Neerharen, schepenbank Neerharen 1789-1794
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 onder andere:
•
•
•
•
•
•

koop- verkoopakten van onroerende goederen;
obligaties of leningen met een borgstelling of onderpand (rentecreaties);
schenkingen onder levenden (donaties inter vivos);
verheffingen (relieven);
vernaderingen (naasting of beschudding)
erfmangelingen (permutatie of ruiling van onroerende goederen).

Deze overdrachten of gichten vormen een bijkomende bron om de familie geografisch en sociaal
verder te bepalen. Hieronder krijg je samenvattend de inhoud van de geregistreerde transacties te
Neerharen tussen 29 september 1789 en 12 maart 1794. 1 De kolommen in de bewerking geven
respectievelijk de datum van de registratie aan, de folio en een samenvatting van de inhoud van de
akte. Een Neerharense bijzonderheid die ik in de naburige schepenbanken in deze periode voorlopig
nog niet terugvond, is de regelmatige vermelding van te betalen pontgeld of pontpenningen ten
behoeve van de landsheer of -vrouw (in deze periode de abdis van Hocht) bij verkooptransacties van
onroerende goederen ter waarde van 5% van de verkoopprijs (zonder de godshelder en de lijkoop
gerekend).
Je kan tegen betaling een digitale kopie van de geregistreerde akte van de schepenbank via het
Rijksarchief van Hasselt bekomen of kosteloos zelf ter plaatse gaan om de stukken in te zien en
desgewenst te fotograferen. 2
Voor het gemak zijn in deze bewerking van het schepenbankregister de oude spellingen van dorps- of
stedennamen geformaliseerd en enkel in hun moderne vorm terug te vinden. Lokale toponiemen van
velden, akkers en dergelijke heb ik in hun originele vorm en al hun varianten laten staan, net zoals de
persoonsnamen.
Je kan gemakkelijk met Ctrl-F het gehele bestand doorzoeken.

Kenneth Booten
19 Juni 2022

1

Het archief van de schepenbank van Neerharen wordt in het Rijksarchief van Hasselt bewaard. De bewerking
hieronder betreft Schepenbank Neerharen (toegang 1151), inventarisnummer 9 (gichten 1789-1794).
2
Je kan je aanvraag richten via rijksarchief.hasselt@arch.be

1

DATUM

29/09/1789

FOLIO

1v-2r

OMSCHRIJVING

Registratie transport, waarbij
Maria Elisabet Swers, weduwe Reijnier Reijnders, inwoonster van
Neerharen
verklaarde een belening t.w.v. 80 gulden te hebben terugbetaald
aan
Dirick Lijnen.
De belening had haar wijlen man uitgegeven op de lange weijde,
een halve morgen groot. De wijlen man had de weide slechts
voor de helft in bezit. De andere helft bezat Reijnier Michils,
inwoner van Neerharen.
Die krijgt nu de helft van het bezit terug, omdat hij de weduwe
40 gulden of de helft van de terugbetaalde beleenpenningen
betaald heeft.

03/11/1789

2r-3r

Registratie verkoopakte, waarbij
Donnez de Prez, gehuwd met Barbara Van den Berg, inwoners
van Wandre
verkopen aan
Machiel Van den Berg, inwoner van Neerharen voor zichzelf,
alsook voor zijn twee broers Christ. en Joannes Van den Berg,
alsook voor zijn ongehuwde zus Johanna Van den berg,
inwoonster van Neerharen
1) 5 grote roeden zavelland, tiendevrij, gelegen in den Camp
onder de jurisdictie van Neerharen.
Reingenoten: ter sonnen opganck Piter Sproncken, onderganck
de weduwe Van den Berg, naar Maastricht de landstraet, naar de
Sint-Petronellakapel Hochterland.
2) 2 grote en 10 kleine roeden in hetzelfde stuk, ook tiendevrij,
naar de kant van de heide gelegen.
Reingenoten: naar de heide Lamb. Honaij, naar de Maas de
weduwe Hend. Van den Berg, op het hoofd de landstraet, naar
de Sint-Petronellakapel Hochterland.
3) 2,5 grote roeden land gelegen in den auwent.
2

Reingenoten: naar de Maas Hochterland, naar de heide
Marthijnus Beckers, naar Maastricht Joannes Engelen.
4) 2,5 grote roeden gelegen in de wesender zavel onder de
jurisdictie van Rekem.
Reingenoten: naar Maastricht Joannes Engelen en kerkland van
Boorsem, naar de heide Lamb Wijnen.
5) 2 grote roeden gelegen in de Neerhaeren Zavel.
Reingenoten: naar Maastricht sieur Fredrik Keelhoff, naar de
Sint-Petronellakapel Gilis Bollen, naar de Maas dezelfde.
6) 1 grote roede uitschietende op de heere baen.
Reingenoten: sonnen opganck de heere baen, naar Maastricht
Maria Groenen, noordwaarts Jen Catrijn Tijssen.
Prijs: 700 gulden Luiks + 15 stuiver godshelder + lijkoop. Pontgeld
(35 gulden).
Afgesproken dat de moeder het vruchtgebruik houdt en de
kinderen de naakte eigendom.

03/11/1789

3r-3v

Registratie verkoopakte, waarbij
Donnez de Prez, gehuwd met Barbara Van den Berg, inwoners
van Wandre
verkopen aan
Machiel Van den Berg, jongman, inwoner van Neerharen
5 grote roeden zavelland gelegen in den Camp onder Neerharen,
tiendevrij.
Reingenoten: naar de Maas de weduwe Van den Berg, naar de
heide dezelfde, naar Maastricht de landstraet, naar de SintPetronellakapel Hochterland.
Prijs: 250 gulden Luiks + lijkoop + 4 stuiver godshelder.

26/03/1790

4r-4v

Registratie verkoopakte, waarbij
Gerard Gerets, weduwnaar en inwoner van Wezet
verkoopt aan
3

Doris Pereboom, gehuwd met Catharijna Gulkers, inwoner van
Herbricht
helft van 12 grote en 18 en 2/8 kleine roeden weide gelegen te
Herbricht.
Reingenoten: boven Doris Pereboom, neerwaarts Machiel
Lemmens.
Het perceel is belast met 100 gulden kapitaal van een groter
kapitaal van 300 gulden ten behoeve van baron Moffaert.
Prijs: 52 gulden per grote roede voor een totaal van 335 gulden
14 stuiver 2 oord waarvan de obligatie van 100 gulden nog in
mindering wordt gebracht.

