Vlijtingen, schepenbank gichten 1786-1791
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 in dit register 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);
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
1 december 1786 en 13 november 1791. 1 De kolommen in de bewerking geven de datum van de
registratie aan en een samenvatting van de inhoud van de akte. Het register werd niet gepagineerd of
van folionummers voorzien.
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. 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
31 juli 2022
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Het archief van de schepenbank van Vlijtingen wordt in het Rijksarchief van Hasselt bewaard. De bewerking
hieronder betreft Schepenbank Vlijtingen (toegang 2025), inventarisnummer 44.
2
Je kan je aanvraag richten via rijksarchief.hasselt@arch.be
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DATUM
01/12/1786

OMSCHRIJVING
Registratie verkoopakte met obligatie na publieke verkoop van
18/07/1786 verleden voor notaris H.W. Crahaij op 29/11/1786 te
Maastricht, waarbij
Anna Tullenaers, bejaarde dochter en inwoonster en burger van
Maastricht
verkoopt aan
Elisabeth, Hermanus, Paulus en Bartholomaeus Nelissen, meerderjarige
kinderen van wijlen Jan Nelissen, verwekt met Agatha Moers, wonende te
Lafelt [de kinderen de naakte eigendom en de moeder de tocht]
11 grote roeden gelegen op de zogenaamde winkel onder Vlijtingen tussen
Lafelt en Kesselt. Na meting is het perceel slechts 10 grote en 10 kleine
roeden.
Reingenoten: naar de Steenstraet de erfgenamen Claas van Herff met
leengoederen van de Hoge Proosdij van Sint-Servaas, naar Hees schepen
Heckelers, een hoofd naar Tongeren Pieter Coenegracht, ander hoofd naar
Maastricht Martinus Geurts en Matthijs Moers van Kesselt met
beneficieland.
Prijs: 87 gulden per grote roede + 1 stuiver per gulden schrijfgeld in plaats
van lijkoop. Het totaal behoudens het reeds betaalde schrijfgeld bedraagt
913 gulden 10 stuiver.
513 gulden wordt nu betaald. De overige 400 gulden wordt als obligatie
aan 5% rente omgezet.
Borgstelling:
Het gekochte perceel.
Getuigen: Christiaen Verjans en Anna Marechal.

13/12/1786

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 11/09/1786 verleden
voor notaris H.W. Crahaij op 13/12/1786 te Maastricht, waarbij
Anna Elisabeth Graven, weduwe van H.A. Gauthier, in zijn leven
raadspensionaris van Maastricht
verkoopt aan
Adolph Thijs, bejaarde jongman, inwoner van Vlijtingen
6 grote roeden land gelegen te Vlijtingen boven Overhem op de Bampst
Zouwe. Na meting blijkt het slechts 5 grote en 19 kleine roeden te zijn.
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Reingenoten: naar Vlijtingen Loij Mercken, naar Ellicht Hermen Herthogen,
aan een hoofd naar de Steenstraet de vermelde Zouw, aan het ander hoofd
naar de windmolen Piter Willems als win.
Prijs: 91 gulden per grote roede + 1 stuiver per gulden aan schrijfgeld in
plaats van lijkoop. Totaal inbegrepen het schrijfgeld bedraagt 568 gulden
10 stuiver 2 oord.
Getuigen: Lenderd Thijs en Elisabeth Vaessen.

09/01/1787

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 13/11/1786 verleden
voor notaris H.W. Crahaij op 08/01/1787 te Maastricht, waarbij
Matthieu Jeukens, burger en negotiant te Maastricht, weduwnaar van
Maria Helena Reijniers, en zijn broer Petrus Jeukens, ook burger en
negotiant te Maastricht, gehuwd met Maria Joanna Jeukens
verkopen aan
Christianus van Herf, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Helena Verjans
4 grote roeden land tussen de Spauwerstraet en de omloop van Vlijtingen.
Reingenoten: naar Vlijtingen Jan Simons, naar Hees Lenderd Vaessen, aan
een hoofd naar de Erhemstraet, de omloop en Peter Willems met kerkland,
naar Rosmeer de Spauwerstraet.
Prijs: 51 gulden per grote roede + 1 stuiver per gulden schrijfgeld in plaats
van lijkoop. Alles tezamen een som van 1.285 gulden 4 stuiver.
Getuigen: G.F.X. Van Gulpen, kanunnik van O.-L.-V. te Maastricht, en
Christiaen van Herff, inwoner van Vlijtingen.

13/01/1787

Registratie verkoopakte na publieke verkoop op 02/01/1787 ten huize van
Nicolaes Simons en nadien verleden voor notaris J.F. Habets op
12/01/1787 te Maastricht, waarbij
Bartholomaeus Nelissen, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Joanna Vos
verkoopt aan
zijn schoonbroer Joannes Geurts, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met
Elisabeth Nelissen
1) 5 grote en 10 kleine roeden gelegen achter de windmolen.
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Reingenoten: naar Grote-Spouwen Peter Kox als win, naar Hees Arnoldus
Timmermans, aan een hoofd naar Rosmeer Paulus Morissen, het andere
hoofd naar Vlijtingen L. Loijen.
2) 10 grote en 10 kleine roeden gelegen in de Loppen op de koutsweg.
Reingenoten: ter zijde naar de windmolen Jan Geurts met de wederdeling,
ter andere zijde naar Hees Jan Mercken, aan een hoofd naar Rosmeer Jan
Verjans als win, het ander hoofd naar Vlijtingen de vermelde koetsweg.
3) 6 grote roeden gelegen boven de Aufferenberg op de weg die van
Vlijtingen naar Lafelt gaat.
Reingenoten: naar Lafelt Cornelis Nelissen, ter andere naar Herderen
Hermen Moers als win van de kapellanen van Sint-Servaas, aan een hoofd
naar Vlijtingen M. Hoho, het ander hoofd naar de Steenstraet de vermelde
weg.
Prijs: 96 gulden per grote roede (perceel 1); 97 gulden per grote roede
(perceel 2) en 100 gulden per grote roede (perceel 3) + 1 stuiver per
gulden aan schrijfgeld tot profijt van de verkoper. Geheel (inclusief
schrijfgeld) bedraagt 2.253 gulden 16 stuiver 2 oord + 5 stuiver godshelder.
De staande schaar is voor dit jaar voor de verkoper gereserveerd.
Getuigen: Joannes Guilielmus Theunissen en Joannes Wilhelmus Thijssens.

14/01/1787

Registratie obligatie verleden voor notaris J.N.H. De Bruijn op 08/01/1787
te Maastricht, waarbij
Christiaen van Herf, gehuwd met Helena Verjans, inwoner van Vlijtingen
800 gulden aan 4% rente leent van
De erfgenamen en kinderen van wijle Johannes Hechtermans en Caecilia
Moll, bij leven echtelieden en burgers van Maastricht, nl. Petrus
Hechtermans, pastoor te Vlijtingen, Hees, Lafelt en Ellicht, en zijn zussen
Maria Geertruijd Hechtermans, jonge dochter, en Maria Catharina
Hechtermans, gehuwd met Mathias Theodorus Henkelius, inwoners van
Maastricht
Borgstellingen:
1) 24 grote roeden akkerland gelegen te Vlijtingen tussen de
Spauwerstraet en de omloop van Vlijtingen.
Reingenoten: ter zijde naar Hees Leonaerd Vaessen, naar Vlijtingen Jan
Simons, voor een hoofd de Spauwerstraet, het ander hoofd de omloop van
het dorp en Pieter Willems als win.
Het opgenomen geld dient ter financiering van de aankoop van dit perceel.
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2) 5 grote roeden akkerland gelegen in het Riemsterveld omtrent den
Galligen wegh.
Reingenoten: naar Riemst Loij Duchateau van Riemst, naar de kant van
Lafelt Christiaen Hermans van Riemst, voor een hoofd naar Vlijtingen
dezelfde.
Getuigen: Paulus Paulussen, meester-brouwer van Maastricht, en
Franciscus Van der Booren, inwoner van Maastricht.

20/01/1787

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Ruijters op
09/01/1787 te Maastricht, waarbij
Lenderd Vaessen, wonende te Vlijtingen, gehuwd met Mechtild Philippens
verkoopt aan
Simon Lenaerts, wonende te Vlijtingen, weduwnaar van Eva Verjans
3 grote roeden akkerland gelegen te Vlijtingen aan de Spauwerstraet,
gaande daar door een veldweg.
Reingenoten: naar Vlijtingen Hend. Comhaire, naar Hees de weduwe Jan
Willems.
Prijs: 90 gulden per grote roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder. Het totaal
bedraagt 270 gulden.
100 gulden wordt van de prijs afgetrokken, omdat de koper het perceel
van de verkoper voor die prijs in belening had sinds 16/10/1785, per akte
verleden voor notaris A.M. Ruijters.
Getuigen: Willems Maens, meester-schrijnwerker te Maastricht, en J. Dirx,
wonende te Maastricht.

24/01/1787

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 13/11/1786 en nadien
verleden voor notaris H.W. Crahaij op 22/01/1787 te Maastricht, waarbij
Lambertus Petrus Kerens, burger en rentenier te Maastricht, weduwnaar
van Oda Cruts
verkoopt aan
Elisabeth Vos, meerderjarige dochter, wonende te Vlijtingen [haar broer
Lambertus Vos had namens haar op het perceel geboden]
4 grote roeden land gelegen op de moolenwegh onder Vlijtingen in het
Heezerveld aan het Cruijs.
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Reingenoten: ter eenre Geurt Nelissen, ter andere Hubert Heckelers.
Prijs: 31 gulden per grote roede + 1 stuiver per gulden schrijfgeld in plaats
van lijkoop. Alles tezamen een som van 130 gulden 4 stuiver.
Getuigen: Lambertus Vos en A.C. Reuleaux.

25/01/1787

Registratie verkoopakte verleden voor notaris H.W. Crahaij op 24/01/1787
te Maastricht, waarbij
Gilis Straetmans, burger en meester-bakker te Maastricht, gehuwd met
Anna Pieters
verkoopt aan
Gilis Meertens, inwoner van Lafelt, weduwnaar van Elisabeth Palmans
3 grote roeden land gelegen te Lafelt in het Daelveld.
Reingenoten: naar de Steenstraet Christiaan Roumans, naar de kempen
dezelfde, naar Tongeren Martinus Geurts.
Prijs: 300 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Getuigen: E. Nabben en Theodorus Berents.

28/01/1787

Registratie verkoopakte verleden voor notaris P. Frederix op 11/07/1779
te Maastricht, waarbij
Lambert Steijns, wonende te Vlijtingen, gehuwd met Eva Cleuren
verkoopt aan
Anthoon Steijns, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Caecilia Reijnders
2 grote roeden land gelegen te Vlijtingen op Vogelsmeer.
Reingenoten: naar Tongeren Elisabeth Jeurissen, naar Maastricht Cornelis
van Herf, naar Rosmeer Vriend Coenegracht.
De verkoper had het perceel anderhalf jaar geleden in belening uitgegeven
aan dezelfde broer Anthoon voor 60 gulden aan beleenpenningen, blijkens
akte voor notaris P. Frederix.
Prijs: 60 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder.
Totaal bedraagt 120 gulden – 60 gulden beleenpenningen.
Getuigen: Philip Jacob en Christ. Dam. Frederix.
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28/01/1787

Registratie verkoopakte verleden voor notaris P. Frederix op 10/12/1786
te Maastricht, waarbij
Willem Arnoldus, gehuwd met Catharina van Kom, alsook zijn twee
schoonzussen Maria van Kom en Anna van Kom, beiden meerderjarige
dochters en inwoonsters van Herderen
verkopen aan
hun oom Anthonius Steijns, wonende te Vlijtingen, gehuwd met Caecilia
Reijnders
3 grote roeden akkerland gelegen te Vlijtingen in den Riemsterdall onder
den post.
Reingenoten: naar Herderen Jan Geurts, naar Maastricht Willem Jeurissen,
naar Vlijtingen Hendrick Hertogen, naar de Steenstraet de Boschberg.
Prijs: 139 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder.
Getuigen: Christ. Dam. Frederix en Francis Orinel.

11/02/1787

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.F. Habets op 20/02/1786
te Maastricht, waarbij
Joannes Swinnen3, meerderjarige jongman en burger van Maastricht, nu
wonende te Antwerpen
verkoopt aan
Leonard Loijens, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Caecilia Thijs
de volgende percelen, afkomende van de ouders van de verkoper, tijdelijk
in onverdeeldheid bezeten met zijn broer, en hem ten dele gevallen ten
gevolge van een akte van partagie verleden voor notaris Theod. Pijp te
Hasselt van 09/07/1779, nl.
1) 7 grote roeden land gelegen te Vlijtingen in het Rijmsterdal.
Reingenoten: naar Riemst de erfgenamen Bartel Kleuren, naar Ellicht
Gijsbertus Pieters, ter zijde naar Maastricht Anthoon Steijns, naar
Herderen kloosterlijke erven van de Beijaerd.
2) 3 grote en 10 kleine roeden land gelegen in den kamp onder Vlijtingen.

3

Vermoedelijk dezelfde die voor het Luiks Hooggerecht te Maastricht geadmitteerd wordt op 28/03/1770,
circa 23 jaar oud en geboren te Eigenbilzen, voorgedragen door notaris Ross als regerende Brabantse meester
van het bakkersambacht van Maastricht. Zie https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C3M2T7WG?i=9&cat=22218
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Reingenoten: naar Rosmeer de Abdij van Hocht, naar Kortenbos de
heerlijkheid van Rosmeer, naar Maastricht Paulus Printen en de
erfgenamen Van Welsden.
3) 8 grote roeden land gelegen te Lafelt, zijnde een deel van de Bosch
Winhoff.
Reingenoten: op het hoofd naar Vlijtingen de kloosterlijke erven van de
Wittevrouwen van Maastricht, beide andere zijden de meerrest van de
Boschwinhof.
Dit perceel is belast met 3 gulden ten behoeve van het Kapittel van SintServaas.
Prijs: 939 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder.
Getuigen: eerwaarde heer Michael Marres en J.N.L. Bernard.

12/02/1787

Registratie obligatie verleden voor notaris J.N.H. De Bruijn op 10/02/1787
te Maastricht, waarbij
Nicolaes Beerts, meerderjarige jongman, inwoner van Vlijtingen
150 gulden aan 5% rente leent van
Hubertus Laurentius van Uijtrecht, burger van Maastricht, gehuwd met
Joanna Barbara Goesens.
Borgstellingen:
1) zijn ouderlijk huis en hof, 7 grote en 10 kleine roeden, gelegen te
Vlijtingen in de ophemer straet.
Reingenoten: naar Herderen Lambert Simonon, naar Hees Matthijs
Willems, voor een hoofd naar Rosmeer de joode steeg, het ander hoofd de
gemeene ophemer straet.
Het is belast met 300 gulden kapitaal ten behoeve van sieur W. Denis,
burger en meester-brouwer te Maastricht.
2) 5 grote roeden akkerland gelegen te Vlijtingen.
Reingenoten: naar Ellicht Joannes Simons, naar Vlijtingen Lambert
Simonon, voor een hoofd naar Rosmeer de Bampst Zouw, het ander hoofd
Hermen Moors.
Het perceel komt af van zijn overleden broer Willem Beerts, bij
erfmangeling van hem verkregen op 29/01/1787 voor notaris J.N.H. De
Bruijn.
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Getuigen: Hermanus Dubien, burger van Maastricht en Paulus Paulussen,
burger en brouwer te Maastricht.

04/03/1787

Registratie, op verzoek van Cornelis Verjans voor zijn schoonvader Jan
Cleuren, van een verkoopakte verleden voor notaris H.J. Vandeweijer op
05/02/1772 te Maastricht, waarbij
Jan Mercken, gehuwd met Anna Steegen, inwoner van Vlijtingen
verkoopt aan
Jan Cleuren, gehuwd met Maria Jeurissen
3 grote roeden akkerland gelegen in het kleijn veldje onder Lafelt.
Reingenoten: naar de Steenstraet Jan Nelissen, naar Herderen Jan
Nelissen, op het hoofd naar Lafelt Jan Gielen, naar Maastricht Jan Steegen.
Prijs: 65 gulden per grote roede, lijkoop + 5 stuiver godshelder.
Getuigen: R. Alberti en Matthias Kebers, beiden burgers van Maastricht.

04/03/1787

Registratie verkoopakte verleden voor notaris H. Hupkens op 07/05/1775
te Maastricht, waarbij
Christianus Moors, gehuwd met Maria Jorissen, alsook zijn schoonbroer
Andreas Geurts, gehuwd met Cicilia Jorissen, en Joannes Jorissen gehuwd
met Cornelia van Weert, allen kinderen en schoonkinderen van wijlen
Petrus Jorissen en Francisca Hardij
verklaarden dat de nalatenschap van de wijlen ouders en schoonouders
aan hen competeerde voor 3/5 gedeelte van 13 grote roeden land gelegen
te Lafelt.
Reingenoten: naar Lafelt Joannes Thans, voorhoofd naar Kesselt de
Cellebroeders van Maastricht, naar Maastricht Petrus Jorissen, naar de
Steenstraet Henricus Hegtermans.
Het gehele perceel is belast met 8 vaten rogge jaarlijkse erfpacht ten
behoeve de hoogedele heer De Mean.
Het wordt nog in onverdeeldheid bezeten, tezamen met Petrus en Ida
Jorissen.
Christianus Moors en Andreas Geurts namens hun echtgenoten
verkopen hun 2/5 part aan
Joannes Jorissen.
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Prijs: 20 gulden per grote roede, zonder lijkoop + 1 stuiver godshelder.
De erflast van het lopende jaar 1775 is ten laste van Petrus Jorissen die de
vruchten van het perceel geniet. 3/5 van de last zal vanaf Sint-Andries
1776 ten laste van de koper zijn.
Getuigen: Gilis Beckers en Joannes Reijnders.

29/03/1787

Registratie verkoopakte verleden voor notaris P. Frederix op 26/03/1787
te Maastricht, waarbij
Matthijs Muijsenbeek, wonende te Rosmeer, gehuwd met Maria Anna
Meers
verkoopt aan
Nicolaas Meertens, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Maria Peters
4 grote roeden akkerland in een lang stuk gelegen onder Vlijtingen op den
Dief.
Reingenoten: naar de Steenstraet Jan Meers, ter zijde naar Spouwen het
klooster van de Bonnefanten van Maastricht, op het hoofd naar Herderen
Regger Thijs, naar de Dievestraat land van de kerk van Vlijtingen.
Prijs: 90 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Godshelder: Christiaen Damiaen Frederix en Reijnier Muijsenbeek, zoon
van de verkoper.

