weduwe Christiaan Vranken, van een 
verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 18/02/1783 te Meerssen, 
waarbij 
 
Willem Lina, inwoner van Uikhoven, gehuwd met Maria Vranken 
 
verkoopt aan 
 
Christiaan Vranken, inwoner van Geulle, gehuwd met Gertruijd Martens 
 
de volgende percelen, nl. 
 
1) 3 grote roeden land te Geulle op het agter veldjen. 
 
Reingenoten: een zijde Pieter Maessen, ter andere Leendert Vossen en de 
koper, een hoofd Rijkholt Vranken, andere hoofd Jan Bours. 
 
Het perceel is belast met 1/3 van 7 koppen rogge ten behoeve van de 
Armen van Geulle. 
 
2) 35 kleine roeden land, zijnde leengoed, ressorterende onder het 
Materbergs Leen, zijnde tiendevrij, gelegen op de hondsheuvel. 
 
Reingenoten: een zijde Jan Lonus, ter andere Johannes Castermans, een 
hoofd de weg, het andere hoofd Gerhardus Vranken. 
 
3) 3 grote roeden land te Ulestraten, met daarin begrepen verlies van land 
door het afsteken van de landweg, gelegen op de Ruijtersbaan. 
 
Reingenoten: een zijde Mattijs Ramaekers, ter andere Vaas Ghijsen, een 
hoofd de Atsopper weg, het andere hoofd de Ruijtersbaan of de landweg. 
 
4) 3 grote roeden land aldaar gelegen op de Atsopperweg. 
 
Reingenoten: een zijde Nelis Bours, ter andere de weduwe Martinus 
Janssen, een hoofd de gemeene weg, het ander hoofd de gravin van Geulle. 
 
5) 3 grote roeden weide gelegen op het Hoosselt omtrent Moorveld. 
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Reingenoten: een zijde Gerard van Reijmersdal, ter andere Johannes 
Castermans en meer anderen, een hoofd Heilige Geest goederen, ander 
hoofd het walender straatje. 
 
6) aandeel in bomen en beplanting te Geulle. 
 
Prijs: 600 gulden + 5 stuiver godshelder. Lijkoop onbesproken. 
 
Getuigen: Joh. Hendr. Wilmar en Anthon Hermans, inwoners van Meerssen. 
 

 
31/10/1793 

 
235-238 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 25/10/1793 te 
Maastricht, waarbij 
 
Poulus Bours, gehuwd met Anna Penders, inwoner op de Sneijdersberg 
onder Geulle 
 
900 gulden aan 4% rente leent van 
 
De weduwe van predikant Hermanus Daniel Smeets, inwoonster van Geulle 
 
Borgstellingen: 
 
1) zijn woonhuis met weide en koolhof gelegen op de Sneijdersberg, 5 grote 
roeden. 
 
Reingenoten: ter eenre het voetpad, ter andere Joannes Penders. 
 
2) 3 grote en 10 kleine roeden land uit groter perceel van 7 grote roeden 
gelegen in de Winkel. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Roebroek, ter andere Jan Penders met 
de wederdeling. 
 
3) 2 grote roeden land gelegen op het agterveltje. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Roebroek, ter andere Jan Penders met 
de wederdeling. 
 
4) 7 grote en 5 kleine roeden weide uit groter perceel van 14 grote en 10 
kleine roeden gelegen op den Smeetjens Berg. 
 
Reingenoten: ter eenre Leendert Deckers, ter andere de gemeente, een 
hoofd de wederdeling of Jan Penders. 
 
De vermelde goederen komen uit de nalatenschap van zijn schoonouders, 
hem namens zijn echtgenote toegevallen bij akte van partagie voor 
landmeter G. Simons op 27/05/1775. 
 
Verder hypothekeert hij ook de volgende goederen gelegen te Geulle, nl. 
 
5) 2 grote roeden land gelegen op het Stomme Veldje. 
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Reingenoten: ter eenre Matthijs Raemakers, ter andere Matthijs Stevens. 
 
