Veldwezelt, schepenbank gichten 1784-1796
Inleiding
In het Ancien regime had de meerderheid van Limburgse dorpen een schepenbank. Een van de taken
van de schepenbank was de registratie van transacties of overdrachten, al dan niet eerder voor een
notaris verleden. De registratie van overdrachten betreffen onder andere:

•
•
•
•
•
•
•
•

koop- verkoopakten van onroerende goederen;
obligaties of leningen met een borgstelling of onderpand (rentecreaties);
schenkingen onder levenden (donaties inter vivos);
testamenten;
boedelscheidingen (partagie of akten van scheiding en deling);
verheffingen (relieven);
vernaderingen (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 tussen
17 juni 1784 en 23 maart 1796. 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.
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
23 juli 2022
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Het archief van de schepenbank van Veldwezelt wordt in het Rijksarchief van Hasselt bewaard. De bewerking
hieronder betreft Schepenbank Veldwezelt (toegang 1018), inventarisnummer 132.
2
Je kan je aanvraag richten via rijksarchief.hasselt@arch.be

1

REGISTRATIE

17/06/1784

FOLIO

1-5

OMSCHRIJVING

Registratie obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 13/03/1784 te
Maastricht, waarbij
Matthias Bringmans, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Helena Geurts
2.000 gulden leent aan 4% rente van
de moeder, ondermoeder en discrete religieuzen van het klooster van
Calvariënberg te Maastricht
Borgstellingen:
1) 25 grote roeden land en weide te Veldwezelt op de dorpstraet gelegen.
Reingenoten: op het hoofd naar de heerbaen de dorpstraet, naar Gellik de
kapellanen van Sint-Servaas, ter zijde naar de Steege Matthijs Geurts.
2) 14 roeden op den herbergh gelegen.
Reingenoten: op het hoofd naar Veldwezelt Claes Swinnen, op het ander
hoofd naar Lanaken baron de Selijs, ter zijde van Maastricht dhr. Roosen,
ter zijde van de Brieghderstraet Anthoon Suijlen.
3) 16 grote roeden land omtrent de kapel gelegen.
Reingenoten: op het hoofd naar Veldwezelt de heren van Sint-Anthonis,
op het ander hoofd naar Gellik dhr. Fosseroul, ter zijde van de windmolen
Matthijs Bringmans, ter andere zijde schepen Van Aken.
De drie bovengenoemde percelen komen uit de nalatenschap van de heer
H. Scherbach en heeft Bringmans van diens erfgenamen ingekocht.
4) 5 grote roeden op de ondersten wegh te Veldwezelt.
Reingenoten: op het hoofd naar Maastricht de kapellanen van SintServaas, op het hoofd naar Veldwezelt Giel Gielen, naar Caberg baron de
Selijs.
5) 3 grote roeden gelegen op het haalt te Veldwezelt.
Reingenoten: naar de Herebaen Jan Stevens, op het ander hoofd baron de
Selijs.
6) 3 grote roeden aan de steenen muer gelegen.
Reingenoten: op het hoofd naar de baen de Heeserwegh, op het ander
hoofd naar Veldwezelt de weg gaande van Veldwezelt naar Maastricht.
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Getuigen: Petrus Vonken, priester en kapelaan van de Sint-Servaaskerk,
Margaretha Sijmons, burger van Maastricht.

01/07/1784

5-7

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Lousberghs op 06/05/1784
te Bilzen, waarbij
Joris Gielen, inwoner van Veldwezelt, tezamen met Maria Loijen, weduwe
van Paulus Theunissen, inwoonster van Zichem (voor het vruchtgebruik)
en haar kinderen (voor de naakte eigendom), nl. haar oudste dochter
Anna Theunissen, gehuwd met Jan van Roije, en gevolmachtigd voor haar
broer Peter Theunissen en zussen Catharina en Marie Sibilla Theunissen
verkopen aan
Peter Loijen, inwoner van Hees
2 grote roeden land uit een groter perceel van 6 grote roeden gelegen
tussen Hees en Kesselt in het Kesselder velt.
Reingenoten: naar Hees Machiel Haesen, naar Kesselt Jan Peters, naar
Maastricht Paulus Jorissen.
Prijs: 60 gulden per grote roede, lijkoop, 5 stuiver godshelder. De
gezamenlijke koopsom betreft 126 gulden 5 stuiver.
De koper Peter Loijen heeft op de dag van de akte afgezien van de koop
ten behoeve van Haub Dijrix, die 108 gulden betaalt en het perceel
overneemt.
Het perceel zou minder groot zijn, waardoor de prijs gezakt is.
Getuigen: J.L. Neijs, J.H. Schorpion.

21/07/1784

8-10

Registratie obligatie, waarbij
Joris Caenen, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Catharina Kerkhofs
1.300 gulden aan 4% rente leent van
J.N. De Matthijs, griffier van de Buitenbank van Bilzen
Het geld werd in de volgende speciën uitbetaald:
- 125 Franse kronen ad 4 gulden 17 stuiver 2 oord per Franse kroon
-60 Brabantse kronen ad 4 gulden 13 stuiver 2 oord per Brabantse kroon
-het overige in goede gouden en zilveren munten
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Het geld diende ter betaling van de aankoop van 14 grote en 12 kleine
roeden land gelegen in het graafschap van de Vroenhof, op de weg
gaande van de peerts cuijl naar Caberg.
Reingenoten: ter eenre de beschreven weg, ter 2der Petrus Nivaar, ter
3der de heren van den Biessen, ter 4der Jan Neven.
Caenen had het perceel laatstleden gekocht van de erfgenamen van
wijlen baron Vanderheijden de Blisia Loije, gewezen krijgscommissaris van
dit land en waarvan vandaag akte zal worden opgemaakt.
Borgstellingen:
1) Het pas aangekochte perceel
2) huis, hof en boomgaard, 13 grote roeden gelegen te Veldwezelt op
s’Heeren Baen.
Het perceel is belast met 3 vaten rogge jaarlijks.
Reingenoten: ter eenre naar het dorp de heerbaen, ter andere zijde naar
Hees de veldweg.
Dit perceel werd laatst gekocht van Hubertus Swennen en zijn vrouw op
15/06/1784, volgens akte voor notaris H.W. Crahaij en op 17/06/1784
gegicht te Veldwezelt.
3) 3 bunder land gelegen binnen de jurisdictie Veldwezelt.
Dit had Caenen gekregen via testamentaire dispositie van zijn ouders, de
dato 26/03/1774 , verleden voor W. Hennuijs, deservitor te Veldwezelt en
Kesselt.

05/08/1784

11-12

Registratie obligatie, waarbij
Arnoldus Meuris, wonende te Smeermaas, gehuwd met Barbara Gielen
200 gulden aan 5% rente leent van
Cornelia Plukkers, weduwe François Jacquet
Borgstellingen:
-Alle goederen van de schuldenaar en zijn echtgenote.
-Joris Gielen, inwoner Veldwezelt, gehuwd met Beatrix Kerkhofs staat
mee borg met
5 grote roeden gelegen op de kruck op de zogenaamde papenwegh te
Veldwezelt.
4

Reingenoten: ter eenre naar Maastricht de baron Van Stokkem, naar
Rosmeer de Cellebroeders van Maastricht, naar Veldwezelt Claes
Swennen.

19/08/1784

13-17

Registratie verkoopakte na openbare verkoop bij opbod op 19/08/1784
gehouden en verleden bij notaris J.L. Vermin op 12/09/1782 te
Maastricht, waarbij
H.M. Nijpels, secretaris der vrijheerlijkheid Mechelen-aan-de-Maas, als
gevolmachtigde van Hubert de Paix, domheer (=tréfoncier) tot Luik
verkoopt aan
Lins Kerkhofs, inwoner van Lafelt, gehuwd met Maria Thans
19 grote roeden akkerland gelegen in het kesselder Velt.
Reingenoten: naar de kasseij de Vleijtingen weg, naar Maastricht Lieben
Palmas, naar Veldwezelt Jan Kerkhofs, naar Kesselt de erfgenamen
Vuegen.
De verkoper behoudt de schaar van dit lopende jaar.
Hoogste bod: 47 gulden per grote roede, 1 stuiver per betaalde gulden
aan schrijfgeld, 5 stuiver godshelder. De totale som bedraagt 937 gulden
13 stuiver 2 oord.
Getuigen: Peter Marres, Dirk Rundas.
Volgt na de akte de volmachtgeving voor Nijpels, waaruit blijkt dat het
verkochte goed namens de familie De Paix gebeurt, namelijk voor
-Hubert de Paix, domheer tot Luik (treedt op voor de anderen en geeft
Nijpels volmacht)
-zijn broer Jerome de Paix, luitenant-kolonel voor haar hooge
mogendheden
-zijn zus Therese de Paix
ten gevolge van een chirographaire akte van scheiding en deling.

28/10/1784

17-19

Registratie belening, verleden voor notaris J.H. Rooth op 16/09/1784 te
Maastricht, waarbij
Stas Honings, inwoner en veldbode van Heukelom, gehuwd met Barbara
Hermans
in belening voor 6 jaar uitgeeft aan
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Palm Thijsen, inwoner van Montenaken, gehuwd met Maria Moors
3 grote en 10 kleine roeden akkerland gelegen te Kesselt.
Reingenoten: naar Veldwezelt Cornelia Hongs met een roede uit
hetzelfde perceel, ter andere zijde Jouris Houben, naar Wolder de
weduwe Jan Kerkhofs.
Prijs: 170 gulden
Voorwaarden:
-in geval de uitgever de 170 gulden niet terugbetaalt binnen de 6 jaar, zal
de toust opnieuw met 6 jaar verlengd worden, totdat het geld
terugbetaald is.
-De gebruiker van het perceel betaalt de jaarlijkse schattingen.
Getuigen: J.P. Cramer, gezworen landmeter van de Vroenhof en J.F.
Crosch, burger van Maastricht.

25/11/1784

20-25

Registratie verkoopakte na publieke verkoop bij opbod gedaan te
Veldwezelt op 22/09/1784, waarbij
H.M. Nijpels, griffier van de edele leenzaal van de Proosdij van SintServaas te Maastricht, secretaris van de vrijheerlijkheid Mechelen-aan-deMaas, inwoner en burger van Maastricht, als gevolmachtigde voor H.J. De
Paix, domheer van de kathedraal van Luik
verkocht heeft aan de hoogste bieder,
Peter Alexius, burger en winkelier te Maastricht, gehuwd met Ida Geurts,
[voor 2/3]
alsook aan Gijsbertus Colson, inwoner van Hees, gehuwd met Ida Geurts,
nicht van de echtgenote van Peter Alexius [voor 1/3]
30 grote roeden akkerland gelegen op de Hoef te Veldwezelt.
Reingenoten: naar Veldwezelt Willem Geurts als win, naar Kesselt dhr.
Van Geleen, naar Hees Willem Hekkelers.
Hoogste bod: 55 gulden per grote roede, 1 stuiver per betaalde gulden
voor schrijfgeld in plaats van lijkoop, 5 stuiver godshelder.
De totale verkoopsom was 1.732 gulden 10 stuiver (of 2/3 = 1.155 gulden
en 1/3 577 gulden 10 stuiver).
De beide kopers zullen het perceel met behulp van een landmeter
onderling opdelen.
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Getuigen: Christiaen Paulussen, geboren te Heer en nu inwoner van
Maastricht, Fred. Hubert de Ligne, burger van Maastricht.
Volgt de volmachtgeving voor de heer Nijpels
verleden voor notaris A. Ruijters, waarbij de verkoper de volgende is ten
gevolge van een akte van scheiding en deling van de nalatenschappen van
wijlen Gilis Joseph de Paix, bij leven raadsheer van de Prins-Bisschop van
Luik en van Pierre Jean de Paix, bij leven kanunnik en cantor bij het
kapittel van Aken, hun vader en oom respectievelijk, toegevallen onder
kavels A en C op 20/06/1782 en 23/07/1782 aan hun broer Godefroid
Servais de Paix, kanunnik van het kapittel te Aken. Het perceel in
bovenstaande gicht had Godefroid Servais de Paix verkocht aan zijn broer
Hubert Joseph op 18/04/1784 en die trad via Nijpels nu als verkoper op.

01/02/1785

25-27

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J. Ad. Janssens op
31/01/1785 te Bilzen, waarbij
Peter Loijens van Hees,
verkoopt aan
Cilis Geurds van Kesselt
4 grote roeden hof gelegen op de Spauwerstraet te Kesselt met een huis
daarop staande.
Het perceel is belast met 6 vaten rogge jaarlijks en erfelijk, te betalen aan
de Kruisheren van Maastricht.
Reingenoten: naar Vlijtingen Thomas Muijters met de wederdeling, ter
2der naar Maastricht Claas Haasen, ter 3der het kapittel van O.-L.-V. van
Maastricht, en voor het hoofd de Spauwerstraet.
Prijs: 300 gulden, lijkoop aan 5 gulden per honderd (ergo: 15 gulden), 5
stuiver godshelder.
Getuigen: Anthoon Sweerts, Marie Elisabeth Janssens van Bilzen

24/02/1785

27-29

Registratie vernadering, verleden voor A. Barthels, commissaris tot Bilzen
op 13/02/1785, waarbij
Cilis Geurds, inwoner van Kesselt
vernaderd is geworden door
Gijsbert Muijters, inwoner van Kesselt, als vriend en bloedverwant van
Peter Loijens
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4 grote roeden hof gelegen op de Spauwerstraet te Kesselt met een huis
daarop staande.
Reingenoten: Thomas Muijters met de wederdeling, ter 2der naar
Maastricht Claas Haasen, ter 3der het kapittel van O.-L.-V. van Maastricht,
en voor het hoofd de Spauwerstraet.
Cilis Geurds had het perceel van Peter Loijens gekocht op 31/01/1785 en
gegicht te Veldwezelt op 01/02/1785.
Prijs vernadering: 326 gulden 19 stuiver 3 oord (=315 gulden 5 stuiver+ 2
gulden voor akte en kopie + gerechtskosten 4 gulden 2 oord + intresten
en vacatiën 5 gulden 14 stuiver 1 oord).
Getuigen: Anna Maria van Gutschooven, Arnold Jans van Grote-Spouwen

10/03/1785

29-30

Registratie vernadering, waarbij
Servaes Geurts van Veldwezelt
verklaarde jaren gelegen vernaderd te zijn geweest door
Nicolaes Jeurissen
3 grote en 7 kleine roeden land erfpacht of refterland gelegen op de
kerkwegh te Veldwezelt.
Reingenoten: ter eenre Remijs Geurds, ter 2der Geurd Reners, op het
hoofd naar Briegden Paulus Kerkhofs als win, en naar Veldwezelt het
gemeijne voetpadt.
Het perceel is belast met 1/3 deel van 8,5 vaten tarwe het ene jaar, het
2de jaar zo veel reijaelsgoet (?), het derde jaar niets, ten behoeve van de
heren van het kapittel van O.-L.-V. van Maastricht.
Servaes Geurts had dit perceel gekocht op 01/02/1771 van Servaes
Ghijsen via akte verleden voor notaris S. Withofs.
Servaes Geurts heeft reeds geruime tijd de prijs tot vernadering ter
waarde van 88 gulden uitbetaald gekregen.

10/03/1785

31-32

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Simon Withofs op
24/02/1781 te Eigenbilzen, waarbij
Margaretha Pletsers, weduwe van Hendrik Molders, inwoonster van
Veldwezelt, met toestemming van de schepenen van Veldwezelt en
Kesselt de dato 08/02/1781
verkoopt aan
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Joannes Pletsers, gehuwd met Maria Fransen, inwoners van Veldwezelt
3 grote roeden land erfpacht aan de heren van Sint-Servaas te Maastricht
en enige kleine cijns, gelegen aan d’eijxkens straet te Veldwezelt.
Reingenoten: ter zijde naar Rosmeer Geurd Geurds, ter zijde naar
Veldwezelt Nelis Kerkhofs, naar Eigenbilzen Cobus Geurts, onder naar
Hees Gilis Roux.
Prijs: 75 gulden, lijkoop, een alde plakette als godshelder.
De akte werd verleden ten huize van Thomas van Sichen te Eigenbilzen
tegenover de kerk van Eigenbilzen.
Getuigen: Jan Geraerts en Andreas Winten, beiden van de parochie Gellik.

10/03/1785

33-35

Registratie verkoopakte, verleden voor notaris A. Ruijters op 20/12/1783
te Maastricht, waarbij
Willem Geurts, wonende te Veldwezelt, gehuwd met Maria Pletsers
verkoopt aan
zijn schoonbroer Jan Pletsers, wonende te Veldwezelt, gehuwd met Maria
Fransen
3 grote roeden uit een groter perceel van 13 grote roeden akkerland
gelegen te Veldwezelt.
Het geheel is belast jaarlijks en erfelijk met 6 vaten rogge ten behoeve
van het kapittel van Sint-Servaas te Maastricht.
De 13 roeden zijn verdeeld in 2 percelen, maar raken elkaar met een
hoek, het ene 7 roeden en de andere 6 roeden. In deze transactie gaat
het over het perceel van 6 grote roeden, die hierbij in 2 gesplitst worden.
Reingenoten (van de 6 grote roeden): naar de windmolen Geurd Geurds,
ter andere zijde Nelis Kerkhofs, aan een hoofd Cobus Geurts.
Het perceel komt af van de verkoper zijn schoonouders.
Prijs: 90 gulden met de daarop staande erfpacht, lijkoop, een oude
plaquet als godshelder.
Met deze aankoop bezit Jan Pletsers nu de gehele 13 grote roeden.
Getuigen: Joannes Lambrechts, inwoner en burger van Maastricht,
Joannes Dirix, wonende te Maastricht.
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12/05/1785

36-37

Registratie obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 23/03/1785 te
Maastricht, waarbij
Remigius Stevens, gehuwd met Beatrix Geurts, wonende te Veldwezelt
100 gulden aan 5% rente leent van
Egid. Vandeweijer als pastoor van Veldwezelt en Kesselt
Het geld was afkomstig van de gestichte jaargetijde in de kerk van
Veldwezelt door wijlen Lucia van Welsden, ten laste gestaan van Arnoldus
Pieters.
Borgstellingen:
1) Huis, hof en weide, 4 grote en 5 kleine roeden gelegen te Veldwezelt
aan de kapel.
Reingenoten: op het hoofd naar Gellik de Heerbaen, ter zijde van
Rosmeer de baron Van Stokkem, naar Kesselt dhr. Peuskens.
2) een half bunder land in twee stukken te Veldwezelt gelegen, te weten
5 grote roeden op de Brighderstraet en 5 grote roeden op de Hoefweg.
Reingenoten: naar Veldwezelt mevr. van Hocht.
Het geheel is belast met 100 gulden kapitaal ten behoeve van de heer
Jacquier, ontvanger van het comptoir van Veldwezelt, dewelke met
bovenstaand geleend geld nu kan terugbetaald worden.
Getuigen: E. Nabben, A.C. Ruleaux.