04/04/1787

Registratie, op verzoek van Reijnerus Heckelers en ook voor zijn zussen
Margaretha en Joanna Heckelers, alsook voor Petrus Schiepers, van een
akkoord verleden voor notaris A.M. Ruijters op 29/04/1773 te Maastricht,
waarbij4
Joannes Lenaerts, wonende te Zussen, gehuwd met Maria Reggers
verklaarde dat hij per akte voor notaris Hupkens in juli 1772 Reijnier
Heckelers, wonende te Lafelt en gehuwd met Elisabeth Jorissen, en diens
mede-consoorten vernaderd had voor
1) 7 grote en 10 kleine roeden land, split van 15 grote roeden gelegen in
den Tommendal onder de Vroenhof.
Reingenoten: naar Herderen medicus doctor Nijst, naar de Steenstraet
Matthijs Meers.
2) 1 grote en 15 kleine roeden land gelegen op het kuijlken onder Lafelt.

4

Vrij ingewikkelde akte met onduidelijke verbanden.

10

Reingenoten: naar Vlijtingen Joannes Heckelers met de wederdeling, naar
Herderen de kapellanen van O.-L.-V. van Maastricht, naar de Steenstraet
Willem Palmans.
3) 2 grote en 10 kleine roeden land gelegen op de Bosberg onder
Vlijtingen.
Reingenoten: naar Vlijtingen Houb Bartel Kleuren, naar Herderen Jan
Liezens.
Het perceel is jaarlijks en erfelijk belast met een vat rogge ten behoeve van
de pastorie van Vlijtingen.
De percelen kwamen af van Nicolaes Heckelers.
De gedane vernadering van Joannes Lenaerts stond op het punt om tot
een proces te leiden, uit hoofde dat Lendert Beerts, wonende te Vlijtingen
als gehuwd zijnde met Maria Mulckens, alsook Leenderd Mulckens en
eerwaarde Antonius Mulckens, kanunnik van het Kruisherenklooster te
Maastricht, als gevolmachtigde van pastoor Reijnier Lenaerts, alsook van
kapellaan Antonius Lenaerts en van Gerardus Thoolen, als gehuwd zijnde
Mecht. Lenaerts evenveel recht tot vernadering hadden op de percelen.
Ook de vermelde Reijnier Heckelers verscheen, voor zichzelf, alsook
optredend voor zijn zus Margarita Heckelers, begijntje, en voor Joanna
Heckelers, alsook Petrus Scheepers voor zichzelf en consoorten en alle
partijen besloten tot de volgende regeling, nl.
1) Joannes Lenaerts doet afstand van zijn vernadering en annuleert het
alsof de partij van Reijnier Heckelers nooit vernaderd was geworden.
2) Reijnier Heckelers betaalt een som van 450 gulden, waarvan 300 gulden
beschutpenningen voor Joannes Lenaerts zijn en het overige voor
Leenderd Beerts en consoorten is.
3) Leenderd Beerts en consoorten doen afstand van hun recht tot
vernadering op de genoemde percelen.
4) Reijnier Heckelers zorgt ervoor dat Leendert Beerts eerstdaags 6 bunder
land kan pachten, hetwelk hij voorheen pachtte van het SintServaaskapittel en aan Heckelers bekend. Indien niet, moet Heckelers
afstand doen ten behoeve van Leendert Beerts voor de gemelde 450
gulden van de drie bovenvermelde percelen.
Getuigen: Lamb. Saint en Joannes Heuvels, inwoners en burgers van
Maastricht.

11/04/1787

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Ruijters op
11/04/1787 te Maastricht, waarbij
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Houb Dirix, wonende te Hees, gehuwd met Maria Jorissen, weduwe van
Jan Wolters
verkoopt aan
Joannes Comhair, wonende te Vlijtingen, gehuwd met Elisabeth Schobben
6 grote roeden weide met bomen erop, gelegen te Vlijtingen,
uitschietende op de oppemerstraet.
Reingenoten: ter zijde naar Maastricht Pieter Cox met de wederdeling, ter
andere Nicolaes Meertens, op het hoofd naar Rosmeer de kerksteege.
Houb Dirix bezit namens zijn echtgenote bezit en maakt zich sterk voor zijn
stiefdochter Anna Wolters, die de naakte eigendom bezit. Zij zal eerstdaags
gekleed worden als lekenzuster in het klooster van de kanunnikessen van
het Heilig Graf te Maastricht.
Prijs: 700 gulden + lijkoop (35 gulden) + 1 oude plaquet als godshelder.
De prijs wordt met 200 gulden verminderd, omdat er nog 200 gulden
kapitaal (uit een groter kapitaal van 400 gulden) op het perceel rust ten
behoeve van de Armen van Vlijtingen.
De opbrengst van de verkoop dient voor de onkosten ter inkleding van de
stiefdochter en de daaropvolgende professie.
Het perceel is jaarlijks en erfelijk belast met 18 oord cijns of een kwart
kapoen. Ter verzekering dat er geen rechtszaken lopende zijn over de
eigendom of andere lasten, hypothekeert Houb Dirix
1) zijn woonhuis te Hees gelegen op de Noppenstraet.
Reingenoten: naar Vlijtingen Dirk Dirix, ter andere zijde de Streike Steege.
2) 5 grote roeden akkerland gelegen te Hees op het Brakmaalder voetpad.
Reingenoten: naar Hees Jan Duplessis, naar Mopertingen Joris Jorissen.
Getuigen: notarisklerk P.J. Voermanck, en J. Dirix, wonende te Maastricht.

13/04/1787

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Ruijters op 11/04/1787 te
Maastricht, waarbij
Gertrudis van Herff, weduwe van Leonard Loijens, wonende te Vlijtingen,
bij octrooi van 14/03/1787 door de schepenbank toegekend5
verkoopt aan

5

De minderjarige kinderen van de weduwe bezitten de naakte eigendom, zijzelf het vruchtgebruik. Daarom
heeft ze voor de verkoop van het perceel toestemming van de schepenbank nodig.
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licentiaat J.A. Olislagers, heer van Itteren en Meerssenhoven, oudborgemeester van Maastricht
7 grote roeden akkerland gelegen aan het Eijkske tussen Vlijtingen en
Lafelt.
Reingenoten: naar Herderen Jan Simons, naar Kesselt Nelis Pieters, op het
hoofd naar Vlijtingen de Kattestraet, ander hoofd het Gasthuis van SintServaas.
De koper krijgt de helft van de staande schaar.
Prijs: 85 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder voor
een totaal van 595 gulden.
De prijs wordt met 430 gulden ingekort, vanwege een openstaand kapitaal
van 200 gulden + openstaande intresten (230 gulden) ten aanzien van de
koper.
De verkoopster had nog 60 gulden extra nodig. Die verschaft de koper
haar. Zij belooft in 4 termijnen telkens op Sint-Andriesmis 15 gulden terug
te betalen. Zij hypothekeert haar persoon en goederen hierbij.
Getuigen: Loij Loijens van Vlijtingen en Machiel Gonnissen, inwoner van
Maastricht.
Aangehecht de suppliek van de weduwe aan de schepenen en hun akkoord
tot de verkoop.
Suppliek
-opgesteld door notaris Ruijters junior (eind januari of begin februari)
1787, vermits de weduwe zegt dat haar echtgenoot enkele dagen geleden
overleden is. 6
-Er rust een rente van 200 gulden ad 5% rente op 7 grote roeden akkerland
van haar ten behoeve van J.A. Olislagers, als representant van wijlen mevr.
de weduwe De Haenen, geboren Van Cauwenberg.
De overgrootmoeder van Gertrudis, nl. Eva van Herff, weduwe van Aloff
Alloffs had dit opgenomen, blijkens akte van 04/06/1716 voor notaris
Demelinne.
De schuldeiser had gedreigd met een proces vanwege achterstallige
intresten en daarbij was een verkoop voordeliger dan een proces om
zodoende de obligatie ook ineens te amortiseren.

6

De echtgenoot Leonardus Loijens stierf volgens het Vlijtingse parochieregister op 27/01/1787 en werd op het
kerkhof op 29/01/1787 begraven. Zie https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1Q-H4MR6?i=286&cat=61417
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Gezien haar man overleden is intussen, is de naakte eigendom van het
perceel in handen van haar 2 minderjarige kinderen. Ze wil met de
opbrengst van de verkoop naast de obligatie in kwestie ook nog een
andere obligatie ten laste van panden van haar kinderen ter waarde van
200 gulden ten behoeve van de kapellanen van Sint-Servaas amortiseren.
Octrooi schepenbank
Ook de mombers van de kinderen, Christiaen van Herff en Ludovicus
Loijens verschijnen op 28/02/1787 voor de schepenbank, waarop de
schepenbank zijn fiat geeft op 14/03/1787.

03/05/1787

Registratie obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 02/05/1787 te
Maastricht, waarbij
Wilhelmus Moermans, inwoner van Ellicht onder Vlijtingen, gehuwd met
Ida Hardij
1.800 gulden aan 4,5% rente leent van
Joannes Lambertus Coenegracht, burger en negotiant te Maastricht,
gehuwd met Anna Aleijdis Janssens.
Borgstellingen:
1) 15 grote roeden land onder Vlijtingen in de kemme gelegen.
Reingenoten: naar Tongeren Nicolaes Moermans, naar Maastricht de
weduwe Habens, naar de Jeker de weduwe Hardij, naar de kempen de
waterzouw.
Dit perceel werd gekocht van de erfgenamen Jan Flooren voor 108 gulden
per grote roeden en waarvan eerstdaags de koopakte verleden zal worden.
Het opgenomen geld dient ter financiering van deze aankoop.
Ook hypothekeert hij de volgende goederen te Vlijtingen, voortkomende
uit zijn ouderlijke nalatenschap onder kavel C hem ten dele gevallen per
akte voor notaris A.M. Ruijters op 10/07/1779.
2) ouderlijk huis met moeshof, schuur, stallingen, weide en verdere
toebehoren, 10 grote roeden gelegen te Ellicht.
Reingenoten: ter eenre Hend. Schols, ter andere de erfgenamen Lambert
Moermans.
3) 12 grote roeden land in de kamme gelegen.
Reingenoten: naar Maastricht Jan Mercken, naar Tongeren Vriend
Coenegracht.
4) 6 grote roeden land in het Elderen veld gelegen.
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Reingenoten: naar Maastricht Piter Coenegrachts, op het hoofd naar de
Lindeboom Herm. Herthogen, naar de kempen Nelis Pieters.
5) 3 grote roeden land in het Roesmeerveld onder den kortenbosch
gelegen.
Reingenoten: op het hoofd naar de kempen en op het hoofd naar de
Lindeboom Vranck Steevens, naar Tongeren Ciel Meesters.
6) 2 grote roeden land in het Heerderer veld aan het merxke gelegen.
Reingenoten: naar de kempen Tiri Hermans, op het hoofd naar Tongeren
Loij Reijnders.
7) 2 grote roeden land in het Heerderer veld aan het merxke gelegen.
Reingenoten: naar de kempen de andere 2 roeden of de wederdeling, ter
andere Nicolaes Raeds.
Getuigen: Ludovica Rutten en Steven Zaalen.

26/05/1787

Registratie obligatie verleden voor notaris P. Frederix op 21/05/1787 te
Maastricht, waarbij
Peter Willems, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Elisabeth Cleuren
200 gulden aan 4,5% rente leent van
Josephus Leurs en Petrus Vriendts, respectievelijk prior en procurator van
Kruisherenklooster te Maastricht
Borgstellingen:
1) zijn woonhuis, moeshof en weide, in totaal 7,5 grote roeden.
Reingenoten: ter eenre de weduwe Pieters, ter andere zijde de Smistraet.
2) 11 grote roeden akkerland gelegen te Vlijtingen op de koetsweg.
Reingenoten: naar Vlijtingen pastorijland van Vlijtingen, voorhoofd de
Spauwerstraet, op het hoofd naar Rosmeer de koetsweg.
3) 5 grote roeden akkerland te Vlijtingen in de kammedel gelegen.
Reingenoten: naar Vlijtingen Willem Muurmans, naar Spouwen dezelfde,
naar Rosmeer Jan Hardij.
Deze percelen zijn enkel nog bezwaard met een kapitaal van 400 gulden
ten behoeve van hetzelfde Kruisherenklooster.
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Getuigen: Peter Theunissen en Paulus Erckens.

02/06/1787

Registratie obligatie verleden voor notaris J.N.H. De Bruijn op 30/05/1787
te Maastricht, waarbij
Jan Cleuren, gehuwd met Anna Moermans, inwoner van Vlijtingen
500 gulden aan 4,5% rente leent van
de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Joannes Hechtermans en juffrouw
Caecilia Moll, bij leven echtelieden en burgers van Maastricht, nl.
1) eerwaarde heer Petrus Hechtermans, pastoor van Vlijtingen, Hees,
Lafelt en Ellicht;
2) Maria Gertrudis Hechtermans, jonge dochter, burger en inwoonster van
Maastricht;
3) juffrouw Maria Catharina Hechtermans, gehuwd met Mattheus
Theodorus Henckelius, burger en inwoonster van Maastricht.
Het geld werd in zilveren Franse kronen en in gouden carolienen betaald.
Borgstellingen:
1) half bunder akkerland gelegen in de Riemster dall onder Vlijtingen.
Reingenoten: naar de Spauwerstraet de erfgenamen Hermen Hermans,
voorhoofd de Paters Predikheren van Maastricht, ter zijde naar Herderen
Jan Flooren, naar Vlijtingen de kapellanen van Sint-Servaas, op het hoofd
naar de Steenstraet de limieten van Riemst, naar Grote-Spouwen het
kapittel van Sint-Servaas.
Het perceel komt af van paijmeester Philippens en was op instigatie van
kanunnik Machuré en stadhouder Somija publiekelijk verkocht op
15/05/1782 en door de schuldenaar opgekocht, gegicht op 26/06/1782.
2) half bunder land te Vlijtingen, die hij vandaag zal kopen van dhr.
advocaat Janssen van Maastricht, per akte die verleden zal worden via
notaris A. Ruijters junior.
Reingenoten: naar Vlijtingen Gijs Verjans, naar Tongeren de Roomse
Wezen van Maastricht, naar de Steenstraet de oude casseije van Tongeren.
Getuigen: dhr. A. Ruijters, notaris, en Francis Van der Booren, inwoner van
Maastricht.

09/06/1787

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.F. Habets op 13/05/1787
te Maastricht, waarbij
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Elisabeth Vos, meerderjarige dochter, wonende op het pachthof van de
eerwaarde heer Peuijmans te Herderen, namens en krachtens constitutie
van haar oom Bartholomaeus Nelissen, thans bij haar inwonende
verkoopt aan
Joannes Geelen, inwoner van Lafelt, weduwnaar van wijlen Maria
Muschen, vertegenwoordigd door zijn zoon Joannes Geelen
2 grote roeden akkerland gelegen te Lafelt in Feijen winhof.
Reingenoten: ter eenre Hubertus Moers, naar Kesselt Jan Gheelen, aan het
hoofd naar Vlijtingen de omloop van het dorp.
Bartholomaeus Nelissen had het perceel verkregen op 11/08/1786 van
Gilis Straetmans per akte verleden voor notaris J.F. Habets.
Prijs: 164 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder.
De verkoopster hypothekeert voor goede overdracht en belofte dat de
oom de akte eerstdaags komt ratificeren, haar volgende goed, nl.
4 grote roeden land gelegen op de moolenweg onder Vlijtingen in het
Heezerveld.
Reingenoten: ter eenre Geurt Nelissen, ter andere Hubert Heckelers.
Dit perceel had zij gekocht op 22/01/1787 van Lambertus Keerens, burger
van de stad Maastricht, per akte verleden voor notaris H.W. Crahaij en
gegicht te Vlijtingen op 24/01/1787.
Getuigen: Joannes Guilielmus Theunissen en Michael Anthonius Habets,
beiden burgers van Maastricht.

13/06/1787

Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 17/06/1786 te
Maastricht, waarbij
Hubertus van Herff, inwoner van Rosmeer, gehuwd met Maria Jeurissen
100 gulden aan 5% rente leent van
Hubertus Laurentius van Uijtrecht, burger en koopman te Maastricht,
gehuwd met Joanna Barbara Goessens
Borgstellingen:
Alle goederen onder Vlijtingen gelegen afkomende van zijn ouders en hem
bij partagie van hun nalatenschap toegevallen op 27/03/1784 per akte
voor notaris A.M. Gudi.
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De percelen uit de nalatenschap zijn enkel belast met 1/5 deel van 1.300
gulden kapitaal ten behoeve van de predikheren te Maastricht en dhr. N.
Cruts.
Getuigen: Hermanus Dubien, burger van Maastricht, en Christiaen
Gierkens, inwoner van Maastricht.

01/07/1787

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Arnold Morren op
16/02/1760 te Maastricht, waarbij
Hendrick Crauwels, inwoner van Montenaken onder het graafschap van de
Vroenhof, gehuwd met Cornelia Thans
verkoopt aan
Jan Geelen, inwoner van Lafelt, gehuwd met Maria Mussen
9 grote roeden akkerland in het Laeffelderveld onder Vlijtingen.
Reingenoten: naar Herderen de Heukelommerstraet, naar de Steenstraet
David Nelissen, naar Vlijtingen Christiaen van Herff.
Het perceel is belast met 6 koppen rogge jaarlijks ten behoeve van de
Armentafel van de Heilige Geest van Maastricht.
Het perceel komt af van de verkoper zijn wijlen grootouders Matthijs
Crauwels en Elisabeth Loijen, bij leven echtelieden, en aan hem onder
kavel C ten dele gevallen volgens akte van scheiding en deling voor notaris
Arnold Morren op 12/05/1759.
Prijs: 40 gulden per grote roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder.
Getuigen: Marten Martens, inwoner van Montenaken en Jan Jurgen Koch.

20/11/1787

Registratie verkoopakte verleden voor notaris L.H. Wouters op
20/11/1787 te Maastricht, waarbij
Christiaen Meers, inwoner, burger en koopman te Maastricht, gehuwd met
Anna Elisabeth Smeets
verkoopt aan
Anna Vos, weduwe van Jan Thans, inwoonster van Riemst,
vertegenwoordigd door haar twee meerderjarige zonen, Libert en Joannes
Thans
18 grote roeden akkerland, tegenwoordig onbezaaid, gelegen in de
Riemsterdal onder Vlijtingen.

18

Reingenoten: naar Spouwen de pastorale goederen van Vlijtingen, naar de
Steenstraet de landheer.
De verkoper had dit perceel verkregen bij publieke verkoop te Vlijtingen op
15/05/1782 als hoogstbiedende.
Prijs: 80 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Het geld werd in Franse kronen betaald. In geval van vernadering dient de
huidige koper ook in Franse kronen terugbetaald te worden.
Getuigen: Willem Meers, inwoner van Heukelom, en Lambertus Jans,
burger van Maastricht.