Dit perceel werd verkregen van de erfgenamen Bours per akte gegicht te 
Geulle op 07/11/1789. 
 
6) halve morgen land gelegen op den Camp achter Hussenberg. 
 
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen Pijpers, ter andere Hendrik Heuts. 
 
Dit perceel had hij gekocht per akte gegicht te Geulle op 18/04/1790. 
 
7) 2 grote roeden land gelegen op het agterveltje. 
 
Reingenoten: ter eenre Herman Hoogheijen, ter andere J. Vossen. 
 
Dit perceel had hij per publiek opbod van 27/04/1791 te Geulle verkregen. 
 
De percelen zijn enkel nog belast met een kapitaal van 300 gulden ten 
behoeve van dhr. Coenegragt. Dit wordt met de huidige lening terugbetaald. 
 
Getuigen: Joannes Gerardus Keijen en B. Matthijssen. 
 

 
16/11/1793 

 
238-240 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris Johannes Pieter Rooth op 
01/11/1793 te Beek, waarbij 
 
Hendrik Hagemans, gehuwd met Aletta van Offerweerd, inwoner van Stein 
 
verkoopt aan 
 
Paulus Boers, gehuwd met Anna Penders, wonende te Hussenberg onder 
Geulle 
 
1 morgen land, laatgoed, gelegen aan de kruijsboom te Geulle. 
 
Reingenoten: een zijde Pieter Janssen, andere zijde de verkoper, een hoofd 
de Heere Straat, ander hoofd Herme Hoogheijne. 
 
Prijs: 4 gulden per kleine roede + 15 gulden lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
De koper had het perceel sedert 01/09/1792 al in pacht van de verkoper 
voor een periode van 6 jaar voor een pachtsom van 17 gulden 10 stuiver 
jaarlijks. Mocht de verkoper vernaderd worden, mag hij het land blijven 
pachten tot 01/09/1798. 
 
Getuigen: Martinus Smeets en Martinus Kerkhoffs, beiden inwoners van 
Beek. 
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21/01/1794 240-241 Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 25/01/1790 te 
Meerssen, waarbij 
 
Hendrik Ghijsen, gehuwd met Zusanna Lefebre, inwoner van Geulle, en zijn 
schoonbroer Jacobus Andriolo, gehuwd met Catharina Ghijsen, inwoner van 
Geulle 
 
verkopen aan 
 
Johannes Ghijsen, inwoner van Geulle, gehuwd met Megteld Mulkens 
 
3 grote roeden land gelegen te Geulle op de Schijvelbosch. 
 
Reingenoten: een zijde Gerard Peerbooms, ter andere Jan Janssen, een 
hoofd Gerardus Tilmans, het andere de straat. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met een half vat rogge ten behoeve van het 
klooster van Sint-Gerlach. 
 
Prijs: 65 gulden per grote roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Johan Hendr. en Willem Ottho Wilmar, inwoners van Meerssen. 
  

 
21/01/1794 

 
241-243 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 20/01/1794 te 
Maastricht, waarbij 
 
Joannes Ghijsen, inwoner van Geulle, gehuwd met Mechteld Muijlkens 
 
200 gulden aan 4% rente geleend heeft op 03/06/1793 van 
 
Maria Magdalena Crahaij, weduwe van predikant Hermanus Daniel Smeets, 
inwoonster van Geulle 
 
Borgstellingen: 
 
1) 3 grote roeden akkerland gelegen te Geulle op de Schijvelbosch. 
 
Reingenoten: een zijde Gerard Peerbooms, ter andere Jan Janssen, een 
hoofd Gerardus Tilmans. 
 
Hij had dit perceel gekocht van Hendrik Ghijsen en Jacobus Andriolo per 
akte verleden voor notaris A. Wilmar op 25/01/1790. [zie vorige gicht] 
 
2) andere goederen waarop reeds een kapitaal van 400 gulden rust, destijds 
verleden voor wijlen notaris M. Corstius op 03/06/1777 en gegicht te Geulle 
op 05/06/1777 ten behoeve van wijlen Hermanus Daniel Smeets. 
 