12/05/1785

37-40

Registratie obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 24/04/1785 te
Maastricht, waarbij
Matthijs Nelissen, inwoner van Kesselt, gehuwd met Sibilla Bastiaens
400 gulden aan 5% rente leent van
Egidius Vandeweijer, pastoor te Veldwezelt en Kesselt
Borgstellingen:
1) 6 grote roeden land gelegen in de mettekes Zauw te Kesselt.
Reingenoten: naar Montenaken Renier Hekkelers, naar Kesselt Paulus
Bastiaens, voor een hoofd ter sonnen opgank Lambert Thans, het ander
hoofd de weg die van Kesselt naar Montenaken gaat.
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Het perceel komt af van wijlen Matthijs Engels en zijn echtgenote
Margareta Palmans, hem gelegateerd ten gevolge van mutueel testament
op 18/05/1784 voor notaris J.H. De Bruijn.
2) 4 grote en 13 kleine roeden land gelegen te Vlijtingen in het daelveldje.
Reingenoten: naar Maastricht Lambert Moors, naar Montenaken Jan
Machiels, naar Vlijtingen Lens Kerkhofs, ter andere de weg die van
Maastricht naar Vlijtingen gaat.
3) 2 grote en 13 kleine roeden land te Vlijtingen op den heller gelegen.
Reingenoten: naar Maastricht Lambert Moors, naar Lafelt Pieter
Coenegrachts, naar Vlijtingen dezelfde.
De laatste 2 vermelde percelen komen uit de schoonouderlijke
nalatenschap en hem namens zijn echtgenote toegevallen onder kavel C
bij akte van scheiding en deling voor notaris E. Hechtermans op
31/03/1784 te Bilzen.
4) 8 grote roeden land te Kesselt omtrent den vleijtingen wegh.
Reingenoten: naar Kesselt Jan Loijen, naar Veldwezelt Thomas Muijters,
naar Wolder Herman Paulussen.
Dit perceel werd gekocht van Petrus Nivar en hiervan zal eerstdaags akte
van worden opgesteld.
Getuigen: E. Nabben, M.H. Haerden

30/06/1785

41-43

Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 22/03/1775 te
Maastricht, waarbij
Jan Meers, wonende te Herderen in het huis genaamd aen den
Lindenboom, gehuwd met Maria Raets
300 gulden aan 4% rente leent van
Willem Palmans, wonende te Lafelt, weduwnaar van Maria Marg.
Eekermans
Borgstellingen:
De volgende goederen te Veldwezelt, hem competerende namens zijn
vrouw, blijkens akte voor notaris J.W. Roemers van 21/01/1775
1) helft van 8 grote roeden te Veldwezelt.
2) helft van 27 grote en 10 kleine roeden gelegen aan de papenweg.
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Reingenoten: naar Kesselt de Heilige Geest van Maastricht, naar Hees
dhr. Hellinx.
3) helft van 4 grote roeden gelegen …
Reingenoten: aan een hoofd het Sint-Anthonis Godshuis van Maastricht,
naar Kesselt Jan Swinnen.
4) helft van 4 grote roeden aan de eijxkensstraet.
5) helft van 8 grote en 2/3 kleine roeden op de ghieren.
6) helft van 15 grote roeden gelegen …
Getuigen: Joannes Heuvels, inwoner en burger van Maastricht, Joannes
Hendrik Heubek (?), wonende op de heerlerheijde onder Heerlen.

30/06/1785

44-46

Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 29/06/1779 te
Maastricht, waarbij
Jeuris Steegen, wonende te Kesselt, gehuwd met Aldegondis Hermans
164 gulden aan 5% rente leent van
Willem Palmans, wonende te Lafelt, weduwnaar van Margareta
Ekermans
Het betreft een samensmelting van een eerdere schuld van 100 gulden
verleden voor notaris A. Ruijters op 10/09/1775 met een extra lening van
64 gulden vandaag ontvangen. De aparte vorige obligatie wordt hiermee
teniet gedaan.
Borgstellingen:
1) 6 grote roeden land gelegen in het kesselder veld bij de haagen.
Reingenoten: naar Lafelt Everard Geurts, naar de Steenstraete de
Vleijtinger straet, naar Kesselt Jan Kerkhofs.
2) 1 grote roede uit een groter perceel van 8 grote roeden land, gelegen
te Lafelt in het daalveldje.
Reingenoten: naar Maastricht Cilis Sarissen (?), naar Lafelt Ida Ekermans,
naar de Steenstraet Ghijs Palmans.
Getuigen: Hubert Van den Berg, wonende te Eckelrade onder Gronsveld
en dorpsmeester aldaar, J. Dijrix, wonende te Maastricht.
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30/06/1785

46-50

Registratie verkoopakte verleden voor notaris P. Frederix op 05/11/1763
te Maastricht, waarbij
Catharina Gedix, begijn op het begijnhof te Diest, nu verblijvende te
Maastricht
verkoopt aan
Joannes Peters, gehuwd met Ida Janssen, inwoner van Hees
6 grote roeden akkerland, gelegen te Kesselt op de weg van Hees, reeds
gepacht door de koper Joannes Peters
Reingenoten: ter eenre naar Hees Lieben Palmans met de wederdeling,
ter andere zijde naar Kesselt Laurens Tans.
Prijs: 40 gulden per grote roede, lijkoop, 5 stuiver godshelder of een
totaal van 250 gulden 3 stuiver.
De koper zal de verkoopster ook de lopende pachtperiode vergoeden.
Dit perceel was Anna Catharina Gedix ten dele gevallen na provisionele
akte van scheiding en deling na het overlijden van haar ouders Joris Gedix
en Anna Bastiaens. Ook haar wijlen zwager Hendrik Meers had percelen
geërfd, als zijnde gehuwd met haar enige zus Catharina Gedix. Verder
waren er geen kinderen van het koppel Gedix-Bastiaens.
Hendrik erfde 5 grote roeden bij Wolder omtrent de Padde Poel. Het had
dezelfde waarde als het perceel van Anna Catharina Gedix.
De nog levende zus Catharina Gedix en nu weduwe van Hendrik Meers,
compareerde ook in deze gicht, omdat na het overlijden van haar
echtgenoot de provisionele scheiding en deling nog niet op papier was
gezet. Zij stemde mee in met de verkoop, zodat de koper gerustgesteld
werd dat deze zus of haar kinderen hem niet voor de rechtbank zouden
dagen, vanwege het ontbreken van een formele akte van scheiding en
deling.
Getuigen: eerw. heer Lambertus Corten, priester, en Philip Jacob Frederix.

14/07/1785

50-54

Registratie obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 02/07/1785 te
Maastricht, waarbij
Lambertus Moors, inwoner van Kesselt, gehuwd met Catharina Bastiaens
400 gulden aan 5% rente leent van
Egidius Vandeweijer, pastoor te Veldwezelt en Kesselt
Borgstellingen:
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1) 1/3 deel van 14 grote roeden land gelegen in het daelveldje te
Vlijtingen.
Reingenoten (van het geheel): naar Maastricht het kapittel van SintServaas, ter andere Laurens Kerkhofs, afgemeten in de lengte, tussen Ida
Bastiaens en Matthijs Nelissen, beiden met de wederdeling.
2) 1/3 uit 8 grote roeden land in het Vleetinger veld op de weg van
Vlijtingen naar Maastricht.
Reingenoten (van het geheel): ter zijde naar Lafelt Peter Coenegrachts, en
de voormelde weg aan een hoek daar door lopende, mede in de lengte
afgemeten tussen Ida Bastiaens en Matthijs Nelissen, als zijnde de
eigenaars van de andere 2/3 gedeeltes van het perceel.
De twee percelen kwamen de schuldenaar namens zijn echtgenote toe,
uit de nalatenschap van zijn schoonouders onder kavel B bij akte van
scheiding en deling op 31/03/1784 te Bilzen voor notaris E. Hechtermans.
3) 10 grote roeden land gelegen te Kesselt op de Vleijtinger Baen daar
door lopende.
Reingenoten: naar Kesselt O.-L.-V. kapittel, middag sonne het kapittel van
Sint-Servaas, naar Maastricht Leendert Neeven als win.
Dit perceel had de schuldenaar gekocht van Petrus Nivaar en daarvan
wordt vandaag een akte opgesteld.
Getuigen: E. Nabben, A.C. Ruleaux.

11/08/1785

54-55

Registratie verkoopakte, waarbij
De wettige erfgenamen van wijlen Marie Stevens, gehuwd geweest met
de eveneens overleden Houb Pletsers, te weten:
1) Joris Stevens, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Elisabet Stevens
2) Gilis Compeers, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Joanna Stevens
3) Peter Gielen alias Kessen, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Beatrix
Stevens
4) Jehae Du Lait, inwoner Veldwezelt
5) Jan Pletser, inwoner van Veldwezelt
hebben na publieke verkoop bij opbod de dato 07/08/1785 verkocht aan
de hoogste bieder
Willem Vranken, gehuwd met Joanna Dijrix
14

6 grote roeden land gelegen omtrent de kapel te Veldwezelt.
Reingenoten: ter zijde naar Veldwezelt Nelis Vranken, ter andere zijde
naar Mopertingen Machiel Geurds, op het hoofd naar Gellik die heerbaen,
op het andere hoofd naar Kesselt Matthijs Jans.
Het perceel is enkel belast met 1 denier cijns.
Hoogste bod: 80 gulden per grote roede, 1 stuiver per betaalde gulden
voor lijkoop en 2 stuiver godshelder. Het totaal bedraagt 504 gulden 2
stuiver.

22/08/1785

55-58

Registratie obligatie verleden voor notaris H.J. Vandeweijer op
23/09/1773 te Maastricht, waarbij
Paulus Bastiaens, gehuwd met Anna Haesen, inwoner van de Vroenhof
500 gulden aan 4% rente leent van
Matthias van Uijtrecht, burger en meester-koperslager te Maastricht,
gehuwd met Maria Feijt (?)
Borgstellingen:
1) 18 grote roeden land gelegen op de Dousberg.
Reingenoten: naar Maastricht Everard Kerckhofs met de wederdeling,
naar Kesselt het klooster de Beijart, naar de Dousberg de kapellanen van
Sint-Servaas.
2) 7 grote en 10 kleine roeden akkerland gelegen te Kesselt onder de
Cleijnen Dousberg.
Reingenoten: naar Hees Peter Caenen, naar Veldwezelt Gerard
Theunissen, naar Maastricht Limmen Moors.
De schuldenaar had dit vandaag gekocht van Willem Geurds per akte
vandaag verleden voor notaris H.J. Vandeweijer. Het geleende geld dient
ter betaling van de aankoop.
Getuigen: A. Alberti, burger van Maastricht, Cornelis Schepers, inwoner
van Montenaken.

31/05/1786

58-61

Registratie verkoopakte verleden voor notaris P. Frederix op 06/09/1766
te Maastricht, waarbij
Dijrik Bastiaens, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Agnes Vrancken
verkoopt aan
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Matthijs Jans, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Beatrix Geurds
4 grote roeden land gelegen te Veldwezelt omtrent den heeren wegh
achter het panhuijs.
Reingenoten: naar Rosmeer Sint-Anthonisgodshuis, naar Veldwezelt juffr.
Werie, naar Caberg Peter Geelen als win, naar Kesselt Everard Caenen.
Prijs: 45 gulden per grote roede, lijkoop, 1 stuiver godshelder. Het totaal
bedraagt 189 gulden.
De koopsom werd betaald in 4 carolienen, 2 son (?) pistolen, 8 kronen en
de rest in Luikse kwartjes en schellingen.
Het perceel is enkel belast met een oord cijns in het Prince boek te
Veldwezelt.
Getuigen: Philip Jacob, Christiaen Damiaen Frederix.

24/07/1786

61-65

Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 22/04/1786 te
Maastricht, waarbij
Paulus Bastiaens, inwoner van Wolder, gehuwd met Anna Haesen
1.000 gulden aan 4% rente leent van
H.M. Nijpels, inwoner en burger van Maastricht, als handelende voor zijn
neef, de heer A.H. Haenen, domdeken van de metropolitaanse kerk van
Sint-Rombout en officiaal van het aartsbisdom Mechelen in Brabant
500 gulden van deze lening dient ter terugbetaling van een andere
obligatie ten laste van hem en ten behoeve van Jacobus van Uijtrecht,
inwoner en burger van Maastricht. De andere 500 gulden samen met 600
gulden eigen geld ter terugbetaling van H.M. Nijpels die in eigen naam
1.000 gulden aan hem geleend had op 08/03/1786, zodat hij 28 grote en
6 kleine roeden in 2 percelen kon inkopen,
een perceel 12 grote roeden in de Vroenhof op de Steenstraat boven de
gauwen wegh aen het Cruijs
en het andere 16 grote en 6 kleine roeden uit een groter perceel van 38
grote en 16 kleine roeden te Kesselt aan het Cruijs. Hubert Haesen en
Wouter Hennuijs hebben de overige 22 grote en 10 kleine roeden in bezit.
Enkele dagen geleden werd de verkoopakte voor de 2 percelen verleden
voor notaris A. Ruijters.
Borgstellingen:
1) De vermelde 2 aangekochte percelen
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Reingenoten: naar Tongeren Hubert Haesen, naar Maastricht Hendrik
Hennuijs als win, naar de Dousberg de overige 22 grote en 10 kleine
roeden.
2) 18 grote roeden te Kesselt gelegen aan de Dousberg.
Reingenoten: ter sonnen opgank de weduwe Peter Caenen, zonne middag
de weduwe Everd Kerkhofs, ondergank Lambert Thans.
Getuigen: Hendrik Claesens, schatheffer van Mechelen-aan-de-Maas, J.M.
Boten, inwoner van Maastricht.

28/09/1786

65-67

Registratie verkoopakte verleden voor notaris H.W. Crahaij op
02/07/1785 te Maastricht, waarbij
Petrus Nivar, burger en negotiant te Maastricht, gehuwd met Elisabet
Baudewin
verkoopt aan
Lambertus Moors, inwoner van Kesselt, gehuwd met Catharina Bastiaens
10 grote roeden land gelegen te Kesselt op de Vleijtinger baen daar door
lopende.
Reingenoten: naar Kesselt het kapittel van O.-L.-V., naar de Steenstraete
het kapittel van Sint-Servaas, naar Maastricht Leendert Neeven als win.
Enkel de vruchten van dit jaar zijn nog voor de verkoper.
Prijs: 750 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Godshelder: Leonardus Coenen, Maria Rot-Crans (?)

27/09/1786

67-69

Registratie obligatie, waarbij
Lambert Moors van Kesselt, gehuwd met Catharina Bastiaens
350 gulden aan 4% rente leent van
Matthias Guill. Hechtermans, als momber superintendant van de
Armentafel van Bilzen
Het geld werd in Franse kronen uitbetaald. 339 gulden en 2 stuiver
kwamen vrij door de terugbetaling van een obligatie door oudborgemeester Egid. Van Eelst op 10/06/1786. De overige penningen had
de Bilzerse pastoor bijgepast.
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Borgstelling:
10 grote roeden akkerland gelegen te Kesselt op de Vleijtinger Baen die
daar door loopt.
Reingenoten: naar Kesselt het kapittel van O.-L.-V. te Maastricht, naar de
Steenstraet het kapittel van Sint-Servaas te Maastricht, naar Maastricht
Leonard Neven als win.
De schuldenaar heeft dit perceel gekocht van Petrus Nivar, per akte voor
notaris H.W. Crahaij op 02/07/1786.

23/11/1786

70-71

Registratie verkoopakte verleden voor notaris E. Hechtermans op
16/11/1786 te Bilzen, waarbij
Matthijs Thijssen, inwoner van Kesselt
verkoopt aan
zijn broer Peter Thijssen, inwoner van Kesselt
¼ deel van een huis en aanhang met de moeshof, tezamen met ¼ deel
van de grond erbij, een half bunder, gelegen te Kesselt.
Het geheel is belast met 14,5 vat rogge erfpacht ten behoeve aan de
Predikheren te Maastricht.
Reingenoten: ter eenre mattekes Zauwe of den dorpweg, ter 2der het
kapittel van Sint-Servaas, ter 3der Matthijs Moors of het voetpad.
Prijs: 50 gulden
Getuigen: Lambert Moors, Joannes de Benne.

23/11/1786

72-74

Registratie verkoopakte verleden voor notaris E. Hechtermans op
17/11/1786 te Bilzen, waarbij
Joannes de Benne, wonende te Wolder, als momber van zijn echtgenote
Maria Thijssen en haar zus Cornelia Thijssen, jonge dochter, meerderjarig
verkopen aan
hun broer Peter Thijssen
elkeen hun ¼ deel in huis en hof, gelegen te Kesselt, waarvan de koper
ook ¼ part heeft en gisteren van zijn broer ook zijn ¼ part gekocht heeft
(zie vorige gicht).
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Het geheel is belast met 14,5 vat rogge erfpacht ten behoeve aan de
Predikheren te Maastricht.
Reingenoten: van voor de Montenaker weg, ter 2der het kapittel van SintServaas, ter 3der Matthijs Moors of het voetpad van Vlijtingen naar
Maastricht.
De te betalen erfpacht op komende Sint-Andries is ten laste van de koper.
Prijs: 50 gulden (per ¼ deel)
Getuigen: Maria Margareta Hechtermans, Jan Mortal.

23/11/1786

74-77

Registratie verkoopakte, verleden voor notaris E. Hechtermans op
17/11/1786 te Bilzen, waarbij
Peter Thijssen, bejaarde jongman, inwoner van Kesselt
verkoopt aan
Lambert Moors, inwoner van Kesselt, gehuwd met Catharien Bastiaens
Huis, hof en aanhang gelegen te Kesselt op de Montenaker Straet.
De verkoper had ¼ deel aanvankelijk en heeft ¾ van zijn zussen en broer
gekocht (zie vorige 2 gichten) per akte verleden voor notaris E.
Hechtermans op 16 en 17 november 1786.
Het geheel is belast met 14,5 vat rogge erfpacht ten behoeve aan de
Predikheren te Maastricht.
Prijs: 300 gulden.
200 gulden wordt onmiddellijk betaald.
De overige 100 gulden zijn binnen het jaar te betalen. Zo lang de 100
gulden niet betaald is, kan de verkoper gratis in het huis blijven wonen.
Indien de verkoper binnen 10 jaar trouwt, mag hij de koper vernaderen
voor 300 gulden.
Getuigen: Maria Margareta Hechtermans, Jan Mortal.

01/12/1786

78-82

Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris P. Frederix
op 20/11/1786 te Maastricht, waarbij
Paters augustijnen Augustinus Reniers en Lambertus Silverijser, prior en
procurator en syndicus van het Predikherenklooster te Maastricht, met
autorisatie van de gehele kloostergemeenschap
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verkopen aan
Everard Geurds en zijn echtgenote Maria Reijnders, wonende te Kesselt
2 percelen, te weten:
1) 19,5 grote roeden te Veldwezelt in den drinckeling op den Panis wegh.
Reingenoten: voorhoofd naar de Dousberg de voormelde weg, naar
Wolder Jeuris Marres, naar Maastricht de Predikheren, naar Kesselt de
Domeinen.
2) 9 grote roeden gelegen te Kesselt in de mettekens Zauwe.
Reingenoten: ter zijde naar Kesselt de heren van Sint-Servaas, naar
Montenaken de verkopers, voorhoofd naar Maastricht de weg leidende
naar Montenaken.
Het geheel bedraagt 1 bunder 8,5 grote roeden.
Prijs: 1.450 gulden, zonder lijkoop, 3 stuiver godshelder.
550 gulden werden ineens betaald. De overige 900 gulden werden als een
obligatie aan 4% rente uitgezet.
Borgstellingen:
1) de 2 gekochte percelen
2) 30 grote roeden land gelegen aan den Striekelswegh in het kesselder
veld.
Reingenoten: naar de Jeker de Striekelsweg, naar Tongeren de heer
landcommandeur, naar Maastricht Rener Scheepers, naar Kesselt
Nicolaes Haesen.
Getuigen: Christ. Dam. Frederix, Willem Dodemont.