26/03/1790

4v-5v

Registratie verkoopakte waarbij,
Machiel Lemmens, gehuwd met Maria Elisabet Jeuchen, inwoner
van Boorsem
verkoopt aan
Doris Pereboom, gehuwd met Catharijna Gulkers, inwoner van
Herbricht
6 grote en 9 en 1/8 kleine roeden weide gelegen in Herbricht.
Reingenoten: opwaarts Geraerd Gerrits, onder Joannes Mesers.
Het perceel is belast met 100 gulden kapitaal van een groter
kapitaal van 300 gulden.
Prijs: 235 gulden 14 stuiver 2 oord + lijkoop + 3 stuiver
godshelder.

20/02/1790

5v-6r

Registratie verkoopakte na publieke verkoop verleden voor
notaris A. Ruijters op 12/10/1789 te Maastricht, waarbij
notaris A. Ruijters, als gevolmachtigde van dhr. J.J. Graven,
Hollands oud-officier, nu wonende te Roermond, bij volmacht
voor notaris J.N. Bernard te Maastricht op 11/08/1789
verkoopt aan
Joannes Van der Hoeven, wonende te Neerharen, gehuwd met
Agnes du Bois

4

5 grote roeden akkerland gelegen te Neerharen in den savel.
Reingenoten: ter sonnen opganck Joannes Van der Hoeven,
onderganck schuttenland en ook dezelfde Joannes Van der
Hoeven.
Prijs: 54 gulden per grote roede voor een totaal van 270 gulden +
1 stuiver per gulden aan schrijfgeld en vacatiën (13 gulden 10
stuiver).

08/04/1790

6v-7r

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 26/03/1790 te
Neerharen, waarbij
de weduwe Arnold Deckers en haar erfgenamen
verkopen aan de hoogstbiedende
Simon Cornelissen
1) een morgen zavelland uitschietende op de heerebaen.
Reingenoten: ter eenre juffrouw Serolea, ter andere Jan Debois.
Het perceel is belast met 3 koppen koren ten behoeve van de
Abdij van Hocht.
Prijs: 79 gulden per grote roede.
2) 3 grote roeden aan het Cruijs gelegen in den haeren savel.
Reingenoten: ter eenre Jan Debois, ter andere Fredrick Keelhoff.
Prijs: 78 gulden per grote roede.
Totale prijs voor beiden: 629 gulden Luiks + pontgeld dewelke
betaald werd op 07/04/1790.

08/04/1790

7r-7v

Registratie verkoopakte, waarbij
Simon Cornelissen, meerderjarige jongman
verkoopt aan
Joannes de Bois, gehuwd met Pitronel Maesen
3 grote roeden zavelland gelegen aan het Cruijs.
Reingenoten: ter eenre Jan Debois, ter andere F. Keelhoff.

5

De verkoper had dit perceel per publiek opbod verkregen (zie
vorige gicht).
Prijs: 234 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder. Pontgeld.
Het geld werd op 18/05/1790 betaald.

09/04/1790

8r-8v

Registratie huurcontract verleden voor notaris W. Keelhoff op
20/11/1789 te Neerharen, waarbij
Lambert Paijnsmaij, gehuwd met Marie Therese Deville
verhuurt voor 6 jaar aan
Joseph Hodeschak, sergeant-majoor in het regiment Salm-Salm
in dienst van de koning van Frankrijk
zijn huis, stallingen en tuin te Neerharen.
Reingenoten: naar Maastricht de verhuurder, naar Rekem Jean
Franssen.
Prijs: 30 ecu, telkens 3 maanden op voorhand te betalen voor
een periode van 3 maanden tot het einde van het contract, de
eerste termijn te betalen op 04/12/1789.
Getuigen: F. Keelhoff, en Christiae Mazouwzki, sergeant in het
regiment de Genztrouw (?) ten dienste van de koning van
Pruisen.

13/04/1790

8v-9v

Registratie verkoopakte na publieke verkoop op 26/03/1790 te
Neerharen, waarbij
De weduwe Arnold Deckers en haar erfgenamen
verkocht hebben aan
Dirick Rijschenberg, hovenier te Hocht en er wonende
3 grote en 10 kleine roeden zavelland uit een groter perceel van
7 grote roeden.
Reingenoten: naar Maastricht Joannes Fransen, naar de heide de
heere baen, noordwaarts Joannes Hindrix.
Prijs: 72 gulden per grote roede voor totaal van 252 gulden Luiks.
Het perceel is belast met 3 oord cijns ten behoeve van de heer.
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13/04/1790

9v-10v

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van in februari
1790 te Neerharen, waarbij
dhr. Van der Vreeken, kanunnik van Sint-Servaas
verkocht heeft aan
Joannes Engelen, inwoner van Herbricht, voor en in naam van
Joannes Erardus Grouwels, secretaris van Neerharen, inwoner
van Itteren
1) 12 grote en 10 kleine roeden akkerland gelegen in het
herberger velt achter de haegen.
Reingenoten: sonnen opganck Doris Pereboom en Lambert
Groenen met hun weides, noordwaarts Joannes Erardus
Grouwels.
Prijs: 33 gulden per grote roede.
2) halve morgen uitschietende op de vermelde 12,5 grote
roeden.
Reingenoten: ten sonnen opganck Lambert Groenen, zuid de
groese.
Prijs: 21 gulden per grote roede.
Boven op de prijs, komt er telkens nog schrijfgeld bij van een
stuiver per betaalde gulden, alsook pontgeld.

27/04/1790

11r-13r

Registratie verkoopakte verleden voor notaris H.E. Cartenstat op
14/04/1790 te Maastricht, waarbij
Franscis Painsmaij, gehuwd met Terese Deville, wonende te
Emael
verkoopt aan
Gerard Brouwers, gehuwd met A.C. Coopmans, tegenwoordig
wonende te Rekem
1) huis, hof en stallingen en ap- en dependentiën gelegen aan de
heerebaen te Neerharen.
Reingenoten: opwaarts de weduwe Peter Mechels, dalwaarts de
weduwe Arnold Beckers.
2) 5 grote roeden land op de heerebaen te Neerharen.
7

Reingenoten: naar sonnen opganck de heerebaen, naar
Maastricht de Abdij van Hocht, naar Rekem Jan Debois.
3) 3 grote roeden te Neerharen.
Reingenoten: ter eenre Jan Campstein, ter 2der en derder zijde
Lamb. Rogiers.
De verkoper had de percelen gekocht van mevr. Cartenstat
volgens akte verleden voor notaris A. Ruijters op 26/12/1787 en
gegicht te Neerharen op 31/12/1787.
Prijs: 1.850 gulden.
1.100 gulden van die verkoopprijs was destijds als obligatie
omgezet, opgerecht voor notaris Ruijters op 21/01/1789 en op
05/03/1790 te Neerharen gegicht.3
De huidige koper neemt de obligatie over en betaalt slechts 750
gulden.
De koper zal de verkoper vergoeden voor de gedane reparaties
aan het huis na gerechtelijke visitatie door het gerecht van
Neerharen.
Joseph Hoedeschek, verschijnt ook. Hij had nog maar net het
huis als huurder betrokken.4 Hij krijgt 200 gulden terugbetaald
van dhr. Painsmaij en verzaakt aan zijn 6-jarig huurcontract, mits
hij nog tot 01/05/1790 blijft wonen (en huurgeld betalen).
Hoedeschek krijgt zijn kosten vergoed voor de cultivatie van de
tuin.
Getuigen: Ernest Schmade (?) en Jacob Schmids.