Getuigen: M. Weijers en B. Matthijssen. 
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02/02/1794 243-246 Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 01/02/1794 te 
Meerssen, waarbij 
 
Jacobus Andriolo, inwoner van Geulle, gehuwd met Catharina Ghijsen 
 
verkoopt aan 
 
Johannes Wilhelmus Meijers, wonende te Vliek, ressort Ulestraten, gehuwd 
met Maria Elisabeth Pijpers 
 
29 en ¼ kleine roeden land gelegen in het Geuldervelt, tiendevrij, gelegen 
omtrent de Gevericker Reijn. 
 
Reingenoten: een zijde opgang Paulus Bours, ter andere de koper, een 
hoofd dezelfde, het andere juffrouw Bemelmans en meer anderen. 
 
Prijs: 5 gulden per kleine roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder. Het totaal 
bedraagt 146 gulden 5 stuiver. 
 
Het perceel was eerder al in belening uitgegeven aan Leonard Pijpers van 
Hussenberg voor 40 gulden. De koper betaalt hem terug. Dit bedrag wordt 
van de verkoopprijs afgetrokken. 
 
De verkoper verklaart dat er geen kapitalen op het perceel rusten, noch 
enige processen lopende zijn. Ter verzekering hiervan hypothekeert de 
verkoper 
 
1 morgen land gelegen onder Ulestraten op de waerds haag. 
 
Reingenoten: een zijde Leonard van Rijmersdal, ter andere Leonard Quax, 
een hoofd dhr. Olijslagers. 
 
Getuigen: Clemens Quadvlieg en juffr. C.W. Wilmar, geboren Van Auw, 
inwoners van Meerssen. 
 

 
 

 
244-246 

 
LOSSE AKTE, is de kopie die ingeschreven werd op 11/02/1794. Zie 
hieronder de volgende registratie. 
 

 
11/02/1794 

 
246-249 

 
Registratie vernadering, verkoop en kwitantie verleden voor notaris J.J. 
Simons op 25/04/1793 te Limmel, waarbij 
 
[vernadering] 
 
Matthijs Janssen, inwoner van Geulle, gehuwd met Catharina Pickmans 
 
verklaart op 23/04/1793 vernaderd te hebben 
 
Johannes Janssen, wonende te Geulle, gehuwd met Maria Cath. Paulissen 
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3 grote roeden akkerland gelegen in het Geuldervelt te Geulle. 
 
Reingenoten: een zijde Johannes Moobers, andere zijde Pieter Roox, een 
hoofd de moolenweg, ander hoofd Jan Paulussen. 
 
Het perceel was op 21/04/1793 eerst verkocht door Hendrik Janssen (oom 
van Matthijs Janssen) ten behoeve van Johannes Janssen, per akte verleden 
voor notaris J.J. Simons. 
 
Prijs: 79 gulden per grote roede + lijkoop samen te verdrinken. 
 
Johannes heeft zijn betaald geld van de verkoop betaald gekregen. 
 
[verkoop] 
 
Nu erna verkoopt Matthijs Janssen hetzelfde perceel aan Toesin Tilmans, 
inwoner van Geulle, gehuwd met Geertruijd Peerebooms. 
 
Prijs: 100 gulden per grote roede + halve lijkoop (10 stuiver) + 2 stuiver 
godshelder. Totale prijs was 307 gulden 12 stuiver. 
 
De verkoper spreekt met de koper af dat indien gewenst de verkoper het 
perceel zo nodig kan terugkopen binnen het jaar. 
 
Getuigen: Wilhelmina Simons, geboren Breberenus van Dijk, en Francis 
Franssens, inwoners van Limmel. 
 