19/01/1787

82-85

Registratie verkoopakte na publieke verkoop op verzoek van Willem
Geurds namens zijn vader Michael Geurds, verleden voor notaris J.F.
Habets op 03/07/1783 te Maastricht, waarbij
P. Vander Vreeken, keizerlijke postmeester te Maastricht, gehuwd met
Maria Dorothea Vanden Biessen
2.278 gulden ontvangt van
Michael Geurds, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Maria Geurts
voor de volgende verkochte goederen
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198 gulden diende ter betaling van een aankoop van een stuk land, 4
grote roeden, gelegen achter de heggen tussen Veldwezelt en Kesselt.
Reingenoten: ter zijde naar Veldwezelt Bartholomaeus Zals, ter zijde naar
Kesselt Nol Peters, op het hoofd naar Rosmeer het kapittel van SintServaas, op het andere hoofd de religieuzen van de Nieuwen hof.
Het perceel was op 12/06/1783 openbaar bij opbod verkocht ten huize
van ontvanger Jacquier. Het hoogste bod was 49 gulden 10 stuiver per
grote roede, 1 stuiver per betaalde gulden schrijfgeld.
840 gulden diende ter betaling van een aankoop van 16 grote roeden land
te Veldwezelt met het voorhoofd op de hoeverweegh.
Reingenoten: ter zijde naar Hees het Houver Wegje, ter andere zijde naar
de Dousberg de weduwe Paulus Ceulen, op het hoofd naar Veldwezelt
Cilis Geurds, op het ander hoofd het gasthuis van Sint-Servaas.
Dit perceel was tevens per publiek opbod verkocht en aan de koper M.
Geurds verbleven met een bod van 53 gulden per grote roede en
schrijfgeld.
1.200 gulden diende ter betaling van de aankoop van 22 grote roeden
land gelegen te Veldwezelt op de Papenwegh.
Reingenoten: ter zijde naar Veldwezelt de heer baron Van Stockem, naar
de Dousberg de cellebroeders, op het hoofd naar Hees het
Moolenweegje, op het ander hoofd naar de Paapenwegh het SintCatharinagasthuis, de Paapewegh loopt daardoor met een hoekje.
Dit perceel was per publiek opbod verkocht voor notaris J.F. Habets.
Hoogste bod was 56 gulden per grote roede en schrijfgeld.
Getuigen: eerw. heer Philippus Walrij, rooms priester te Maastricht, M.R.
Lijsens, burger en inwoner van Maastricht.

15/03/1787

86-88

Registratie obligatie verleden voor notaris H.W Crahaij op 15/07/1785 te
Maastricht, waarbij
Joris Gielen, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Beatrix Kerkhofs
verklaarde dat zijn wijlen schoonvader Paulus Kerkhofs op 24/06/1756
200 gulden aan 5% rente geleend had van
wijlen Francois Jacquet, gehuwd met Cornelia Pluckers
Deze obligatie was destijds ook gegicht voor de Veldwezeltse
schepenbank.
Vandaag leenden Joris Gielen en echtgenote van de weduwe Jacquet
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500 gulden aan 4% rente, waarvan slechts 300 gulden uitbetaald werd.
Borgstelling:
16,5 grote roeden land gelegen op de zogenaamde Cromme 15 roeden
onder Veldwezelt.
Reingenoten: naar de Maastrichter Baan Cilis Geurds, op het hoofd naar
Caberg de heer baron De Stockem, naar Veldwezelt Cornelis Kerckhofs.
De eerdere 200 geleende gulden zitten nu vervat in de huidige obligatie
van 500 gulden, vandaar dat ze nu slechts 300 gulden ontvangen van de
geldschietster.
Getuigen: E. Nabben, M.S. Claessen

26/04/1787

88-89

Registratie verkoopakte, waarbij
Joris Haesen van Kesselt, gehuwd met Anna Gielen en zijn broer Paulus
Haesen, inwoner van Hees en gehuwd met Marie Nelissen
verkopen aan
Cornelis Kerkhofs, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Maria Joanna
Frenaij
5 grote roeden refterland, tiendevrij, belast met 4 vaten turf het ene jaar,
het 2de jaar met 2 vaten gerst en 2 vaten haver en het 3de jaar vrij en
onbelast, ten behoeve van het kapittel van O.-L.-V. te Maastricht.
Het perceel is gelegen te Veldwezelt achter de vaert van Cornelis
Kerckhofs voormeld.
Reingenoten: ter sonnen opganck de baron De Stockem, ter sonnen
onderganck Nicolaes Swennen als win.
De koper had dit bij publiek opbod op 19/04/1787 ten huize van
medeschepen Jacquet op het comptoir van Veldwezelt als hoogste bieder
verkregen met een bod van 76 gulden per grote roede, halve lijkoop na
landskoop, 2 oord per gulden conditiegeld. De totale prijs bedroeg 399
gulden 5 stuiver.

09/05/1787

89-91

Registratie akkoord, waarbij
Cornelia Palmarts, in 2de huwelijk met Hendrik Moors, wonende te
Maastricht
een akkoord maakt met
22

Wouter Hennuijs, voor zichzelf als voor zijn broers en zussen als
erfgenamen van hun wijlen vader Hendrik Hennuijs van Kesselt.
Het akkoord ging over de claim die de eerste comparante had ten aanzien
van de 2de partij betreffende het gebruik van landerijen en goederen van
de eerste comparante eertijds gepacht door Hendrik Hennuijs volgens
pachtcontract gegicht te Veldwezelt op 07/07/1759.
Cornelia Palmarts heeft intussen 151 gulden ontvangen van de andere
partij en heeft geen claims meer ten opzichte van hen.

09/05/1787

91

Registratie verheffing door Wouter Hennuijs van Kesselt, na de dood van
zijn ouders, van
zijn huis en hof te Kesselt, drie en een half grote roeden.
Reingenoten: naar Maastricht Thijs Bruggen, naar Vlijtingen Lieben
Palmans, ter 3der de Papenweg.

24/09/1787

91-92

Registratie obligatie verleden voor notaris Simon Withofs op 22/03/1786
te Eigenbilzen, waarbij
Joannes Swennen, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Eva Caenen
100 gulden aan 5% rente leent van
Cornelia Pluckers, weduwe Jacquet, wonende op het comptoir te
Veldwezelt
Borgstelling:
4 grote roeden land gelegen te Veldwezelt.
Reingenoten: naar Maastricht de ontvanger van Veldwezelt, op het hoofd
naar Kesselt de weduwe Peter Caenen, ter zijde naar Hees de baron De
Stockem.
Getuigen: Machiel Gielen van Veldwezelt, Elisabeth Biesmans van
Munsterbilzen

27/11/1787

92-95

Registratie obligatie , waarbij
Cornelius Guillielmus Jacquet, schepen van Veldwezelt, ontvanger van de
Staten van Loon en Luik op het comptoir van Veldwezelt, gehuwd met
Elisabeth Hustinx
1.000 gulden aan 3,5% rente leent van
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Joannes Franc. Joostens, secretaris van Veldwezelt voor en in naam van
zijn schoonzus Maria Ida Maurissen, begijntje op het Groot Begijnhof van
Tongeren
Het geld dient in Franse kronen terugbetaald worden in 2 schijven van
500 gulden. Elke Franse kroon is 4 gulden 17 stuiver 2 oord waard.
Borgstellingen:
1) 9 grote roeden land gelegen op de Geeren Wegh.
Reingenoten: naar Rosmeer de Cellebroeders van Maastricht, naar Gellik
het volgende stuk, op het hoofd naar Veldwezelt de heren van SintServaas.
2) 8 grote roeden land aldaar gelegen.
Reingenoten: naar Maastricht de Cellebroeders van Maastricht, naar
Rosmeer het voormelde stuk, naar Gellik juffr. A Cruce.
3) een bunder land gelegen omtrent Peter Caenen Bempden.
Reingenoten: ter sonnen opganck het Domkapittel van Luik, ter sonnen
onderganck Peter Caenen, naar de Dousberg het Domkapittel van Luik.

27/12/1787

95

Registratie goedkeuring vorige gicht door Elisabeth Hustinx, echtgenote
van Cornelis Guillielmus Jacquet.

13/03/1788

95-98

Registratie borgstellingen ten behoeve van de in hechtenis genomen
Peter Caenen, inwoner van Veldwezelt, om hem vrij te laten in
afwachting van de uitkomst van het proces.
Borgstellers zijn Cornelis Kerckhofs, inwoner van Veldwezelt, en Joannes
Stevens, koster van Veldwezelt.
Borgstellingen Cornelis Kerckhofs:
1) 6 grote roeden land gelegen te Veldwezelt op de hooven.
Reingenoten: ter eenre naar Hees Nelis Vrancken, ter 2der naar
Maastricht Peter Daenen van Kesselt, ter derder op het hoofd naar
Veldwezelt Willem Heckelaers van Hees, ter 4der naar Kesselt Matthijs
Nelissen.
Hij had de grond gekocht van Willem Loijens van Vlijtingen, geregistreerd
voor de Veldwezeltse schepenbank op 11/12/1772.
2) 7 grote en 15 kleine roeden land aan de dousbergh te Veldwezelt.
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Reingenoten: naar de Dousberg de Kruisbroeders van Maastricht, naar
Veldwezelt Servaes Hellinx, naar de heerbaen de erfgenamen Vrancken,
naar Kesselt de genoemde Hellinx.
Dit perceel had hij gekocht van de Grote Heilige Geest van Maastricht, per
akte verleden voor notaris Vandenweijer op 12/06/1756 en gegicht in de
O.-L-V.-bank op 22/06/1771 te Veldwezelt.
3) 4 roeden land aan de Eijxkens Straet te Veldwezelt.
Reingenoten: naar Veldwezelt Peter Boovens, naar Rosmeer Jan Pletsers,
naar de windmolen de weduwe Hend. Mulders.
Het perceel is belast met jaarlijks 2 vaten rogge ten behoeve van het
Kapittel van Sint-Servaas.
4) 3 roeden land in de Marijn onder Veldwezelt.
Reingenoten: naar Hees Nelis Vranken als win, naar Rosmeer Mees
Stevens, naar de kapel Peter Bovens als win.
De laatste 2 percelen werden gekocht van Thomas Stas en Peter
Emmerichs op 13/12/1778 per akte voor notaris Ruijters en gegicht te
Veldwezelt op 16/12/1778.
Borgstelling Jan Stevens:
17 grote roeden land te Veldwezelt op de Rostraet.
Reingenoten: naar Maastricht de heer Montagne, naar Briegden Joris
Caenen als win, naar Smeermaas de vermelde straat.
Dit perceel werd gekocht van de Grote Heilige Geest van Maastricht op
28/06/1756.
Alle proceskosten, kosten tot decharge en bewijs van onnozelheid (van
Peter Caenen) kunnen op beide borgstellers verhaald worden door
drossaard Magnée.

13/03/1788

98-102

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Ruijters op 08/01/1788
te Maastricht, waarbij
1) Baltus Geelen, wonende te Veldwezelt, gehuwd met Catharina Jorissen
2) Baltus Moors, wonende te Veldwezelt, gehuwd met Helena Reinders
3) Glaudius Moors, wonende te Lanaken, gehuwd met Anna Simons
4) Peter Moors, wonende te Lanaken, gehuwd met Maria Hoelbeek
5) Maria Moors, meerderjarige dochter, wonende te Veldwezelt
verkopen (elk hun deel) aan
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Alexander Saals, in 1ste huwelijk geweest met Maria Geelen zonder
kinderen en destijds gekocht met haar, nu in 2de huwelijk met Maria
Bastiaens
Betreft een perceel van 8 grote roeden met huis en hof erop te
Veldwezelt aan de zogenaamde Steenen Muer (Loons territoir). De familie
van Maria Geelen wordt voor de helft van de eigendom (4 grote roeden),
die naar familie teruggegaan was, uitgekocht zodat Alexander Saals
opnieuw de volledige eigendom bezit.
Reingenoten: ter eenre naar Kluts winhof de omloop van het dorp
Veldwezelt, ter andere zijde Thijs Bringmans.
Comparant 1, Baltus Geelen trad op als cessionaris van wijlen zijn vader
Peter Gielen, per akte voor notaris A. Ruijters op 31/03/1784 voor 2 grote
roeden uit 8 grote roeden en als cessionaris van Wijnand Moors, per akte
voor notaris Simon Withofs op 11/11/1786 voor 8 kleine roeden uit
hetzelfde perceel.
Baltus, Glaudius, Petrus en Maria Moors (nrs. 2 tot 5), broers en zus zijn
mede competerende, elkeen voor 8 kleine roeden.
De helft was na de dood van Maria Geelen naar haar wijlen broer Peter
Geelen en zus Helena Geelen gegaan, respectievelijk de vader en de
moeder van de verkopende partijen vandaag.
Prijs: 320 gulden, lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Getuigen: Hend. Alberts, koopman en J. Dirix, wonende te Maastricht

01/04/1788

102-104

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J. Ad. Janssens op
01/04/1788 te Bilzen, waarbij
Paulus Bastiaens van Wolder, gehuwd met Anna Haesen
verkoopt aan
Peter Coenegrachts, gehuwd met Margareta Tants, van Lafelt
6 grote roeden land gelegen in de matekens sauwe te Kesselt.
Reingenoten: ter sonnen onderganck het weeghsken genaamd
Strickelsweeghsken, ter sonnen opgank Lambert Tants als win, naar de
kant van de Steenstraet Matthijs Nelissen.
Prijs: 106 gulden per grote roede of een totaal van 636 gulden.
Afgesproken wordt dat de verkoper voor deze zomer nog het land mag
bezaaien met haver en van de vruchten mag genieten.
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Getuigen: Maria Sibilla Janssens en Maria Elisabet Janssens, beiden van
Bilzen.

10/04/1788

104-108

Registratie erfmangeling verleden voor notaris A. Ruijters op 02/04/1788
te Maastricht, waarbij
In eerste instantie Petrus Nivar, burger en negotiant te Maastricht,
gehuwd met Maria Elisabeth Bauduin, voor zichzelf als voor Matthijs
Ghijsen, wonende te Kesselt, gehuwd met Elisabeth Dirix
verkopen aan
Paulus Bastiaens, wonende op de Steenstraet in het graafschap van de
Vroenhof, gehuwd met Anna Haesen
26 grote roeden land gelegen in de Vroenhof op de hermesbergh en
uitschietende op de Tongerse Steenstraete.
Reingenoten: ter zonnen opgang Joanna Bastiaens, ondergang Cilis
Cilissen, aan een hoofd de vermelde straat, naar het andere hoofd naar
Wolder de religieuzen van de Beijard.
Prijs: 2.756 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Erfmangeling:
Ghijsen kwam echter terug op zijn deel van 7 grote roeden aan Paulus
Bastiaens.
Hij wenst een ander perceel met Paulus Bastiaens te ruilen van gelijke
waarde, zodat Ghijsens zijn stuk van 7 grote roeden behouden kon.
Paulus Bastiaens gaf Ghijsens dan in ruil
7 grote roeden gelegen te Kesselt in de mettekens zauwe, afkomende van
zijn vader, ook Paulus Bastiaens geheten.
Reingenoten: ter sonnen opgank Thomas Muijters, naar Montenaken de
heer landcommandeur, ondergang Jan Theunissen.
Ghijsens betaalde 42 gulden extra ter compensatie.
Getuigen: Antoinetta Nivar, Carolus Theunissen, beiden burgers van
Maastricht.

12/04/1788

109-112

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.F. Habets op 05/03/1788
te Maastricht, waarbij

27

Reinier Peters, soldaat onder het regiment van generaal Dundas in
garnizoen te Zwolle en nu in verlof in Maastricht, gehuwd met Maria
Hinnebroer
verkoopt aan
eerwaarde Marcellus Jorissen, kanunnik van O.-L.-V. te Maastricht,
namens zijn zus Maria Jorissen, weduwe van Paulus Ceulen
24 grote roeden akkerland gelegen omtrent de Dousbergh onder Kesselt.
Reingenoten: ter sonnen opgank Nicolaas Haesen, naar de Dousbergh het
kapittel van O.-L.-V., voorhoofd naar Maastricht de meulenwegh.
Het perceel was de verkoper toegevallen als hoogste bieder bij de
openbare verkoop ten huize van Laurens Kerckhofs te Vlijtingen op
03/01/1788, verkoop in gang gesteld door Christiaen Damiaan Frederix
als executeur-testamentair van de nagelaten goederen van de onlangs in
Maastricht overleden Anna Catharina Peters, gewezen weduwe van
Wijnand Wijnants, in haar leven burger van Maastricht, en als
aangestelde curator van de afwezige Joannes Peters, bij autorisatie van
het Luiks Hooggerecht te Maastricht de dato 21/11/1787. Reinier Peters
had het perceel gekocht voor 1.482 gulden, en schrijfgeld, per akte
verleden voor notaris P. Frederix op 26/02/1788.
Nu wordt het perceel verkocht voor 1.584 gulden, zonder lijkoop, 5
stuiver godshelder.
Het perceel is enkel belast met een kleine cijns.
Getuigen: Christ. Damiaan Frederix en Philippus Hamal, knecht van de
heer Engels te Maastricht.

14/04/1788

112-114

Registratie verkoopakte verleden voor notaris S. Clercx op 01/04/1788 te
Alden Biessen, waarbij
Paulus Bastiaens, inwoner van Wolder, gehuwd met Anna Haesen
verkoopt aan
Dirick Rondas van Kesselt, gehuwd met Maria Thewissen
8 grote roeden land gelegen te Kesselt aan mettekens zauwe.
Reingenoten: naar de sonnen opganck Nicolaas Haesen, op het hoofd de
Rikelsweg, naar de kant van Montenaken naar de sonnen onderganck
Lambert Tans, ter 4der Joris Haesen.
Prijs: 105 gulden per grote roede of totaal van 840 gulden.
Getuigen: Andreas Clercx, procureur, en meester Joannes Doll.
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29/05/1788

114-117

Registratie taxatie verleden voor notaris J.A. Groutars in opdracht van de
Luikse officiaal in het kader van de rechtszaak tussen Lambertus Moors
(aanlegger) tegen Paulus Thijssen (gedaagde).3

18/06/1788

118-121

Registratie obligatie verleden voor notaris Joannes Laur. Vermin op
19/10/1783 te Maastricht, waarbij
Henricus Compeers, burger en meester-bakker te Maastricht, gehuwd
met Sibilla Bergmans (Berghems)
300 gulden aan 3% rente leent van
B. Huijdsen en H. Schillings, medeburgers van Maastricht, als regerende
meesters van de beurs van de schoenmakersgezellen te Maastricht
Borgstelling:
1/3 gedeelte van 38 grote roeden land gelegen omtrent de haasendans
op het Luiks territoir, thans in pacht bij Laurens Nelissen. Zijn vader
Jacobus Compeers doet afstand van zijn vruchtgebruik.
Getuigen: Simon Joannes Caff, Anthonius Stijns.
Volgt het consent van de vader Laurens Compeers, die op 18/10/1783
voor dezelfde notaris toestemming geeft en afstand doet van zijn
vruchtgebruik op het gehypothekeerde deel.