05/12/1787

Registratie verkoopakte met obligatie7 verleden voor notaris H.W. Crahaij
op 04/12/1787 te Maastricht, waarbij
J.H. Cruts, F.J. Van Afferden, G.E. Cox, en M. Frousset, kanunniken en
rekenmeesters van het kapittel Sint-Servaas te Maastricht, bij autorisatie
en resolutie van het kapittel van 03/12/1787 voor notaris H.W. Crahaij
verkopen aan
Hermanus Hermans, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Maria Paulussen
28 grote en 11 kleine roeden weide en winhof gelegen te Vlijtingen in de
Eremerstraet.
Dit wordt nu in geldpacht bezeten door Richard Thijs, wiens pacht zal
eindigen op 01/10/1790.
Reingenoten van de weide: ter eenre de weduwe Jan Thijs, ter middag
zonne de gemeene straet, ter zonne ondergang Gilis Philippens, op het
hoofd naar Rosmeer de waterzouw komende van Meer.
De weide komt af van wijlen Leonard Franssen en Margaretha Hermans,
gewezen echtelieden. Die werd overgedragen ten behoeve van het
Gasthuis van Sint-Servaas bij akte van transport op 30/01/1754 voor
notaris P. Frederix verleden en gegicht te Vlijtingen op 22/02/1754.
De geldpacht blijft voorlopig nog in bezit van Sint-Servaas.8
Prijs: 1.200 gulden, zonder lijkoop, 10 stuiver godshelder.
Dit bedrag van 1.200 gulden wordt als obligatie aan 4% rente omgezet ten
behoeve van het Gasthuis van Sint-Servaas.

7

Dezelfde akte wordt twee keer geregistreerd. De eerste keer op verzoek van de verkoper die ook schuldeiser
is van een deel van de verkoopprijs onder de vorm van een obligatie.
8
Vermoedelijk tot 01/10/1790.
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Borgstellingen:
1) winhof met weide
2) zijn persoon en al zijn goederen waar dan ook
Getuigen: Wijnandus Thomassen en Jacobus Engelbert, beiden burgers van
Maastricht.

07/12/1787

Zelfde akte als vorige gicht van 05/12/1787. Bij de vorige akte liet notaris
H.W. Crahaij namens Sint-Servaas de akte registreren. Op 07/12/1787 liet
Herman Hermans dezelfde akte registreren om zijn rechten als koper
kenbaar te maken.

16/12/1787

Registratie afstand van tocht en verkoopakte verleden voor notaris P.
Frederix op 29/07/1787 te Maastricht.
Tochtdoding
Wilhelmina Schitman, weduwe van Nicolaus van Herf
doet afstand van haar vruchtgebruik ten behoeve van
haar 3 kinderen, nl.
1) Christ. van Herf, sergeant onder het korps mineurs ten dienste van Haar
Hoog Mogende;
2) Petrus van Herff;
3) Anna van Herff.
met betrekking tot 1 grote en 10 kleine roeden weide uit een groter
perceel van circa 7 grote roeden gelegen te Vlijtingen op de Mheer.
Reingenoten: naar Herderen de koper, naar Hees Cornelis Pieters,
voorhoofd de Kinkstraat.
Verkoopakte
De kinderen Van Herf
verkopen vervolgens de weide aan
Willem van Weert, gehuwd met Gertruijd Cleuren, wonende te Vlijtingen.
Prijs: 161 gulden 8 stuiver, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Getuigen: Christian. Dam. Frederix en Francois Orinel.
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16/12/1787

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Adam Math. Gudi op
13/06/1778 te Maastricht, waarbij
Gijsbertus Machiels, meerderjarige jongman, inwoner van Hees
verkoopt aan
Willem van Weert, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Gertrudis Cleuren
3 grote en 15 kleine roeden land gelegen tussen Lafelt en Hees in het groot
veld.
Reingenoten: ter eenre Cornelis Nelissen, ter andere zijde sieur Hermans.
Prijs: 75 gulden per grote roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder. Het totaal
bedraagt 281 gulden 5 stuiver.
Getuigen: G.H. Bartholeijns en Christ. Janssens.

27/12/1787

Registratie van een rolextract van Vlijtingen van 28/11/1787 , van
12/12/1787 en van 27/12/1787 naar aanleiding van een publieke verkoop,
waarbij
Elisabeth Vos, meerderjarige dochter, nu inwoonster van Herderen
verkoopt aan de hoogstbiedende
Wilhelmus en zijn vader Laurens van Weerd, inwoners van Lafelt,
2 percelen land gelegen te Vlijtingen, nl.
1) 4 grote roeden gelegen op de moolenwegh in het Heezerveld aan het
Cruijs.
Reingenoten: ter eenre Geurt Nelissen, ter andere zijde Hubert Heckelers.
2) 4 grote roeden gelegen tussen Lafelt en Vlijtingen op het miswegje.
Reingenoten: naar Lafelt Christiaan van Herff, ter andere zijde Cornelis
Steegen, aan het hoofd naar Herderen hetzelfde wegje.
Prijs: 55 gulden per grote roede voor het 1ste perceel en 102 gulden per
grote roede voor het 2de perceel. In totaal werd er 628 gulden betaald.
Het 1ste perceel is gekocht door de vader en het 2de perceel door de zoon.

30/12/1787

Registratie verkoopakte verleden voor notaris H. Hupkens op 07/02/1773
te Maastricht, waarbij
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Coenrardus Godding, burger en meester-brouwer te Maastricht, als
gevolmachtigde voor Reijnier Hermans, apotheker te ’s-Hertogenbosch
(voor ¼ part), en Andreas Hermans, burger en meester-bakker te
Maastricht, voor zichzelf (voor ¼ part), alsook als gevolmachtigde voor zijn
schoonbroer Anthoni Lipge, gehuwd met Ida Hermans (voor ¼ part), en
voor Balthazar Lemmens, gehuwd met Maria Hermans (voor ¼ part)
verkopen aan
Wilhelmus van Weert, inwoner van de hoofdbank Vlijtingen, gehuwd met
Gertrudis Cleuren
6 grote roeden akkerland gelegen te Vlijtingen op den Tongerssen wegh.
Reingenoten: naar Herderen Piter Willems, naar Maastricht Jan Thijs, naar
Vlijtingen den Tongerssenwegh.
Het perceel komt af van de eerwaarde heer Joannes Hermans, bij leven
kanunnik van Sint-Anna binnen het kapittel van O.-L.-V. te Maastricht, die
het had gelegateerd bij testament van 20/05/1744 aan de vader,
respectievelijk schoonvader van de verkopers, wijlen Lamb. Hermans en na
zijn dood en die van zijn echtgenote, aan de verkopers toegevallen.
Prijs: 53 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder. Het
totaal bedraagt 318 gulden.
Getuigen: Petrus Rodele, burger van Maastricht, en Lamb. Jans, inwoner
van Maastricht.
Volmachten:
Op 20/12/1772 geven te ’s-Gravenhage Anthoni Lipge en Balth. Lemmens
volmacht aan hun schoonbroer Andreas Hermans, burger en bakker te
Maastricht om te laten verkopen
1) 6 grote roeden akkerland gelegen te Vlijtingen.
2) 11 grote roeden akkerland gelegen te Heukelom.
Op 25/01/1773 geeft Reinier Hermans in ’s-Gravenhage volmacht aan
Coenr. Godding om dezelfde percelen uit zijn ouderlijke nalatenschap te
verkopen.
De reingenoten van het perceel te Heukelom zijn ter eenre Lambertus Dass
en ter andere Paulus Castermans van Val.

10/01/1788

Registratie gichtextract schepenbank Hees van 10/01/1788 met ingebedde
chirographaire obligatie van 10/02/1787, waarbij
de weduwe C.J. Reijntjens
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verklaart schuldig te zijn aan
haar zoon J.M. Reijntjens
2.000 gulden en nog eens 3.546 gulden 6 stuiver 2 oord blijkens notariële
akte van 28/08/1778.
De weduwe belooft indien mogelijk het geld bij leven terug te betalen.
Indien niet, dan mag de zoon het bedrag uit de nalatenschap nemen.
Getuigen: M.N. Heijlerhoff, advocaat.

17/01/1788

Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 11/11/1787 te
Maastricht, waarbij
Joannes Geelen, inwoner van Lafelt, weduwnaar van Maria Muschen
200 gulden aan 5% rente leent van
Mevr. Leprad de Rivals, als gevolmachtigde voor haar neef Nicolaes
Jacquier, soldaat in het regiment De Barwick irlandais
Het uitgeleende geld komt voort uit een terugbetaalde obligatie ten
behoeve van Nicolaes Jacquier en die ten laste stond van Hendrick
Machiels, burger van Maastricht.
Borgstellingen:
1) 2 grote roeden akkerland gelegen te Lafelt in Feijen Winhoff.
Reingenoten: ter eenre Hubertus Moors, naar Kesselt Jan Gheelen, aan het
hoofd naar Vlijtingen de omloop van het dorp.
Dit perceel had hij gekocht in zijn weduwlijke staat van Bartholomaeus
Nelissen, per akte voor notaris J.F. Habets.
Hij hypothekeert daarnaast nog een perceel, krachtens het mutueel
testament met zijn wijlen echtgenote, opgemaakt voor notaris J.N.H. De
Bruijn, nl.
2) 13 grote en 7 kleine roeden land gelegen achter Lafelt in het kleen veldje
onder Vlijtingen.
Reingenoten: ter eenre Andreas Muschen, ter andere Hubert Heckelers.
Dit perceel had hij via erfmangeling bekomen van Matthijs Nelissen,
blijkens akte verleden voor notaris P. Frederix.
De zoon, Joannes Geelen, gehuwd met Maria Eijcken, inwoner van
Vlijtingen, verklaarde zich ook mee borg te stellen voor zijn vader, met zijn
persoon als goederen waar vindbaar.
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Getuigen: Philippus Walrij, rooms priester, en Michael Antonius Habets.

18/01/1788

Registratie gichtextract schepenbank Hees van 18/01/1788 met ingebed
contract antenuptieel (huwelijkse voorwaarde) verleden voor notaris P.
Frederix op 12/07/1766 te Maastricht, waarbij
Joannes Libertus Lenaerts, licentiaat der beide rechten, ontvanger der
nieuwe middelen van Maastricht, toekomende bruidegom en Wilhelmina
Mechtildis van Walsden, weduwe van Joannes Thijssen, bij leven burger en
koopman te Maastricht, toekomende bruid, eerstdaags gaan trouwen.
Het volgende wordt afgesproken, nl.
1) het minderjarig zoontje van de toekomende bruid, met name Joannes
Thijssen zal op zijn hoogste dag (huwelijk) of bij het aanvaarden van een
wereldlijke of geestelijke staat, behalve het kloosterleven het volgende
toevallen, zoals reeds besloten was bij het grootmoederlijk testament van
vaderszijde de dato 06/12/1763, een som van 1.000 pattacons of 4.000
gulden uit de goederen van de bruid.
2) dezelfde zoon zal na de dood van zijn moeder 1.000 pattacons of 4.000
gulden uit zijn moeders goederen uitbetaald krijgen, ten laatste een half
jaar na haar overlijden. De zoon zal zolang hij minderjarig is geen
beschikking hebben over de vermelde 4.000 gulden.
3) Ingeval het zoontje sterft, zal na het overlijden van de bruid de
bruidegom deze 8.000 gulden in volle eigendom erven.
4) Mocht het huwelijk zonder kinderen blijven, zal de langstlevende volle
meesterschap hebben van alle goederen, de bruidegom bij eigen recht en
de bruid zoals gedisponeerd inzake haar minderjarig kind bij holografisch
testament opgerecht met haar wijlen man op 07/05/1757 voor notaris P.
Frederix en vandaag voor de notaris geopend.
5) de langstlevende mag nadien zaken nog veranderen, behalve de zaken
die beslist zijn met betrekking tot het minderjarig kind.
Getuigen: Leonard Schrammen, schoonbroer van de bruid, en Guilleaume
Hustinx, inwoner en burger van Maastricht.

25/01/1788

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Ruijters op
12/01/1788 te Maastricht, waarbij
Mechtild Gulliks, geboortig van Montenaken onder de Vroenhof, dochter
van wijlen Servaes Gulliks en Maria Palmans
verkoopt aan
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haar aangetrouwde oom Gilis Meertens, wonende te Lafelt, weduwnaar
van Elisabeth Palmans
2 percelen akkerland, de verkoopster nagelaten bij akte van partagie
verleden voor notaris A.M. Ruijters op 29/08/1784 betreffende de
nalatenschap van haar grootvader Willem Palmans, die de volgende
percelen als weduwnaar had verkregen, nl.
1) 3 grote roeden in het Laeffelder veld omtrent het Riemster wegje, split
van 5 grote roeden.
Reingenoten: naar Herderen Gilis Meertens, naar Maastricht het kapittel
van Sint-Servaas van Maastricht, naar de Steenstraet Reijnier Heckelers.
2) 2 grote en 7 kleine roeden onder de Vroenhof op den Heukelommer
berg gelegen.
Reingenoten: naar Riemst Martinus Geurts, naar de Steenstraet Gilis
Castermans, naar Maastricht Gilis Meertens.
Prijs: voor het perceel van 3 grote roeden 80 gulden per grote roede en
voor het andere perceel 50 gulden per grote roede. Er is geen lijkoop. De
godshelder bedraagt 3 stuiver. Alles tezamen 357 gulden 10 stuiver.
300 gulden heeft de koper met instemming van de verkoopster al
overhandigd op 31/12/1787 aan de moeder en overste van het klooster
van Penitenten te Maastricht, nl. aan zuster Maria Antonetta Lassance, als
voorlopige betaling van de onkosten van de inkleding van de verkoopster
als lekenzuster in dat klooster en die morgen zal plaats vinden.
Omdat de verkoopster nog minderjarig is, is haar momber Joannes
Meertens, inwoner van Montenaken onder de Vroenhof, mee verschenen.
Getuigen: Joannes Nep. Bernard en Andreas Kleijnen, inwonende burgers
van Maastricht.

25/01/1788

Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris Johan
Guichard op 26/02/1769 te Maastricht, waarbij
Christianus Frijns, meerderjarige jongman, burger en inwoner van
Maastricht
verkoopt aan
Maria Nelissen, weduwe van Pieter Pieters
1) 6 grote roeden akkerland gelegen onder Vlijtingen op de Krekelberg.
Reingenoten: op het hoofd naar Maastricht den gemeene wegh, ter zijde
naar Lafelt Ghijs Thijs, naar Vlijtingen de krekelberg, op het ander hoofd
naar Herderen de erfgenamen van Jan Hoho.
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2) 4 grote roeden land gelegen achter Erm in het Vleijtinger veld.
Reingenoten: op het hoofd naar Maastricht het Gasthuis van Sint-Servaas,
naar Tongeren het kapittel van Sint-Servaas, naar Vlijtingen Jan Jeurissen
van Lafelt, ter andere zijde Frans Willems.
Prijs: 43 gulden per grote roede of 430 gulden voor geheel + lijkoop + 5
stuiver godshelder.
230 gulden worden nu betaald. De overige 200 gulden worden in een
obligatie aan 4,5% rente omgezet.
De verkochte percelen gelden als borgstelling, tezamen met haar persoon
en andere goederen waar ook vindbaar.
Getuigen: Coenrardus Thijssen, burger en koopman te Maastricht, en
Cornelis van Herff, inwoner van Vlijtingen.

27/01/1788

Registratie obligatie verleden voor notaris Adam Matth. Gudi op
21/01/1788 te Maastricht, waarbij
Marcellus Meers, gehuwd met Anna Meers, inwoner van Herderen
1.300 gulden aan 4% rente leent van
Pieter Coenegragt, inwoner van Lafelt, gehuwd met Margaretha Thans.
Borgstellingen:
1) helft van de windmolen gelegen te Vlijtingen, 7 grote roeden.
2) al zijn andere goederen waar ook vindbaar.
Het opgenomen geld dient voor de terugbetaling van een kapitaal van
1.000 gulden dat rust op de molen ten behoeve van P. Coenegragt.
Getuigen: Nicolaes en Joannes Gudi.

01/02/1788

Registratie verkoopakte verleden voor notaris P. Frederix op 13/02/1763
te Maastricht, waarbij
Joannes Cremers, gehuwd met Barbara Matthijs, wonende te Remersdaal
verkoopt aan
Joannes Nelissen alias Boschjan, wonende te Lafelt, gehuwd met Ida
Machiels
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4 grote roeden akkerland achter Lafelt onder Vlijtingen.
Reingenoten: ter zijde naar de Steenstraet de Paters Predikheren van
Maastricht, aan een hoofd Herman Hermans, aan het ander hoofd Engel
Engels.
Dit perceel was aan de verkopers echtgenote toegevallen onder kavel D
volgens akte van partagie verleden voor wijlen gezworen landmeter Jan
Thijs.
Prijs: 40 gulden per grote roede + 25 stuiver lijkoop + 1 stuiver godshelder.
Bij nameting door gezworen landmeter Claes Hermans in februari blijkt er
een minmaat van 12 kleine roeden ten opzichte van de maat in de akte van
partagie. Totdat de minmaat is bijgestoken, mag de koper 24 gulden van
het geheel pas dan betalen.
Getuigen: Philip Jacob Frederix, en Gerard Thijssens, inwoner van Kesselt.

01/02/1788

Registratie verkoopakte verleden voor notaris M.F.A. Vaesen op
23/08/1762 te Maastricht, waarbij
licentiaat en stadsdokter Henricus Janssen, gehuwd met Maria Catharina
Feuten
verkoopt aan
Joannes Nelissen, inwoner van Lafelt, gehuwd met Ida Machiels
10 grote roeden akkerland gelegen te Lafelt in het daelveld.
Reingenoten: naar Lafelt Jan Thans, naar Maastricht Piter Kleuren, naar de
Steenstraet de Heilige Geest van Maastricht.
De verkoop is inclusief de staande schaar. De koper pachtte het perceel
reeds.
Prijs: 330 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder.
300 gulden wordt nu betaald. De overige 30 gulden zijn binnen de maand
te betalen.
Getuigen: eerwaarde heer Joannes Hubertus Gerardi, priester en
beneficiant van Sint-Servaas te Maastricht, en Nicolaes de Chene, inwoner
van Rekem.

05/02/1788

Registratie obligatie verleden voor notaris J.N.H. De Bruijn op 04/02/1788
te Maastricht, waarbij
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Paulus Beerts, meerderjarige jongman, inwoner van Vlijtingen
100 gulden aan 5% rente leent van
Theodorus Henckelius, burger en rentenier te Maastricht, gehuwd met
Maria Catharina Hechtermans.
Borgstellingen:
De goederen, die hij per erfmangeling op 29/01/1787 verkregen heeft van
zijn broer Nicolaes Beerts, per akte verleden voor notaris J.N.H. De Bruijn,
nl.
1) 4 grote en 10 kleine roeden weide gelegen in de ophemerstraet onder
Vlijtingen.
Reingenoten: naar Herderen Piter Simons, naar Hees Houb Bartel Cleuren,
naar de Steenstraet voor een hoofd Arnold Timmermans, ander hoofd de
ophemer straet.
2) 4 grote roeden akkerland onder Busselkens Gragt.
Reingenoten: naar Herderen Jan Thijs, naar Maastricht Jan Machiels, voor
een hoofd naar Vlijtingen Matthijs Nelissen, ander hoofd Matthijs Loijens.
3) 6 grote roeden gelegen op de kommel.
Reingenoten: naar Ellicht Houb Bartel Cleuren, naar de Steenstraet Nelis
Beerts, voor een hoofd naar Herderen Nelis Pieters, ander hoofd naar
Maastricht Herman Hermans.
Alle percelen zijn te Vlijtingen gelegen.
Getuigen: P. Paulussen, meester-brouwer en burger van Maastricht, en
Joannes Caff, ook burger en brouwer te Maastricht.