 
14/03/1794 

 
248-249 

 
Registratie chirographaire obligatie van 31/03/1783, waarbij 
 
Leendert de Bor, inwoner van Geulle, gehuwd met Mari Cattrijn Boosten 
 
150 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
weduwe H.D. Smeets, bij leven predikant te Geulle 
 
Borgstelling zijn persoon en goederen. 
 
[losse niet-ingebonden akte] 
 

 
14/03/1794 

 
249-250 

 
Net dezelfde akte als de vorige, maar ingebonden. 
 

 
05/04/1794 

 
250-251 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.H. Wilmar op 27/03/1794 te 
Meerssen, waarbij 
 
Peter Roox, gehuwd met Elisabeth Tulleners, inwoner van Geulle 
 
verkoopt aan 
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Leendert Janssen, gehuwd met Pietronella Tullers18, inwoner van het 
Voulwambis onder Bunde 
 
halve morgen land gelegen in het Geulderveld onder Geulle, laatgoed. 
 
Reingenoten: een zijde de koper, ter andere de gravin van Geulle, een hoofd 
pastorijland van Bunde. 
 
Prijs: 70 stuiver per kleine roede + 5 stuiver godshelder + lijkoop 
 
Getuigen: A. Wilmar, notaris, en dhr. Joh. Ulrich van Auw, inwoner van 
Eschweiler. 
 

 
08/04/1794 

 
251-253 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 29/03/1794 te 
Maastricht, waarbij 
 
Gerardus Franken, inwoner van Geulle, gehuwd met Mechtildis Luijten 
 
150 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Maria Magdalena Crahaij, weduwe van predikant Herman Daniel Smeets, 
inwoonster van Geulle 
 
Borgstellingen: 
 
De volgende erven te Geulle gelegen, nl. 
 
1) zijn woonhuis en tuin te Geulle, 25 kleine roeden. 
 
Reingenoten: ter eenre Gerard Pippers, ter andere de comparant zijn vader 
Jacobus Franken. 
 
2) 90 kleine roeden land uit een groter perceel van 135 kleine roeden 
gelegen aan het Heilige Geest Bos. 
 
Reingenoten: ter eenre de gravin van Geulle, ter andere zijde het vermelde 
bos, een hoofd Steeven Jonghout. 
 
3) 33 en 1/3 kleine roeden land gelegen op de bloemenberg. 
 
Reingenoten: ter eenre Geurt Dikkers, ter andere Steeven Jonghoud. 
 
4) 13,5 kleine roeden huisplaats gelegen op de bloemenberg. 
 
Reingenoten: ter eenre Vaas Jonghoud, ter andere de bloemenberg. 
 
Getuigen: Maria Meijers en A. Franssen, beiden inwoners van Maastricht. 
 

 
18 Petronella Tullenaers. Zie bv. scan Franse Volkstelling 1796, gezin huisnummer 4 in het Vuijlwaumers.  
https://aezel.eu/onderzoeken/ada/NL-LI-BDE00-201-202-1796-002.jpg  

https://aezel.eu/onderzoeken/ada/NL-LI-BDE00-201-202-1796-002.jpg
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16/05/1794 

 
253-255 

 
Registratie verkoop, vernadering en terugkoop verleden voor notaris J.J. 
Simons op 16/05/1794 te Limmel, waarbij 
 
Cornelius Boers, inwoner van Beek, gehuwd met Maria Helena Eijssens 
 
het volgende verklaart, nl. 
 
[verkoop] 
 
dat zijn moeder in haar weduwenstaat, destijds wonende te Catsop onder 
Elsloo, met toestemming van drossaard J.C.S. De Limpens, en per akte 
verleden voor notaris A. Wilmar op 13/02/1775 
 
verkocht had aan 
 
haar schoonbroer Jan Boers, inwoner van Geulle, weduwnaar van Margreta 
Maassen 
 
weide gelegen te Geulle op de Walsden berg. 
 
Reingenoten: een zijde de berg, andere zijde Nelis Boers, een hoofd het 
walsde straatjen. 
 