30/04/1790

13v-14r

Registratie akkoord vergoeding reparaties aan het huis dat
Lambert Paijnsmaij, gehuwd met Therese Deville, inwoner van
Emael gedaan hadden voor de verkoop aan Gerard Brouwers,
gehuwd met A.C. Coopmans.
Paijnsmaij heeft reparaties laten uitvoeren aan vensters, aan de
kamers onder en boven, aan de paardenstal en een schild dat
tegen de gevel hing. Paijnsmaij dient alle kwitanties en
rekeningen aan Brouwers over te dragen die betrekking hebben
op de reparaties. Ze komen overeen 500 gulden aan
herstellingen te vergoeden.

3

Vermoedelijk bedoelde de notaris 05/03/1789, want op 05/03/1790 werd de obligatie niet geregistreerd in
Neerharen.
4
Zie gicht van 09/04/1790 in dit register.

8

Brouwers betaalde Paijnsmaij op 01/05/1790 een bedrag van
420 gulden. De overige 80 gulden beloofde hij binnen 14 dagen
te betalen.

18/05/1790

14v-15r

Registratie kwitantie, waarbij
Simon Cornelissen, scheper tot Hocht
234 gulden ontvangt van
Joannes Debois, gehuwd met Petronel Maesen, inwoner van
Neerharen
vanwege de eerdere verkoop (zie gicht van 08/04/1790) van 3
grote roeden zavelland gelegen aan het Cruijs te Neerharen.
Reingenoten: ter eenre de comparant, ter andere zijde F.
Keelhoff.

26/05/1790

15r-16r

Registratie verkoopakte verleden voor notaris W. Keelhoff op
21/05/1790 te Neerharen, waarbij
Bastiaen Haesen, gehuwd met Anna Elisabet Gijsen, wonende te
Uikhoven
verkoopt aan
Albertus Van der Hagen, gehuwd met Ida Vranken, wonende te
Uikhoven
halve morgen akkerland in het herberger velt onder Neerharen.
Reingenoten: ter sonnen opgank Lollershoff, opwaarts de koper,
naar Rekem de weg.
Prijs: 50 gulden per grote roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder.
Getuigen: juffr. M. Urs. Robert en juffr. J.A. De Zarolea

04/06/1790

16r-16v

Registratie verkoopakte, waarbij
Willem Dresen, gehuwd met Catrijn Cabo, inwoner van Wezet
verkoopt aan
zijn moederlijke neef Joannes Engelen, gehuwd met Agnes
Peters

9

1) 4 grote roeden akkerland gelegen in het herbergervelt onder
Neerharen.
Reingenoten: ter sonnen opganck Hend. Engelen, sonnen
onderganck het Convent van Rekem.
2) 3 grote roeden akkerland gelegen in hetzelfde veld.
Reingenoten: sonnen opganck het vermelde Convent,
onderganck Christ. Debois.
De verkoper had deze percelen verkregen door Peter Gregoir te
vernaderen op 18/05/1790.
Prijs: Niet gespecifieerd, maar dezelfde als bij de vernadering.

07/06/1790

16v-17r

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 26/05/1790 te
Neerharen, waarbij
de weduwe Arnold Deckers, tezamen met haar kinderen
verkopen aan
Machiel Maesen, gehuwd met Maria Klinkers, inwoner van
Neerharen
1 grote en 6 kleine roeden zavelland onder Neerharen.
Reingenoten: naar Hocht beneficieland van Sint-Nicolaas, naar
Neerharen Hochterland.
Prijs: 111 gulden 4 stuiver.

18/02/1791

17v-32r

Onbeschreven folio’s

32v

Registratie verheffing, waarbij
Maria Cathr. Pickmans, gehuwd met Mathijs Jansen, voor
haarzelf, alsook voor haar broer en zus, na de dood van haar
vader Franseis Pickmans
verzoekt te ontvangen en te verheffen
huis en hof, 6 grote roeden.
Het is belast met 2 kapoenen en een keur ten behoeve van de
heer van Neerharen.
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01/03/1791

32v-34r

Registatie verkoopakte verleden voor notaris Joannes Laur.
Vermin op 17/03/1783 te Maastricht, waarbij
G.W. Machuré, kanunnik van O.-L.-V. van Maastricht
verkoopt aan
Joannes Van der Hoeven, inwoner van Neerharen, gehuwd met
Agnes Debois
4 grote en 12 kleine roeden akkerland gelegen te Neerharen.
Reingenoten: naar Pietersheim Joannes Van der Hoeven, naar de
heide Anthoon Stevens als win, naar Wezet den heijdenweg.
Prijs: 23 gulden per grote roede + 1 stuiver per gulden schrijfgeld
+ lijkoop.
Getuigen: Joannes en Simon Joannes Caff.

04/04/1791

34r-34v

Registratie verkoopakte verleden voor notaris W. Keelhoff op
14/09/1790 te Neerharen, waarbij
Willem Dresen, gehuwd met Chatarina Cabou, en Agnes Dresen,
meerderjarige dochter, en Helen Dresen, in 2de huwelijk met
Lambert Floorhof, wonende te Herbricht
verkopen aan
Albert Van der Hagen, gehuwd met Ida Vrancken, wonende te
Uikhoven
1 morgen akkerland in het herberger velt gelegen te Neerharen.
Reingenoten: naar de Maas de Groenstraat, naar Rekem de
veldweg, leidende naar Herbricht, opwaarts Johanna Engelen,
neerwaarts Lollers hoff.
Het perceel is belast met ½ kapoen en 3,5 oord cijns ten behoeve
van de graaf van Rekem.
Het perceel wordt momenteel reeds in belening bezeten door
dezelfde Albert Van der Hagen voor 200 gulden
beleenpenningen, volgens akte gegicht op 11/05/1779.
Prijs: 60 gulden (20 gulden voor elk van de verkopers) + lijkoop +
5 stuiver godshelder.
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Getuigen: F. Keelhoff en de weduwe W. Albrechts van het Hooft5
onder Mechelen-aan-de-Maas.