13/12/1788

121-125

Registratie extract Luiks Hooggerecht Maastricht van 29/12/1766 met
ingebedde obligatie na aankoop bij publiek opbod, verleden voor notaris
H. Hupkens op 24/12/1766 te Maastricht, waarbij
Maria Helena Ubags, burger en inwoonster van Maastricht, weduwe van
Henrij Delens
per publiek opbod gekocht als hoogste biedster op 10/10/1766 voor
1.820 gulden (voor het Brabants Hooggerecht)
een huis genaamd het wit Cruijs, gelegen te Maastricht op de keesmert.
Reingenoten: ter eenre de koopster, ter andere zijde het huis genaamd
het hamerken.
De koopster had het geld voor de aankoop, tezamen met geld voor
reparaties, geleend van

3

De akte is volledig in het Latijn.
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Joannes Breuls, gehuwd met Maria Catharina Gerardi, burger en
rentenier te Wijk,
voor een totaal van 2.200 gulden aan 4% rente.
Borgstellingen:
1) Het gekochte huis
2) schoonzoon Balthazar Peinder, gehuwd met Maria Deelens staat mee
borg, nadat de schoonmoeder voor zijn echtgenotes kindsgedeelte
afgezien heeft van haar vruchtgebruik, bestaande uit 1/3 van het
woonhuis van de moeder, gelegen naast het gekochte huis.
Getuigen: Olivier Tixon, burger van Maastricht en Petrus Coppenheur,
inwoner van Maastricht

13/12/1788

126-130

Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 04/12/1788 te
Maastricht en eerder al gegicht voor het Luikse Hooggerecht te
Maastricht op 06/12/1788, waarbij
Helena Ubags, inwoonster en burger van Maastricht, weduwe van
Hendrik Delens
400 gulden aan 5% rente leent van
Joannes Petrus Jacobi, burger en meester-hoefsmid te Maastricht, als
momber van de minderjarige kinderen van Beatrix Jacobs, weduwe
Anthonius Feijt
Het betreft een herbelegging. Het geld werd eerder met rente uitgeleend
aan Maria Anna Solders die de obligatie ten hare laste terugbetaald had
op 16/11/1788.
Borgstellingen:
1) huis te Maastricht op de keesmarkt genaamd het Wit Cruijs, dat ze als
weduwe heeft aangekocht en intussen aangehecht heeft aan haar eigen
huis daarlangs, genaamd de Roos.
Reingenoten van beide huizen: ter eenre de erfgenamen Gerritse, ter
andere zijde juffrouw Vissers.
2) Nicolaes en Petrus Delens, zonen van Helena Ubags staan mee borg
voor haar obligatie. Nicolaes Delen is gehuwd met Isabella Bours en
Petrus Delens is meerderjarige jonkman (=ongehuwd dus), beide zonen
burgers van Maastricht.
De zonen verpanden beiden elkeen 1/3 gedeelte in de navolgende
percelen, hen in naakte eigendom toegevallen na de dood van hun vader
(de moeder heeft het vruchtgebruik en 1/3 in volledig eigendom):
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a) 2/3 deel in het huis de Roos gelegen te Maastricht op de kaesmerckt.
b) 2/3 deel van 11 grote roeden land gelegen te Kesselt op de Flicker.
Reingenoten: naar Hees de erfgenamen van de heer van den biessen,
naar Veldwezelt de pastoor van Veldwezelt, naar Wolder het klooster der
Bonnefanten van Maastricht.
Getuigen: eerw. heer Philip Walrij, rooms priester te Maastricht, J.P.D.
Paulissen, burger van Maastricht

28/05/1789

130-134

Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris P. Frederix
op 25/02/1789 te Maastricht, waarbij
Paulus Bastiaens, wonende te Wolder, gehuwd met Anna Haesen
verkoopt aan
Hubertus Haesen, wonende in den haesendans onder de Vroenhof,
gehuwd met Maria Anna Swinnen
18 grote roeden land gelegen aan de Dousberg onder Kesselt
Reingenoten: ter sonnen opganck de weduwe Kerkhofs, ter middag sonne
de weduwe Caenen, ter ondergangh Jeuris Haesen
Prijs: 76 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder. De
totale koopsom bedraagt 1.368 gulden.
700 gulden worden ineens betaald. De overige 668 gulden worden als
obligatie aan 4,5% rente uitgezet.
Borgstelling:
Het gekochte perceel
Getuigen: P. Frederix, priester, Christ. Dam. Frederix.

30/07/1789

134-137

Registratie akkoord, waarbij
Servaes Geijsen, gerechtsdienaar van de schepenbank van Veldwezelt en
Kesselt, in 2de huwelijk met Maria Fransen
een akkoord met zijn kinderen treft omtrent het primogenituur of
voorrecht van de oudste zoon in het Loonse landrecht waarbij de oudste
zoon het huis en hof erft.
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Servaes heeft schrik dat na zijn dood anders conflicten tussen zijn
kinderen zullen ontstaan.
Verschijnen de kinderen uit zijn eerste huwelijk : Dijrick, Peter, Servaes,
Maria en Agnes Geijsen.
Dijrick Geijsen is de oudste zoon en zal het huis, hof en aanhang erven,
gelegen te Veldwezelt, 4 grote roeden groot.
Reingenoten: naar den sonnen opganck Joanna Gielen, weduwe Peter
Peters, naar de sonnen onderganck Vaes Bastiaens, naar de Heerbaen
Paulus Coddaer, belast met een kapoen ten behoeve van de heer Stiels te
Bilzen (op de hele bunder), en met 22 stuiver t.a.v. een rente van 10
gulden aan het Kapittel van O.-L.-V. te Maastricht en 24 denieren in de
(laathof van de) Eedelen Bampt jaarlijks, betaald door Gilis Roux de jonge.
Voorwaarde is dat Dijrick Geijsen een jaar na de dood van zijn vader zijn
broers en zussen elk 25 gulden uitbetaalt.
Zowel Dijrick Geijsen als zijn broers en zussen accepteren het akkoord.
De stiefmoeder Maria Fransen bedingt van haar stiefzoon Dijrick Geijsen
dat zijzelf en eventuele kinderen van haar op het huis en hof mogen
blijven wonen nadat haar echtgenoot gestorven zal zijn. Zij staat daarbij
alle meubelen en spullen af die na de dood van Servaes zich aldaar
bevinden en zij zal, zolang ze kan, wassen, stoppen en naaien. Mocht ze
ruzie krijgen met Dijrick of met diens vrouw, kan ze haar meubelen en
roerende goederen terugeisen of heeft ze de optie 100 gulden te claimen.
Dijrick gaat akkoord.

13/08/1789

137-139

Registratie verkoopakte, waarbij
Cornelius Jaquet, medeschepen, gehuwd met Elisabetha Hustinx
verkoopt aan
Egidius Haesen van Veldwezelt, gehuwd met Elisabet Caenen
8 grote roeden land gelegen onder deze jurisdictie op de gheerenwegh.
Reingenoten: naar Maastricht de Cellebroeders van Maastricht, naar
Rosmeer de verkoper, naar de Comfelderstraet Jan Steevens, naar Gellik
juffr. A Cruce.
Prijs: 288 gulden, een alde plaquet godshelder, zonder lijkoop.
De prijs wordt ingekort met 72 gulden 10 stuiver, die de verkoper aan de
koper namens zijn schoonmoeder nog moest uitbetalen.
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13/08/1789

139-141

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Ruijters op 17/05/1789
te Maastricht, waarbij
Maria Loijens, inwoonster van Zichen, weduwe van Paulus Theunissen, en
haar 3 schoonzonen Joannes van Roij, gehuwd met Anna Theunissen,
Matthias Augustijn, gehuwd met Maria Sibilla Theunissen en Libertus
Neeven, gehuwd met Catharina Theunissen en de moeder en
schoonzonen partij vormende voor hun afwezige zoon en zwager, Petrus
Theunissen, meerderjarige jongman
[de moeder voor het vruchtgebruik en de kinderen en schoonkinderen
voor de naakte eigendom]
verkopen aan
Libertus Hennuse, meerderjarige jongman
4,5 grote roeden akkerland gelegen in het kesselder veld aan het
heeserweegje tegen de limieten tussen Kesselt en Hees, split van 27 grote
roeden.
Reingenoten: ter sonnen opgank Cornelia Loijen, ondergang het vermeld
wegje, naar de kempen Houbert Bosjan.
Het perceel komt af van de kinderen hun wijlen ouders en groot
schoonouders respectievelijk (de grootouders van de kinderen dus).
Prijs: 297 gulden, lijkoop na landskoop, 1 oord godshelder.
Het perceel is bezwaard met refterlast en een kapitaal van 183 gulden ten
behoeve van notaris P. Frederix en 100 gulden ten behoeve van de
erfgenamen van secretaris Claudius de Fontaine. Die kapitalen zullen de
verkopers vandaag of morgen terugbetalen aan de schuldeisers.
Getuigen: P.J. Voormanck, en Anthonius Dijricks, wonende te
Daaluikhoven.

30/09/1789

142-144

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Ruijters op 22/07/1789
te Maastricht, waarbij
Wijnand Boudewijns, wonende te Smeermaas, gehuwd met Anna Helena
Noustocks
verkoopt aan
Cornelius Geurds, wonende in de Vroenhof, gehuwd met Catharina
Heekmans
6 grote roeden land gelegen te Veldwezelt of omtrent het zogenaamd
eijlandje.
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Reingenoten: aan het hoofd naar de Dousbergh de kleenen Weesender
wegh, aan het hoofd naar Caberg de religieuzen predikers van Maastricht,
en aan 2 zijden Cornelius Geurts.
Het perceel komt af van de verkoper wijlen ouders Matthijs Bouduwins
en Agnes Canen.
Prijs: 84 gulden per grote rode, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder
Getuigen: Joannes Wilhelmus Jongen, J. Dirix, beiden wonende te
Maastricht.

07/12/1789

144-146

Registratie emancipatie en obligatie, waarbij
Maria Geurts, weduwe van Machiel Geurts van Veldwezelt, geassisteerd
met haar zoon Willem Geurts, 20 jaar oud, ook sprekende voor zijn
afwezige zusters
dewelke laatste verklaart aan zijn minderjarigheid te verzaken en waarbij
de moeder 1.000 gulden aan 4% rente leent van
Lambertus Jans, inwoner en burger van Maastricht, gehuwd met Eva
Thans
Het geld dient samen met eigen geld om een openstaande obligatie van
1.800 gulden, die Maria Geurts en haar wijlen man op 26/06/1783
aangegaan waren ten behoeve van Maria Barbara de Matthijs te Bilzen,
vandaag terug te betalen.
Borgstelling:
1) 17 grote roeden land gelegen op de molenwegh.
Reingenoten: naar de herbaen en naar Maastricht de heren van SintAnthonis.
2) 5 grote roeden land op de kerkenberg.
Reingenoten: naar Maastricht Paulus Jorissen als win, naar Comfeld Arnol
Geurts als win.
3) 10 grote roeden land aan de groote zauwe.
Reingenoten: naar de ondersten weg de landcommanderij, ter 2der en ter
3der de heren van Sint-Anthonis.
4) 12 grote roeden land achter Vaes Jans.
Reingenoten: naar Maastricht Gasthuis van Sint-Servaas, ter 2der Vaes
Jans, ter 3der Lenaerd Caenen.
34

5) 22 roeden land op het moolenweegje.
Reingenoten: ter eenre het vermelde wegje, ter 2der den paepenwegh,
ter derder baron de Stokhem.
[NOTA in de marge bijgeschreven: Op 06/07/1794 is de helft van deze
obligatie terugbetaald, zie folio 318 van dit register]

04/02/1790

146-147

Registratie betaling ten gevolge van testament verleden voor wijlen
pastoor J.G. Fransen op 06/08/1788 te Veldwezelt waarbij,
Matthijs Souvache in zijn testament had gezet na zijn dood een som van
150 gulden uit te betalen ten behoeve van de pastorij van Veldwezelt om
in een obligatie te worden geconverteerd zodat de pastoor een
onderpastoor of kapellaan kon betalen om de jeugd onderwijs te
verschaffen, of het bij gebrek aan de Armen van Veldwezelt jaarlijks uit te
keren.
Erfgenaam Servaes Geurts, gehuwd met Barbara Loijens, inwoner van
Veldwezelt
betaalt dit bedrag nu uit aan
de pastoor van Veldwezelt, de eerwaarde heer Franssen. De pastoor zal
dit bedrag zo snel mogelijk uitlenen om zodoende een jaarlijkse rente te
kunnen ontvangen.

18/02/1790

147-148

Registratie verkoop obligatie, waarbij
Joannes Franc. Joostens van Bilzen, secretaris en schepen van Veldwezelt
verkoopt aan
Joannes Godefridus Fransen, als pastoor van Veldwezelt
een rente van 6 gulden 15 stuiver jaarlijks ten laste van en de panden van
Jan Bruijnen en zijn echtgenote Anna Machiels van Veldwezelt op een
kapitaal van 150 gulden.
De obligatie was destijds gegicht op 17/01/1782.
Prijs: 150 gulden
Het geld voor deze aankoop komt uit de nalatenschap van Mattijs
Souvache (zie vorige gicht) bij testamentaire dispositie van 06/08/1788.
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10/06/1790

148-151

Registratie obligatie verleden voor notaris op 22/04/1790 te Maastricht,
waarbij
Math. Nelissen, wonende te Kesselt, gehuwd met Sibilla Bastiaens
400 gulden aan 4% rente leent van de
Religieuzen en conventialen van het klooster van Sint-Annadal van
Maastricht, gekend als Calvariënberg, vertegenwoordigd door de moeder
en de overste, en zuster Maria Helena Nelissen, ondermoeder en vicares
Maria Genoveva Voncken, en de discrete zusters Maria Isabella Reijnders,
de procuratores Maria Josephina Vanderhorst en Maria Dorothea
Montfort
Borgstellingen:
1) zijn woonhuis met schuren, stallingen, moeshof, weide en verdere
toebehoren, anderhalf bunder, gelegen te Kesselt op de Spauwerstraet
tussen erven van Nicolaes Haesen en Matthijs Gijsen.
2) 8 grote roeden land gelegen onder Kesselt omtrent de Vlijtinger wegh
tussen erven van Jan Loiijen, Thomas Kruijters en Herman Paulissen.
Dit perceel werd van Petrus Nivar gekocht op 29/04/1785 via akte
verleden voor notaris H.W. Crahaij.
3) 6 grote roeden land aldaar in de mettekens zauwe gelegen tussen
erven van Renier Heckelers, Paulus Bastiaens en Lambert Thans.
Getuigen: Adrianus en Stephanus L’Honneur, vader en zoon, wonende te
Maastricht.

11/11/1790

151-152

Registratie verkoopakte verleden voor notaris H.W. Crahaij op
02/11/1790 te Maastricht, waarbij
Paulus Bastiaens, inwoner van Wolder, gehuwd met Anna Haesen
verkoopt aan
Elisabeth Dassen, weduwe van Joannes Wevels, inwoonster en burger
van Maastricht
16 grote en 6 kleine roeden akkerland onder Kesselt aan het kruijs
gelegen en bezaaid met rogge.
Reingenoten: naar Tongeren en naar Veldwezelt Hubert Haesen, ter
zonnen opgank het klooster van Calvariënberg, zonne middagh de weg
van Vlijtingen gaande naar Maastricht.
Het perceel komt af van Petrus Nivar en werd nog met 2 percelen
ingekocht bij verkoopakte van 08/03/1786 voor notaris A. Ruijters.
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Prijs: 86 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder. Het
totaal bedraagt 1.401 gulden en 16 stuiver.
Getuigen: eerwaarde heer Philippus Douven en Helena Lousbergh.

23/12/1790

153-155

Registratie obligatie, waarbij
Joris Peters, gehuwd met Anna Catharina Gielen, inwoner van Veldwezelt
300 (200+100) gulden aan 4,5% rente leent van
Cornelia Pluckers, weduwe van Francois Jacquet, inwoonster van
Veldwezelt
De 100 gulden was nog een restant van een obligatie (van 500 gulden) die
Joris zijn vader had geleend op 13/03/1777 ten behoeve van wijlen
pastoor Hustinx.
Borgstellingen:
1) de halfpacht van 13 grote roeden land gelegen op de papen weg die
daar door loopt en waarvan Joanna Ghielen, weduwe van Thomas Peters
de wederdeling heeft. Zijn deel in halfpacht is gelegen naar de kant van
Maastricht.
Reingenoten: naar Hees de wederdeling, naar Maastricht baron van
Stokhem, naar Lanaken de heerbaen.
2) helft van 8 grote roeden land gelegen omtrent de kapel.
Reingenoten: naar Veldwezelt Joanna Gielen met de wederdeling, naar
Mopertingen de weduwe Geurts, naar de herbaen Mattijs Bringmans.

03/02/1791

155-156

Registratie verkoopakte verleden voor notaris L.H. Wouters op
10/08/1788 te Maastricht, waarbij
Petrus Janssens, licentiaat der beide rechten en advocaat te Maastricht,
gehuwd met Maria Elisabeth Graven
verkoopt aan
Claes Jans, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Carolina Gielen
10 grote roeden akkerland, tegenwoordig onbezaaid, gelegen in het Broek
onder Veldwezelt.
Reingenoten: zonnen opgank het klooster van de Nieuwenhof te
Maastricht, zonne middag het kapittel van O.-l.-V. van Maastricht, ten
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ondergank baron de Stockem, op het hoofd naar Rosmeer Willem
Heckelers als win.
Het perceel komt af van zijn ouderlijke nalatenschap en was hem bij
partagie van 08/02/1787 voor notaris A. Ruijters onder kavel A
toegevallen.
Prijs: 41 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder en
nog 50 busselen tarwestro. Het totaal kooppenningen bedraagt 410
gulden.
De verkoper zal voor dit jaar ook de helft van de staande oogst
ontvangen.
Getuigen: Maria Sibilla Martin en Gertrudis Lambrechts.

26/05/1791

157

Registratie verheffing, waarbij
Nicolaes Jorissen, gehuwd met Catrien Stevens
wenst te ontvangen en te verheffen
huis, hof en boomgaard, 4 grote roeden uit een groter perceel van 8 grote
roeden gelegen te Veldwezelt in het hoelt.
Reingenoten: naar Gellik de straat lopende van Veldwezelt naar Briegden,
ter 2der de wederdeling, ter 3der naar de kerk van Veldwezelt baron De
Stokhem.
Het geheel is belast met 19 gulden 10 stuiver jaarlijkse erfpacht ten
behoeve van juffr. A Cruce op het begijnhof van Tongeren.

26/05/1791

157-159

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Simon Withofs op
05/05/1785 te Eigenbilzen, waarbij
1) Paulus Kerkhofs, sprekende voor de minderjarige kinderen van Servaes
Kerckhofs en Marte Reners, en als halfbroer (?) van Elisabeth Kerkhofs,
Maria en Beatrix Kerkhofs, als momber bij wie de kinderen inwonen
2) alsook Lambert Reners, Dijrick Reners en Elisabet Reners,
meerderjarige kinderen van Geurd Reners en Elisabet Jeurissen zaliger,
vermelde Geurd Reners present voor de tocht, allen inwoners van
Veldwezelt
onder hen (alle kinderen) verdeeld hebben een 1/3 deel van een
boomgaard gelegen aan het huis van Claes Jeurissen, inwoner van
Veldwezelt, 1 grote roede en 16 kleine roeden, maar dat ze het niet
verdeeld kregen en zodoende
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verkopen aan
Nicolaes Jeurissen, gehuwd met Marie Catrien Stevens, inwoner van
Veldwezelt
Reingenoten van het 1/3 deel: ter eenre Servaes Gijsen, ter 2der baron De
Stokhem, ter derder Claes Jeurissen (koper) en ter 4der de gemeen
straete.
Prijs: 60 gulden + lijkoop + 1 stuiver godshelder. Het geld werd in Franse
kronen betaald.
De akte werd te Eigenbilzen opgemaakt ten huize van Thomas van Zichen,
gelegen naast de kerk van Eigenbilzen.
Getuigen: Thomas van Zichen en Geurd Meesters.