Prijs: 35 gulden per grote roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder.  
 
[vernadering] 
 
De weide was nadien bij de partagie van de nalatenschap van Jan Boers 
toegevallen aan de weeskinderen van Johannes Penders, gehuwd geweest 
met wijlen Catharina Boers, de dochter van Jan Boers. 
 
Cornelius Boers had begrepen dat de eerdere verkoopakte nooit voor de 
schepenbank geregistreerd was en vernaderde daarop op 15/05/1794 het 
perceel van de mombers van de kinderen, de schepenen Lamb. Simons en 
Hend. Aalberegs. 
 
[terugkoop] 
 
De mombers bekenden het geld van de vernadering ontvangen te hebben 
dezelfde dag, maar hebben Cornelius Boers onmiddellijk nadien (ook op 
16/05/1794) hem ervan overtuigd het perceel opnieuw te verkopen aan de 
weeskinderen voor de som van 160 gulden 17 stuiver. 
 
Getuigen: Loiar Scheffers en mejuffr. Wilhelmina Simons, geboren 
Breberinus van Dijk, inwoners van Limmel. 
 

 
24/05/1794 

 
255-257 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.J. Simons op 21/05/1794 te 
Limmel, waarbij 
 
Michiel Vrancken, inwoner van Geulle, gehuwd met Elisabeth van Deursen 
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300 gulden aan 5% rente leent van 
 
H.N. Meurs, stadsdokter te Maastricht 
 
Borgstellingen: 
 
1) huis, plaats en weide te Geulle aan het oven broek, anderhalve morgen 
groot. 
 
Reingenoten: een zijde de kinderen van Gilis Loet, andere zijde de weduwe 
van Hendrik van Deursen, een hoofd Johannes Deurlings, ander hoofd het 
Broek. 
 
2) 1 morgen land in Maassen hof, mede aldaar gelegen. 
 
Reingenoten: een zijde Gerret Vossen, andere zijde Toussin Huntjens, een 
hoofd Leonardus Quax, ander hoofd de opnemer. 
 
3) circa 19 kleine roeden moeshof aldaar gelegen. 
 
Reingenoten: een zijde Gerrit Vossen, andere zijde de weduwe Hendrik van 
Deursen, een hoofd de vermelde morgen land, ander hoofd het Broek. 
 
De gemelde percelen waren door de wijle broers Hendrik en Johannes 
Deurlings, inwoners van Geulle, gelegateerd aan zijn echtgenote, per akte 
van mutueel testament voor notaris A. Wilmar op 13/05/1776. Bij het 
overlijden van een broer kreeg ze de helft en bij de dood van de 
langstlevende de andere helft. 
 
De percelen zijn enkel nog bezwaard met 200 gulden kapitaal ten behoeve 
van het gasthuis van Meerssen. Dit wordt terugbetaald met het huidig 
geleende geld. 
 
Getuigen: Cornelia en Francis Franssens, inwoners van Limmel. 
 

 
28/06/1794 

 
257-261 

 
Registratie, op verzoek van de erfgenamen van wijlen Jan Bours, van een 
eerdere  akte van scheiding en deling verleden voor landmeter Francis 
Frissen19 op 22/04/1771 te Geulle, waarbij 
 
de erfgenamen van wijlen Cornelis Bours en zijn echtgenote wijlen Maria 
Ghissen de nalatenschap in 4 egale parten verdeelden.  
 
Jan Bours was toen lot D toegevallen, bestaande uit: 
 
1) 2 grote en 10 kleine roeden land gelegen in het Walsder Leen. 

 
19 Jammer genoeg zijn er slechts 2 akten van deze landmeter in het notariaatsarchief bewaard uit de periode 
1781-1783. Om de volledige akte van scheiding en deling terug te vinden, is er een kleine kans dat de akte 
destijds al in Geulle of elders werd geregistreerd of bewaard, maar dat is voorlopig nog een speld in een 
hooiberg. 
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Reingenoten: van 2 zijden schepen Bemelmans. 
 