29/05/1791

35r-35v

Registratie verkoopakte, waarbij
Jacobus Speesen, gehuwd met Anna Chatarina Willems, inwoner
van Aby6 ressort Meerssen
verkoopt aan
Gerardus Brouwers, gehuwd met A.C. Coopmans, inwoner van
Neerharen
5 grote roeden land gelegen onder Neerharen op den haeren
zavel.
Reingenoten: naar Maastricht Thomas Debois, naar Rekem
beneficieland van Sint-Anna in de kerk van Neerharen, voorhoofd
de heere baen.
De koper krijgt ook de helft van de zomervruchten van dit jaar.
Prijs: 76 gulden per grote roede + 1 stuiver per gulden
conditiegeld + pontpenningen7, zonder lijkoop. Het totaal
bedraagt 418 gulden.

04/04/1791

35v-36r

Registratie verkoopakte8 verleden voor notaris W. Keelhoff op
14/09/1790 te Neerharen, waarbij
Willem Dreesen, gehuwd met Chatarijna Cabou, en Agnes
Dreesen, meerderjarige dochter, en Helena Dreesen, in 2de
huwelijk met Lambert Floorhoff, wonende te Herbricht
verkopen aan
Albert Van der Hagen, gehuwd met Ida Vrancken, wonende te
Uikhoven
1 morgen akkerland in het herberger velt gelegen te Neerharen.

5

Het Heut of Genheut te Mechelen-aan-de-Maas.
Vermoedelijk werd Amby bedoeld.
7
De pontpenningen of pontgeld was een belasting op verkoop van onroerend goed ten behoeve van de
gebiedende heer of vrouw van Neerharen en bedroeg 5%, berekend op de kooppenningen. In dit voorbeeld 5
grote roeden x 76 gulden = 380 gulden x 5% = 19 gulden pontpenningen.
8
Het betreft dezelfde verkoopakte als twee akten ervoor, behalve dat bij deze de autorisatie van de
schepenbank van Neerharen voor wat betreft het deel van Helena Dresen bijgevoegd is.
6

12

Reingenoten: naar de Maas de Groenstraat, naar Rekem de
veldweg, leidende naar Herbricht, opwaarts Johanna Engelen,
neerwaarts Lollershoff.
Het perceel is belast met ½ kapoen en 3,5 oord cijns ten behoeve
van de graaf van Rekem.
Het perceel wordt momenteel in belening bezeten door dezelfde
Albert Van der Hagen voor 200 gulden beleenpenningen, volgens
akte gegicht op 11/05/1779.
Prijs: 60 gulden (20 gulden voor elk van de verkopers) + lijkoop +
5 stuiver godshelder.
Getuigen: F. Keelhoff en de weduwe W. Albrechts van het Hooft
onder Mechelen-aan-de-Maas.
Aangehecht de autorisatie van de schepenbank voor Helena
Dresen, weduwe van Laurens Maesen (1ste man) na suppliek van
haar en de broer van haar wijlen 1ste man, Matthijs Maesen
(broer). De echtgenote bezat de tocht en haar kinderen de
naakte eigendom voor haar part. Zij diende dus toestemming te
bekomen van de schepenbank om goederen van de kinderen te
vervreemden. Ze heeft schulden moeten maken voor het
levensonderhoud van haar voorkinderen (verwekt met Laurens
Maesen).

10/10/1791

36v

Registratie verheffing, waarbij
Lenardus Bongaers, gewezen ruiter onder het regiment van dhr.
Van der Houp. , voor zichzelf als voor zijn twee broers Hendrick
en Joannes Bongaers
wenst te ontvangen en te verheffen na de dood van hun moeder
Gertruijd Scheijen, weduwe van Joannes Bongaers
de goederen die de moeder bij vernadering voor haar 3 kinderen
verkregen had van [?] Booten, die het bekomen had van Mathijs
Bongaers, zoon van Joannes Bongaers uit diens eerste huwelijk.

21/11/1791

37r-37v

Registratie verkoopakte na openbare verkoop van 23/02/1790,
verleden voor notaris P. Frederix op 02/04/1790 te Maastricht,
waarbij
Paulus Lambertus Van der Vreeken, kanunnik van Sint-Servaas te
Maastricht
verkoopt aan
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Willem Van der Hoeven, inwoner van Neerharen, gehuwd met
Mechtild Paulissen
2 percelen akkerland gelegen in het herbericht veld te
Neerharen, nl.
1) 2 grote en 10 kleine roeden.
Reingenoten: ter sonnen opganck Mathijs Van der Hoeven, ten
ondergang Lamb. Groenen, onder het klooster van Hocht.
2) een halve morgen of 2 grote en 10 kleine roeden.
Reingenoten: ter sonnen opganck Mathijs Van der Hoeven, ten
ondergang Lamb. Rogiers, onder het klooster van Hocht.
Prijs: 286 gulden 10 stuiver
Getuigen: Christ. Dam. Frederix en Willem Hermans

29/11/1791

38r

Registratie verheffing, waarbij
Christ. Ramakers, namens Martijnus Polli en zijn 2 zussen
Gertruijd en Engel Polli, na de dood van Hinderick Polli
verzoeken te ontvangen en te verheffen
1,5 morgen akkerland gelegen in het herberger velt te
Neerharen.

08/02/1792

38r-38v

Registratie verheffing, waarbij
dhr. Wilhardt, als rentmeester namens eerwaarde heer Libens,
onderpastoor van de Sint-Matthijsparochie, na de dood van
Willem Van der Hoeven
verzoekt te ontvangen en te verheffen
1) 3 morgen akkerland in het herberger velt.
Reingenoten: naar de Maas Mijken Speekers, naar Rekem
Catharijna Wolfs, ter sonnen onderganck de heer van Neerharen.
2) 1 morgen op den haeren zavel.
Reingenoten: naar Maastricht de weduwe Gerraert Jongen, naar
Wezet pastoraal land, op het hoofd het doorne bosken, naar de
heere baen Mathijs Van der Meeren.
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3) half bunder weide genaamd het scheepen gat.
Reingenoten: ter sonnen opganck Jan Knouwen, naar de Maas
Frans Klouwen, ter sonnen onderganck Jan Scheepers.

16/03/1792

38v-39v

Registratie verkoopakte verleden voor notaris W. Keelhoff op
10/03/1792 te Neerharen, waarbij
Hindrick Dewitt, gehuwd met Margareta Van de Weerdt,
wonende te Boorsem, en Theodoris Van de Weerdt, wonende te
Lanaken, en Lambert Van de Weerdt, wonende te Boorsem,
alsook zij zich sterk makende voor hun zus Maria Johanna Van de
Weerdt, enigszins imbeciel
verkopen aan
Piere Piere, ontvanger te Neerharen en er wonende, gehuwd
met Maria Johanna Opsteijn
1) 4 grote en 6,5 kleine roeden in het herberg velt te Neerharen.
Reingenoten: onder Theodoris Pereboom, boven Joannes
Groenen, af te meten naar de noordzijde.
2) 2 grote en 17 kleine roeden in hetzelfde veld gelegen.
Reingenoten: sonnen opganck Lamb. Groenen, onderganck
Theodorus Pereboom, af te meten naar de oostzijde.
3) 2 grote en 8 kleine roeden aldaar gelegen.
Reingenoten: ter sonnen opgang de kapellanen van Sint-Servaas,
ondergang de begijnen van Rekem.
De percelen zijn allemaal op 09/03/1792 door landmeter J.
Gerrits opgemeten.
Prijs: 45 gulden per grote roede + lijkoop + 10 stuiver godshelder.
Het totaal bedraagt 432 gulden.
Getuigen: Peter Jacobs en Dirick Rijsenberg.