16/02/1788

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Ruijters op
22/01/1770 te Maastricht, waarbij
Paulus Coenegragt, wonende te Herderen, gehuwd met Gertr. Pauli
verkoopt aan
zijn neef Petrus Coenegracht, jongman, wonende te Ellicht
5 grote roeden akkerland gelegen te Vlijtingen in het Elligter veld tussen
Ellicht en Spouwen.
Reingenoten: ter eenre de vermelde Petrus Coenegragt met de
wederdeling, ter andere zijde naar Herderen Machiel Claessen, op het
hoofd naar Tongeren Peter Simons.
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Het perceel komt af van de verkoper zijn ouders en grootouders.
Prijs: 60 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder.
Getuigen: Lamb. Saint en Joannes Heuvels, inwonende burgers van
Maastricht.

16/02/1788

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Ruijters op
08/03/1786 te Maastricht, waarbij
Paulus Bastiaens, wonende te Wolder in het zogenaamde Pannenhuijs in
de Vroenhof, gehuwd met Anna Haesen
verkoopt aan
Petrus Coenegracht, wonende te Lafelt, gehuwd met Margaretha Thans
5 grote roeden akkerland gelegen in het Laeffelderveld onder Vlijtingen,
uitkomende met een hoofdeinde op de Veleijtingerweg.
Reingenoten: ter zonnen opgang Matthijs Moers als win, ondergang de
weduwe en kinderen van wijlen Hendrick Schols.
Het perceel komt af van zijn wijlen ouders en is hem ten dele gevallen.
Prijs: 85 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Voorwaarde is dat de verkoper het perceel land nog 6 jaar in pacht mag
houden tegen een jaarlijkse pachtprijs van 10 gulden of 2 gulden per grote
roede. Daarna zal hij het perceel land aan de nieuwe eigenaar overlaten.
Getuigen: Hend. Hellinx, inwoner en burger van Maastricht, en J. Dirix,
wonende te Maastricht.

22/02/1788

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Ruijters op 13/02/1788 te
Maastricht, waarbij
Engel Smeets, wonende te Grote-Spouwen, gehuwd met Ida Scheepers
verkoopt aan
Reijnier Hertogen, inwoner van Ellicht, gehuwd met Sibilla Thans
6 grote roeden akkerland gelegen op het merxken onder Ellicht.
Reingenoten: naar Vlijtingen Piter van Weert, naar Tongeren Claes Kellens,
aan een hoofd Herman Hertogen als win, ander hoofd Cornelis Peters van
Vlijtingen.
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De staande schare van dit jaar is gereserveerd voor de verkoper.
Prijs: 75 gulden per grote roede + lijkoop verdeeld tussen partijen + 5
stuiver godshelder
Getuigen: Arnold Hildebrand en M. Crahaij, beiden burgers van Maastricht.

12/03/1788

Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 07/03/1788 te
Maastricht, waarbij
Paulus Jeurissen, inwoner van Vlijtingen, weduwnaar van Joanna Schols,
nu in 2de huwelijk met Agatha Simons
400 gulden aan 4,5% rente leent van
Religieuzen Joanna Gertruijd Lousberg, Anna Lunskens, Joanna
Schoenmaekers en Lucia Swinnen, respectievelijk, overste, subpriorin,
procuratores en discrete van het klooster van Sint-Andries te Maastricht
Borgstellingen:
1) woonhuis, hof en weide gelegen te Vlijtingen, 16 grote roeden.
Reingenoten: ter eenre Willem Beerts, ter andere zijde Hendrick Hertogh,
ter zonnen opgang de Heerestraet.
2) 1 bunder weide gelegen te Vlijtingen, genaamd de Berkhoff.
Reingenoten: ter eenre de omloop van het dorp, ter andere Leen Thijs, een
hoofd de Heerestraet.
Zijn eerste echtgenote had hem dit perceel gelegateerd per testamentaire
dispositie verleden voor notaris J.N.H. De Bruijn op 14/07/1782.
Getuigen: Heijlger Coenen en M. De Beije.

12/03/1788

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Ruijters op
09/03/1788 te Maastricht, waarbij
Joannes Thijs, inwoner en burger van Hasselt, geboren te Vlijtingen,
gehuwd met Maria Susanna Bollemans
verkoopt aan
Joannes Lenaerts, wonende te Vlijtingen, gehuwd met Elisabeth Thijs

30

3,5 grote roeden uit 7 grote roeden akkerland, die hij als kind en
erfgenaam van wijlen zijn vader Joannes Thijs te Vlijtingen boven Peex
winhoff is hebbende.
Reingenoten (van de 7 grote roeden): op het hoofd naar Vlijtingen de kleen
kasseij op Tongeren, ter zijde naar Maastricht Paulus Maurissen, ter
andere zijde Willem van Weert, op het hoofd naar Riemst Merc. Kleuren,
naar de kant van Maastricht afgemeten.
Prijs: 75 gulden per grote roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder.
Getuigen: Hendrick van Heur, inwoner en burger van Maastricht, en J.
Dirix, wonende te Maastricht.

12/03/1788

Registratie verkoopakte verleden voor notaris op 09/03/1788 te
Maastricht, waarbij
Franc. Vaessen, wonende te Herderen, gehuwd met Cornelia Oosterbosch
verkoopt aan
Jan Geelen, wonende te Lafelt, gehuwd met Maria Eijcken
2 uit 4 grote roeden akkerland gelegen te Lafelt op het kuijlken.
Reingenoten: naar de Steenstraet en naar Lafelt de erfgenamen en
representanten van Willem Palmans, naar Rosmeer Jan Nelissen.
De verkoper had het percelen verkregen bij akte van scheiding en deling
van zijn ouderlijke goederen.
Prijs: 88 gulden per grote roede + lijkoop + 2 stuiver godshelder.
De prijs wordt ingekort met 100 gulden, die rusten als obligatie aan 5%
rente op het perceel ten behoeve van Gilis Meertens, wonende te Lafelt en
nog 16 gulden verlopen rente. Ook nog een korting van 6 gulden voor de
realisatierechten om deze obligatie te redimeren.
Getuigen: Henr. Van Heur, inwoner en burger van Maastricht, en
notarisklerk P.J. Voermanck.

19/03/1788

Registratie gichtextract schepenbank Vlijtingen van 10/04/1774 met
ingebedde obligatie verleden voor notaris A.M. Ruijters op 16/03/1774 te
Maastricht, waarbij
Piter Jeurissen, wonende te Lafelt, gehuwd met Maria Kleuren
1.300 gulden aan 4% rente leent van
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Maria Elisabeth Jorissen, wonende te Wolder in de Vroenhof, weduwe van
Paulus Keulen.
Borgstellingen:
1) zijn huis en hof met weide, schuur en stallingen en toebehoren, gelegen
te Lafelt, 18 grote roeden.
Reingenoten: naar Maastricht zijn broer Jan Jeurissen, naar Tongeren de
weduwe Ludovicus Rutten.
Het perceel is jaarlijks belast met een vat rogge ten behoeve van de
pastorij van Vlijtingen, en met een kop rogge ten behoeve van de
kerkfabriek van Vlijtingen.
2) 8 grote roeden land gelegen in het Daalveld onder Lafelt.
Reingenoten: naar Maastricht de erfgenamen van Paulus Keulen, naar de
Steenstraet de limieten van Lafelt en de Vroenhof.
3) half bunder land gelegen aldaar in de grauw acker.
Reingenoten: naar Tongeren de weduwe Merten Mertens, naar Lafelt
Simon Bruggen.
4) 8 grote roeden land gelegen onder Vlijtingen op vogelsmeer.
Reingenoten: naar Vlijtingen Matthijs Nelissen, naar Ellicht Joris Cielen.
5) 5 grote roeden land in het vermelde Dalvelt.
Reingenoten: naar Lafelt Piter Kleuren met de wederdeling, naar
Maastricht Servaes Colson.
De percelen zijn nog belast met 900 gulden kapitaal ten behoeve van de
weduwe L’Herminotte en met 300 gulden ten behoeve van de erfgenamen
Machuré. De opnemer belooft om met nu opgenomen geld morgen deze
beide kapitalen te redimeren.
Getuigen: W.A.J. Moers, licentiaat der beide rechten, en J.W. Vromen,
notarisklerk.
Latere overdracht van de obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op
07/07/1783 te Maastricht, waarbij
de weduwe Keulen
de bovenvermelde obligatie verkoopt aan
Martinus Geurts, gehuwd met Maria Kleuren.
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27/04/1788

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.L. Vermin op 29/04/17889
(sic!) te Maastricht, waarbij
Matthijs Nelissen, inwoner van Vlijtingen, weduwnaar van Maria Verjans
[voor de tocht], tezamen met zijn stiefzoon Jan Verjans, inwoner van
Vlijtingen, gehuwd met Sibilla van Herff [voor de naakte eigendom]
verkopen aan
Johan Hoho, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Johanna Timmermans
1) 6 grote roeden akkerland met de schaar daarop staande, gelegen te
Vlijtingen.
Reingenoten: naar Ellicht de kapellanen van Sint-Servaas, naar Vlijtingen
secretaris Lenaerts, naar Rosmeer de straat, ander hoofd de zouwe.
2) 3 grote en 10 kleine roeden akkerland gelegen op den Bosch onder
Vlijtingen.
Reingenoten: naar Herderen Johan Hoho, naar Maastricht Leendert
Vaessen.
3) 1 grote roede land met de schaar daarop staande, gelegen tussen
Vlijtingen en Lafelt, maar ressorterende onder Vlijtingen.
Reingenoten: naar Maastricht Lendert Loijens als win, naar Herderen
Lendert Loijens de oude als eigenaar, op het hoofd naar de Steenstraet
schepen Heckelers.
Prijs: 875 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Getuigen: F. Van der Booren, en beneficiant Simon Joannes Caff.

29/04/1788

Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 29/04/1788 te
Maastricht, waarbij
Jan Verjans, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Sibilla van Herf
500 gulden aan 4,5% rente leent van
J.F. Franssen, Joh. Douven, Math. van Geleen, J.L. Deplaije en J. Monseur,
respectieve meesters en rekenmeesters van het broederschap van de
kapellanen van Sint-Servaas te Maastricht
Het geld dient samen met eigen geld voor betaling van de aankoop van 2
percelen land, 20 grote roeden tezamen gelegen te Vlijtingen, nl.

9

De akte werd op 20/04/1788 voor notaris Vermin verleden. Voor de originele akte binnen het archief van het
notariaat, zie https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-B35P-BZSX?i=2231&cat=1055046
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1) 14 grote roeden land gelegen op het voetpadje gaande van Ellicht naar
Rosmeer.
Reingenoten: naar de windmolen beneficieland van de Sint-Servaaskerk,
naar Spouwen de Kruisheren.
2) 6 grote roeden gelegen op het Hoelismer tussen Ellicht en Vlijtingen.
Reingenoten: naar Ellicht Jan Cleuren, naar Vlijtingen Adam Hermans, naar
Herderen het Katholiek Weeshuis.
De opnemer had de percelen onlangs gekocht van Joannes Libertus
Lenaerts, ontvanger van Maastricht, gehuwd met Wilhelmina Mechtildis
van Walsden, gewezen weduwe van Joannes Theissen voor een som van
1.155 gulden en waarvan de akte vandaag voor dezelfde notaris zal
worden verleden.
De aangekochte percelen worden gehypothekeerd voor deze obligatie.
Getuigen: Joseph Nollé en M.H. Engelen.

08/05/1788

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 25/03/1788 met
obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 08/05/1788 te Maastricht,
waarbij
Licentiaten M. Van Heijlerhof en A.C. Membrede, oud-schepenen van
Maastricht, als executeurs-testamentair van wijlen oud-schepen J. Van den
Biessen
verkopen aan
Pieter Willems, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Elisabeth Cleuren
de volgende 2 percelen, nl.
1) 1 bunder op het Boschland.
Reingenoten: naar Herderen Jan Simons, naar Lafelt Matthijs Hoho, naar
Riemst Matthijs Meertens, naar Vlijtingen Gijs Verjans.
2) 10 grote roeden op de Dieweg (na meting slechts bevonden aan 9 grote
en 11 kleine roeden).
Reingenoten: naar Herderen Hubert Cleuren, naar Vlijtingen Nicolaes van
Herff, op het hoofd naar Riemst Gijs Cleuren, ander hoofd Jan Cleuren.
De publieke veiling vond ten huize van Jan Vos plaats op 25/03/1788.
Pieter Willems had schriftelijk op 05/04/1788 het hoogste bod uitgebracht.
Prijs: voor perceel 1, 54 gulden per grote roede; perceel 2 voor 58 gulden
per grote roede. Telkens ook 1 stuiver per gulden aan schrijfgeld in plaats
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van lijkoop en 10 stuiver godshelder. De gezamenlijke som bedraagt 1.716
gulden 2 stuiver, waarvan 1.216 gulden 2 stuiver betaald worden.
De overige 500 gulden worden als obligatie aan 4% rente omgezet.
De aangekochte percelen worden voor de obligatie gehypothekeerd.
Getuigen: Joannes Servatius Corf, burger van Maastricht, en C. Bosch,
wonende te Maastricht.

13/05/1788

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 27/04/1788 te Vlijtingen
en nadien verleden voor notaris J.L. Vermin op 09/05/1788 te Maastricht,
waarbij
Willem Jans, gehuwd met Maria Baertens, inwoner van Rijkhoven
verkoopt aan
Simon Lenaerts, inwoner van Vlijtingen, weduwnaar van Eva Verjans
2 grote roeden akkerland gelegen te Vlijtingen op de Commel.
Reingenoten: ter eenre naar de kempen Loij Merken, op het hoofd naar
Maastricht Claas Meertens, naar de Jeker Leendert Vaessen, op het hoofd
naar Tongeren Gilis Peeters als win.
Prijs: 95 gulden per grote roede + 1 stuiver per gulden aan schrijfgeld + 1
gulden tekengeld. Het totaal (inclusief schrijf- en tekengeld) bedraagt 200
gulden 10 stuiver.
Getuigen: P. Paulissen en E.J. Le Febre.

28/05/1788

Registratie verkoopakte obligatie verleden voor notaris J.H. Rooth op
27/05/1788 te Maastricht, waarbij
Martinus Lemmens, inwoner en burger van Maastricht, als gevolmachtigde
van Nicolaes Jacquier, bejaard jongman, voormalige soldaat onder het
regiment De Barwick irlandais, nu wonende te Eben, per procuratie van
26/05/1788 voor notaris J.H. Oswald te Zussen
verkoopt aan
Andreas Ruijters, notaris van Maastricht
obligatie van 200 gulden aan 5% rente ten laste en panden van Joannes
Geelen, wonende te Lafelt en weduwnaar van Maria Muschen, volgens
akte van 11/11/1787 verleden voor notaris J.F. Habets en gegicht te
Vlijtingen op 17/01/1788
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Prijs: 180 gulden
Getuigen: J.F. Van Gulpen en M. Crahaij, beiden burgers van Maastricht.
Aangehecht de procuratie of volmacht verleden voor notaris J.H. Oswald
op 26/05/1788.

28/06/1788

Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 25/06/1788 te
Maastricht, waarbij
Andreas Vuurstaak, gehuwd met Maria van Herf
200 gulden aan 5% rente leent van
de religieuzen Gertrudis Lousbergs, Anna Lunskens, Maria Schoenmakers
en Lucia Swinnen, respectievelijk overste, subpriorin en discreten van het
klooster van Sint-Andries te Maastricht.
Borgstellingen:
1) zijn woonhuis, hof en weide gelegen te Vlijtingen aan de meer.
Reingenoten: ter eenre Cornelis Pieters, ter andere zijde Jan van Herff.
2) 2 grote en 3 en 1/3 kleine roeden op de Heuckelommer straet.
Reingenoten: ter eenre Marcus van Herf, ter andere Ida van Herf.
3) 2 grote roeden land uit een groter perceel van 6 grote roeden gelegen
aan de Tannebreeker in de Heezerhoeck onder Vlijtingen.
Reingenoten: ter eenre Marcus van Herf, ter andere Ida van Herff, een
hoofd Christ. van Herf.
Getuigen: Gerardus Arens en Wilhelmus Benbergen.

28/06/1788

Registratie obligatie verleden voor commissaris Arn. Barthels op
19/06/1788 te Bilzen, waarbij
Hubertus van Herf, gehuwd met Maria Jorissen, inwoner van Rosmeer
200 gulden aan 4,5% rente leent van
Maria Barbara de Matthijs.
Het geld werd betaald in 40 Franse kronen met een wisselkoers van 4
gulden 17 stuiver 2 oord per kroon en 5 gulden opgeld.
Borgstelling:
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zijn huis, schuur, stallingen, moeshof en weide en annexen, 18 roeden,
gelegen in de kerke straet te Vlijtingen.
Reingenoten: Gijs Verjans en aan de andere zijde Claes Kellens en de
vermelde straat ter 3der zijde.
Het perceel is jaarlijks en erfelijk belast met 7 vaten rogge ten behoeve van
het kapittel van Sint-Servaas van Maastricht.
De akte werd opgesteld in het woonhuis van de geldschietster te Bilzen.
Getuigen: Maria Catharina Cordowinus en Hendrick Minnaers.

18/10/1788

Registratie donatie onder de levenden verleden voor notaris J.N.H. De
Bruijn op 26/09/1788 te Vlijtingen, waarbij
Catharina Guliks, bejaarde dochter, nu inwoonster van Vlijtingen, ziek
maar bij volle verstand
uit dankbaarheid voor de goede dienst en zorgen schenkt aan
eerwaarde heer Franciscus Wilhelmus Wijkmans, koster van Vlijtingen
al haar roerende en onroerende goederen en speciaal ook haar huis en hof
gelegen te Vlijtingen, 7 grote roeden.
Reingenoten: naar de morgen sonne of Vossteege Nicolaes Meertens, naar
Herderen of de middag zonne Willem Jeurissen, voorhoofd de
ophemerstraet, ander hoofd de omloop van het dorp.
Enkel haar kleren wenst ze nog te houden zolang ze leeft.
Getuigen: Cilis Cilissen, inwoner van Montenaken, en Adamus Hermans,
inwoner van Vlijtingen.