26/05/1791

159-161

Registratie tochtdoding en verkoopakte verleden voor notaris Simon
Withofs op 05/10/1786 te Veldwezelt, waarbij
[tochtdoding]
Servatius Gijsen, weduwnaar van Helena Jeurissen, inwoner van
Veldwezelt
afstand doet van zijn vruchtgebruik ten voordele van
zijn meerderjarige kinderen, nl. Anna, Dijrck, Agnes en Maria Ghijsen. De
kinderen maken zich ook sterk voor hun afwezige broers Peter Ghijsen,
dragonder in Hollandse dienst, en Vaes Ghijsen, slechts 20 jaar oud. De
kinderen bezaten reeds de naakte eigendom van
2 grote roeden weiwas gelegen in het hoelt te Veldwezelt.
Reingenoten: hoofd naar Gellik de straat lopende van Veldwezelt naar
Briegden, ter zijde naar Maastricht de wederdeling, naar de kerk van
Veldwezelt baron De Stokhem.
Het is belast met een erfpacht ten behoeve van juffr. A Cruce op het
begijnhof te Tongeren. De 2 roeden zijn een deel van een groter perceel
van 8 grote roeden. Het geheel van de erfpacht (op de 8 grote roeden)
bedraagt 19 gulden 10 stuiver.
[verkoop]
Vervolgens verkopen de kinderen het perceel aan Nicolaes Jorissen,
inwoner van Veldwezelt.
Prijs: 70 gulden met overname erfpacht + lijkoop + 5 stuiver godshelder.
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De akte werd opgesteld ten huize van Cornelius Geraerds te Veldwezelt
op die Baen leidende naar Maastricht.
Getuigen: Cornelius Geraerts en Margareta Geraeds (?), echtelieden.

26/05/1791

161-163

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Ruijters op 23/03/1791
te Maastricht, waarbij
H.M. Nijpels, griffier van de Hoge Leenzaal van de Hoogproost van SintServaas te Maastricht, gehuwd met Anna Ida van Heijlerhof
verkoopt aan
Nicolaes Jorissen, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Maria Catrien
Stevens
10 grote roeden land te Veldwezelt achter kercke hooven.
Reingenoten: naar de komfelder straet de weduwe Everd Caenen, naar
Rosmeer de Cellebroeders van Maastricht, een hoofd naar Gellik Mattijs
Jans als win, ander hoofd naar Veldwezelt Peter Geurds.
De verkoper had het perceel gekocht van het klooster van SintElisabethdal te Maastricht, bij akte van 26/04/1790 voor notaris A.
Ruijters.
Prijs: 500 gulden + 1 stuiver godshelder.
Getuigen: E.J. Le Febvre, burger van Maastricht, en Gilis Lousbergs,
inwoner van Maastricht.

26/05/1791

163-165

Registratie verkoopakte verleden voor notaris G. Philippens op
17/05/1791 te Neerkanne, waarbij
Joannes Rondags, inwoner van Neerkanne, gehuwd met Maria Peters
verkoopt aan
zijn broer Dirick Rondags, inwoner van Kesselt, gehuwd met Maria
Theunissen
4,5 grote roeden weide gelegen binnen Kesselt aan de dorpstraet,
leidende naar Montenaken.
Reingenoten: naar Montenaken Mattijs Rondags met de wederdeling, op
het hoofd naar Vlijtingen Mattijs Moors, naar de kerk Gerardus
Theunissen.
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De verkoper had dit perceel vandaag gekregen van zijn moeder, de
weduwe Laurens Rondags, ter gelegenheid van zijn huwelijk. Die akte
werd vandaag voor dezelfde notaris verleden.
Prijs: 70 gulden.
Het perceel is enkel belast met 4,5 vat rogge en met een kapoen, jaarlijks
en erfelijks ten behoeve van de erfgenamen Helderhof te Maastricht, en
met 1 kan zaad ten behoeve van de kapel van Kesselt.
De akte werd opgesteld ten huize van Hendr. Schepers te Neerkanne.
Getuigen: Joannes Pieters en Joannes Schepers, beiden inwoners van
Neerkanne.

09/06/1791

165-167

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Ruijters op 19/03/1791
te Maastricht, waarbij
H.M. Nijpels, griffier van de Hoge Leenzaal van de Hoogproost van SintServaas te Maastricht, gehuwd met Anna Ida van Heijlerhof
verkoopt aan
Mattijs Jans, inwoner van Veldwezelt, weduwnaar van Beatrix Geurds
19 grote roeden akkerland te Veldwezelt in het kesselder velt op de
Dousberg.
Reingenoten: naar Caberg Paul Jans als win, naar Hees Giel Haasen als
win, naar Veldwezelt de weduwe Caenen, naar Wolder Jan Loijen als win.
De verkoper had het perceel gekocht van het klooster van SintElisabethdal te Maastricht, per akte verleden op 09/10/1786 voor notaris
A. Ruijters.
Prijs: 950 gulden, lijkoop verdeeld tussen de partijen, 3 stuiver
godshelder.
Getuigen: Jan Paesen, inwoner van Mechelen-aan-de-Maas, en Gillis
Lousbergs, inwoner van Maastricht.

14/07/1791

167-169

Registratie, op verzoek van Servaes Geurds, in 1ste huwelijk geweest met
wijlen Sibilla Moors, van een verkoopakte verleden voor notaris A.
Ruijters op 04/04/1768 te Maastricht, waarbij
Liebert Palmans, inwoner van Kesselt, gehuwd met Catharina Moers
verkoopt aan
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zijn schoonzus Sibilla Moors, wonende te Maastricht als knecht in het
klooster van de Beijaert
2 grote roeden uit een perceel van 4 grote roeden akkerland gelegen in
de Flikkert onder Kesselt. De andere 2 grote roeden waren reeds in bezit
van Sibilla Moers.
Beide delen komen af van de verkoper zijn schoonouders, Lambert Moors
en wijlen Maria Daenen, gewezen echtelieden.
Reingenoten (van de 4 grote roeden): naar Hees Gilis Palmans, naar de
Dousberg Peter Kessen, ter sonnen opgank Hend. Hennuijs, ondergank
Jan Swennen.
Prijs: 40 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Getuigen: Lambert Sain en Joannes Heuvel, inwoners en burgers van
Maastricht.

06/08/1791

170-172

Registratie verkoopakte van obligatie, waarbij
Cornelius Jacquet, schepen van Veldwezelt, gehuwd met Elisabeth
Hustinx
verkoopt aan
Maria Ida Maurissen, begijntje op het Groot Begijnhof te Tongeren
kapitaal van 800 gulden aan 5% rente ten laste en panden van Matthijs
Bringmans de oude van Veldwezelt, gehuwd met Elisabet Roumans, en
oorspronkelijk ten behoeve van pastoor Renerus Hustinx, bij leven
pastoor te Lanaken, volgens akte verleden voor notaris P. Frederix op
28/12/17734 en gegicht op 04/02/1774 te Veldwezelt.
De pastoor had nadien de rente verlaagd naar 3%. Na de dood van de
pastoor kwam de obligatie in bezit van Joannes Groenen, gehuwd met
Maria Hustinx, wonende te Hocht bij akte van partagie van 08/07/1787
verleden voor notaris H.W. Crahaij. Zij verkochten de obligatie uiteindelijk
door aan de huidige verkoper op 29/11/1787, per akte verleden voor
notaris H.W. Crahaij.5
Prijs: 714 gulden
Cornelius Jacquet was Maria Ida Maurissen nog 1.000 gulden schuldig,
terug te betalen in schijven van 500 gulden volgens gicht van 27/11/1787
te Veldwezelt (zie geregistreerde obligatie aldaar). Een schijf van 500

4

Zie ook de minuutakte van notaris P. Frederix van 28/12/1793 via
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-M3G2-Q99F?i=1187&cat=1041481
5
Voor die verkoopakte, zie https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-935DQQ56?i=658&cat=1056775
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gulden wordt zodoende geredimeerd of terugbetaald via deze verkoop,
tezamen met rente belopende 11 gulden 13 stuiver. Ze betaalt zelf aan
Jacquet nu 203 gulden 7 stuiver.

13/10/1791

172-174

Registratie verkoop van obligatie verleden voor notaris P. Frederix op
01/08/1791 te Maastricht, waarbij
Peter Hardij, gehuwd met Joanna Vincken, wonende te Veldwezelt
verkoopt aan
Petrus Vrinds, als procurator van het Kruisherenklooster van Maastricht
obligatie van 500 gulden aan 4% rente ten laste en panden van Petrus
Caenen, gehuwd met Lucia Swinnen, inwoner van Veldwezelt. De akte
daaromtrent werd destijds verleden voor notaris A.M. Ruijters op
11/11/1778 en te Veldwezelt en Kesselt gegicht op 26/06/1779. Nadien
had de huidige verkoper de obligatie overgekocht van het klooster
Calvariënberg te Maastricht per akte van 03/03/1791 voor notaris
Ruijters.
Prijs: 500 gulden
Ter verzekering van de goede overdracht hypothekeerde de verkoper 24
grote roeden akkerland te Veldwezelt tussen Briegden en de
Briegderstraat.
Reingenoten: naar Gellik de Briegderstraat en naar Veldwezelt het
kapittel van O.-L.-V. van Maastricht.
Dit perceel had de verkoper gekocht van secretaris Nijpels per akte van
27/02/1791 voor notaris Ruijters junior verleden en voor het laathof van
de Vroenhof op 07/07/1791 gegicht.
Getuigen: Christiaan Dam. Frederix en Joannes Vrijen.

26/09/1791

175-177

Registratie verkoopakte verleden voor commissaris J.P. Jessé op
26/09/1791 te Maastricht, waarbij
Johan Paul baron Van Plevits, als gevolmachtigde van zijn broer G.G.
baron Van Plevits, gehuwd met barones F. De Holthausen, geassisteerd
met notaris Van den Bosch en met Willem Geuskens, beide laatsten als
momber van de minderjarige kinderen van wijlen baron Van Holthausen,
allen als erfgenamen van wijlen barones Felicitas Theodora Van der
Vekene, douairière van de baron Von Holthausen
verkopen aan
Marzelus Geelen, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Maria Mertens
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1 bunder en 10 grote roeden akkerland gelegen te Veldwezelt tegen de
Dousberg.
Reingenoten: ter eenre de weduwe Bovens, ter andere zijde Baltus
Gielen.
Prijs: 39 gulden per grote roede + 1 stuiver per gulden schrijfgeld + 5
stuiver godshelder. Totaal bedraagt 1.170 gulden + 58 gulden schrijfgeld +
1 gulden tekengeld + 5 gulden godshelder.
De lopende pachtpenningen van dit jaar reserveren de verkopers voor
zich.
Getuigen: J.R. Vermin en Paulus Janssen.

27/10/1791

177-180

Registratie obligatie verleden voor notaris J.N.H. De Bruijn op 02/07/1791
te Maastricht, waarbij
Joannes Geurds, gehuwd met Elisabeth Brants, meester-bakker te
Maastricht
300 gulden aan 5% rente op 02/12/1790 geleend had van
Joannes Janssens, muzikant en burger te Maastricht
Voor de borgstelling deed de vader van Joannes, nl. Marcellus Geurds,
inwoner van Veldwezelt en gehuwd met Margareta Geraerds afstand van
zijn vruchtgebruik op zowel het kindsgedeelte van Joannes en zijn broer
Matthijs Geurds. Hiermee kunnen beide zonen geld lenen met gronden
als onderpand. De afstand van vruchtgebruik werd op 01/07/1791 voor
notaris J.N.H. De Bruijn verleden.
Voor deze obligatie hypothekeert Joannes Geurds zijn kindsgedeelte.

27/10/1791

180-184

Registratie obligatie verleden voor commissaris Arn. Barthels op
21/09/1791 te Bilzen, waarbij
Marcelis Gielen, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Maria Mertens
1.300 gulden aan 4% rente leent van
Maria Barbara de Matthijs
Het geld werd met 266 Franse kronen, 16 stuiver 1 oord uitbetaald.
De lening dient ter financiering van de aankoop van 1,5 bunder land te
Velwezelt, gekocht van de erfgenamen van mevr. Holthausen.
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Borgstellingen:
1) het gekochte perceel.
Reingenoten: naar de windmolen van Mopertingen de weduwe Bauwens
van Veldwezelt als pachtster, naar de heerbaen en naar Veldwezelt Baltus
Gielen ter 2der en 3der zijde, naar Maastricht het kapittel van O.-L.-V. van
Maastricht ter 4der.
2) borgstelling door Jan Mertens, horlogemaker te Rosmeer, gehuwd met
Marie Simons, met het volgende perceel, nl.
7,5 grote roeden land te Rosmeer niet ver van de kapel gelegen, belast
met een kleine cijns ten behoeve van het laathof van Elderen,
ressorterende onder Rosmeer.
Reingenoten: naar Rosmeer Franck Mertens ter eenre, op het hoofd de
weg van Rosmeer op Hees ter 2der, naar Vlijtingen dezelfde Franck
Mertens ter 3der, en Rener Biesmans ter 4der.
De akte werd opgesteld ten huize van de schuldeiser te Bilzen.
Getuigen: Marie Catharien Cordowinus en Anna Cath. Snellinx.

27/10/1791

184

Registratie toestemming van Elizabeth Hustinx, echtgenote van
medeschepen Jacquet, dewelke de geregistreerde akte van haar man de
dato 06/08/1791 bevestigt.

27/10/1791

185

Registratie verheffing van diverse percelen te Kesselt, 35 grote roeden,
door de erfgenamen van wijlen Catharina Daenen, gewezen echtgenote
van Hubert van Dooren, elkeen voor zijn deel, nl.
1) Broers Paulus en Peter Bastiaens, wonende in de graafschap van de
Vroenhof
2) Servaes Geurds
3) Mattijs Moors
4) Lambert Thans
5) Lieben Palmans en de weduwe Hubert Haesen
6) Jacobus Mertens van Montenaken
7) Mattijs Nelissen
8) Lambert Moors
9) Paulus Bastiaens
10) Mattijs Moors en Gilis Haesen de jonge
11) Gilis Haesen de oude en Regger Daenen
12) Richardus Thijs en Lenard Loijens van Vlijtingen
13) Jan Theunissen van Kesselt
14) Hubert haesen, Thomas Haesen, Jeuris Haesen, Gertruijd en Sibilla
Haesen

45

15) Paulus Thijs en Louis Hennuijs als mombers van Joannes Haesen zoon
van Paulus Haesen

27/10/1791

185

Registratie verheffing door notaris Vermin namens de erfgenamen van
mevr. Holthuijsen van
1) 1,5 bunder land bij de Dousberg.
Reingenoten: ten eerte de weduwe Bovens, ter 2der het kapittel van O.L.-V. van Maastricht, ter 3der en 4der Baltus Gielen.
2) 8 grote roeden land ook omtrent de Dousberg.
Reingenoten: Meggiel Gielen als win ter eenre, ter 2der Matthijs Jans.

10/11/1791

186-189

Registratie obligatie verleden voor notaris P. Frederix op 20/10/1791,
waarbij
Regger Moors, inwoner van Kesselt, weduwnaar van Catharina Hennus
500 gulden aan 5% rente leent van
Anna Gijsila Thiessen, inwoonster, burger en koopvrouw te Maastricht,
weduwe van Leonard Schrammen
De lening dient samen met eigen geld (465 gulden 14 stuiver) ter betaling
van de aankoop van een stuk grond, nl. 9 grote roeden te Kesselt aan de
papenwegh.
Reingenoten: ter zonnen opgang het kapittel van O.-L.-V. te Maastricht,
ten ondergang de papenwegh.
Moors heeft dit perceel van de erfgenamen van Catharina Daenen
gekocht. Hiervan wordt een akte de komende dagen opgemaakt. Dit
perceel dient als borgstelling voor het nu opgenomen geld.
Getuigen: C.D. Frederix en L. De Ligne.

31/12/1791

189-192

Registratie extract gichtregister Pietersheim van 22/12/1791 met
ingebedde obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 20/12/1791 te
Maastricht, waarbij
Paulus Kerkhofs, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Eva Caenen
1.400 gulden aan 5% rente leent van
Franciscus Xaverius Keerens, inwoner en burger van Maastricht
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Borgstellingen:
1) 25 grote roeden land gelegen in de baronie Pietersheim.
Reingenoten: naar Veldwezelt de straat, neerwaarts Laurens Maens.
Het perceel komt af van de erfgenamen van Joannes Wijnants, gekocht bij
publiek opbod te Pietersheim op 17/11/1791 voor een prijs van 72 gulden
per grote roede.
2) 9 grote roeden land te Veldwezelt.
Reingenoten: op- en neerwaarts baron Van Stokhem, ter andere de weg.
Het perceel komt af van dezelfde erfgenamen Wijnants van dezelfde
openbare verkoop en voor een prijs van 70 gulden per grote roede, en 1
stuiver per gulden schrijf- en conditiegeld in plaats van lijkoop, per akte
verleden voor notaris W. Keelhoff op 03/11/1791 te Neerharen.
Getuigen: Renier Ruijters en Catharina Wolfs.

22/01/1792

192-196

Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 22/12/1791 te
Maastricht en gegicht in de graafschap van de Vroenhof op 23/12/1791,
waarbij
Hubertus Haesen, wonende in de haesendans in de Vroenhof, gehuwd
met Maria Anna Swinnen
3.000 gulden aan 5% rente leent van
W. Roosen en P.J.J. Van der Vreeken als mombers van de twee
minderjarige kinderen van wijlen Otto Roosen, in zijn leven schepen van
Maastricht, en van mevr. Joanna Louis De la Hault.
Het geleende geld komt van een legaat van kanunnik Petrus Fosseroul ten
behoeve van de minderjarige kinderen.
De schuldenaar gebruikt het geld samen met eigen geld ter betaling van
de aankoop van 70 grote roeden land gelegen buiten de Brusselse Poort,
genaamd de Haasendans, waarvan een helft in de Vroenhof ligt en de
andere helft te Kesselt. Het laatste stuk van 20 grote roeden wordt
gescheiden door de moolen weg die daar door loopt.
Reingenoten: ter eenre de Heeser straet, ter andere zijde de erfgenamen
Tattenbach, naar de Dousberg Niclaes Haesen, naar Maastricht Lambertus
Nelissen.
Haesen had het perceel onlangs gekocht van baron De Stokhem, domheer
van de kathedraal van Luik voor een som van 5.600 gulden en waarvan de
akte morgen wordt opgesteld.
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Borgstellingen:
1) het gekochte perceel
Nog enkele percelen in de graafschap van de Vroenhof gelegen en door
zijn ouders geschonken bij zijn huwelijkscontract verleden per akte voor
notaris A.M. Ruijters op 21/02/1785 en gegicht voor de Vroenhof op
15/09/1791.
2) zijn woonhuis met stallingen, branderij, en al de ap- en dependentiën,
genaamd de Haasendans.
3) 9 grote roeden gelegen aan de Paddepoel in het Wilreveld.
Reingenoten: ter eenre Leonard Neeven, ter andere de paddepoel.
4) 5 grote roeden gelegen in het Wilreveld op de Heeserstraat.
Reingenoten: ter eenre Leonard Neeven, ter andere Herman Paulissen als
win, een hoofd sieur Florak als win.
Getuigen: Henricus Geurts, inwoner van Hees, en Dionisius Nijpels,
inwoner en burger van Maastricht.

23/01/1792

197-198

Registratie erfmangeling, waarbij
Servaes Geurds van Veldwezelt, gehuwd met Barbara Loijen [partij 1]
percelen uitwisselt met
Matthijs Moors, gehuwd met Agatha Geurts [partij 2]
Partij 1 draagt over aan partij 2:
8 grote roeden land te Kesselt.
Reingenoten: naar Hees Lambert Moors als win, naar Maastricht de
weduwe Kerkhofs.
Partij 2 draagt over aan partij 1:
1) 6,5 grote roeden land onder de Dousberg onder de jurisdictie van
Veldwezelt.
Reingenoten: langs de Dousberg Baltus Gielen als win, naar Veldwezelt de
Cellebroeders van Maastricht, naar Kesselt Mattijs Moors.
2) 5 grote roeden land op het Holt.
Reingenoten: naar Veldwezelt Paulus Kerkhofs, naar Maastricht Cornelis
Geurts.
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Vermits partij 1 meer krijgt dan partij 2, betaalt partij 1 aan partij 2 een
som van 350 gulden. Er wordt slechts 250 gulden betaald, omdat partij 2
dat bedrag nog moest betalen aan partij op een half bunder pachtland.