2) 3 grote en 7 en ¾ kleine roeden uit een groter perceel gelegen op het 
Stomme Veldje, afgemeten langs Lenderd huis, ter andere zijde lot A, voor 
een hoofd Vaas Luijten. 
 
3) 4 grote en 1 kleine roede weide uit een grotere weide gelegen op de 
heerstraet onder Geulle. 
 
Het perceel is leenroerig aan het huis van Schinnen en dit deel is afgemeten 
langs Lenderd huis, voor een hoofd de straat, voor de andere lange zijde het 
lot A. 
 
4) 2 grote en 16,5 kleine roeden land uit een perceel van 11 grote en 6 
kleine roeden gelegen te Ulestraten aan den haegen doeren. Dit is 
afgemeten langs Jan Penders, ter andere zijde lot C, voor een hoofd de 
vermelde haegen doerensweg. 
 
5) 50 kleine roeden beemd van een perceel van 100 kleine roeden gelegen 
achter Smets kamp. Dit is afgemeten langs Matthijs Ghissen en is keurig (1/4 
van de 100 kleine roeden is keurig) en ligt langs de weduwe Peter Lentjens, 
alsook het deel van lot B (voor wat betreft deze beemd) die tussen lot A en 
D gelegen is, mits zekere voorwaarden.  
 
6) de erfgenamen van Wilm Bruls (die lot A hadden) lieten ook aan Jan 
Bours een ¼ part van een andere beemd, metende in totaal 90 kleine 
roeden, gelegen aan het Schaubroeker bosken. Deze beemd is op het wers 
gedeeld en dit deel is afgemeten naar de Maas. Dit wordt ook tegen 
voorwaarden aan Jan Bours gelaten. Ook Corneles Bours (had lot B) liet zijn 
¼ part van deze beemd aan Jan Bours onder voorwaarden. 
 
7) de erfgenamen van Wilm Bruls laten ook ¼ part aan Jan Bours van een 
beemd genaamd biessen hof, gelegen langs Matth. Raemaekers, ook tegen 
voorwaarden. Ook Corneles Bours heeft zijn ¼ part van deze beemd aan Jan 
Bours gelaten. Jan Bours had zelf ook ¼ van deze beemd via zijn lot 
bekomen. 
 
8) erfgenamen van Wilm Bruls laten aan Jan Bours 50 kleine roeden beemd 
op de Driesschen. Dit deel is afgemeten naast Peter Raemaekers, reinende 
ter andere zijde dhr. Rouffart, voor een hoofd de Malatest (?). Jan Bours had 
zelf ook een part via zijn eigen lot. 
 
Ook Corneles Bours heeft zijn deel van deze beemd, metenede 44 kleine 
roeden, aan Jan Bours gelaten. De beemd mat in totaal 140 kleine roeden. 
 
Reingenoten (voor deel Corneles): dhr. Roffart, voor een hoofd de 
hulserstraat, ander hoofd lot A. 
 
De 140 kleine roeden beemd zijn belast met een keur, alsook met twee 
kapoenen. 
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9) erfgenamen Wilm Bruls laten aan Jan Bours 2 grote en 16,5 kleine roeden 
land uit een groter geheel van 226 kleine roeden gelegen te Ulestraten aan 
de haegen Doeren. Hun deel was gelegen langs Matth. Raemaekers, ter 
andere zijde lot B, voor een hoofd de weg. 
 
10) erfgenamen Wilm Bruls laten aan Jan Bours 4 grote en 1 kleine roeden 
weide uit een grotere weide van 8 grote en 2 kleine roeden gelegen op de 
heer straet. 
 
Reingenoten: Christiaen Offerwerd, ter andere zijde lot D, voor een hoofd 
de vermelde straat. 
 
De weide is belast met een keur ten behoeve van het huis van Schinnen. 
 