29/10/1788

Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 05/08/1787 te
Maastricht, waarbij
Joannes van Herff, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Adriana Jeurissen
400 gulden aan 5% rente leent van
Religieuzen Joanna Gertrudis Lousbergs, Anna Lunskens, Lucia Swinnen en
Joanna Maria Schoenmakers, respectievelijk overste, subpriorin en
discreten van het klooster van Sint-Andries te Maastricht.
Borgstellingen:
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1) zijn huis, hof, stallingen en verder toebehoren, 9 grote en enkele kleine
roeden, gelegen te Vlijtingen aan de kerk.
Reingenoten: naar Ellicht Leendert Raeds en Nol Eijken, naar de kerk
Lenderd Loijens.
2) 8 grote roeden uit een groter perceel van 31 grote en 12 kleine roeden
gelegen aan het kansbergs (?) Eijksken.
Reingenoten: naar Vlijtingen de dorpsgrachten, naar Hees de omloop van
het dorp Vlijtingen.
Het perceel is leenroerig aan de Hoge Proosdij van Sint-Servaas te
Maastricht.
3) 2 grote en 7,5 kleine roeden land gelegen aan het veldhofke.
Reingenoten: naar Vlijtingen pastorijland van Vlijtingen, ter andere zijde
Claes Geelen.
4) 8 grote roeden land gelegen aan het Eijxken.
Reingenoten: naar Vlijtingen de weduwe Hendrick Schols, naar Roesmael
(=Rosmeer?) de gemeenen Spauwerwegh.
5) 4 grote en 10 kleine roeden land gelegen in de Heezerhoek.
Reingenoten: naar Hees de erfgenamen Nelis van Herff met de
wederdeling, naar Vlijtingen Jan Geurts.
Alle percelen zijn gelegen te Vlijtingen en komen af uit de nalatenschap
van zijn vader ingevolge partagie voor notaris A.M. Gudi op 27/03/1784.
De percelen zijn nog belast met 1/5 van 3 obligaties, tezamen 1.300 gulden
of voor zijn part 260 gulden.
Getuigen: Matthias van Geleen en Heijlger Coenen, beiden burgers van
Maastricht.
Aangehecht de suppliek van de opnemer ten aanzien van de schepenbank
en de toestemming van de schepenbank, waarbij
Jan van Herff, weduwnaar van Adriana Jeurissen, nu in 2de huwelijk met
Beatrix Hermans verklaart dat zijn huis en schuur op het kind, verwekt in
zijn 1ste huwelijk, met name Gertrudis van Herff als goed gedevolueerd is
op haar na de dood van zijn 1ste vrouw en in zeer slechte staat is bij de
dood van zijn ouders. Hij heeft grote kosten gedaan om een nieuwe schuur
te bouwen en om het huis opnieuw bewoonbaar te maken.
Hiervoor heeft hij een jaar geleden geld geleend bij de religieuzen van het
Sint-Andriesklooster voor een som van 400 gulden Luiks.
Hij kende echter niets van devolutie en wist niet dat hij enkel de tocht
bezat en zijn dochter de naakte eigendom. Hij heeft echter nog 100 gulden
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nodig voor het bouwen van stallingen voor de beesten en vraagt
toestemming om hetzelfde huis opnieuw te mogen hypothekeren.
Ook de naaste bloedverwanten verschijnen, zijn broer Hubert van Herff en
zijn schoonbroer Jan Simons. De schepenbank geeft toestemming op
29/10/1788.

03/11/1788

Registratie verkoopakte obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op
02/09/1788 te Maastricht, waarbij
Joannes Wilhelmus Bernard, licentiaat der beide rechten en advocaat te
Maastricht, nu wonende te Agenbroek bij Tour10 , gehuwd met Maria
Angelina Lansmans, in eigen naam, alsook als gevolmachtigde van zijn
schoonvader Joannes Andreas Lansmans, weduwnaar van Anna Aldegonda
Daermans, per constitutie voor deze notaris
verkoopt 2 obligaties aan
C.R. Fourneau, kanunnik van O.-L.-V. te Maastricht.
1) obligatie van 225 gulden aan 5% rente ten laste en panden van Piter
Dirix en Kerst Bastiaens, nu vertegenwoordigd door de weduwe Bastiaens
en P. Castermans, inwoners van Wolder in de graafschap van de Vroenhof,
per akte verleden voor wijlen notaris G. Caris op 27/01/1726 en op
07/07/1734 in de Vroenhof gegicht.
2) obligatie van 250 gulden aan 5% rente ten laste en panden van
Lambertus Simonon, inwoner van Vlijtingen, per akte voor notaris L.H.
Wouters op 26/04/1784 en op 27/04/1784 gegicht te Vlijtingen.
Prijs: 475 gulden + 16 gulden 5 stuiver vanwege openstaande renten.
Getuigen: Godefridus Gilissen, vicaris van O.-L.-V. te Maastricht, en M.
Spronk.

23/11/1788

Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 07/06/1787 te
Maastricht, waarbij
Joannes Jeurissen, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Maria Steegen
400 gulden aan 4% rente leent van
Hubertus Cleuren, inwoner van Vlijtingen, weduwnaar van Barbara
Willems.
Het geld dient tezamen met eigen geld ter financiering van de aankoop van
7 grote roeden akkerland te Vlijtingen aan de zeven trappen straet
gelegen.

10

Hoogstwaarschijnlijk werd Hagenbroek bij Thorn bedoeld.
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Reingenoten: naar de Jeker de weduwe Willem Nelissen, naar Lafelt Jan
Geurts als win, naar Vlijtingen Ghijs Verjans als win, naar Herderen de
vermelde straat.
De schuldenaar had het perceel gekocht van advocaat P. Janssen, per akte
verleden voor notaris A. Ruijters.
Borgstellingen:
1) het ingekochte perceel.
2) 3 grote roeden land gelegen te Vlijtingen op de moole straet.
Reingenoten: naar Maastricht Marcus Pieters, naar de Jeker Hendrik
Cleuren, naar Herderen Leonard Reijnders, voorhoofd de vermelde straat.
3) 2 grote en 10 kleine roeden achter de Averberg te Vlijtingen.
Reingenoten: naar Maastricht Herme Hermans, naar Herderen Cornelis
Verjans, naar Vlijtingen schepen Heckelers.
Getuigen: Willem Bertrand en Maria Crahaij, beiden burgers van
Maastricht.

06/12/1788

Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. Ruijters op 30/09/1787 te
Maastricht, waarbij
3 van de kinderen van Gijsbert Oosterbosch, wonende te Lafelt, met
namen Ida, Christiaen en Hubert Oosterbosch
300 gulden aan 5% rente lenen van
Petrus Coenegragt, wonende te Lafelt (Ida Oosterbosch woont bij hem in
als dienstmeid).
De kinderen Oosterbosch lenen het geld ter vernadering van 2 percelen
land en weide gelegen te Lafelt, dewelke door hun vader was verkocht
geweest.
Borgstellingen:
De te vernaderen percelen, nl.
1) 3,5 grote roeden weide gelegen op de bovenstraet.
Reingenoten: ter eenre Jan Gheelen, ter andere zijde Nelis Verjans, op het
hoofd naar de Jeker de Dorpstraet.
2) 2,5 grote roeden land gelegen op de Bodem.
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Reingenoten: aan het hoofd naar de Jeker de omloop van het dorp Lafelt,
ter zijde naar Tongeren Lendert Bampts, naar Maastricht Regger Thijs.
Getuigen: notarisklerk P.J. Voermanck, en J. Dirix, wonende te Maastricht.

22/02/1789

Registratie obligatie verleden voor commissaris Arn. Barthels op
27/01/1789 te Bilzen, waarbij
Hubertus van Herff, gehuwd met Maria Jorissen, inwoner van Rosmeer
200 gulden aan 4% rente leent van
Maria Barbara de Matthijs.
Het geld werd uitbetaald in speciën van 7 gouden Spaanse souvereinen ad
26 gulden 10 stuiver het stuk en 14 gulden 10 stuiver in zilveren munten.
Borgstellingen:
1) zijn huis, hof en aanhang gelegen te Vlijtingen, 18 roeden, gelegen in de
kerkstraet.
Reingenoten: ter eenre de kerkstraet, Ghijs Verjans ter tweeder, Nicolaes
Kellens, ter derder en de omloop van het dorp ter vierder zijden.
2) 5 roeden land gelegen op t merxken onder Vlijtingen.
Reingenoten: naar Herderen Hendrick Comhair, naar Ellicht Leonard
Loijens ter tweeder, en op het hoofd naar Spouwen Vriend Coenegracht
ter derder.
Getuigen: Maria Catharina Cordewinus en Maria Helena Kleijns.

28/04/1789

Registratie afstand van vruchtgebruik en obligatie verleden voor notaris P.
Frederix op 14/02/1787 en akte van verband voor dezelfde notaris op
18/02/1787 te Maastricht, waarbij
afstand van vruchtgebruik of tocht
Agatha Moers, wonende te Lafelt, weduwe van Jan Nelissen
doet afstand van haar vruchtgebruik ten behoeve van
haar zoon Hermanus Nelissen, meerderjarige jongman
van ¼ van de vaste goederen reeds gedevolueerd (voor de naakte
eigendom) op haar zoon toen zijn vader gestorven was.
De zoon kan zijn deel hypothekeren om geld te kunnen lenen.
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obligatie
Hermanus Nelissen
heeft op Sint-Andries 1786 reeds 500 gulden aan 4% rente geleend van
Piter Coenegragt, inwoner van Lafelt, gehuwd met Margaretha Thans.

Borgstellingen:
1) zijn vermeld ¼ part van de erfenis.
Zijn moeder Agatha Moers hypothekeert voor hem ook nog
2) 11 grote roeden akkerland te Lafelt op de winkel.
Zij had dit in haar weduwenstaat gekocht van juffrouw Tulleners per akte
in 1786 voor notaris H.W. Crahaij.
De moeder verklaart dat het opgenomen geld ten behoeve van haar is
opgenomen met voorkennis van haar andere kinderen. Zij zal dan ook de
jaarlijkse rente in plaats van haar zoon betalen.
Getuigen: Maria Elisabeth Frederix en Christiaen Damiaen Frederix.
akte van verband van 18/02/1787
Elisabeth Nelissen, Paulus Nelissen en Bartel Nelissen, allen meerderjarig
en geboren te Lafelt, zijnde de zus en broers van Hermanus Nelissen, en
allen kinderen van Agatha Moers en wijlen Jan Nelissen
plaatsen zich mee borg voor hun part van de erfenis ten aanzien van hun
broer en moeder.
Getuigen: Christiaen Damiaen Frederix en Joannes Van der Schuuren.

09/05/1789

Registratie obligatie verleden voor notaris P. Frederix op 09/03/1788 te
Maastricht, waarbij
Henricus Hermans, gehuwd met Maria Paulussen, wonende te Vlijtingen
verkoopt aan
Paulus Jeurissen, gehuwd met Agatha Simons, inwoner van Vlijtingen
4 percelen, allemaal in Vlijtingen gelegen, nl.
1) 1 grote en 10 kleine roeden op het Boersveld.
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Reingenoten: naar de Steenstraet Matthijs Nelissen, naar Herderen Arnold
Timmermans, naar Vlijtingen de koper.
2) 2 grote en 10 kleine roeden in de Riemsterdal gelegen.
Reingenoten: naar Ellicht Cornels Beerts, naar Herderen Anthoon Steijns,
naar Maastricht de Rooms-Katholieke Wezen.
3) 2 grote roeden ook in de Riemsterdal.
Reingenoten: naar Ellicht het Rooms-Katholiek Weeshuis, naar Maastricht
land van de Heilige Geest, naar de Steenstraet sieur Brassine.
4) 2 grote roeden in de Riemsterdal.
Reingenoten: op het hoofd naar de Steenstraet Pieter Geelen, op het
hoofd naar Ellicht Jan Verjans, naar Maastricht Jan Mercken.
Dit perceel is belast met 12 stuiver rente uit een kapitaal van 100 gulden
ten behoeve van het klooster de Beijaerd.
Prijs: 664 gulden + lijkoop tussen partijen verdeeld + 2 stuiver godshelder.
De prijs wordt ingekort met 12 gulden vanwege de rente die op het laatste
perceel rust en met nog 12 gulden vanwege een bevonden minmaat in het
perceel van 2 grote en 10 kleine roeden.
Getuigen: eerwaarde heer P. Frederix, priester, en C.D. Frederix.

11/11/1789

Registratie renteloze obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op
09/11/1789 te Maastricht, waarbij
Joannes Voss, inwoner van Vlijtingen, weduwnaar van Agatha Meijers
1.050 gulden leent van
zijn broer Lambertus Voss, gegageerd ruiter in het regiment van generaal
Van der Hoop ten dienste van dezer landen, wonende in de graafschap van
de Vroenhof.
Er wordt geen rente gevraagd, maar Joannes belooft zijn broer jaarlijks 50
gulden terug te betalen totdat het bedrag volledig is terugbetaald.
Borgstellingen:
1) 2 grote roeden land uit groter perceel van 8 grote roeden gelegen te
Vlijtingen.
Reingenoten: ter eenre Joannes Voss zelf, ter andere schepen Heckelers.
Dit perceel had hij onlangs geërfd van zijn broer Willem Voss.
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2) zijn andere goederen waar ook gelegen of vindbaar.
Getuigen: eerwaarde heer Philippus Walrij, rooms priester te Maastricht,
en P.D. Paulissen, burger van Maastricht.

20/11/1789

Registratie tochtdoding en obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op
18/11/1789 te Maastricht, waarbij
tochtdoding
Gijsbertus Cleuren, inwoner van Vlijtingen gehuwd met Maria Anna
Wijkmans
afstand doet van zijn vruchtgebruik ten behoeve van
zijn zoon Renier Cleuren, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Agnes
Willems.
Deze afstand van tocht of tochtdoding heeft betrekking op de filiale portie
(gereserveerd deel van de erfenis als kind).
obligatie
Renier Cleuren
500 gulden aan 5% rente leent van
Godefridus Glissen, Jacobus Tisson en Matthias Ceulen, respectievelijk
meester en ondermeester van de kanunniken van Sint-Anna binnen de
kerk van O.-L.-V. te Maastricht.
Borgstellingen:
Zijn filiale portie of kindsgedeelte, bestaande uit de volgende percelen,
allemaal in Vlijtingen gelegen, nl.
1) zijn woonhuis met aanhorige hof en verdere ap- en dependentiën
gelegen achter de kerk van Vlijtingen, 5 grote roeden.
Reingenoten: naar Maastricht de weduwe W. Nelissen, naar Rosmeer de
omloop van het dorp, naar Tongeren Leend. Loijens met de wederdeling.
2) 6 grote roeden gelegen achter Specks winhof.
Reingenoten: naar Riemst Jan Verjans, voorhoofd Paulus Maurissen, ander
hoofd Leend. Thijs.
Dit perceel dient hij bij het afsterven van zijn ouders in collatie te brengen.
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Vervolgens 1/3 in de volgende percelen te Vlijtingen, waarvan zijn broer en
zus de andere 2/3 in bezit hebben, nl.
3) 1/3 van 5 grote roeden gelegen op de Elderberg.
Reingenoten: ter eenre Leenderd Loijens, ter andere R Hertogen.
4) 1/3 van 2 grote roeden gelegen in het krijt.
Reingenoten: ter eenre Jan Muurmans, ter andere H. Hermans.
5) 1/3 van 2 grote en 4 kleine roeden gelegen achter de windmolen.
Reingenoten: ter eenre Loij Loijens, ter andere W. Muurmans.
6) 1/3 van 3,5 grote roeden gelegen aan de hellestraet.
Reingenoten: ter eenre Pieter Willems, ter andere Jan Bruggen.
7) 1/3 van 2 grote roeden achter Tumelos (?) winhoff.
Reingenoten: ter eenre Jan Thijs, ter andere Bartel Cleuren.
8) 1/3 van 2 grote roeden op de koetsweg.
Reingenoten: ter eenre Loij Loijens, ter andere Jan Machiels als win.
9) 1/3 van 3 grote roeden op het voegels Meer gelegen.
Reingenoten: ter eenre Jan van Herff, ter andere Leend. Loijens.
10) 1/3 van 3 grote roeden achter Ellicht (?).
Reingenoten: naar de Kortenbosch de waterzouw, ter andere Pieter
Coenegragt.
11) 1/3 van 2 grote en 10 kleine roeden gelegen aan de sevenweegen.
Reingenoten: ter eenre Jan Simons, ter andere Reinier Hertogen.
12) 1/3 van 3 grote roeden weide gelegen aan de Meule Straet.
Reingenoten: ter eenre de vermelde straat, ter andere Baltus Lenaerts.
Alsook nog speciaal hypothekerende
13) 5 grote roeden gelegen op de Spauwer Straet.
Reingenoten: ter eenre R. Hertogen, ter andere Gerard Poesen.
Dit perceel had hij van zijn schoonvader gekregen bij zijn huwelijk.
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Getuigen: J.P.D. Paulissen en M.A. Habets, beiden burgers van Maastricht.

25/11/1789

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Ruijters op
14/06/1786 te Maastricht, waarbij
Hendrik Comhaire, wonende te Vlijtingen, gehuwd met Ida Beerts
verkoopt aan
zijn schoonbroer Marcus Beerts, meerderjarig, wachtmeester onder het
cavalerieregiment van generaal-majoor Van Stocken, in garnizoen te
Bommel
3 grote roeden akkerland gelegen te Vlijtingen aan de Spauwer Straet.
Reingenoten (van de 3 grote roeden): op het hoofd naar Lafelt de water
zouw, op het andere hoofd naar Rosmeer de Spauwer Straet, naar
Vlijtingen zijn broer Jan Comhaire.
De verkoper had dit perceel bij erfmangeling verkregen van zijn broer Jan
Comhaire, zijnde een split van 12 grote roeden afgemeten naar de kant
van Hees.
Prijs: 60 gulden per grote roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder.
Getuigen: J. Dirx, wonende te Maastricht, en Adolph Thijs, wonende te
Vlijtingen.

23/12/1789

Registratie contract antenuptieel of huwelijkse voorwaarde verleden voor
notaris J.N.H. De Bruijn op 31/12/1775 te Maastricht, waarbij
Pieter Geelen, meerderjarige jongman, geassisteerd met zijn vader
Nicolaes Gielen, wonende te Vlijtingen ter eenre
en
Barbara Willems, meerderjarige jonge dochter, geassisteerd met haar
vader Joannes Willems, wonende te Vlijtingen, ter andere
eerstdaags gaan huwen en het volgende afspreken.
Bruidegom:
De vader van de bruidegom zal aan zijn zoon geven zijn woonhuis met
moes- en grashof, gelegen te Vlijtingen in de ophemer straet, 7 grote en 10
kleine roeden.
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Reingenoten: naar Maastricht Willem Beerts, naar Herderen Leenderd
Reijnders, op het hoofd naar Rosmeer de gemeene straet, ander hoofd de
omloop van Vlijtingen.
Voorwaarde is dat zijn ouders levenslang in het huis mogen blijven wonen
en de tocht voor zich houden. De bruidegom dient na de dood van de
ouders ook 150 gulden uitkeren in de nalatenschap.
Zijn vader zal hem voor zijn huwelijk van behoorlijke kledij voorzien.
Zolang zijn jongste broer Joannes Gielen ongehuwd is, heeft hij vrije
inwoning in het huis van zijn broer, maar de jongste broer moet zijn eigen
eten en drank bekostigen.
Bruid:
De vader van de bruid geeft aan zijn dochter voor haar huwelijk 5 grote
roeden land gelegen te Vlijtingen op de Elderberg.
Reingenoten: naar Ellicht Simon Lenaerts, naar Riemst Nicolaas van Herff,
op het hoofd naar Elderen Willem Beerts, ander hoofd naar Vlijtingen
Paulus Maurissen.
De dochter krijgt ook een melkgevende koe en 2 varkens, beide
schentelingen.
Getuigen: Joannes Emonds en Joannes Caff, beiden burgers en inwoners
van Maastricht.