22/03/1792

39v-40v

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 14/11/1791
verleden voor notaris W. Keelhoff op 21/11/1791 te Neerharen,
waarbij
H.W. Meijer, burger en negotiant te Maastricht, voor zichzelf
alsook voor zijn zus Marie Helene Meijer
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verkopen aan
R. Lefebre, gehuwd met M. Therese Neufcourt, wonende te
Neerharen
5 grote roeden akkerland gelegen te Neerharen. Voorlopig
slechts bevonden aan 4 grote en 17,5 kleine roeden.
Reingenoten: onder beneficieland van Sint-Agatha, boven Jan du
Bois, naar het bos schutterijland, naar de Maas Jan Van den
Hoven.
Het perceel kwam af van hun ouders.
Prijs: 80 gulden per grote roeden voor een totaal van 429 gulden
+ 1 stuiver per gulden conditiegeld + 5 stuiver godshelder.
Getuigen: Piere Piere, ontvanger, en mejuffr. J.A. De Serolea.

29/03/1792

40v-41r

Registratie verkoopakte verleden voor notaris W. Keelhoff op
11/12/1791 te Neerharen, waarbij
Joannes Gijbels, gehuwd met Anna Maria Hendrickx, wonende te
Neerharen
verkoopt aan
Joannes Brouwers, gehuwd met Anna Cathrina Coopmans,
wonende te Neerharen
1/6 van een bunder land in de auwende te Neerharen gelegen.
Reingenoten: naar Rekem Lamb. Honaij, voorhoofd de verkoper,
opwaarts Joannes Frausen, uitschietende op de heide.
Dit 1/6 deel was in belening bezeten door Joannes Frausen voor
de som van 56 gulden, dewelke vandaag terugbetaald werden.
Prijs: 140 gulden + 2 gulden lijkoop + 2 stuiver godshelder.
Getuigen: juffr. J.A. De Sarolea en Hend. Schoonen.

01/03/1792

41v-42r

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 26/03/1790 te
Neerharen, waarbij
de weduwe Arnold Deckers
verkoopt aan
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Dirick Beckers, weduwnaar, inwoner van Neerharen
5 grote roeden zavelland gelegen omtrent de veldweg.
Reingenoten: opwaarts Frans Smeets van Itteren, neerwaarts
Joannes Maesen.
Er rust 5 koppen erfrogge ten behoeve van de pastorij van
Neerharen op het perceel.
Prijs: 400 gulden.

16/04/1792

42r

Registratie verheffing, waarbij
Hendrick Dewitte, voor hemzelf alsook voor zijn consoorten, na
de dood van zijn schoonvader Gerrit Van de Weerd
verzoekt te ontvangen en te verheffen alle goederen te
Neerharen gelegen.

16/04/1792

42r-43r

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 26/03/1790 te
Neerharen, waarbij
de weduwe Arnold Deckers
verkoopt aan
Piere Piere, ontvanger, gehuwd met M. Johanna Opsteijn,
inwoner van Neerharen, namens zijn kinderen
1) 14 en 2/7 kleine roeden groesken gelegen aan de groen straet.
Reingenoten: Jan Debois, Lamb. Groenen en Doris Pereboom.
Het perceel is belast met 7 stuiver en 1 oord
Prijs: 19 gulden
2) 1 morgen in het herberger veld gelegen, waardoor den
reekemer dijk door gaat.
Reingenoten: Leendert Gijsen en mevr. van Hocht.
Het is belast met enige cijns ten behoeve van de graaf van Rekem
en met een keur.
Prijs: 25 gulden per grote roede of in totaal 125 gulden.
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3) 3 grote en 15 kleine roeden uit een groter perceel van 1,5
morgen gelegen in het herberger veld.
Reingenoten: de Abdij van Hocht.
Prijs: 22 gulden per grote roeden of totaal van 83 gulden.
4) 1 morgen zavelland, uitschietende op den hoij weg.
Reingenoten: ter eenre de vermelde hoijweg, ter andere Joannes
Maesen.
Het perceel is belast met 3 koppen erfrogge ten behoeve van de
Abdij van Hocht.
Prijs: 49 gulden per grote roede of totaal van 245 gulden.
Alle percelen zijn te Neerharen gelegen.
Al bij al wordt 472 gulden betaald + pontpenningen (5%).
Het geld voor de aankoop komt van de nalatenschap van zijn
schoonvader. De ouders hadden enkel de tocht op het gebruikte
geld, de kinderen de naakte eigendom. De ouders dienen ook
voor de schepenbank van Pietersheim verantwoording afleggen.

16/04/1792

43v-44r

Registratie verkoopakte, waarbij
Doris Pereboom, gehuwd met Catharina Gulkers, inwoner van
Herbricht, en Joannes de Bois, gehuwd met Petronell Maesen,
inwoner van Neerharen
verkopen aan
Piere Piere, ontvanger te Neerharen, gehuwd met M. Johanna
Opsteijn
1) 28 en 1/3 kleine roeden weide gelegen te Herbricht aan de
groen straet.
Reingenoten: sonnen middag de gemeente, noordwaarts de
groenstraet.
Het perceel is onderhevig aan het goud guldens geld.
Prijs: 39 gulden + lijkoop.
2) 14 en 1/7 kleine roeden te Herbricht, uitschietende op de
groenstraet.
Reingenoten: de wederdeling.
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Het perceel is onderhevig aan het goud guldens gelt9 tot Rekem.
Prijs: 19 gulden 10 stuiver + lijkoop.

14/05/1792

44r-44v

Registratie vernadering verleden voor notaris W. Keelhoff op
18/04/1792 te Neerharen, waarbij
Gerardus Brouwers, gehuwd met Anna Catharina Coopmans,
wonende te Neerharen
vernaderd werd door
Joannes Debois, gehuwd met Petronella Maesen
10 grote roeden weide, die op 16/04/1792 publiek verkocht was
geworden te Neerharen.
Getuigen: juffr. J.A. De Sarolea en Franciscus Schoonen.
Naschrift: betaling vernadering ter waarde van 772 gulden 4
stuiver werd op 14/05/1792 betaald.