06/02/1792

199-202

Registratie gichtextract schepenbank Heure-le-Romain van 16/01/1792
met ingebedde akte van huwelijkse voorwaarde met schenking onder
levenden verleden voor notaris P.J. Collardin op 25/10/1781 te Visé,
waarbij
Pierre Liegeois en Marie Ghelen, dochter van wijlen Arnold Ghelen van
Veldwezelt, nu wonende te Heure-le-Romain
hun contract antenuptiaal opstelden met de volgende bepalingen:
1) de langstlevende wordt universeel erfgenaam
2) Het onwettig en nog levend kind Willem Ghelen krijgt met
toestemming van Pierre Liegeois de erfgoederen van zijn moeder. Het
koppel Liegeois - Ghelen heeft zelf geen kinderen
3) echtgenote heeft besloten bij leven al haar goederen aan haar zoon
Willem te schenken
4) zoon Willem woont in bij zijn moeder en stiefvader. Mocht de
stiefvader zijn moeder overleven, dan betaalt de stiefvader de zoon 200
gulden. Dit is hetzelfde bedrag als de moeder als bruidsschat had
ingebracht bij haar huwelijk. Ook krijgt de zoon een dotatie van 6 ecus
jaarlijks vanaf zijn 10de jaar in dat geval totdat hij trouwt. Blijft Willem bij
zijn stiefvader wonen na de dood van zijn moeder, dan krijgt hij jaarlijks
40 gulden of kost en inwoon.
5) de stiefvader betaalt het geld van de stiefzoon pas uit bij zijn
meerderjarigheid.
Getuigen: Etienne Robinet en Marie du Pont.

13/03/1792

203-205

Registratie verkoopakte, waarbij
Marcelis Gielen, gehuwd met Maria Mertens
verkoopt aan
Corn. G. Jacquet, medeschepen
1 bunder land, uit een groter perceel van 1,5 bunder, gelegen onder de
jurisdictie van Veldwezelt tegenover de Dousberg.
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De verkoper had dit op 26/09/1791 verkregen door koop van de
erfgenamen van de baron Van Holthauzen, per akte voor J.P. Jessé,
commissaris van Maastricht, en op 13/10/1791 te Veldwezelt gegicht.
De bunder wordt afgemeten naar de kant van de Dousberg en heeft als
reingenoten: naar Veldwezelt de verkoper met de resterende halve
bunder, naar de Dousberg het kapittel van O.-L.-V. van Maastricht, op het
hoofd naar de heerbaen Baltus Gielen, op het ander hoofd de veldweg.
Prijs: 2.000 gulden, 3 stuiver godshelder, lijkoop verteerd tussen beide
partijen.
Het perceel is nog belast met 1.300 gulden kapitaal aan 4% rente ten
behoeve van Maria Barbara de Matthijs van Bilzen, volgens akte voor
commissaris Barthels van Bilzen de dato 21/09/1791 en gegicht op
27/10/1791 te Veldwezelt. Deze som wordt van de verkoopprijs
afgetrokken, waarbij de koper de last op zich neemt. Hij betaalt slechts
700 gulden aan de verkoper.

29/03/1792

205-207

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Ruijters op 15/08/1775
te Maastricht, waarbij
Leben Theunissen, wonende te Kesselt, gehuwd met Cornelia Haesen
verkoopt aan
zijn broer Joannes Theunissen, meerderjarige jongman
huis met schuur, stallingen, moeshof, weide, 5 grote roeden, gelegen te
Kesselt op de Spauwerstraet.
Reingenoten: naar Vlijtingen Everd Geurds, ter andere zijde Philip
Straetmans.
Het perceel is jaarlijks en erfelijk belast met 7 vaten rogge ten behoeve
van juffrouw … , begijntje tot Sint-Truiden.
De verkoop gebeurde nadat hun vader, Theunis Theunissen, weduwnaar
van Elisabet Wouters afstand van zijn vruchtgebruik had gedaan.
Prijs: 100 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder.
Getuigen: P. Bauduin, klerk van de notaris, en Joannes Heuvels, beiden
inwoners en burgers van Maastricht.

29/03/1792

208-210

Registratie verklaring over verkoopakte verleden voor notaris A. Ruijters
op 19/11/1780 te Maastricht, waarbij
Leben Theunissen, wonende te Kesselt, gehuwd met Cornelia Haesen
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verklaarde 5 jaar eerder verkocht te hebben aan
zijn broer Joannes Theunissen, toen nog ongehuwd
Ouderlijk huis met schuur, stallingen, moeshof en weide, 5 grote roeden,
gelegen op de Spauwerstraet te Kesselt.
Reingenoten: naar Vlijtingen Everard Geurts, ter andere zijde Philip
Straatmans.
Het perceel is belast met een jaarlijkse erfpacht van 7 vaten rogge ten
behoeve van juffrouw De Grati, begijntje in Sint-Truiden.
Prijs: 100 gulden + erfpacht.
De verkoop vond plaats per akte verleden voor notaris Ruijters op
15/08/1775. Nadien huwde Joannes Theunissen met Maria Thijs, weduwe
van Nicolaas van Herf. Zij betaalde met geld van haarzelf het gekochte
huis.
Getuigen: Michel Koninx, wonende te Scharn bij Maastricht, en J. Dirx,
wonende te Maastricht.

03/05/1792

210-211

Registratie akkoord, waarbij
Peter Theunissen, gehuwd met Catharina Schepers en Lambert Moors,
beiden inwoners van Kesselt het volgende afspreken ten einde een proces
uit te weg te gaan.
Peter Theunissen ziet af van de vernadering van het huis, hof en grond,
gelegen te Kesselt op de Montenaker straet binnen Kesselt, dewelke
verkocht was aan Moors op 17/11/1786 voor notaris E. Hechtermans.6
Moors betaalt in ruil aan Theunissen 100 gulden meerwaarde en neemt
de restanten van 14,5 vaten rogge erfpacht ten behoeve van het klooster
van de paters predikheren tot zijner laste. De tot nu gerezen kosten
draagt elkeen voor de helft.

08/05/1792

212

Registratie minnelijke schikking, waarbij
Paulus Janssen van Veldwezelt
verklaarde om de gerechtelijke procedure met Peter Hardij, smid, te
staken en aan Hardij 17 gulden te betalen voor gevraagde klaver, alsook
terugbetaling van de gemaakte gerechtskosten.

6

Zie in dit register de akte geregistreerd op 23/11/1786.
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21/06/1792

212-215

Registratie, op verzoek van Maria Anna Desirons, weduwe van oudburgemeester Reijnaers van Tongeren, van een obligatie oorspronkelijk
verleden voor notaris Rob. Vannes op 23/06/1722 te Hasselt.
Het betreft een obligatie aan 165 gulden jaarlijkse rente ten laste is van
de gemeente Veldwezelt, en die op 09/04/1792 per akte voor notaris
Petrus Christiaens van Tongeren door baron Petrus Henricus Franc. de
Libotton overgedragen is aan Maria Anna Desirons. De gemeente staat
5.500 gulden in het krijt voor het deel van de schuldeiseres.
Akte van 23/06/1722:
Jan Swennen en Baltus Cruts, regerende borgemeesters van Veldwezelt,
gevolmachtigd voor de gemeente Veldwezelt per akte opgesteld door
pastoor Guill. Vossius van 22/06/1722
7.500 (4.000 + 3.500) gulden aan 3,5% rente (of 262 gulden 10 stuiver)
lenen van
eerwaarde heer Gerardus van Hilst, priester, 4.000 gulden uit het
beursfonds voor studenten te Leuven, en 3.500 gulden lenen van de
weduwe van Nicolaus de Libouton, vrouwe van Klein-Stevoort.
Daarnaast leende de gemeente van dezelfde weduwe nog eens 2.000
gulden aan 3,5% rente (of 70 gulden).
De akte werd opgemaakt ten huize van dhr. Van Hilst te Hasselt.
Getuigen: Willem Janssens en Anna Vreven.

23/06/1792

215-218

Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris A. Ruijters
op 16/05/1792 te Maastricht, waarbij
H.M. Nijpels, griffier van de Hoge Leenzaal van de Hoogproost van SintServaas te Maastricht, gehuwd met Anna Ida van Heijlerhoff
verkoopt aan
Lambertus Thans, inwoner van Kesselt, gehuwd met Mechtildis Moors
2 percelen land, nl.
1) 15 grote roeden te Kesselt op de Spauwerstraat in het klein veldje.
Reingenoten: naar Maastricht de Paters Predikheren, naar Kesselt Thijs
Bruggen, naar Wolder de Spauwerstraat, ander hoofd de groote
Tomkenswegh.
2) 12 grote roeden tussen Hees en Kesselt onder de jurisdictie Veldwezelt.
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Reingenoten: naar Vlijtingen Gilis Haesen als win, naar Kesselt Klaes
Haesen win, aan een hoofd naar Hees Hendrik Moors, ander hoofd de
heren van het kapittel van O.-L.-V. te Maastricht.
Prijs: 1.300 gulden, lijkoop tussen de partijen verdeeld, 5 stuiver
godshelder.
600 gulden wordt ineens betaald. De overige 700 gulden worden als
obligatie aan 4% rente omgezet met de verkochte percelen als
borgstelling. De terugbetaling van het kapitaal dient te voldaan worden in
gangbare gouden en zilveren munten.
Getuigen: notaris Wilmar senior en P. Schols, burger van Maastricht.

25/06/1792

218-220

Registratie verkoopakte verleden voor notaris H.W. Crahaij op
30/10/1791 te Maastricht, waarbij
Christiaen Judogne, inwoner van Hees, gehuwd met Maria Dijrix
verkoopt aan
Paulus Bastiaens, wonende te Lafelt, gehuwd met Elisabet Geurts
3 grote roeden land, tiendevrij, gelegen te Kesselt op de helle.
Reingenoten: naar Maastricht Lins Kerkhofs, naar Vlijtingen Cilis Cilissen,
naar Hees Giel Haesen als win.
Het perceel is met een refterpacht belast ten behoeve van het kapittel
van O.-L.-V. van Maastricht.
Prijs: 261 gulden, zonder lijkoop, 10 stuiver godshelder.
Getuigen: M.S. Heiligers en A.C. Reuleaux.

19/07/1792

220-223

Registratie erfmangeling verleden voor notaris A. Ruijters op 13/04/1792
te Maastricht, waarbij
Jacob Strengnart, burger en negotiant te Maastricht, gehuwd met Maria
Elisabetha Hennekens [partij 1]
percelen ruilt met
Cornelius Jacquet, ontvanger van Veldwezelt, gehuwd met Elisabeth
Hustinx [partij 2]
Partij 2 draagt over aan partij 1:
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14 grote roeden akkerland gelegen in de Vroenhof buiten de Bospoort in
het Hogterveld, ter plaatse het Berghske genaamd.
Reingenoten: naar Maastricht dhr. Nivar, naar Smeermaas de weduwe
Lousbergs, naar de kleine Steenstraat de representanten van dhr. Jean
Francois Graeven.
Partij 1 draagt over aan partij 2:
5 grote roeden land gelegen te Veldwezelt achter de Steenen Muur.
Reingenoten: aan twee zijden de Kruisheren van Maastricht, naar de
kapel de weduwe Joris Caenen.
De waarde aan grond die partij 2 aan partij 1 overdroeg, was hoger. Ter
egalisatie van de ruil, krijgt partij 2 een obligatie van partij 1 ter waarde
van 100 gulden ten laste en de panden van Joris Gielen en diens
echtgenote Beatrix Kerkhofs van Veldwezelt, per akte verleden voor
notaris A. Ruijters op 10/11/1765.
Getuigen: P. Schols en Willebrodus Demaret (?), respectievelijk burger en
inwoner van Maastricht.

08/01/1793

223-226

Registratie, op verzoek van de erfgenamen van Antoon Zuijlen, van een
obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 04/02/1785 te Maastricht,
waarbij
Thomas Muijtjens, wonende te Kesselt, gehuwd met Barbara Jourissen
230 gulden aan 4% rente leent van
Antoon Zuijlen, koopman te Maastricht, gehuwd met Anna Breedenraed
Het geld dient om samen met eigen geld 4 grote roeden huisplaats en
huizen te Kesselt naast het woonhuis van de ontlener, te vernaderen. Het
perceel is jaarlijks en erfelijk belast met de helft van 12 vaten rogge ten
behoeve van de Kruisheren van Maastricht.
Borgstellingen:
1) het te vernaderen perceel
2) zijn woonhuis, hetwelk met de wederhelft van de vermelde erfpacht
belast is en gelegen is naast de 4 grote roeden van het te vernaderen
perceel.
Reingenoten: naar Maastricht Nicolaes Haesen, ter andere zijde Hendrik
Hennuijs.
3) 11 grote roeden akkerland gelegen te Kesselt op het Heeserwegje
gelegen die daar door loopt.
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Reingenoten: naar Hees en aan een hoofd Vaes Lebens, naar de
Spauwerstraat Geel haesen.
Getuigen: P.J. Voermanck, notarisklerk, en J. Dirix, wonende te
Maastricht.

08/01/1793

226-229

Registratie, op verzoek van de erfgenamen van Antoon Zuijlen, van een
obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 28/05/1785 te Maastricht,
waarbij
Everardus Geurts, wonende te Kesselt, gehuwd met Maria Reinders
700 gulden aan 3,5% rente leent van
Antoon Zuijlen, burger en koopman te Maastricht, gehuwd met Anna
Breedenraads
Het geld dient samen met eigen geld ter aankoop van 1,5 bunder land
gelegen aan de Strijkersweg. Dit werd onlangs door hem gekocht van
Petrus Nivar aan 80 gulden per grote roede.
Reingenoten: naar Maastricht Laurens Bastiaens, naar Kesselt Claes
Haesen, naar Lafelt de landcommandeur.
Borgstellingen:
1) de aangekochte 1,5 bunder land
2) 5 grote roeden akkerland bij het dorp Kesselt.
Reingenoten: de omloop van het dorp, naar de kant van de
Spauwerstraat Paulus Bastiaens.
Getuigen: P.J. Voermanck, notarisklerk, en Joannes W. Ubags, meesterbakker te Maastricht.
Terzelfdertijd verscheen procureur J.F. Maurissen namens Leonard Zuijlen
en 7 mede-erfgenamen van wijlen Antoon Zuijlen en Anna Breedenraads
om het volgende te ontvangen en te verheffen, nl.
15 grote roeden land onder de jurisdictie Veldwezelt, gelegen op de
heeserwegh.
Reingenoten: naar Kesselt Paulus Kerkhofs, naar Caberg het klooster
Clavariënberg, naar Rosmeer de weg.
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08/01/1793

229-231

Registratie verkoopakte na publieke verkoop in de Vroenhof op
20/12/1792 in het jagershuis, verleden voor notaris L.H. Wouters op
28/12/1792 te Maastricht, waarbij
R. Lijsens, als executeur-testamentair van wijlen Antoon Zuijlen en Anna
Breedenraadt, bij leven echtelieden, inwoners en burgers van Maastricht,
aangesteld per akte voor notaris L.H. Wouters op 06/05/1787
verkoopt aan
Willem Pauli, gehuwd met Anna Thans, wonende te Riemst
15 grote roeden land onder Veldwezelt kort bij de heeserweg gelegen
achter het huis van Lemmen Jans.
Reingenoten: naar Kesselt Paulus Kerkhofs, naar Veldwezelt dhr. Zegers,
naar Rosmeer de weg, naar Caberg het klooster van Calvariënberg van
Maastricht.
Prijs: 43 gulden per grote roede, schrijfgeld, lijkoop. De gezamenlijke som
bedraagt 645 gulden + 49 gulden 7,5 stuiver schrijfgeld en lijkoop + 1
gulden godshelder.
Getuigen: Lambertus Jans en M.H. Brugger, beiden burgers van
Maastricht.

17/01/1793

231-233

Registratie verkoopakte na publieke verkoop te Veldwezelt op
10/01/1793, waarbij
Remigius Geurts, weduwnaar van Maria Gielen, voor het vruchtgebruik,
en Godefridus Geurts, meerderjarige jongman, en Christiaen Bastiaens,
als zijnde gehuwd met Joanna Geurts, zoon en schoonzoon [voor de
naakte eigendom], allen inwoners van Veldwezelt
verkopen aan
Peter Gielen, gehuwd met Mechtildis Geurts, inwoner van Veldwezelt
1 grote en 15 kleine roeden land achter het huis van Cornelis Geraerts te
Veldwezelt.
Reingenoten: naar Rosmeer de koper, naar Maastricht Dirik Gielen.
Prijs: 67 gulden per grote roede, lijkoop, 3 stuiver godshelder en 2 oord
per gulden aan schrijfgeld.

06/05/1793

233-235

Registratie verkoopakte, na publieke verkoop op 20/12/1792 in de
Vroenhof in het jagershuis, verleden voor notaris L.H. Wouters op
21/01/1793 te Maastricht, waarbij
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R. Lijsens, als executeur-testamentair van wijlen Antoon Zuijlen en Anna
Breedenraats, bij leven echtelieden, inwoners en burgers van Maastricht,
aangesteld bij hun testament per akte voor notaris L.H. Wouters op
06/05/1787
verkoopt aan
Peter Gielen, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Mechtildis Geurts
3 percelen te Veldwezelt, nl.
1) 20 grote roeden op de hoeven.
Reingenoten: naar de hoeverweg Regger Daenen en Wouter Hennuijs, ter
andere zijde Cilis Geurts, naar Kesselt Gerrit Theunissen.
2) 8 grote roeden kort bij de heeserweg.
Reingenoten: naar Caberg de baron Van Stokhem, naar Kesselt het
domkapittel van Luik, naar Hees de koper, naar Veldwezelt het klooster
van de Beijart van Maastricht.
3) 7 grote roeden onder de Dousberg kort bij de groete zauwe.
Reingenoten: naar Kesselt de koper, naar de Dousberg het kapittel van O.L.-V. te Maastricht, naar Veldwezelt de heerbaen.
Prijs: 1.532 gulden 10 stuiver (inbegrepen het schrijfgeld, lijkoop en
godshelder).
Getuigen: Maria Anna Brugger en Helena Brouwers.

06/05/1793

235-238

Registratie obligatie verleden voor notaris L.H. Wouters op 21/01/1793 te
Maastricht, waarbij
Peter Gielen, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Mechtildis Geurts
800 gulden aan 4,5% rente leent van
Maria Elisabeth Lenaerts, meerderjarige dochter, burger en rentenierster
te Maastricht
Het geld dient om samen met 732 gulden 10 stuiver eigen geld 3 percelen
te betalen van de aankoop van 3 percelen, gekocht van R. Liesens, rooms
priester, als executeur-testamentair van wijlen Antoon Suijlen en Anna
Breedenraats, bij leven echtelieden en waarvan de akte ook vandaag
wordt verleden. (zie vorige gicht)
Borgstellingen:
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De 3 ingekochte percelen te Veldwezelt, nl.
1) 20 grote roeden op de hoeven.
Reingenoten: naar de hoeverweg Regger Daenen en Wouter Hennuijs, ter
andere zijde Cilis Geurts, naar Kesselt Gerrit Theunissen.
2) 8 grote roeden kort bij de heeserweg.
Reingenoten: naar Caberg de baron Van Stokhem, naar Kesselt het
domkapittel van Luik, naar Hees de koper, naar Veldwezelt het klooster
van de Beijart van Maastricht.
3) 7 grote roeden onder de Dousberg kort bij de groete sauwe.
Reingenoten: naar Kesselt de koper, naar de Dousberg het kapittel van O.L.-V. te Maastricht, naar Veldwezelt de heerbaen.
Getuigen: Coenrardus Matthias Aelbregs en Gertrudis Keunings.