14/01/1790

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.H. Rooth op 14/01/1790 te
Maastricht, waarbij
Houbert Daemen, wonende te Eigenbilzen, gehuwd met Anna Meertens
verkoopt aan
Pieter Coenegragts, gehuwd met Margareta Tans, nu wonende te Lafelt
9 grote roeden akkerland gelegen te Vlijtingen in den ketel genaamd.
Reingenoten: naar de Jeker Willem Beerts, naar Maastricht Baltus
Lenaerts, naar de kempen Loij Loijens als win.
Prijs: 80 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Mocht de koper vernaderd worden, is afgesproken dat hij in Franse kronen
terugbetaald wordt, nl. dezelfde klinkende munt waarmee hij nu betaald
heeft.
Getuigen: Laur. Timmers M.Z., en V.J. Knapen, beiden burgers van
Maastricht.
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16/01/1790

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Ruijters11 op
02/03/1783 te Maastricht, waarbij
1) Math. Dircks, gehuwd met Elis. Moers, en Loij Merken, gehuwd met
Cornelia Dircks, en hun zus respectievelijk schoonzus Maria Dirx, weduwe
van Jan Henssen, waarmee ze nog een in leven zijnde minderjarige kind
mee verwekt heeft, met name Maria Henssen
Paam Henssen maakte zich sterk makende voor het vermeld minderjarig
kind Maria Henssen, die 1/5 part competeerde nadat Maria Hoho, weduwe
van Baltus Dirx afstand van tocht gedaan had.
2) Nicolaas van Herff12, gehuwd met Agnes Coenegracht, voor zichzelf13
alsook voor zijn schoonbroer Peter Franssen, als zijnde in huwelijk met
Francisca van Herff
verkopen aan
hun neef Hendrik Willems, wonende te Vlijtingen, gehuwd met Sibilla
Cielen
2/5 deel uit 14 grote roeden weide gelegen te Vlijtingen op de Mheer.
Reingenoten: aan een hoofdeinde het vermelde Mheer, ander hoofd Ghijs
Verjans, ter zijde naar Riemst de joode Steege, ter andere zijde naar
Rosmeer de kerkstraet.
Dit perceel komt voort van hun ouders en grootouders zaliger. De overige
3/5 part waren competerende aan de vermelde Hendrik Willems.
De 2/5 part die verkocht wordt meet samen 5 grote en 12 kleine roeden.
Prijs: 60 gulden per grote roede voor een totaal van 336 gulden.
Er rust een erfpacht van 11 vaten rogge, 3 kannen raapolie en 8 oude
grooten op de gehele weide.
Getuigen: Hendrik Alberts, burger en koopman te Maastricht, en J. Dirx,
wonende te Maastricht.

11

De originele akte voor de notaris kan digitaal via FamilySearch bekeken worden via
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-Q35D-WGKH?i=1384&cat=1123817
12
Nicolaas en Francisca van Herff zijn beiden kinderen van Cornelius van Herff, verwekt met zijn 1 ste echtgenote
Sibilla Dirix. Cornelius hertrouwde nadien met Agatha Peters. Zie bv. gicht schepenbank Vlijtingen van
12/11/1775 met ingebedde overeenkomst verleden voor notaris A. Hupkens op 05/06/1775 te Maastricht
betreffende de partagie van de goederen. Referentie: Rijksarchief Hasselt, Schepenbank Vlijtingen,
inventarisnr. 42 (akte 23 van 1775).
13
Nicolaas van Herff zijn stiefmoeder Agatha Peters verkocht hem ook goederen per akte verleden via dezelfde
notaris Ruijters op 15/02/1783, zie https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHK-935DWL21?i=1371&cat=1123817
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16/01/1790

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Ruijters op
12/02/1786 te Maastricht, waarbij
de meerderjarige broers Joannes en Matthijs Wilders, voor zichzelf alsook
voor hun afwezig meerderjarige broer en zus Martinus en Gertruid
Wilders, alsook de vermelde Joannes Wilders voor de nog minderjarige
broers en zussen Cornelia, Frans Joseph en Maria Wilders, bij autorisatie
van de justitie van Sittard, als erfgenamen van hun wijlen ouders Jozeph
Wilders en Marie Diricks, gewezen echtelieden
verkopen aan
Hendrik Willems, wonende te Vlijtingen, gehuwd met Sibilla Cielen
1) 2 grote roeden akkerland gelegen te Vlijtingen op busselkens gragt. [de
kinderen hebben elkeen 1/7 deel]
Reingenoten: naar Herderen de weduwe van Jan Willems met de
wederdeling, naar Maastricht Lemmen Neeven, op het hoofd naar Riemst
Helena Jeurissen.
2) 1/5 part van 14 grote roeden weide gelegen te Vlijtingen op de Mheer.
Reingenoten: naar Rosmeer de kerkstraet, naar Riemst de joode Steege,
naar Tongeren Jan Verjans.
De (gehele) weide is jaarlijks en erfelijk belast met 11 vaten rogge, 3
kannen olie en 8 alde grooten.
Prijs: 300 gulden, zonder lijkoop, 2 stuiver godshelder.
Getuigen: dhr. J. Ernens, procureur te Maastricht, en J. Dirx, wonende te
Maastricht.

04/02/1790

Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op
23/01/1790 te Maastricht, waarbij
Michael Marres, rooms priester, en zijn broer Joris Marres, inwoner van
Wolder, gehuwd met Sibilla Neven, tezamen als elkeen voor zichzelf
verkopen aan
Rijnier Hertogen, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Sibilla Tans
23 grote roeden land gelegen tussen Hees en Vlijtingen onder de jurisdictie
van Vlijtingen.
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Reingenoten: naar Vlijtingen Joannes Comher, naar Hees Jan Verjans, naar
de Steenstraet de water Zouw, naar Rosmeer de Spauwerstraet.
De verkopers hadden dit van hun ouders geërfd en in onverdeeldheid tot
nu bezeten.
Prijs: 2.392 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Elk van de verkopers heeft recht op 1.196 gulden. De koper betaalt
Michael Marres nu 492 gulden. Van Joris Marres krijgt hij nog 4 gulden.
Aldus worden de verschuldigde bedragen in 2 obligaties aan 4% rente
omgezet, met 700 gulden ten behoeve van Michael Marres en 1.200
gulden ten behoeve van Joris Marres.
Borgstellingen:
1) ingekochte perceel.
2) 16 grote roeden land gelegen aan het Cruijs onder Vlijtingen.
Reingenoten: ter eenre de waeter zouw, ter andere Claes Meertens van
Vlijtingen.
3) 6 grote roeden gelegen op het Merxken.
Reingenoten: ter eenre Claes Kellens, ter andere Pieter van Weerdt.
4) 6 grote roeden gelegen op het krikkelbergje.
Reingenoten: ter eenre Mark Pieters, ter andere Mattijs Meertens.
Getuigen: J.P.D. Paulissen en M.A. Habets, beiden burgers van Maastricht.
De gicht werd geregistreerd op verzoek van de broers Marres vanwege de
obligatie. Op 20/02/1790 wordt dezelfde akte nogmaals ingeschreven in
het gichtregister op vraag van de koper Rijnier Hertogen (zie aldaar).

08/02/1790

Registratie belening verleden voor notaris A.M. Ruijters op 04/03/1781 te
Maastricht, waarbij
Peter Cox, wonende te Vlijtingen, gehuwd met Elizabeth Merken
in belening uitgeeft aan
Corn. Beerts, meerderjarige jongman, wonende te Vlijtingen
2 grote roeden akkerland (split van 3 grote roeden) gelegen op den
naserenberg (?) onder Vlijtingen.
Reingenoten: naar Herderen Tiri Hermans, naar de Steenstraet het kapittel
van Sint-Servaas van Maastricht.
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Het perceel had hij gekocht van zijn neef Tiri Hermans per akte voor
notaris A.M. Ruijters op 13/03/1775.
De beleenpenningen bedragen 64 gulden en de duur van de belening is 6
jaar. Mocht het bedrag na 6 jaar niet zijn terugbetaald, wordt de periode
met 6 jaar verlengd.
Bij terugbetaling dient Corn. Beerts het perceel te verlaten. Vermits het nu
ingezaaid is met harde vruchten, moet Beerts het voor teruggave opnieuw
met harde vruchten bezaaien. Voor het jaar 1781 is de helft van de
vruchten nog voor de uitgever van de belening, alsook het volledig stro en
kaf.
Priester Franc. Wilhelmus Weijkmans, kapellaan te Vlijtingen stelt zich mee
borg met de uitgever of verzetter van de belening Peter Cox. Cox
hypothekeert zelf ter verzekering van de belening nog
9,5 grote roeden akkerland gelegen te Vlijtingen aan het zogenaamde Rad.
Reingenoten: naar Herderen Geurt Paesen, naar Grote-Spouwen Dries
Printen.
Dit perceel was zijn echtgenote toegevallen bij testament van haar ouders,
per akte voor pastoor Thans te Grote-Spouwen in het jaar 1772.
Getuigen: Henricus van Heur, inwoner en burger van Maastricht, en J. Dirx,
wonende te Maastricht.

08/02/1790

Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. Ruijters op 01/01/1787 te
Maastricht, waarbij
Dorothea Wijkmans, inwoonster van Vlijtingen, met schriftelijke
toestemming van haar echtgenoot Vrind Willems
200 gulden aan 4,5% rente leent van
Cornelius Beerts, meerderjarige jongman, wonende te Vlijtingen.
Borgstelling:
9 grote roeden akkerland gelegen op den elderenberg onder Vlijtingen.
Reingenoten: ter eenre naar de Jeker de erfgenamen van Franc. van
Sichen, ter andere zijde Jan Simons.
Het perceel is nog belast met een kapitaal van 100 gulden ten behoeve van
dezelfde geldschieter. Die 100 gulden worden terugbetaald met het huidig
opgenomen geld.
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Getuigen: Jacob Hompesch, inwoner en burger van Maastricht, en J. Dirx,
wonende te Maastricht.
Aangehecht de schriftelijke toestemming van Vrind Willems.

20/02/1790

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.F. Habets op 23/01/1790
te Maastricht, waarbij
Michael Marres, rooms priester, alsook zijn broer Joris Marres, beiden
inwoners van Wolder, de laatste gehuwd met Sibilla Neven
verkopen aan
Reijnier Hartogen, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Sibilla Thans
23 grote roeden land gelegen tussen Hees en Vlijtingen, ressorterend
onder Vlijtingen.
Reingenoten: naar Vlijtingen Joannes Comher, naar Hees Jan Verjans, naar
de Steenstraet de waeter Zouw, naar Rosmeer de Spauwerstraet.
De verkopers hebben het perceel van hun ouders geërfd en tot nu in
onverdeeldheid in bezit gehad.
Prijs: 2.392 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Elk van de verkopers heeft recht op 1.196 gulden. De koper betaalt
Michael Marres nu 492 gulden. Van Joris Marres krijgt hij nog 4 gulden.
Aldus worden de verschuldigde bedragen in 2 obligaties aan 4% rente
omgezet, met 700 gulden ten behoeve van Michael Marres en 1.200
gulden ten behoeve van Joris Marres.
Borgstellingen:
1) ingekochte perceel.
2) 16 grote roeden land gelegen aan het Cruijs onder Vlijtingen.
Reingenoten: ter eenre de waeter zouw, ter andere Claes Meertens van
Vlijtingen.
3) 6 grote roeden gelegen op het Merxken.
Reingenoten: ter eenre Claes Kellens, ter andere Pieter van Weerdt.
4) 6 grote roeden gelegen op het krikkelbergje.
Reingenoten: ter eenre Mark Pieters, ter andere Matthijs Meertens.
Getuigen: Joannes Petrus Dominicus Paulissen en Michael Antonius
Habets, beiden burgers van Maastricht.
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De gicht werd geregistreerd op verzoek van Reijnier Hartogen vanwege zijn
aankoop. Op 04/02/1790 was dezelfde akte reeds ingeschreven in dit
gichtregister op verzoek van de broers Marres vanwege de obligatie (zie
aldaar).

20/02/1790

Registratie gichtextract van de schepenbank van Grote-Spouwen, Weert en
Klein-Membruggen van 04/02/1783 met ingebedde verkoopakte, waarbij
Catharina Pellarts, inwoonster alhier, weduwe van Joannes Keunen met
toestemming van de schepenbank van 03/02/1783
verkoopt aan
Sibilla Tants van Ellicht, weduwe van Hendrik Schols
4 grote roeden akkerland omtrent Schram. eijxken in de Cammer onder
Ellicht.
Reingenoten: naar Herderen Claes van Herff, naar Grote-Spouwen de
weduwe Geurdt Poosen en Fransus Cuijpers, naar de kempen Jan Floren
van Herderen.
Prijs: 60 gulden per grote roeden + 1 stuiver godshelder.
Aangehecht het octrooi of toelating van de schepenbank van 03/02/1783
voor de verkoop, met daarvoor het rekwest of aanvraag, een attestatie en
de toelating.
De aanvraag werd opgesteld door de facteur And. Clercx op 20/01/1783,
waarbij verklaard werd dat Catharina Pellarts haar echtgenoot Joannes
Ceunen enkele weken overleden was en Catharina had achtergelaten met
7 kinderen en zwanger van een 8ste kind. Haar echtgenoot had schulden die
nog moesten ingelost worden, blijkens verklaringen van haar vader Claes
Pellarts en van haar broer Gerard Pellarts, haar zus Elisabeth Pellarts en
schoonbroer Houb Reijnders, alsook pastoor Tants. Ze had evenmin geld
om haar kinderen op te voeden.
Volgt de verklaring van pastoor Tants opgesteld op 28/01/1783 in de
pastorij van Grote-Spouwen over de precaire situatie van de weduwe.
Ze vraagt om een perceel van 4 grote roeden aan het eijxken te mogen
verkopen, hetwelk ze gekregen had van haar vader bij haar huwelijk.

20/02/1790

Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. Ruijters op 17/03/1782 te
Maastricht, waarbij
Lamb. Steins, wonende te Vlijtingen, gehuwd met Eva Kleuren
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100 (50+50) gulden aan 4% rente geleend heeft van
wijlen Hend. Schols en diens weduwe Sibilla Thans, wonende te Ellicht.
50 gulden werd eerder geleend op 16/01/1781 uit handen van Hendr.
Schols per akte voor notaris A.M. Ruijters en 50 gulden op 16/03/1782 van
de weduwe. Beide obligaties worden tot 1 herleid.
Borgstelling:
Zijn woonhuis met moeshof en verdere toebehoren, 2 grote roeden,
gelegen te Vlijtingen op de Mheer.
Reingenoten: naar Tongeren Lamb. Neven, naar Maastricht Willem
Nelissen.
Getuigen: Joannes Hend. van Heur, inwoner en burger van Maastricht, en
Hend. Dirx, wonende te Uikhoven.

02/03/1790

Registratie obligatie verleden voor notaris P. Frederix op 17/01/1790 te
Maastricht, waarbij
Lamb. Steijns, gehuwd met Eva Cleuren, wonende te Vlijtingen
100 gulden aan 5% rente leent van
Cornelis Beerts, meerderjarige jongman, inwoner van Vlijtingen.
Borgstellingen:
1) zijn woonhuis en moeshof, 2 grote roeden gelegen te Vlijtingen.
Reingenoten: naar Tongeren Lemmen Neven, naar Maastricht Willem
Nelissen, voorhoofd de Mheer.
2) 2 grote roeden weide gelegen in de oppemer straet te Vlijtingen.
Reingenoten: naar Maastricht Piter Horrion, naar Tongeren Piter Cox,
voorhoofd de oppermer straet.
De percelen zijn ook nog gehypothekeerd met 100 gulden kapitaal ten
behoeve van dezelfde geldschieter, alsook met nog 200 gulden ten
behoeve van dhr. Reniers. Ook zijn ze belast met 2/3 van 2 kapoenen,
jaarlijks uit te keren aan het kapittel van Sint-Servaas.
Getuigen: eerw. heer P. Frederix, priester, en Christ. Damiaen Frederix.

03/04/1790

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 16/04/1787 verleden
voor notaris A. Ruijters op 30/05/1787 te Maastricht, waarbij
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Petrus Janssens, licentiaat der beide rechten en advocaat te Maastricht,
gehuwd met Maria Elisabeth Graven
verkoopt aan
Matthijs Loijen, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Maria Elisabeth
Raedts
6 grote roeden akkerland te Vlijtingen aan de appelaar gelegen.
Reingenoten: naar Tongeren pastorijland, naar de Steenstraet het SintServaasgasthuis, naar Maastricht Paul. Jeurissen.
Prijs (met de halve schaar erop) : De andere helft behoorde de koper als
pachter van het perceel reeds toe.
368 gulden 16 stuiver (lijkoop en godshelder inbegrepen).
Getuigen: Jan Jeurissen, inwoner van Vlijtingen, en Frans Theod. Willems,
wonende te Maastricht.

10/04/1790

Registratie verkoopakte verleden voor notaris P. Frederix op 21/03/1790
te Maastricht, waarbij
Laurens Hermans, wonende te Lafelt, gehuwd met Ida Theunissen
verkoopt aan
Marcelis Geurts, inwoner van Lafelt, gehuwd met Sibilla Nelissen
2 grote roeden akkerland gelegen achter de alter keven (?) omtrent de
winckel onder Lafelt.
Reingenoten: ter zonne opgang de weduwe Haesen, ter middag zonne
Hermen Moers, ter ondergang Nelis Nelissen.
Prijs: 102 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Getuigen: juffr. Maria Elisabeth Frederix en Christ. Damiaen Frederix.