14/05/1792

45r-48r

Registratie akkoord met betrekking tot de ruïneuze pastorie met
voorwaarden, waarbij
De gemeentenaren van Neerharen verklaren dat zij na klachten
van de toekomende pastoor Lambertus Smeesters 500 gulden
geleend hebben tegen intrest ter reparatie van de pastorie.
Het geld is echter ontoereikend voor de reparaties, omdat de
kelders, muren, vensters, deuren, zolder en al het houtwerk
bouwvallig zijn. De enige oplossing is de bouw van een nieuwe
pastorie.
De abdis van Hocht, Louise d’Donquier de Donzel, als vrijvrouwe
van Neerharen en Opgrimbie heeft met toestemming van de
andere kanunnikessen van Hocht en onder voorwaarden
aan de gemeente
een pastorie geschonken, een huis alhier genaamd Kempeneers
dat geamortiseerd werd op 23/06/1786, zeer sterk met mooie
kwartieren, kelder, put en een dak bedekt met schalie,
beschermd tegen brand, en met daarbij een hof en weide, een
half bunder omgord door heggen en tiendevrij.

9

Vermoedelijk een specifieke belasting die in Rekem betaald diende te worden.
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Reingenoten: naar de Maas de dorpstraet, naar Hocht Lamb.
Schobben, naar de heide dhr. W. Keelhoff, naar Rekem Joannes
Fransen.
Tot equivalent van grond cedeert de pastoor bij deze, met
toestemming van de aartsdeken van de Kempen, uit de pastorale
landen
aan de abdij van Hocht
10 grote roeden, nl.
1) 5 grote roeden in het kerkeveld onder Neerharen, tiendevrij.
Reingenoten: naar het dorp Joannes Van den Hoeven, naar de
Maas en neerwaarts de Abdij van Hocht, naar Hocht het straetje.
2) 5 grote roeden uit een groter perceel van 15 grote roeden,
ook tiendevrij, gelegen langs de lange weijde, af te meten naar
Hocht.
De staande oogst is voor dit jaar nog gereserveerd voor de
pastoor.
De oude pastorie en het daarbij liggende land, gelegen in zijn
heggen en palen, blijven eigendom van de pastoor en zijn
opvolgers.
Reingenoten: naar Hocht het kerkhof, naar de heide de
dorpstraet, naar Rekem Gerraert Jongen.
Ook blijft de grond tiendevrij en de bouwmaterialen eigendom
van de pastoor.
De pastoor zijn voorgeschoten 500 gulden zijn als obligatie ten
laste van de gemeente aan een jaarlijkse rente van 4% met
vervaldag op het naamfeest van Johannes de doper (24 juni).
Als dank voor de schenking door de abdis fundeert de pastoor uit
de 20 gulden (=4% van 500 gulden) ter waarde van 4 gulden een
eeuwigdurende jaarmis ter lafenis van de ziel van Louise
d’Donquier de Donzel en de andere dames van Hocht, elk jaar te
vieren op de dag van de Heilige Ludovicus (25 augustus). Van de
4 gulden gaat 30 stuiver naar de koster, 10 stuiver aan de
kerkfabriek en 4 schillingen naar de Armen.
Ter voorkoming van toekomstige schadelijke reparaties zal op de
dag van Johannes de doper elk jaar de dorpsmeester met de
ouderen zich begeven naar de pastorij om de nodige reparaties
te doen, behalve het dak. Het onderhoud van het dak is altijd ten
laste geweest van de pastoor.
20

De pastorij is belast met een jaargetijde van 3 schellingen (2
schellingen voor de pastoor en 10 stuiver voor de koster). Deze
bestaande last neemt de pastoor op zich.
Voor de Abdij van Hocht tekenden: Louise d’Donquier de
Doncelle, abdis; Marie Therese d’Aspermont de Lijnden, priorin;
Marie Isabelle de Steenen, onderpriorin; Charoline de
Locquenhgin, Anna Carolina de Wilman, Rose de Bronsfelt,
Rosalie de Everlange, Bernardine de Steenen de Hulser, Maria
Cornelia de St. Remij, Clara Teresia de Ville de Pilé, Josephine de
Viller de Pité, Marie Louis de Rutan, Leonarde de Doqnate.
Alsook de pastoor van Neerharen Lambertus Smeesters, F.
Keelhoff, Machiel Groenen, dorpsmeester, Lambertus Groenen,
kapitein, W. Keelhoff, Wilhelmus Van den Hoeven.
Vervolgens de andere gemeentenaren Joannes Debois, Anthoon
Stevens, Joannes Leenders, Joannes Camstein, Gerardus Jongen,
Doris Pereboom, Anthoon Van der Hagen, Agnes Valkenberg
namens haar echtgenoot Marth. Beckers, Anna Marij Beckers
namens haar echtgenoot Will. Van der Hagen, Hendrick Coenen,
Joannes Juchen, Joannes Mechels, Marij Catrijn Mesotte namens
haar echtgenoot Hend. Becker, Gerardus Brouwers, Joannes
Campstein, Lamb. Schobben, Macheel Maesen, Lamb. Honaij,
Lamb. Lijnen, Machiel Van den Berg namens zijn moeder,
Joannes Van den Hoeven, Gilis Bollen, Gilis Bollen, Joannes
Gijbels, Hend. Bongaers, Joannes Jansen, de weduwe Joseph
Bartolomi, Jacop Piter Jop (?), Lamb. Roijers, Hend. Schoonen,
Joannes Raemaekers en de schepenen Joannes Engelen en Remij
Crijns.
Volgt nog de approbatie vanuit het aartsdiakonaat van de
Kempen op 05/05/1792.

10/08/1792

48r-48v

Registratie verkoopakte, waarbij
Joannes Jeuchen, gehuwd met Catharina Maesen inwoner van
Neerharen
verkoopt aan
Theodorus Pereboom, gehuwd met Chatharina Gulkers,
inwoners van Herbricht
6 grote en 9 kleine roeden weide gelegen te Herbricht.
Reingenoten: sonnen opganck Lamb. Groenen, westen de
wederdeling, zuiden de gemeene straat, noord J.E. Grouwels.
Het perceel is belast met 100 gulden kapitaal uit een groter
kapitaal van 300 gulden
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Prijs: overname obligatie + 235 gulden + 11 gulden lijkoop.
Speciale voorwaarde: de koper houdt de mergelblokken uit de
kelder en de appels staande op de weide dit jaar.