06/05/1793

239-241

Registratie verkoopakte, na publieke verkoop in het jagershuis in de
Vroenhof, verleden voor notaris L.H. Wouters op 21/01/1793 te
Maastricht, waarbij
R. Lijsens, als executeur-testamentair van wijlen Antoon Zuijlen en Anna
Breedenraats, bij leven echtelieden, inwoners en burgers van Maastricht,
aangesteld bij hun testament per akte voor notaris L.H. Wouters op
06/05/1787
verkoopt aan
Dijrick Gielen, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Anna Gielen
2 percelen te Veldwezelt, nl.
1) 8 grote roeden land aan het eijxken kort bij de Heerebaen op het
weegsken.
Reingenoten: naar Veldwezelt de Twaalf Apostelen, naar Eigenbilzen
Hendrik Schols, naar Schaijenbos Baltus Moors.
2) 5 grote en 5 kleine roeden bij de Zelger kuijl op het weegsken.
Reingenoten: naar Schaijenbos baron De Selis, naar Briegden baron De
Stokhem, naar de kapel het weegsken.
Prijs: 510 gulden + 42 gulden 5 stuiver (schrijfgeld, lijkoop en godshelder).
Getuigen: Joannes Piter Ruijter en M.N. Brugger.
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07/05/1793

241-244

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Joannes Andreas Groutars
op 23/12/1791 te Luik, waarbij
Nicolaus Erasmus, baron De Stokhem, heer van Heers, Horpmaal,
Jesseren en andere plaatsen, Raadsheer binnen de Geheime Raad (van de
Prinsbisschop van Luik), als gevolmachtigde van Gaspar Deodatus, baron
De Stokhem, domheer van Luik, abt van Amay, heer van Hepsée
verkoopt aan
Hubert Haesen, zoon van Hubert Haesen
70 grote roeden akkerland, gelegen gedeeltelijk onder Kesselt en
gedeeltelijk onder de Vroenhof.
Reingenoten: ten oosten de heeserstraat, ten westen Claes Haesen, ten
zuiden de erfgenamen Taetenbach, ten westen N. Nelissen, en hier
gehouden door Regger Moers en Hubert Haesen.
Prijs: 80 gulden brabants Luikers cours per grote roede of een totaal van
5.600 gulden brabants Luiker cours.
4.000 gulden worden ineens betaald. De overige 1.600 gulden worden
tussen nu en december 1793 betaald, zonder enige intrest.
De verkoopakte werd opgesteld in het huis van de baron De Stockhem in
de Sint-Joannes-de-Doperparochie te Luik.
Getuigen: heer Pasch en Eustachius Giroul.

16/05/1793

244-248

Registratie verkoopakte, op verzoek van Elisabeth Bruggen, weduwe van
Anthoon Theunissen, nu gehuwd met Lambert Kerkhofs van Kesselt,
verleden voor notaris P. Frederix op 25/05/1780 te Maastricht, waarbij
Andries Theunissen, meerderjarige jongman van Kesselt, tezamen met
Barbara Theunissen, weduwe van Jan Marchand, inwoonster van Val
verkopen aan
hun broer Antoon Theunissen, gehuwd met Elisabeth Bruggen, wonende
te Kesselt
hun 2/4 deel in 6 grote roeden refterland gelegen te Kesselt.
Reingenoten: sonnen opgang Gilis Haesen, voorhoofd Everard Kerckhofs,
en ondergank Jeuris Haesen.
Prijs: 40 gulden
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Het perceel is enkel belast met 100 gulden kapitaal ten behoeve van de
pastoor van Veldwezelt. Dit neemt de koper te zijner laste.
Getuigen: P. Frederix, priester, Christ. Dam. Frederix
Volgt octrooi met extract rolregister van Veldwezelt en Kesselt.

06/06/1793

248-250

Registratie obligatie, waarbij
Nicolaas Geurts van Veldwezelt, gehuwd met Barbara Geelen
600 gulden aan 5% rente leent van
Lambertus Jans, burger en inwoner van Maastricht, gehuwd met Eva
Thans
Het geld wordt in Franse kronen uitbetaald aan een wisselkoers per kroon
van 4 gulden 17 stuiver 2 oord.
Borgstellingen:
1) zijn huis, hof en aanhang, 6 grote roeden groot, gelegen te Veldwezelt
op de heerbaen.
Reingenoten: naar Kesselt de heerbaen gaande naar Maastricht, op het
hoofd naar de kerk van Veldwezelt Mattijs Jans, naar Maastricht Geurd
Geurts, ter andere zijde Servaes Geurts, wezende bankgoed.
2) 11 grote roeden land te Veldwezelt op de hoeve gelegen.
Reingenoten: naar Veldwezelt baron De Stokhem, op het hoofd naar
Mopertingen de kanunniken van O.-L.-V. te Maastricht, naar Kesselt
Geurd Weijns als win.

06/06/1793

250-253

Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 21/01/1793 te
Maastricht, waarbij
Anna Gielen, inwoonster van Veldwezelt, gehuwd met Dijrick Gielen, met
diens autorisatie verleden per akte voor notaris Withofs van Eigenbilzen
de dato 12/01/1793
550 gulden aan 4,5% rente leent van
Victor Roosen, licentiaat der beide rechten, advocaat te Maastricht,
namens de gezamenlijke erfgenamen van wijlen de heer oud-schepen
Otto Roosen
Het geld dient ter betaling van een aankoop van 2 percelen land, te
weten:
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a) 8 grote roeden aan het eijcken (?)
Reingenoten: naar Veldwezelt Thijs Moors als win, naar de windmolen
Hend. Schols.
b) 5 grote en 5 kleine roeden niet ver van het vorige perceel op het
weeghsken.
Reingenoten: ter eenre de baron De Stokhem, ter andere Geurd Geurts.
De echtgenoot had de percelen laatst gekocht van de erfgenamen van
Anthoon Suijlen en waarvan de koopakte vandaag voor notaris H.
Wouters zal worden verleden.
Borgstellingen:
1) de gekochte percelen
2) woonhuis met ap- en dependentiën gelegen op de Baane tot
Veldwezelt.
Reingenoten: ter eenre Matthijs Geurts, ter andere Joannes Paulissen.
3) 2 grote roeden weiwas gelegen achter de omloop van het dorp.
Reingenoten: ter eenre Paulus Swennen, ter andere de heereweg.
Getuigen: Franciscus Seranden (?), en M.A. Kerckhofs.

17/07/1793

253-256

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.N.H. De Bruijn op
20/10/1792 te Maastricht, waarbij
Renier Wijnants, gehuwd met Cornelia Wijnants, inwoner van Lanaken
5 weken geleden verkocht heeft aan
Geurt Geurts, gehuwd met Sibilla Geurts, inwoner van Veldwezelt
een half bunder land of 10 grote roeden gelegen op de hove onder
Veldwezelt.
Reingenoten: sonnen opgank de Grote Heilige Geest van Maastricht, ter
sonnen ondergank naar Hees Joris Gielen als gebruiker, op het hoofd naar
Veldwezelt Lens Rocks.
Prijs: 90 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 3 stuiver godshelder
Het geld werd in goede oude Franse kronen betaald.
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Getuigen: Joannes van Noorbeek, inwoner van Vilt onder Berg, en
Catharina Maes, burger van Maastricht

25/07/1793

256-260

Registratie octrooi van de schepenbank, na suppliek om eigendom
openbaar te mogen verkopen.
Petrus Jacobs, burger van de stad Maastricht vraagt de schepenen dat hij
15 grote roeden land te Kesselt, genaamd de Kerssen Boom bij publiek
opbod mag verkopen.
Petrus Jacobs bezit het vruchtgebruik, zijn kinderen de naakte eigendom.
De man heeft meer dan 1.000 gulden schulden vanwege de lang slepende
ziekte van zijn nu overleden vrouw, Catharina Godding, begrafeniskosten
en herstellingswerken voor zijn woonhuis in de Sint-Pieterstraat te
Maastricht.
Zijn echtgenote Catharina Godding overleed in juni 1792.
De kinderen komen mee met hun vader voor de schepenen. Zijn zoon
Joannes Wilh. Jacobs is 23,5 jaar en zijn dochter Isabella Jacobs is 22 jaar.
Ze zijn beiden akkoord, alsook de schepenen die hun toestemming geven.

27/08/1793

261-263

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.F. Habets op 01/10/1792
te Maastricht, waarbij
Matthias Aloijsius Kerens, commissaris-instructeur van de Prins-Bisschop
van Luik, gehuwd met Maria Helena Van den Biessen
verkoopt aan
Joannes Kerckhofs, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Beatrix Geurts
18 grote roeden akkerland gelegen te Veldwezelt in de gulden kuijl.
Reingenoten: naar Caberg de erfgenamen van Mevr. Bosmans, voorhoofd
naar Maastricht de landcommandeur, naar Gellik de Kruisheren.
Verkoopakte volgt op publieke verkoop gehouden voor dezelfde notaris
ten huize van Joannes Vos te Vlijtingen op 24/09/1792. Kerckhofs was de
hoogste bieder.
Hoogste bod: 58 gulden per grote roede, 1 stuiver per betaalde gulden
schrijfgeld in plaats van lijkoop. Totale koopsom bedraagt 1.096 gulden 4
stuiver en nog 5 stuiver godshelder.
Getuigen: Philippus Walrij, rooms priester te Maastricht, M.A. Habets
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13/09/1793

263-266

Registratie obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 11/09/1793 te
Maastricht, waarbij
Willem Fransen, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Maria Fransen
400 gulden aan 5% intrest leent van
broers en zussen Ida, Elisabeth, Franciscus en Engelbertus Wevels,
burgers en negotianten te Maastricht
Borgstelling:
13 grote roeden land gelegen te Veldwezelt in het brouk.
Reingenoten: naar Maastricht de Cellebroeders, naar Rosmeer het
Kapittel van Sint-Servaas, voorhoofd Geurt Geurts als win.
Het perceel komt af van de Armentafel van de Sint-Catharinaparochie van
Maastricht en is door de schuldenaar gekocht aan 101 gulden per grote
roede. Daarvan wordt vandaag nog de akte verleden.
Getuigen: Philippus Douven, Helena Lousbergs

16/09/1793

266-268

Registratie verkoopakte verleden voor notaris L.H. Wouters op
03/01/1793 te Maastricht, waarbij
M.R. Lijsens als executeur-testamentair van wijlen Anthoon Zuijlen en
Anna Bredenraets, bij leven echtelieden, inwoners en burgers van
Maastricht, bij testament aangesteld op 06/05/1787 per akte voor notaris
L.H. Wouters
verkoopt aan
Cilis Geurts, inwoner van Lafelt, gehuwd met Sibilla Nelissen
11 grote roeden akkerland gelegen aan de Dousberg te Kesselt in het
kesseldervelt.
Reingenoten: naar Maastricht en Veldwezelt het Kapittel van O.-L.-V. te
Maastricht, naar Caberg de weduwe Haesen als win, naar Kesselt de
Grote Heilige Geest.
De verkoopakte volgt op een publieke verkoop gehouden in de Vroenhof
in het jagershuis op 20/12/1792, waarbij Cilis Geurts het hoogste bod had
uitgebracht.
Hoogste bod: 41 gulden per grote roede, schrijfgeld en lijkoop. De totale
som bedraagt 451 gulden + schrijfgeld en lijkoop aan 33 gulden 16 stuiver
2 oord + 1 gulden godshelder.
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Getuigen: Jean Joseph Huls en M.N. Brugger, beiden burgers van
Maastricht.

27/09/1793

269-270

Registratie verkoopakte verleden voor notaris L.H. Wouters op
03/01/1793 te Maastricht, waarbij
M.R. Lijsens als executeur-testamentair van wijlen Anthoon Zuijlen en
Anna Bredenraets, bij leven echtelieden, inwoners en burgers van
Maastricht, bij testament aangesteld op 06/05/1787 per akte voor notaris
L.H. Wouters
verkoopt aan
Helena Gelen, meerderjarige dochter, geboren te Veldwezelt, inwoonster
van Maastricht
6 grote roeden land gelegen te Veldwezelt omtrent het Nagelbonder van
de baron De Stokhem.
Reingenoten: naar Maastricht baron De Stokhem, naar de onderste wegh
de paters predikheren, naar Veldwezelt de weduwe Swennen.
De verkoopakte volgt op een publieke verkoop gehouden in de Vroenhof
in het jagershuis op 20/12/1792, waarbij Helena Gelen het hoogste bod
had uitgebracht.
Hoogste bod: 40 gulden per grote roede. Nog bij betalen schrijfgeld,
lijkoop en godshelder. De gezamenlijke prijs bedraagt 260 gulden.
Getuigen: Maria Anna Brugger, Helena Brauwers.

03/02/1794

271-272

Registratie toestemming van de dochters van Engelbert Collinet en wijlen
Magriet Thijssen, dat de vader (Engelbert) goederen mag verkopen. De
dochter bezitten de naakte eigendom en de vader het vruchtgebruik.
Te verkopen goederen: renten geaffecteerd op panden te Luik, landerijen
Het geld dient ter reparatie van het woonhuis te Veldwezelt, waarin de 2
dochters en de vader wonen en dient ook tot delging van schulden.
De dochters zijn Maria Collinet, 25 jaar, en Catharina Collinet, 22 jaar.

25/02/1794

273-274

Registratie verkoopakte, waarbij
Servaes Gijsen, meerderjarige jongman, geboren te Veldwezelt,
tegenwoordig dienende als dragonder onder het regiment van de Prins
van Hessen ten dienste van de Staten van Holland
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verkoopt aan
zijn broer Peter Gijsen van Veldwezelt
2 grote roeden land uit een groter geheel van 4 grote roeden, gelegen te
Veldwezelt op de Hoeswegh.
Reingenoten: naar Briegden de koper met de andere 2 grote roeden
wederdeling, ter andere zijde Paulus Kerkhofs, op het hoofd naar Gellik
het Kapittel van O.-L.-V. te Maastricht, op het ander hoofd de heer
Vaesens van Maastricht.
Zijn deel had hij bij mondelinge scheiding en deling na het overlijden van
hun ouders toebedeeld gekregen.
Prijs: 100 gulden, zonder lijkoop.

25/02/1794

274-276

Registratie obligatie, waarbij
Peter Gijsen, meerderjarige jongman, inwoner van Veldwezelt
100 gulden aan 5% rente leent van
Nicolaes Geurts van Veldwezelt, gehuwd met Helena [Pauli]
Borgstelling:
4 grote roeden land gelegen te Veldwezelt op de hoesweg, waarvan hij
vandaag de helft van zijn broer had gekocht (zie vorige gicht). De andere
helft had hij scheiding en deling na het overlijden van zijn vader Servaes
Gijsen bekomen.
Reingenoten: naar Briegden Geurd Reijnders, ter andere zijde Paulus
Kerckhofs, op het hoofd naar Gellik het Kapittel van O.-L.-V. te Maastricht,
op het ander hoofd de heer Vaesens van Maastricht.
Mocht de schuldenaar het perceel willen verkopen, bedingt de
schuldeiser het voorkooprecht aan een prijs van 100 gulden per grote
roede.

13/03/1794

276-277

Registratie verkoopakte met obligatie, waarbij
Geurd Geurts, wonende op de Baen te Veldwezelt, gehuwd met Sibilla
Geurts
verkoopt aan
Peter Joseph Smets, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Ida Loijen
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Een hof van 3 grote roeden gelegen bij het dorp Veldwezelt op de Heeser
wegh.
Reingenoten: naar de heerbaen de gemelde weg, naar Gellik de
Kruisheren van Maastricht, naar de kerk Paulus Swennen, naar de zonnen
ondergank Claes Geurts.
Prijs: 300 gulden en 3 stuiver godshelder.
80 gulden wordt vandaag betaald. 20 gulden dient voor aanstaande SintRemigius betaald te worden.
De overige 200 gulden worden als obligatie aan 4% rente uitgezet.
Borgstelling:
Het verkochte perceel.
De schuldenaar dient binnen het jaar een huis te bouwen op het perceel
dat vervolgens mee gehypothekeerd wordt op deze obligatie.

27/03/1794

278-279

Registratie verkoopakte, waarbij
Guillielmus Jacquet, medeschepen van Veldwezelt, gehuwd met Elisabet
Hustinx
verkoopt aan
Joris Gielen, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Beatrix Kerkhofs
5 grote roeden land gelegen bij het dorp Veldwezelt achter de Steenen
muer.
Reingenoten: op het hoofd naar Eigenbilzen Nelis Kerckhofs, op het hoofd
naar de heerbaen en ter zijde naar Smeermaas de Kruisheren van
Maastricht, ter zijde naar de kapel de weduwe Joris Caenen.
Het perceel is tiendplichtig. De verkoper had het perceel verkregen bij
erfmangeling op 13/04/1792 van Jacob Strengaert van Maastricht.
Prijs: 325 gulden, zonder lijkoop, een alde plaquet als godshelder.
300 gulden wordt vandaag in Franse kronen betaald. De overige 25
gulden worden binnen 2 maanden betaald.

27/03/1794

279-281

Registratie akkoord tussen
Cornelius Guill. Jacquet, schepen van Veldwezelt [partij 1]
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en
Henricus Prick, momber van zijn echtgenote Joanna Jacquet, wonende in
het graafschap van de Vroenhof [partij 2]
C.G. Jacquet was door de officiaal van Luik veroordeeld tot uitbetaling van
de 2de comparant. De partijen wensen verdere gerechtelijke stappen te
vermijden en spreken het volgende af.
Partij 1 zal partij 2 een som van 1.238 gulden uitbetalen. Het geschil was
gerezen bij de verdeling van de erfgoederen en kapitalen, nagelaten door
wijlen de ouders van C.G. Jacquet en Joanna Jacquet.
Vandaag betaalt partij 1 reeds 800 gulden aan partij 2. De overige 438
gulden worden afgerekend tussen vandaag en 01/06/1794.

10/04/1794

281-283

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.F. Habets op 19/09/1790
te Maastricht, waarbij
De meerderjarige dochter, Cornelia Janssen, inwoonster van de Vroenhof
verkoopt aan
haar broer Pieter Janssen, inwoner van de Vroenhof, gehuwd met Maria
Nelissen
6 grote roeden land in de drinckeling op de meulenweg die door het
perceel loopt, voor een deel op het gebied van de Vroenhof en voor een
deel onder Luiks gebied ressorteert.
Reingenoten: ter zonnen opgank het Kapittel van Sint-Servaas, sonne
middag Nicolaes Janssen, ondergank de paters Predikheren.
Het perceel komt af van de ouders van de verkoopster. Zij had dit bij de
scheiding en deling ontvangen.
Prijs: 600 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder.
Getuigen: Gerardus Frambaghs, rooms priester te Maastricht, en Paulus
Bastiaens, inwoner van de Vroenhof.