02/05/1790

Registratie obligatie verleden voor notaris P. Frederix op 25/04/1790 te
Maastricht, waarbij
Gijsbert Cleuren, weduwnaar van Maria Anna Wijkmans, inwoner van
Vlijtingen
310 gulden aan 5% rente leent van
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Cornelis Beerts, inwoner van Vlijtingen.
Het geld was in drie keer uitbetaald geworden in 1786 toen de echtgenote
van de opnemer nog leefde, maar er was destijds nog geen akte van
opgesteld.
De jaarlijkse intrest is betaald tot de vervaldag van 01/05/1789.
De opnemer en zijn echtgenote hadden het woonhuis en hof gelegen
achter de kerk, 5 grote roeden, aan hun oudste zoon Renier Cleuren
overgedragen met de voorwaarde dat de zoon de schulden van zijn vader
ten laste nam.
Reingenoten: naar Maastricht de weduwe Willem Nelissen, naar Rosmeer
de omloop van het dorp, naar Tongeren Leen Loijens.
De vader had ook alle beesten, kar, ploeg en eg aan dezelfde zoon
overgelaten. De overdracht onder voorwaarden was opgerecht per akte
voor notaris De Bruijn op 26/04/1789.
De zoon verschijnt ook voor deze obligatie, neemt de obligatie te zijner
laste en het woonhuis geldt als borgstelling, alsook alle goederen die de
zoon na de dood van de vader nog zal erven.
Het perceel is verder nog gehypothekeerd met 500 gulden kapitaal ten
behoeve van de kapellanen van O.-L.-V. van Maastricht.
Getuigen: eerw. heer Petrus Frederix, priester, en Christ. Dam. Frederix.

08/05/1790

Registratie annulatie eerdere verkoop en vervanging verkocht perceel
verleden voor notaris P. Frederix op 24/03/1790 te Maastricht, waarbij
Matthijs Vaessen, inwoner van Vlijtingen, weduwnaar van Maria Cleuren
met zijn voormalige echtgenote een mutueel testament had laten
opmaken op 31/03/1784 voor notaris De Bruijn waarbij de langstlevende
het volledig bezit zou hebben van 4 grote roeden akkerland, maar met de
voorwaarde dat de langstlevende dit perceel niet mocht hypothekeren of
verkopen.
Uit nood had Matthijs Vaessen 2 grote roeden uit dit perceel in het
riemsterveld verkocht op 11/12/1789 aan Willem Meertens van Lafelt voor
156 gulden + lijkoop per akte voor notaris A.M. Gudi. Vaessen had hiermee
schulden afbetaald die hij in nood was aangegaan, zoals bij deze verklaard
werd door zijn meerderjarige kinderen Matthijs en Helena Vaessen.
Vaessen had hiermee o.a. 50 gulden kapitaal terugbetaald aan dhr.
Vandermeer ingevolge akte van redemptie van 11/12/1789 voor notaris
Gudi.
Nu had de koper Willem Meertens de verkoper bedreigt, omdat de
verkoop tegen het Loonse recht inging. Als vergelijk werd de vorige koop
56

geannuleerd en kreeg de koper 2 grote roeden van een ander perceel
gelegen op de elderenberg te Vlijtingen.
Reingenoten: naar Vlijtingen Jan Thijs, naar Herderen Cornelis Beerts, naar
Herderen Cornelis Beerts, naar Ellicht Piter Willems.
Er werden geen extra kosten voor de koper aangerekend.
Getuigen: juffr. Maria Elisabeth Frederix en Christ. Dam. Frederix.

23/05/1790

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Ruijters op 11/07/1784 te
Maastricht, waarbij
Arnoldus Eggen, inwoner van Heer, gehuwd met Maria van Herff
verkoopt aan
Joannes Simons, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Elisabeth van Herff
3 volgende percelen akkerland te Vlijtingen, afkomende van de verkoper
zijn wijlen schoonouders Nicolaas van Herff en Gertruid Kellens en hem
namens zijn echtgenote bij partagie toegevallen op 27/03/1784 voor
notaris A.M. Gudi onder nr. 2 en kavel C, nl.
1) 6 grote en 15 kleine roeden uit een groter perceel van 12 grote roeden.
De ander 5 grote en 5 kleine roeden was in het bezit van de koper.
Reingenoten: naar Hees Keers van Herff, naar Vlijtingen Loije Loijens.
2) 7,5 grote roeden op de Elderenberg.
Reingenoten: naar Riemst Vrind Willems, naar Ellicht Piter Gelen van
Vlijtingen.
3) 4 grote en 10 kleine roeden uit een groter perceel van 9 grote roeden
gelegen aan de Heezerhoek.
Reingenoten: ter eenre Joannes van Herff met de wederdeling, ter andere
Marcus van Herff.
Prijs: 1.177 gulden 10 stuiver, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder. Het
geld werd betaald in carolinen, Louis d’or en in Franse kronen.
De verkoper reserveert enkel de staande schaar voor zich.
Getuigen: dhr. J.L. Ruijters, burger van Maastricht, en Daniel Bergmann,
inwoner van Maastricht.
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25/05/1790

Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 07/05/1790 te
Maastricht, waarbij
Marcus Cleuren, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Elisabeth Loijens
200 gulden aan 5% rente leent van
Gertrudis Lousbergs, Anna Lunskens, Johanna Maria Schoenmaekers en
Lucia Swinnen, respectievelijk als overste, subpriorin en discrete
religieuzen van het klooster van Sint-Andries te Maastricht
Borgstellingen:
De volgende goederen te Vlijtingen hem toegevallen bij akte van partagie
van zijn ouderlijke goederen voor notaris A.M. Ruijters op 06/08/1780, nl.
1) 14 grote roeden land gelegen op de koetsweg.
Reingenoten: naar Hees Jan Geurts, naar de windmolen Simon Lenaerts.
2) 6 grote roeden land gelegen op vogels Mer.
Reingenoten: naar Maastricht Christ. van Herff, naar Tongeren Mattijs
Loijens.
3) 4 grote roeden land gelegen aan een weigracht.
Reingenoten: naar de Steenstraet Adam Hermans, naar Maastricht Vrind
Coenegracht.
De percelen zijn ook nog gehypothekeerd met 200 gulden kapitaal ten
behoeve van Renerus Heckelers.
Getuigen: M.A. Habets en Joannes Bronckers.

25/05/1790

Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 21/05/1790 te
Maastricht, waarbij
Paulus Beers, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Helena Verjans
500 gulden aan 5% rente leent van
Goedefridus Gilissen, Jacobus Tisson en Matthias Ceulen, als respectievelijk
meester en ondermeesters van de kanunniken van Sint-Anna binnen het
kapittel van O.-L.-V. te Maastricht, na toestemming en kapittulair besluit
van 20/05/1790.
Borgstellingen:
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1) 4 grote en 10 kleine roeden weide gelegen op de hemele straet te
Vlijtingen met het nog erop te timmeren huis (waarvoor een deel van het
geld geleend werd).
Reingenoten: naar Herderen Pieter Simons, naar Hees Houb. Bartel
Cleuren, naar de Steenstraet Arnold Timmermans, een hoofd de
ophemerstraet.
2) 4 grote roeden akkerland op de busselkens gragt gelegen.
Reingenoten: naar Herderen Jan Thijs, naar Maastricht Jan Machiels, voor
een hoofd naar Vlijtingen Matthijs Nelissen, ander hoofd Matthijs Loijens.
3) 6 grote roeden gelegen te Vlijtingen op den kommer.
Reingenoten: naar Ellicht Houb. Bartel Cleuren, naar de Steenstraet Nelis
Beerts, een hoofd Nelis Pieters, ander hoofd Hermen Hermans.
De drie percelen had de opnemer verkregen van zijn broer Nicolaas Beers
bij akte van permutatie op 29/01/1787 voor notaris J.N.H. De Bruijn.
De percelen zijn nog gehypothekeerd met 100 gulden kapitaal ten behoeve
van Theodorus Henckelius. Die wordt met een deel van deze lening
terugbetaald.
Getuigen: J.P.D. Paulissen en M.A. Habets, beiden burgers van Maastricht.

16/06/1790

Registratie akte van scheiding en deling verleden voor wijlen notaris H.
Hupkens op 18/04/1775 te Maastricht, waarbij
Elisabeth Jorissen, weduwe van Leonardus van Weert, wonende te Lafelt,
alsook haar drie enige kinderen, nl. Laurentius van Weert, gehuwd met
Anna Koninks, Joannes van Weert, gehuwd met Elisabeth Bosch, en
Wilhelmus van Weert, gehuwd met Gertruijd Kleuren
de goederen van de moeder en de overleden vader, zowel goederen van
tijdens het huwelijk, als goederen die de weduwe nadien verworven had,
onder elkaar hebben verdeeld als volgt.

Laurentius van Weert
De oudste zoon Laurentius zal na de dood van de moeder krijgen het
ouderlijk huis en hof, 5 grote roeden, gelegen te Lafelt.
Reingenoten: van voor de gemeene straet, van achteren Joannes Nelissen,
aan een zijde Joannes Michiels, andere zijde Willem Palmans.
Het perceel is belast met 3 stuiver ten behoeve van de scholasterij van
Sint-Servaas, een halve kapoen ten behoeve van Elisabeth Veugen en ¼
van een half vat zaad ten behoeve van het gelucht van Vlijtingen.
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-hij krijgt ook 5 grote roeden land gelegen te Lafelt in de molen weg in ’t
daelveld, leenroerig in de leenzaal van Sint-Servaas.
Reingenoten: ter eenre juffrouw Veugen, ter andere de goederen van de
Armentafel van de Heilige Geest.
-Hij krijgt ook na de dood van de moeder de volgende pachtlanden,
1) 11 grote roeden gelegen op de heukelommer berg in het graafschap van
de Vroenhof, hetgeen de moeder in geldpacht bezit van dhr. De Bonam de
Rijkholt;
2) 7 grote roeden gelegen te Lafelt in het daalveld, in halfpacht gehouden
van de pastorij van Vlijtingen, waarvan 2 grote roeden gelegen zijn te Lafelt
in het bovenveld. Het is belast met een vat rogge jaarlijkse erfpacht ten
behoeve van de Armen van Vlijtingen.
Joannes van Weert
Krijgt na de dood van zijn moeder
1) 6 grote roeden land gelegen in 2 percelen in het Vleijtinger veld, nl.
1a) 4 grote roeden.
Reingenoten: naar Tongeren Hubertus Cleuren, naar de Steenstraet Paulus
Jeurissen.
1b) 2 grote roeden.
Reingenoten: aan beide zijden Reijnier Heckelers.
2) 2 grote roeden gelegen in het moppertinger veld.
Reingenoten: naar Rosmeer de Selder beek, naar Spouwen de weduwe
Max Swinnen.
3) 3 grote roeden land gelegen te Lafelt in den bosch winhof.
Reingenoten: naar Maastricht Christianus Roumans, op het hoofd naar Luik
dezelfde en naar Tongeren Jan Nelissen.
4) 2 grote roeden weide uit 3 grote roeden van een geheel perceel van 6
grote roeden gelegen in den boshouff binnen Lafelt.
Reingenoten: Willem van Weert met de wederhelft, naar de Steenstraet
Nicolaus Cleuren, naar Tongeren de Dorp Straet.
Wilhelmus van Weert
Krijgt na zijn moeders dood:
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1) 4 grote roeden land gelegen tussen Hees en Lafelt.
Reingenoten: naar Hees Nicolaas Hermans, naar de Steenstraet Christianus
Roemans als gebruiker.
2) 3 grote roeden land gelegen in het kleen veldje tussen de Steenstraet en
Lafelt.
Reingenoten: naar Maastricht Reijnier Heckelers, ter zijde naar Tongeren
Jan Nelissen.
3) 1 grote roede van de 3 vermelde grote roeden weide gelegen in den
Bosch hoeff.
4) 4 grote roeden land gelegen op het boosveld onder Lafelt.
Reingenoten: naar Tongeren de weduwe Loiijens, naar Maastricht Paulus
Jeurissen, naar Vlijtingen Joannes Bamps.
Dit perceel ligt op de rein van het riempsterveld.
5) 2 grote roeden land gelegen op den tongerschen weg boven pecks
winhof uit een groter perceel van 6 grote roeden, waarvan de overige 4
grote roeden hem al toebehoren.
Hij had dit perceel voorheen volledig gekocht, maar had mondeling aan
zijn moeder 2 grote roeden overgelaten in ruil voor het geld van de
aankoop dat zij hem voorgeschoten had.
Elisabeth Jorissen
Betreffende de volgende pachtlanden die ze in gebruik heeft, nl.
7 grote roeden land toebehorende aan de Armentafel van de Heilige Geest
en 7 grote roeden toebehorende aan het klooster van de Beijaerd,
is beschikt dat
Joannes van Weert afstand doet van zijn pachtrecht, voor het deel (1/3)
dat hem zou toevallen na de dood van zijn moeder, ten behoeve van zijn 2
broers. Joannes krijgt hiervoor in ruil van zijn broers van elk 18 gulden 13
stuiver 1 oord.
Joannes van Weert bekent ook nog 30 rijksdaalders of 120 gulden schuldig
te zijn aan zijn broer Laurentius. In ruil hiervoor doet Joannes afstand van
zijn recht op de vermelde 3 grote roeden land gelegen in den Bosch
winhof.
Tussen Joannes en Wilhelmus van Weert is overeengekomen dat de 2
grote roeden weide die aan Joannes competeerde, Joannes zijn recht
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hierop overdraagt aan Wilhelmus. In ruil zal Wilhelmus hem na de dood
van de moeder 80 gulden uitkeren.
Getuigen: Caspar Ruijters, burger van Maastricht, en Bartholomeus
Boesten, inwoner van Maastricht.

21/06/1790

Registratie obligatie verleden voor notaris P. Frederix op 09/05/1790 te
Maastricht, waarbij
Willem Jeurissen, inwoner van Vlijtingen, weduwnaar van Caecilia
Timmermans, nu in 2de huwelijk met Maria Nelissen
100 gulden aan 5% rente leent van
Gregorius Meertens, priester en kapellaan van Vlijtingen.
Borgstelling:
Krachtens het testament tussen de opnemer en zijn 1ste echtgenote,
opgerecht voor notaris De Bruijn op 13/03/1784 is hij o.a. heer en meester
over het volgende goed dat hij hypothekeert, nl.
5 grote roeden akkerland gelegen in den Riemsterdal onder Vlijtingen.
Reingenoten: naar Herderen Matthijs Nelissen als win, naar Lafelt Joannes
Geelen.
Dit perceel had de opnemer verkregen ten tijde van zijn 1ste huwelijk met
zijn vrouw per akte voor wijlen notaris Van der Wijer op 16/10/1763.
Getuigen: P. Frederix, priester, en Christ. Damiaan Frederix.

14/07/1790

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.N.H. De Bruijn op
06/09/1789 te Maastricht, waarbij
Gijs Colson, gehuwd met Ida Geurts, en Jan Judogne, gehuwd met Cornelia
Colson, beiden inwoners van Hees
verkopen aan
Jan Thijs, gehuwd met Ida Jorissen, inwoner van Vlijtingen
2 grote roeden akkerland gelegen te Vlijtingen, genaamd onder den
tannebecker.
Reingenoten: naar Hees Simon Bruggen als win, naar Vlijtingen Houb
Bartel Cleuren, naar Lafelt Jan Thijs met de wederdeling, naar Rosmeer
Houb Bartel Cleuren.
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Prijs: 166 gulden 10 stuiver + lijkoop + 5 stuiver godshelder.
Het perceel komt af van Machiel Jorissen van Hees en werd per testament
overgelaten bij testament voor notaris De Bruijn op …
Getuigen: Simon Joannes Caff, beneficiant van Sint-Huibrechts-Hern bij
Tongeren, en Joannes Caff, meester-brouwer en burger te Maastricht.

03/09/1790

Registratie obligatie verleden voor notaris P. Frederix op 03/09/1790 te
Maastricht, waarbij
Hubert Daemen, wonende te Rosmeer, gehuwd met Anna Meertens
200 gulden aan 5% rente leent van
Pater Joannes Neven, als definitor en overste van het Alexianenklooster te
Maastricht.
Borgstelling:
9 grote roeden akkerland gelegen onder Vlijtingen in den ketel.
Reingenoten: naar de Jeker Willem Beerts, naar Maastricht Baltus
Lenaerts, naar de Kempen Loij Loijens.
De opnemer had het perceel verkregen door vernadering van Piter
Coenegracht voor een som van 720 gulden per akte voor notaris P.
Frederix op 06/07/1790.
Van de 200 gulden kapitaal was 100 gulden nagelaten door wijlen pater
Andreas Gilissen en dat de helft van de betalen intrest zal dienen voor het
lezen van requiem missen ter lafenis van Gilissen zijn ziel. De andere helft
intrest zal dienen voor requiem missen na de dood van pater Neven.
Getuigen: eerwaarde heer Wilhelmus Loop en Christianus Dam. Frederix.

11/10/1790

Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris J.N.H. De
Bruijn op 29/08/1790 te Maastricht, waarbij
H.M. Nijpels, griffier van de Hoge Leenzaal van de Proosdij van Sint-Servaas
te Maastricht, gehuwd met Anna Ida van Heijlerhoff, optredende voor zijn
blinde schoonzus Anna Gertrudis van Heijlerhoff, bejaarde dochter,
inwoonster en burger van Maastricht en erfgename van haar overleden
tante Maria Gertrudis van Walsden
verkoopt aan
Philip Philipsen, bejaarde jongman, inwoner van Vlijtingen

63

6 grote roeden akkerland gelegen onder Vlijtingen op den Riemsterdal en
zonder toust in pacht bij Gijs Verjans.
Reingenoten: naar Vlijtingen Mattijs Verjans, naar Herderen Cath. Alofs,
naar Maastricht Antoon Steijns, naar de Steenstraet Paulus Janssen.
Dit perceel maakte deel uit van de erfenis van Maria Gertrudis van
Walsden.
Prijs: 70 gulden per grote roede en 3 stuiver godshelder of geheel van 420
gulden 3 stuiver.
20 gulden 3 stuiver wordt ineens betaald. De overige 400 gulden worden in
een obligatie omgezet aan 5% rente. De intrest dient aan H.M. Nijpels
betaald te worden.
Borgstellingen:
1) het verkochte perceel.
2) 3 grote roeden aan de alowe zouw te Vlijtingen.
Reingenoten: naar de Steenstraet de Cellebroeders, naar Herderen de
heren van Sint-Servaas, naar Ellicht Nelis Beerts, naar Vlijtingen Baltus
Lenaerts.
Dit perceel had de opnemer bekomen via erfenis na de dood van zijn
ouders.
3) 3 grote roeden op de Smisstraet te Vlijtingen.
Reingenoten: naar Vlijtingen Keers van Herff, naar de Steenstraet Hermen
Hermens, naar Maastricht de Smisstraet, naar Herderen de Predikheren
van Maastricht.
De opnemer had 1 grote roede hiervan geërfd van zijn overleden tante
Gertruijd Philipse, en de 2 andere grote roede gekocht van zijn 2 zussen.
Getuigen: Gilis Lousberg, inwoner van Maastricht, en Willem Cugels,
burger van Maastricht.