13/11/1792

48v-50r

Registratie suppliek met verkoopakte voor de schepenbank
Rekem van 11/07/1790, waarbij
Hubert Beckers, gehuwd met Maria Cath. Corsjens, weduwe van
Hend. Engelen, inwoner van Uikhoven
verklaarde hoe dat wijlen Hend. Engelen een schuld had van 80
gulden kapitaal aan 5% rente ten behoeve van juffr. M. Cecilia
Wagemans, wonende te Tongeren. Engelen had reeds 14 jaar
voor zijn dood nagelaten intresten te betalen.
Vanwege de moeilijke tijden is Hubert Beckers niet in staat om
die last terug te betalen en ook zijn vrouw en de 6 kinderen die
zijn echtgenote met haar eerste man verwekt had te
onderhouden.
Daarom verzoekt hij toestemming om een morgen land in het
herberger veld te mogen verkopen. Zijn stiefkinderen hadden
het naakte eigendom, zijn echtgenote de tocht. Dit perceel had
Hend. Engelen eerder in belening uitgegeven aan schepen Albert
Van der Hagen die het koopt voor de prijs van 260 gulden. 200
gulden is voor de terugbetaling van de beleenpenningen aan
dezelfde. De 60 gulden overschot dient om de achterstallige
intresten aan M. Cecilia Wagemans te kunnen betalen.
Het perceel is belast met ½ kapoen en 3,5 oord cijns aan het
hooggrafelijk recept van Rekem.
Reingenoten: ter eenre Anna Maria Engelen, ter andere zijde
Lamb. Groenen.

04/04/1792

50r

Doorstreepte akte waarbij enkel het begin neergepend werd,
zeggende dat
Albert Van der Hagen, gehuwd met Ida Vrancken, inwoners van
Uikhoven een notariële akte wensten te registreren die dateerde
van 11/07/1790.

08/04/1793

50v-51r

Registratie erfmangeling verleden voor notaris J.B. Caenen op
22/03/1792 te Rekem, waarbij
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Joannes Janssen, gehuwd met Sophia Massing, wonende te
Mechelen-aan-de-Maas [partij 1]
percelen ruilt met
zijn broer Mathijs Jansen, gehuwd met Maria Catharina
Pickmans, wonende te Neerharen [partij 2]
Partij 1 draagt over aan partij 2:
¼ deel van de ouderlijke nalatenschap, bestaande uit een huis,
hof, land en plantagie te Geulle in het Broek, alsook een ander ¼
part van hetzelfde dat hij in 1788 van diezelfde broer Mathijs
Janssen had gekocht blijkens akte voor notaris Wilmar.
Partij 2 draagt over aan partij 1:
Aandeel in huis en hof gelegen te Neerharen, bestaande in de
onderste kamer, de gehele schuur en stal en een 1/3 deel van de
gehele plaats, 6 grote roeden.
Het is belast met 1/3 van 2 kapoenen en een keur volgens de
akte van partagie opgemaakt door landmeter J. Gerrets.
Joannes zal daarnaast nog 250 gulden betalen aan zijn broer
Matthijs zodat de ruiling egaal van waarde is.
Getuigen: J. Gerrits en Arnoldus Houble.

18/04/1793

51v

Registratie verheffing, waarbij
Joannes Beckers, na de dood van zijn vader Dirick Beckers vraagt
voor zichzelf en voor zijn andere broers en zussen te ontvangen
en te releveren
1) Huis en hof, 2 grote en 7 kleine roeden gelegen op de dorp
straet.
Reingenoten: opwaarts de veltweg, naar den Camp de dorp
straet.
2) stal, halve moeshof, een lege plaats naast de stal en het land
achter de moeshof en een olm die achter het huis staat,
komende uit hun voorouderlijke goederen.
3) 9 morgen land gelegen op de veltweg.
Reingenoten: opwaarts Frans Smeets, neerwaarts Thomas
Cortleven.
4) ¼ van het plaatsje gelegen tegen het huis van Picmans.
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Reingenoten: naar Wezet het huis van Picmans, opwaarts den
Camp.

17/05/1793

52r

Registratie conventie, waarbij
Catharina Deckers, bejaarde jonge dochter, inwoonster van
Neerharen
voorheen bij publieke verkoop 3 percelen voor 575 gulden had
gekocht, maar dewelke ze destijds niet kon betalen.
Ze had daarom een akte bij notaris Keelhoff laten opmaken,
waarbij ze de 3 percelen doorverkocht voor 575 gulden aan
Joannes Fransen, jager te Hocht.
Catharina had wel bedongen dat ze de percelen van hem eender
wanneer voor dezelfde prijs kon terugkopen, hetgeen nu
gebeurde.

20/05/1793

52v-53r

Registratie verkoopakte, waarbij
Catharina Deckers, bejaarde jonge dochter, inwoonster van
Neerharen
verkoopt aan
Gerard Brouwers, gehuwd met Catharina Coopmans, inwoner
van Neerharen
1) 1 (?) grote roeden zavel land genaamd het kempken gelegen
onder de jurisdictie van Neerharen.
Reingenoten: naar de Maas de dorp straet, naar Hocht de nieuwe
pastorij, naar Rekem Joannes Leenders.
Het perceel is belast met een keur, cijns, kapoenen en 4 vaten
erfrogge ten behoeve van het Sint-Mathijsaltaar.
2) 3 grote en 10 kleine roeden gelegen aan de heere baen onder
de jurisdictie van Neerharen.
Reingenoten: naar Hocht Gerardus Brouwers, naar de heide de
heere baen, naar Neerharen W. Keelhof.
Het is belast met 3 oord cijns.
Prijs voor de 3 percelen: 600 gulden + lijkoop.10

10

Ondanks de prijs voor 3 percelen worden er slechts 2 percelen beschreven in de registratie.
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30/08/1793

53r-54r

Registratie verkoopakte, waarbij
Piere Piere, gehuwd met Johanna Opsteijn, inwoner van
Neerharen
verkoopt aan
Lamb. Groenen, weduwnaar en schepen te Neerharen, wonende
te Herbricht
1) 3 grote roeden land gelegen in de jurisdictie Neerharen in het
herberger veld.
Reingenoten: ten sonnen opganck de Abdij van Hocht, sonnen
onderganck de wederdeling.
2) halve morgen in hetzelfde veld gelegen.
Reingenoten: ten sonnen opganck de kapellanen van SintServaas, sonnen onderganck het klooster van Rekem.
3) 4 grote en 10 kleine roeden in hetzelfde veld.
Reingenoten: opwaarts de koper, neerwaarts Theodoris
Pereboom.
4) 4/7 deel van een morgen weide gelegen in de bempden.
Dit is per grote roede belast met 10 stuiver ten behoeve (van het
recept) van Rekem.
Reingenoten: opwaarts de koper, neerwaarts de groese van
Rekem.
Prijs: 123 Franse kronen, geen lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Getuigen: Mathijs Jansen en Maria Hendrix.
Naschrift 15/03/1794: de abdis van Hocht ontving naar
aanleiding van deze verkoop 21 Franse kronen (van de verkoper)
als pontgeld.

08/11/1793

54v-56r

Registratie verkoopakte en approbatie verleden voor notaris W.
Keelhoff op 28/05/1793 te Neerharen, waarbij
De kinderen en erfgenamen ab intestato11 van wijlen Theodoris
Beckers en Ursula Jansens, nl.