10/04/1794

283-284

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.F. Habets op 19/09/1790
te Maastricht, waarbij
Paulus Bastiaens, inwoner van het graafschap van de Vroenhof, gehuwd
met Anna Haesen
verkoopt aan
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zijn stiefzoon Pieter Janssen, gehuwd met Maria Nelissen, inwoner van de
Vroenhof
14 grote roeden land gelegen te Kesselt in de drinckeling.
Reingenoten: zonnen opgang de Witte Kruisheren, zonne middag het
Kapittel van Sint-Servaas, ondergank de koper.
Het perceel komt af van Paulus Nivar, gekocht van die laatste per akte
voor notaris A. Ruijters.
Prijs: 1.300 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder.
Getuigen: Henricus Weutiens (?), inwoner van Itteren, en M. Scherberig.

26/05/1794

285-287

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.F. Habets op 17/09/1793
te Maastricht, waarbij
J.J. Cijrus, als pastoor van de parochie Sint-Matthijs te Maastricht, nu
gehouden in Sint-Catharina te Maastricht, tezamen met Servaes Gaspar
Willem van Aken en Andreas Bernaerts als kerk- en armenmeesters van
de Sint-Matthijsparochie
verkopen aan
Wilhelmus Fransen, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Maria Fransen
13 grote roeden gelegen te Veldwezelt in het Broekschap.
Reingenoten: naar Veldwezelt de Cellebroeders, naar de Baen het Broek,
naar Rosmeer de Heren van Sint-Servaas, naar Hees Geurd Geurts als win.
De verkoopakte volgt op de publieke verkoop gehouden ten huize van
drossaard Willems te Smeermaas op 03/09/1793, waarbij Fransen het
hoogste bod uitgebracht had.
Hoogste bod: 101 gulden per grote roede, 1 stuiver per gulden schrijfgel.
Totale som bedraagt 1.313 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Getuigen: Andreas Willard, rentmeester van de kerk van Sint-Matthijs te
Maastricht, en Willem Keelhoff, keizerlijk notaris.

16/02/1795

287-288

Registratie octrooi of toestemming schepenbank, waarbij
Catharina Collard, weduwe Laurens Roux van Veldwezelt
verklaart dat haar echtgenoot 1,5 jaar geleden gestorven is en zij met 4
minderjarige kinderen is achtergebleven en ze lange tijd ziek thuis zijn
gebleven. Noch zijzelf, noch haar kinderen waren in staat om te werken of
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uit te gaan dienen. Momenteel kunnen ze niet in hun levensonderhoud
voorzien.
Ze vraagt en krijgt toestemming om 2 grote roeden land te verkopen uit
een groter perceel van 12 grote roeden te Veldwezelt in het Broek.
Het perceel is belast met 7 vaten rogge erfpacht ten behoeve van de
Kapellanen van Sint-Servaas te Maastricht. Jan Bringmans, die het andere
deel van het perceel in bezit heeft, koopt haar deel voor 80 gulden, zodat
ze haar kinderen van kleren en andere noodzakelijkheden kan voorzien.
(zie volgende gicht)

20/02/1795

289-290

Registratie verkoopakte, waarbij
Catharina Collard, weduwe van Laurens Roux, inwoonster van Veldwezelt
verkoopt aan
Joannes Bringmans, jongman, inwoner van Veldwezelt.
2 grote roeden uit groter perceel van 12 grote roeden in t’ Breuk onder
Veldwezelt en voor het geheel belast met 7 vaten rogge erfpacht ten
behoeve van de Kapellanen van Sint-Servaas.
Reingenoten (van de 2 grote roeden): naar Rosmeer de koper met de
wederdeling, ter andere zijde Willem Vranken, op het hoofd naar de
heerbaen de weduwe Max Swinnen.
Prijs: 80 gulden en erfpacht nadien volledig voor de koper. Nu houdt de
koper 10 gulden van de verkoopprijs in voor de betaling van de
verkoopster haar deel van de erfpacht.

25/06/1795

291-293

Registratie obligatie verleden voor notaris Dion. Hupkens op 21/06/1795
te Maastricht, waarbij
Hendrik Stevens, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Barbara Geurts
300 gulden aan 5% rente leent van
Lambert Jans, inwoner en burger van Maastricht, gehuwd met Eva Thans
Het geld dient tezamen met eigen geld ter betaling van de aankoop van 4
grote roeden hof en weide te Veldwezelt, gekocht van Pieter Kerkhofs en
Joanna Sprooten, weduwe Gerrit Jacobs.
Reingenoten: sonnen opgank de erfgenamen Lambert Gijsen, naar Kesselt
Joannes Jorissen als win, sonnen ondergank Meijs Stevens, aan het hoofd
de Heere Baen.
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De akte hiervan wordt vandaag voor notaris Dion. Hupkens verleden. De
gekochte weide en hof zal als borgstelling voor de lening dienen.
Getuigen: Urbanus Dionisius Hupkens, zoon van de notaris, en Anna
Catharina Switsers.

25/06/1795

293-296

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Dion. Hupkens op
21/06/1795 te Maastricht, waarbij
Pieter Kerkhofs, wonende te Maastricht, tezamen met zijn echtgenote
Marie Sprooten, alsook Joanna Sprooten, weduwe Geurt Jacobs,
inwoonster van Caberg, met toestemming van drossaard en schepenen
van Pietersheim de dato 05/06/1795
verkopen aan
Hendrik Stevens, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Barbara Geurts
4 grote roeden hof en weide te Veldwezelt.
Reingenoten: sonnen opgank de erfgenamen Lambert Gijsen, naar Kesselt
Joannes Jorissen als win, sonnen ondergank Mijs Stevens, aan het hoofd
de Heeren Baen.
Het perceel komt af van de verkopers ouders en schoonouders, wijlen
Gilis Sprooten en Maria Stevens. Pieter Kerkhofs had op de eerdere
openbare verkoop bij opbod het perceel voor zichzelf als voor zijn
schoonzus gekocht voor 87 gulden per grote roede.
Huidige verkoopprijs: 86 gulden per grote roede voor een totaal van 344
gulden, zonder lijkoop, 1 oord godshelder.
Getuigen: Urbanus Dionisius Hupkens, zoon van de notaris en Anna
Catharina Switsers.
Volgt het bijgevoegde octrooi (van de schepenen van Pietersheim),
waarbij Joanna Sprooten, weduwe Geurt Jacobs, inwoonster van Caberg,
2 kleine kinderen ten laste heeft. Haar woonhuis te Caberg is destijds
door troepen afgebroken en ze heeft geen geld gehad om een nieuw huis
te bouwen. Nu wenst ze 2 grote roeden uit haar ouderlijke goederen te
verkopen. Haar schoonbroer verkoopt dan de wederhelft tegelijkertijd.
Ze biedt de schepenen aan dat het geld na de verkoop in handen van de
schepenbank gedeponeerd wordt, zodat ze kunnen toezien dat het geld
wordt aangewend om een nieuw huis te laten bouwen. Dit verzoek wordt
toegestaan.
Volgt marginale apostille met toestemming schepenbank op 05/06/1795.
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18/08/1795

297-299

Registratie obligatie verleden voor notaris P. Frederix op 04/06/1782 te
Maastricht, waarbij
Matthijs Moers, wonende te Kesselt, gehuwd met Agatha Geurts
300 gulden aan 4% rente leent van
Gerard Kersten, burger en inwoner van Maastricht, gehuwd met Joanna
Femmerheerings (?)
Borgstellingen:
1) 3 grote roeden land gelegen in de Mettekens Zauw.
Reingenoten: ter zonnen opgank Jan Theunissen, ten ondergank Houb
Moors, ter zonne middag de landcommandeur.
2) 5 grote roeden land bij het vorige stuk op de Spauwerweg.
Reingenoten: ter zonnen opgank Jan Theunissen, ten ondergang Houb
Moors.
3) 3 grote roeden land.
Reingenoten: ter sonnen opgank de schuldenaar, ter middag sonne de
landcommandeur, ter ondergank de heren van Sint-Servaas.
De 3 percelen zijn allemaal in Kesselt gelegen.
Getuigen: Christ. Dam. Frederix, Joh. de Jong
Naschrift: Op 04/08/1782 verklaart Agatha Geurts zich akkoord met deze
akte verleden voor notaris P. Frederix.

18/08/1795

300-301

Registratie obligatie verleden voor notaris P. Frederix op 01/07/1785 te
Maastricht, waarbij
Lambert Moers, gehuwd met Catharina Bastiaens, wonende te Kesselt
200 gulden geleend had op 23/07/1783 van
Gerard Kersten, gepensioneerd wachtmeester ten dienste van Haare
Hoogmogende
Die obligatie werd destijds niet gegicht (wel verleden voor dezelfde
notaris P. Frederix). Ze wordt nu gemortificeerd. Lambert Moers leent
nog 400 gulden bij van dezelfde geldschieter om tot een gecombineerde
geleende som van 600 gulden te komen, met een rente van 4%.
Borgstelling:
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Huiswinning met schuur, koolhof en weide, een halve bunder groot,
gelegen te Kesselt.
Reingenoten: naar Maastricht de Heren van O.-L.-V., ter andere zijde de
dorpstraet, ter middag zonne Jan Gijsen.
Getuigen: Christiaen Dam. Frederix, Maria Lenssen.

18/08/1795

302-303

Registratie obligatie verleden voor notaris P. Frederix op 01/07/1792 te
Maastricht, waarbij
Lambert Moers, gehuwd met Catharina Bastiaens, wonende te Kesselt
300 gulden aan 4% reeds 2 jaar geleden leende van
Gerard Kersten, gehuwd met Joanna Rivings
Borgstelling:
Huiswinning met schuur, koolhof en weide, een halve bunder groot,
gelegen te Kesselt.
Reingenoten: naar Maastricht de Heren van O.-L.-V., ter andere zijde de
dorpstraet, ter middag zonne Jan Gijsen.
Dit perceel was reeds belast met 600 gulden kapitaal ten behoeve van
dezelfde geldschieter (zie vorige gicht).
Getuigen: P. Frederix, priester, en Christ. Dam. Frederix.
Naschrift: Op 15/07/1792 geeft Catharina Bastiaens haar toestemming
betreffende de lening die haar echtgenoot is aangegaan.

05/11/1795

304-312

Registratie scheiding en deling van de nalatenschap van Joris Caenen en
Eva Kerkhofs.
Er zijn drie kinderen:
1) Paulus Kerckhofs als momber van Catharina Caenen, 19 jaar oud
2) Matthijs Geurts als momber van Agatha Caenen, circa 22 jaar oud
3) Jan Jorissen, als gehuwd zijnde met Ida Caenen
Bepalingen van de verdeling:
In de nalatenschap bevindt zich een moeilijk te verdelen part, nl.
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Huizing of winning met annexen en grond gelegen te Veldwezelt, 14
roeden groot.
Reingenoten: naar de zonnen opgank baron Silis, naar de ondergank der
zonne de gemeijn straet, ter 3der Peter Geurts.
Dit goed zal niet opgesplitst worden en in volle eigendom overgaan naar
Agatha Caenen, op voorwaarde dat ze de jaarlijkse rente van 20 gulden
op een kapitaal van 500 gulden betaalt ten behoeve van de Cellebroeders
van Maastricht, alsook de last van 6 vaten erfrogge aan de pastoor van
Veldwezelt, en aan dezelfde een kapoen en 13 of 14 oord.
Voor de 2/3 part waar haar zussen Catharina en Ida recht op hadden,
moet ze voor half maart 1796 elkeen 900 gulden uitbetalen.
Daarvoor krijgt Agatha ook de wagen, kar, ploeg, eg en paardengetuig,
behalve het achterste paard, genaamd den blinden ruijn.
Agatha mag alle pachtlanden gebruiken, zolang ze het pachtgeld betaalt.
De komende pacht op Sint-Andries 1796 is voor haar rekening. De reeds
vervallen en nog te betalen pacht wordt door 3 gedeeld.
De volgende pacht- en halfpachtlanden zijn voor Jan Jorissen namens zijn
echtgenote en voor Catharina Caenen, nl.
3 bunder en 7 roeden in eigendom toebehorende aan de Abdij van Hocht
en 12 roeden halpachtland van dhr. Olislagers van Maastricht. Beide
percelen worden ter pacht in 2 verdeeld. De pacht is te betalen vanaf
Sint-Andries 1796. De vorige vervallen pacht wordt nog door 3 gedeeld.
Alle stro en kaf na het uitdorsen van de vruchten zijn ter profijt van
Agatha Caenen, op voorwaarde dat Jan Jorissen 400 schoven stro krijgt, te
weten 100 schoven roggestro, 100 schoven tarwestro, 100 schoven
haverstro en 100 schoven boquettestro (?). Catharina Caenen heeft recht
op hetzelfde aantal schoven stro.
Het klaverstro wordt door 3 gedeeld.
De meubelen zijn door 3 te delen. Afgesproken wordt dat Agatha alle
meubelen krijgt en ook een jonge merrie, op voorwaarde dat ze 100
gulden aan haar zus Catharina Caenen uitbetaalt voor half maart 1796.
Jan Jorissen krijgt namens zijn echtgenote een ander paard, een hengst,
op voorwaarde dat hij aan Catharina Caenen voor half maart 1796
uitbetaalt. De hengst moet gekleed gaan met haam, toom en ketels om in
de haam gespannen te kunnen worden. Dat paardengetuig dient Agatha
Caenen te leveren uit het gerei dat zij ontvangt.
Ook krijgt Jan Jorissen namens zijn echtgenote de zwarte koe, terwijl
Agatha Caenen de rode koe krijgt. Beiden dienen dan aan Catharina
Caenen elk 74 gulden 13 stuiver 1 oord te betalen voor half maart 1796.
73

Goederen:
Agatha Caenen krijgt van de erfgoederen:
1) 14 grote roeden weide te Veldwezelt.
Reingenoten: naar de zonnen opgank de Kruisheren van Maastricht, ter
andere zijde Lambert Jans, ter 3der de omstraat, ter 4der Paulus
Kerkhofs.
2) 1 roede land achter Briegden onder Veldwezelt.
Reingenoten: naar Veldwezelt de heren van O.-L.-V., ter 2der de pastoor
van Veldwezelt, ter 3der naar de Breegderstraet Matthijs Geurts.
3) 2 grote en 13 kleine roeden land achter Briegden in het Gelliker veld.
Reingenoten: naar de hoefweg Paulus Kerkhofs, naar Briegden Thijs
Nijssen met het wedergedeelte, ter 3der de baron De Stokhem.
De overige goederen worden gekaveld7 tussen Catharina Caenen en Jan
Jorissen namens zijn echtgenote.
Part Jan Jorissen namens Ida Caenen:
1) 8 roeden land op de hoeve te Veldwezelt.
Reingenoten: naar Veldwezelt het Gasthuis van Sint-Servaas van
Maastricht, naar Hees het hoever weegsken, ter 3der naar Maastricht
Joris Gielen als gebruiker.
2) 4 roeden land onder de Dousbergh onder Veldwezelt.
Reingenoten: naar Kesselt het kapittel van O.-L.-V. te Maastricht, naar
Veldwezelt de ontvanger en schepen Jaquet, ter 3der naar de Heerbaen
Heinrik (?) Molders.
3) 5,5 roeden land te Kesselt op de moolen gelegen.
Reingenoten: ter sonnen opgank de dorpstraet, ter 2der …
Part Catharina Caenen:
1) 7,5 roeden land te Kesselt aan het zogenaamde Schensken.
Reingenoten: ter zonnen opgank Lambert Tans van Kesselt, naar Kesselt
Claes Hanssen, ter 3der de straat uit Kesselt naar Maastricht.
7

Het lot bepaalde wie welk deel kreeg. Hier wordt vermoedelijk een beschreven papiertje getrokken uit een
bedekte hoed door beide erfgenamen, cf. En naer gedaene cavelinge uijt eenen overdekten hoedt is dit deel en
aenpaerte gevallen aen Catharina Caenen, die dit deel getrokken heeft present met haeren momber Paulus
Kerckhofs accepterende (folio 310).
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2) 6 roeden land tussen Briegden en Veldwezelt, ressorterend onder
Veldwezelt.
Reingenoten: naar de Breegde Straet het kapittel van O.-L.-V., ter 2der
naar Gellik de erfgenamen Tijs Janssen, ter 3der het kapittel van O.-L.-V.
3) 4 roeden land op den Geer onder Veldwezelt.
Reingenoten: naar de Comfelterstraet de baron Van Stokhem, naar de
zonnen onderganck dezelfde, naar Veldwezelt Paulus Kerckhofs.

03/02/1796

312-313

Registratie obligatie, waarbij
Nicolaus Kerkhofs, jongman
300 gulden leent aan 4% rente van
zijn broer Joannes Kerkhofs, gehuwd met Beatrix Geurts, inwoner van
Veldwezelt
De eerste vervaldag is 01/04/1797.
Borgstelling:
9 grote roeden land gelegen in de gulden kuijl te Veldwezelt.
Reingenoten: naar de Rosstraet Mathijs Bringmans, naar Maastricht
Joannes Kerkhofs, naar Veldwezelt de Kruisheren van Maastricht.
Het geld dat Joannes Kerkhofs uitgeleend had, was dankzij roerende
effecten en beesten waarvan zijn moeder afstand gedaan ten behoeve
van al haar kinderen bij partagie en die hij verkocht heeft.

09/02/1796

313-318

Registratie wijgeld, waarbij8
Maria Joanna Frenaij, weduwe van Cornelius Kerckhofs, inwoonster van
Veldwezelt,
en Paulus Kerckhofs, Joannes Kerckhofs, Hubertus Kerckhofs, Paulus
Stevens als man van Catharina Kerckhofs, meerderjarige kinderen (van
M.J. Frenaij en C. Kerckhofs), zich ook sterk makende voor Elisabetha van
Hees, weduwe van hun broer Cornelius Kerckhofs
verklaren dat respectievelijk haar zoon en hun broer Nicolaus Kerckhofs,
theoloog en clericus zich wenst te laten wijden tot priester. Hiervoor
moet hij aan het bisdom Luik kunnen bewijzen dat hij een inkomen heeft
van minstens 200 gulden jaarlijks.

8

Lange akte in het Latijn, hier slechts summier samengevat.
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De familie zorgt voor een jaarlijks inkomen uit grond en rente ter waarde
van 202 gulden.

09/02/1796

318

Registratie gedeeltelijke terugbetaling obligatie, waarbij
Lambertus Jans, gehuwd met Eva Thans, inwoner van Maastricht
verklaart voor 500 gulden (of de helft van de obligatie) terugbetaald te
zijn door
de weduwe Machiel Geurts.
De 1.000 gulden obligatie werd gegicht te Veldwezelt op 07/12/1789 (zie
aldaar). De nog terug te betalen schijf van 500 gulden blijft verder lopen
aan 4% rente.

23/03/1796

319-320

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 15/03/1796, waarbij
Peter Caenen de jonge, gehuwd met Agatha Caenen
verkoopt aan
zijn schoonbroer Joannes Jorissen, gehuwd met Ida Caenen9
14 grote roeden weide gelegen naast de Steenen muer te Veldwezelt.
Reingenoten: zonnen opgank Vaes Jans, zonnen ondergank Lambert Jans,
op het hoofd naar de dorpstraet Paulus Kerkhofs de jonge.
Prijs: 80 gulden per grote roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder + 2 oord
per gulden. Het totaal bedraagt 1.204 gulden 5 stuiver.
De prijs wordt ingekort met 900 gulden, omdat de verkoper met zijn
schoonbroer en met Catharina Caenen overeen was gekomen bij akte van
partagie gegicht op 05/11/1795 hen beiden 900 gulden uit te keren, zodat
Peter Caenen het ouderlijke huis en de daarbij horende pachtlanden te
Veldwezelt kon behouden (zie aldaar).
NOTA: Het einde van deze akte en van het register zijn niet bewaard.

9

Agatha en Ida Caenen zijn zussen en kinderen van wijlen Joris Caenen en Eva Kerkhofs (zie gicht van
05/11/1795).
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