Voorwaarden: 
 
1) Jan Bours betaalt Corneles Bours 33 gulden 15 stuiver voor zijn afgestane 
parten beemden in de nalatenschap. De lasten op  
 
2) Jan Bours betaalt de erfgenamen Wilm Bruls 259 gulden 4 stuiver voor 
hun afgestane parten beemden in de nalatenschap.  
 
3) zij die delen afstaan, reserveren voor zich wel nog de vruchten van de 
komende oogst voor hun part. 
 
Handtekenden: 
 
Jan Bours [lot D] 
Corneles Bours [lot B] 
Maria Bours [lot A] 
Corneles Bours van Hussenberg, jongman [lot C?] 
Math. en Corneles Bruls, voor henzelf als voor hun broers en zussen, zijnde 
de kinderen van wijlen Wilm Bruls en de reeds vermelde Maria Bours [lot A] 
 
Getuigen: Jacobus Collarts en Joannes Matthijs Bannens (?). 
 

 
03/07/1794 

 
261-264 

 
Registratie gichtextract van de schepenbank van Bunde van 14/03/1794 met 
ingebedde obligatie verleden voor notaris L.H. Wouters op 13/03/1794 te 
Maastricht, waarbij 
 
Severinus Gulkers, inwoner van Bunde, gehuwd met Maria Helena Janssen 
 
750 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria De la Houssaije, geboren De Loo, inwoonster van Maastricht 
 
Borgstellingen: 
 
De volgende percelen gelegen te Bunde, nl. 
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1) 18 grote roeden weide niet ver van de kerk tussen erven van juffr. 
Machuré, aan 2 zijden de gemeene straet, een de pastorijweide van Bunde. 
 
2) 4 grote roeden op de Berg tussen erven van dhr. Fourier Lenarts, de 
opnemer en N. Severijns, zijnde leengoed. 
 
3) halve morgen en ¾ kleine roeden land deel uitmakende van de 
zogenaamde lange morgen in het Maasveld tussen erven van sieur Vlieks, 
de opnemer en dhr. Fourier Lenarts. 
 
4) 5 grote en 15 kleine roeden land, genaamd het Steenland, tussen erven 
van de weduwe Piter Lexis en de comparant. 
 
Dit perceel is jaarlijks en erfelijk belast met 1 vat rogge. 
 
5) 2 grote en 14 en ¾ kleine roeden land aan het Eijksken tussen erven van 
G. Vermeeren, dhr. Fourier Lenarts en de opnemer. 
 
6) 3 grote en 3 kleine roeden land in het Maasveld aan de Dijk, zijnde 
tiendevrij, en gelegen tussen erven van de comparant, Elisabeth Gulkers en 
Servaes Vonken. 
 
Al de vermelde goederen komen voort uit zijn ouderlijke nalatenschap. Die 
percelen zijn enkel daarnaast nog belast met 675 gulden ten behoeve van 
diverse crediteurs. 
 
7) medeborgstellingsschap door Wilhelmus Janssen, weduwnaar van 
Gertruijdis Linssen en de schoonvader van de opnemer, tezamen met de 
schoonbroer van de opnemer, Servaas Janssen, meerderjarige jongman, 
beiden wonende te Bunde in het huis van de opnemer, alsook zijn andere 
schoonbroer Leonardus Swelsen, wonende te Rothem ressort Meerssen, 
gehuwd met Maria Janssen. [vader voor de tocht en kinderen voor de 
naakte eigendom bij de hypothekering van het volgende perceel] 
 
Zij hypothekeren voor de opnemer nog 
 
15 grote roeden land gelegen te Geulle aan de gemeente. 
 
Reingenoten: zonnen opgank de gemeente, middag de weduwe Joannes 
Janssen, ter ondergank de Vlootgraaf, en ten noorden Jacobus Vranken. 
 
Getuigen: Catharina Rijnholt en Elisabeth Welters, beiden wonende te 
Maastricht. 
 

 

 