11

Wettige erfgenamen bij afwezigheid van een testament.
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1) Maria Beckers, meerderjarige dochter
2) Gerardus Jongen, gehuwd met Margreta Beckers
3-5) Lamb. Schobben, vaderlijke voogd en Machiel Timmermans,
moederlijke voogd over de minderjarige wezen Theodorus,
Lambertus en Maria Anna Beckers
6) Hubertus Beckers, afwezig, wonende te Maastricht
7) Machiel Beckers, afwezig, ten dienste van hare Hoog
Moogende Staten van Holland
verkopen aan
hun broer Joannes Beckers (8ste erfgenaam)
ouderlijk huis te Neerharen met moeshof en stuk land
daarachter gelegen, 2 grote en circa 7 kleine roeden.
Reingenoten: opwaarts de veld weg of grooten weg gaande naar
het gerigt onderwaarts.
Hij krijgt de meubelen, beesten (koeien en ossen), kar, ploeg, eg,
alle landerijen in pacht met alle vruchten erop staande erbij.
Het perceel is belast met 2 vaten rogge, 1 en ¼ kapoen en 7 oord
cijns.
Prijs: 900 gulden.
Extra voorwaarden:
De broers en zussen krijgen vrij toegang tot het huis en mogen er
wonen ingeval van nood of ziekte en dienen verzorgd te worden.
De delen voor de minderjarigen worden pas betaald bij hun
meerderjarigheid, maar tegen een jaarlijkse rente van 4%. In
geval van nood kan het aandeel van de minderjarigen vroeger
opgevraagd worden, mits een aanzeggingsperiode van 6 weken.
Aan zijn minderjarige zus Maria Anna Beckers dient hij bij haar
meerderjarigheid een koe of 50 gulden uit te keren en aan zijn
minderjarige broer bij meerderjarigheid 3 bijen.
De bomen van de erfenis dienen de erfgenamen nog zo goed
mogelijk egaal te verdelen.
Getuigen: juffr. J. A. De Sarolea en Matthijs Beckers.
Approbatie:
Door Machiel Beckers, wachtmeester 05/06/1793 in ’sGravenhage.
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Verkoop (van bomen?) per opbod:
Maria Beckers bood 70 gulden, waarop haar broer Joannes
Beckers hoger bood, nl. 80 gulden.

18/11/1793

56v-57r

Registratie verkoopakte, waarbij
de gezamenlijke erfgenamen (Beckers-Jansen) van het kwestieus
plaatsken gelegen aan het huis van Joannes Witmakers, nl.
1) Joannes Beckers, sprekende voor Hubertus en Machiel Beckers
2) Gerardus Jongen met zijn echtgenote (Margreta Beckers)
3) Lambert Schobben als momber van de minderjarige kinderen
van wijlen Dirick Beckers
4) Margareta Jansen
5) Hendrick Schoonen voor zijn 3 zussen
verkopen aan
Joannes Witmakers, gehuwd met Johanna Picmans, inwoner van
Neerharen
het kwestieus plaatske.
Reingenoten: naar Rekem het huis van de koper, naar het
midden dhr. J.E. Grouwels, naar de heide de landstraet.
Prijs: 5 Franse kronen + 2 gulden 10 stuiver lijkoop.
Dit pand is belast met enige cijns en keur, waarvan geen cijns is
betaald (sinds?) 1743.

18/11/1793

57v-58r

Registratie verkoopakte, waarbij
Simon Cornelissen, jongman, scheper op de Abdij van Hocht
verkoopt aan
Wilhelmus Keelhoff, gehuwd met J.A. De Sarolea, wonende te
Neerharen
5 grote roeden akkerland te Neerharen.
Reingenoten: naar de Maas de landstraet, opwaarts de
controleur Rem. Le Febre en Joannes Dubois, neerwaarts de
koper.
Het perceel is jaarlijks belast met 3 koppen rogge ten behoeve
van de Abdij van Hocht.
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Prijs: 79 gulden per grote roede + lijkoop (5% van de
kooppenningen) + 3 stuiver godshelder of een totaal van 114
gulden 15 stuiver.

01/03/1794

58r-58v

Registratie retrocessie, waarbij
Joannes E. Grouwels
verkoopt aan
Lambert van Florop, gehuwd met Helena Dreesen12, inwoner van
Herbricht
6 grote roeden land in 2 percelen gelegen in het herberger veld
Voorheen had Grouwels het perceel gekregen bij koop van Lins
Maesen, gehuwd met Helena Dresen (dezelfde), en Willem
Dresen en Agnes Dresen per gicht van 02/12/1780.
Prijs: 230 gulden inbegrepen de gichtgelderen.

20/03/1794

58v-59r

Registratie retrocessie, waarbij
Joannes Beckers, gehuwd met Elisabet Winten, inwoner van
Lanaken
verkoopt aan
Gerardus Jongen, gehuwd met Margareta Beckers, inwoner van
Neerharen
2 grote en circa 7 kleine roeden huis, hof en land gelegen te
Neerharen.
Reingenoten: opwaarts de veldweg, neerwaarts kosterijland.
Alsook alle meubelen, beesten (koeien en ossen), kar, ploeg,
egge, alle pachtlanderijen, staande vruchten, op een half bunder
uitgezonderd waarvan de verkoper nog de vruchten mag
genieten de komende oogst.
Het perceel is belast met 2 vaten erfrogge, met 1 en ¼ kapoen en
7 oord cijns.
Prijs: 900 gulden en met dezelfde voorwaarden als bij de
oorspronkelijke verkoop, zoals verleden voor notaris Keelhoff op
28/05/1793 en gegicht te Neerharen op 08/11/1793.

12

Helena haar eerste echtgenoot was Laurens Maesen. Na zijn dood hertrouwde ze met Lambert van Florop.
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21/03/1794

59v-60r

Registratie verkoopakte van 12/03/1794 te Rekem na publieke
verkoop van 24/02/1794 ten huize van landmeter J. Gerrits,
waarbij
Gerrit Gerits, inwoner van Wezet, weduwnaar van Johanna
Jeuchen
verkoopt aan
Peter Messers, inwoner van Herbricht
halve morgen akkerland gelegen aan de Herberichter Rug ressort
Neerharen.
Reingenoten: ter sonnen opganck de voormelde rug, onderganck
de gemeene straet.
Het perceel is belast met een jaarlijkse erfrente van 25 stuiver
ten behoeve van het orgel van de parochie van Rekem.
Prijs: 58 gulden per grote roede voor een totaal van 145 gulden +
schrijf- of conditiegeld + halve ton bier voor drinkgelag in plaats
van lijkoop + 10 stuiver godshelder.
Voorwaarde is dat de huidige pachter het perceel nog een jaar
mag gebruiken, mits die de koper 4 gulden pachtpenningen
betaalt.
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