06/11/1790

Registratie verkoopakte verleden voor notaris P. Frederix op 04/05/1780
te Maastricht, waarbij
Jeuris Cielen, gehuwd met Sibilla Kellens, wonende te Hees
verkoopt aan
Antoon Steijns, gehuwd met Cecilia Reijnders, wonende te Vlijtingen
2 grote roeden akkerland gelegen op de vogelsmeer onder Vlijtingen.
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Reingenoten: naar de windmolen Jan Miermans, naar Vlijtingen Bartel
Cleuren, naar de Eldere Straet Mattijs Nelissen als win.
Prijs: 150 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder. Inbegrepen in de
prijs is een kar met bijen ter waarde van 7 gulden enkele dagen door de
verkoper van de koper overgenomen.
Getuigen: Christ. Dam. Frederix en Wijnand Cielen, zoon van de verkoper.

28/01/1791

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Ruijters op
06/06/1767 te Maastricht, waarbij
Lemmen Koninx, wonende te Rosmeer, gehuwd met Cornelia Willems
verkoopt aan
Leendert Vaessen, wonende te Vlijtingen, gehuwd met Mechtildis
Philippens
5,5 grote roeden akkerland gelegen in den hondelingh (?) onder Vlijtingen.
Reingenoten: naar de Steenstraet het kapittel van Sint-Servaas van
Maastricht, naar Herderen Piter Simons, naar Maastricht Bartel Cleuren,
op het hoofd naar Vlijtingen Piter Piters.
Het perceel komt af van de overleden schoonouders van de verkoper,
Cornelis Willems en Elis. Gheelen. Zijn echtgenote was enig kind en
erfgename.
Prijs: 30 pattacons of 120 gulden + lijkoop + 1 oord godshelder.
De last van de erfpacht is ook voor de koper. De erfpacht bedraagt ¼ van 7
vaten rogge jaarlijks ten behoeve van het kapittel van Sint-Servaas.
De koper betaalt nu 15 pattacons. De overige 15 pattacons dienen binnen
het jaar betaald te worden.
Getuigen: Renerus Cortenraije en Lambert Faiul, inwoners en burgers van
Maastricht.
N.B.: De overige 15 pattacons werden op 18/06/1768 betaald.

01/02/1791

Registratie obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 01/02/1791 te
Maastricht, waarbij
Matthijs Liessens, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Cornelia Willems
300 gulden aan 5% rente leent van
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Reijnerus Heckelers, inwoner van Lafelt en schepen van Vlijtingen en Hees,
gehuwd met Johanna Dolmans.
Borgstellingen:
1) 3 grote roeden land gelegen te Vlijtingen omtrent Schrammen Eijkske.
Reingenoten: ter zijde naar Grote-Spouwen Hermen Hertogen, naar de
windmolen Jan van Herff, aan het hoofd naar Ellicht de Spauwerstraet.
2) zijn huis en hof, 30 kleine roeden, gelegen te Vlijtingen in de kerkstraet.
Reingenoten: naar de Jeker de gemeene straet, naar Rosmeer Gijs Cleuren,
naar Ellicht Reinderd Cleuren, naar de kerk Jan Merken.
3) de gronden in Vlijtingen en elders die hem namens zijn echtgenote
zullen toevallen na de dood van zijn schoonmoeder voor ¼ gedeelte in
volle eigendom.
Getuigen: A.C. Rouleaux en S. Heijligers.

16/02/1791

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Ruijters op
06/02/1791 te Maastricht, waarbij
Leonard Vaessen, wonende te Vlijtingen, gehuwd met Mecht. Philippens
verkoopt aan
Nicolaus Meertens, wonende te Vlijtingen, gehuwd met Maria Peters
12 grote roeden akkerland gelegen te Vlijtingen op de Spauwerstraet.
Reingenoten: naar Rosmeer de vermelde straat, naar Vlijtingen Houb
Cleuren als win, naar Hees het kapittel van O.-L.-V. te Maastricht, naar
Grote-Spouwen Christiaen van Herff.
Het perceel is jaarlijks en erfelijk belast met 4 oord cijns. De verkoper had
het verkregen per akte voor notaris H.W. Crahaij op 11/04/1786.
Prijs: 1.000 gulden + lijkoop + oude plaquet als godshelder.
Het perceel is nog gehypothekeerd met 650 gulden kapitaal ten behoeve
van Paulus Nelissen, meester-kuiper te Maastricht. De verkoper belooft dit
morgen te betalen.
Getuigen: Peter Hussong, meester-schoenmaker te Maastricht, en J. Dirix,
wonende te Maastricht.
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25/03/1791

Registratie verkoopakte en afstand van tocht verleden voor notaris A.M.
Ruijters op 23/11/1789 te Maastricht, waarbij
Jan Steegen de oude, wonende te Vlijtingen, als gevolmachtigde voor zijn
gehuwde zoon Jan Steegen, grenadier onder oranje stad en lande in
garnizoen tot Ter Veere, per volmacht hierachter bijgevoegd
verkoopt aan
zijn zus (van de grenadier) Cornelia Steegen, meerderjarige dochter
zijn filiale portie, bestaande uit 1/3 deel van de ouderlijke onroerende
goederen, alle tot Vlijtingen gelegen, nl.
1) 1/3 van een oud en vervallen huisje met moeshof, 4 grote en 13 kleine
roeden.
Reingenoten: naar Maastricht Paulus Castermans, naar Tongeren Jan
Geurts.
Het perceel is jaarlijks en erfelijk belast met een kop rogge ten behoeve
van de pastorij van Vlijtingen en met 26 stuiver jaarlijkse cijns en met 100
gulden kapitaal.
2) 1/3 deel van 3 grote roeden land in den lafelderbodem.
Reingenoten: naar Vlijtingen Keers van Herff, naar Lafelt Baltus Lenaerts.
3) 1/3 deel van 2 grote roeden land achter Lafelt in het klein veldje.
Reingenoten: naar Tongeren Nelis Verjans, naar Maastricht Gilis Mertens.
4) 1/3 deel in 1,5 grote roeden land op den weeraardt gelegen.
Reingenoten: naar Maastricht Gilis Mertens, naar Tongeren Hermen
Hertogen.
5) 1/3 deel in 1 grote roede land te Lafelt.
Reingenoten: naar Tongeren Jan Vos, naar Maastricht Gilis Mertens.
Het perceel is met een vat rogge jaarlijkse erfpacht belast.
De vader Jan Steegen de oude doet afstand van zijn vruchtgebruik, zodat
zijn dochter het volledige eigendom bezit.
Prijs: 100 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder.
Getuigen: J. Dirix en Andreas Stans, beiden wonende te Maastricht.
Aangehecht de volmacht van de zoon die verklaart zoon te zijn van
Joannes Steegen, wonende te Vlijtingen, en van de overleden Cath.
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Wouters. Hij vraagt in de volmacht dat zijn zus zijn filiale portie voor 100
gulden overneemt alsook de lasten, en indien mogelijk de vader helpt de
kost te verdienen en het vervallen huis te repareren.
Getuigen volmacht in Ter Veere bij Middelburg: Dirk Groothuijse,
grenadier, en Frederik Steffens, grenadier-sergeant.

10/04/1791

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Ruijters op
07/04/1791 te Maastricht, waarbij
Loij Reinders, wonende te Herderen, gehuwd met Joanna Freijkins
verkoopt aan
Simon Lenaerts, wonende te Vlijtingen, weduwnaar van Eva Verjans
3,5 grote roeden akkerland te Vlijtingen op de Bampts Zouw tussen erven
van Jan Simons, de heren van Sint-Servaas van Maastricht, Hermen
Hertogen en de Bampts Zouw.
Het perceel mat sedert vele jaren slechts 3 grote roeden, maar zou 3,5
grote roeden moeten meten volgens gicht te Vlijtingen van 13/10/1670.
Prijs: 350 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder.
Mocht de koper de halve roede niet in bezit krijgen, kan hij de verkoper
daarop aanspreken.
Getuigen: P.J. Voermanck en J. Dirix, wonende te Maastricht.

19/04/1791

Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 10/04/1791 te
Maastricht, waarbij
Joannes Thijssen, inwoner van Lafelt, gehuwd met Ida Thijssen
150 gulden aan 5% rente leent van
W. Roosen en P.J.J. Vandervrekken als mombers van de twee minderjarige
kinderen van wijlen Otto Roosen, bij leven schepen van Maastricht, en van
Joanna Louisa De la Hault.
De uitgeleende som had wijlen kanunnik Fosseroul aan de kinderen
gelegateerd.
De lening diende samen met eigen middelen ter financiering van de
aankoop van 5 grote roeden land gelegen te Vlijtingen aan de seven
trappen.
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Reingenoten: naar Lafelt Ghijs Verjans, naar Vlijtingen David Nelissen,
voorhoofd de heren van Sint-Servaas.
Joannes Thijssen kocht het perceel op 10/02/1791 van baron De Stokkem,
domheer van de kathedraalkerk te Luik en waarvan J.F. Habets de akte zal
verlijden.
Borgstellingen:
1) het vermelde aangekochte perceel.
2) 4 grote roeden winhof gelegen tussen zijn grachten aan de omloop van
het dorp Lafelt.
Reingenoten: naar Maastricht Gilis Meertens, naar de Steenstraet schepen
Heckelers, naar Herderen Jan Machiels.
Dit had hij via vernadering van Laurentius van Weert verkregen , per akte
voor notaris J.H. Rooth op 28/08/1786.
3) zijn woonhuis met aanhorige weide, 12 grote roeden, gelegen te Lafelt.
Getuigen: Philippus Walrij, rooms priester te Maastricht, en M.A. Habets.

30/04/1791

Registratie verkoopakte verleden voor notaris L.H. Wouters op
07/04/1791 te Maastricht.
Maria Elisabeth Hutzen, weduwe van Franc. Servatius De la Haije [voor 1/3
van het vruchtgebruik], en haar 3 meerderjarige kinderen, Engel Michael
De la Haije, Maria Agnes De la Haije en Anna Maria De la Haije, zich ook
sterk makende voor hun 3 minderjarige broers en zus, met name Joannes
Libertus De la Haije, Franciscus Ludovicus De la Haije en Anna Gertrudis De
la Haije [de 6 kinderen voor 1/3 van de naakte eigendom];
en Joannes Michael Ramaekers, gehuwd met Maria Christina Bours [voor
1/3 deel];
en juffr. Maria Joseph De la Haije, meerderjarige dochter [voor 1/3 deel],
allen wonende te Maastricht verkopen goederen die voortkomen uit hun
grootouderlijke en overgrootouderlijke goederen of de nalatenschap van
wijlen Willem Hermes en Maria Francoise Renot, bij leven echtelieden.
De comparanten hadden de volgende percelen akkerland nog in
onverdeeldheid in bezit en verkopen het aan
Loij Rijnders, inwoner van Herderen, gehuwd met Joanna Weekings.
Het betreft 3 percelen te Herderen, terwijl het laatste te Vlijtingen gelegen
is, nl.
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1) 4 grote roeden op het papen pedje.
Reingenoten: naar de Steenstraet de koper, naar Tongeren Jan Frijns, naar
de kempen secretaris Peumans.
2) 4 grote roeden op de putheuvel.
Reingenoten: naar de kant van de Jeker Jan Frijns, naar Tongeren Jan
Meers als win, naar de kempen Frans Wouters.
3) 2 grote en 10 kleine roeden op den vleijtinger weg.
Reingenoten: naar Herderen schepen Floren, naar de kempen Nelis Neven
van Riemst, naar de Jeker Joannes Meers.
4) 4 grote roeden gelegen aan peuskens haege in het vleijtinger veld.
Reingenoten: naar de kempen de dieve straet, naar Maastricht Mattijs
Loijens, naar Tongeren Claes Meertens.
De percelen zijn jaarlijks belast met 3 molster rogge, 2 molster haver en 3
denier aan de Bisschoppelijke tafel van Luik en 2 oord Sint-Janscijns. De
verkopers weten niet welke last op welk perceel precies rust.
Prijs voor het geheel: 60 gulden per grote roede + lasten + geen lijkoop + 3
stuiver godshelder. Het totaal bedraagt 870 gulden.
De verkopers reserveren voor zich nog de helft van de staande schaar op
de percelen. Perceel 2 is met gerst bezaaid, perceel 3 met koren en perceel
4 met tarwe. Enkel perceel 1 is onbezaaid.
Getuigen: Joannes Heijaerts en Maria Joseph Hendriks.

08/05/1791

Registratie donatie onder de levenden verleden voor notaris H.W. Crahaij
op 30/11/1790 te Maastricht, waarbij
Agatha Pieters, weduwe van Cornelis van Herff, inwoonster van Vlijtingen
bij leven schenkt aan
haar dochter Maria van Herff en haar schoonzoon Andreas Vuurstaak,
wonende te Vlijtingen
5 grote roeden land gelegen te Vlijtingen.
Reingenoten: een hoofd naar Vlijtingen Loij Merken, naar Rosmeer Merk
van Herff, naar Hees Willem Beerts de jonge, naar Lafelt Nelis Steegen.
Agatha Pieters had dit perceel in haar weduwlijke staat aangekocht per
akte van 14/12/1783 voor notaris J.N.H. De Bruijn.
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Voorwaarden schenking:
Zolang de schenkster leeft, behoudt ze zelf het vruchtgebruik. Ook dienen
haar dochter en schoonzoon haar levenslang kost, drank, vuur, licht,
inwoning in hun huis, verzorging bij ziekte te verschaffen, alsook bij haar
dood een ordentelijke begrafenis te voorzien.
Ook dienen de acceptanten, wanneer de schenkster sterft, hun eigen
oudste dochter Maria Vuurstaak de schenkster kist met al het gerief erin te
geven en waaruit de acceptanten zelf niets mag worden uitgenomen.
Getuigen: A.C. Reuleaux en sieur Heijligers.

18/05/1791

Registratie extract criminele rol van de schepenbank van Hees van
18/05/1791 in de namiddag.
De rijproost en de schout van Hees onderzoeken de vechtpartij van
08/05/1791 ten huize van Thomas Machiels te Hees.
Daarbij is gebleken dat Wouter Stevens van Rosmeer verschillende
kwetsuren aan Jan Willems had toegebracht, blijkens de verklaringen van
de dokter en de chirurgijn. Ook Jan Theunissen, Frans Stevens en Thijs
Meers waren medeplichtig hieraan.
De rijproost en schout vermoeden dat de daders zich willen onttrekken
aan de gerechtelijke kosten. Daarom verordenen zij een interdictum de
alienando et obligando.14 Ook leggen ze ambtshalve beslag op de daders
hun vaste goederen, alsook op de vruchten van hun pachtlanden, zowel te
Hees als Vlijtingen.
Dit extract dient ter nazicht en ter afschrikking van hen die de
beschuldigden (financieel) een hand boven het hoofd denken te kunnen
houden.

15/06/1791

Registratie suppliek, benoeming voogden en schenkingen, waarbij
Suppliek
Gertruijd van Herff, echtgenote van Hubert Simens, in 1ste huwelijk
geweest met wijlen Leendert Loijens waarmee ze nog 2 levende
minderjarige kinderen heeft
de nalatenschap van haar schoonmoeder Catharina Aloffs (=moeder van
Leendert Loijens), weduwe van David Nelissen wenst te vereffenen voor
het deel dat de kinderen toegevallen is

14

Verbod op vervreemding en hypotheekstelling.
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en voor deze zaak vraagt dat de schepenbank voogden of mombers voor
de kinderen aanstelt om een of ander perceel te kunnen verkopen en zo
daaruit ook de nagelaten schulden van Catharina Aloffs te kunnen betalen.
Benoeming voogd en daaropvolgende schenkingen
Schepenbank stelt vervolgens de moederlijke oom Christiaan van Herff tot
toeziende voogd aan op 13/04/1791, die de eed op 27/04/1791 voor de
schepenen aflegt.
Vervolgens verschijnt
Christiaan van Herff de oude, gehuwd met Helena Verjans en Christiaen
van Herff de jonge, aangestelde momber van de kinderen, alsook Loij
Loijens, vaderlijke oom van diezelfde kinderen, die in plaats van Leendert
Loijens de jonge tot medevoogd is aangesteld en de eed voor de
schepenen heeft aangelegd.
Christiaan van Herff de oude
schenkt aan
de 2 minderjarige kinderen
8 grote en 15 kleine roeden land, in 2 percelen gelegen, nl.
1) 5 grote en 15 kleine roeden op de vogelmeer.
Reingenoten: naar Vlijtingen het schutten land, gepacht door Pieter
Coenegragt, naar Rosmeer de Spauerstraet.
2) 3 grote roeden uit een groter perceel van 9 grote roeden gelegen in het
Ellichterveldje.
Reingenoten: naar Rosmeer de Spauerstraet, naar Spouwen Leenderd
Loijens met de wederdeling.
Het perceel is belast met 1,5 vat rogge erfpacht ten behoeve van de
kapellanen van Sint-Servaas.
De schenker behoudt voor zichzelf en zijn echtgenote zolang ze leven het
vruchtgebruik en schenkt dus enkel de naakte eigendom aan de kinderen.
De schenking gebeurde opdat de schepenbank geen bezwaar15 zou maken
tegen de verkoop van een perceel van 7 grote roeden land die de kinderen
was toegevallen ingevolge codicille van Catharina Alofs, hetwelk verkocht
zou worden aan de erfgenamen van wijlen David Nelissen. Het perceel
behoorde de kinderen en hun vaderlijke oom Loij Loijens in volle eigendom
toe.
15

Een verkoop door de momber betekende een verarming van de erfenis van de kinderen. Door de schenking
kwam er evenwel positief tegengewicht op de activazijde van het bezit van de kinderen.
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Verder werd bedongen dat deze schenking na de dood van de schenker
geen invloed mocht hebben op het kindsgedeelte van de moeder van de
minderjarigen.
De schenker Christiaan van Herff de oude gaat ook akkoord dat de 7
roeden land verkocht zouden worden ter blussing van de schulden van de
moeder en de grootmoeder van de kinderen.
Loij Loijens schenkt daarop zijn vruchtgebruik op de 7 roeden land aan de 2
minderjarige kinderen, zodat deze verkocht kunnen worden.
Getuigen: schout N.M.G. Franssen en schepenen Heckelers en Bernard.

05/07/1791

Registratie akkoord verleden voor notaris A. Ruijters op 07/04/1791 te
Maastricht, waarbij
een minnelijke schikking getroffen wordt tussen
Wilhelmus Josephus Le Febvre, burger en koopman te Maastricht, samen
met zijn echtgenote Jacoba Angelina Reintiens ter eenre [partij 1]
en
Josephus Martinus Reintiens, burger en koopman te Maastricht, gehuwd
met Maria Antonia Bauduin ter andere [partij 2]
betreffende de nalatenschap van wijlen Clemens Jacob Reintiens en Maria
Gertrudis Timmermans, respectievelijk ouders en schoonouders van de
comparanten.
Akkoord
1) partij 1 cedeert alle rechten op de nalatenschap aan partij 2 in volle
eigendom zonder enige uitzondering.
2) partij 2 betaalt ten behoeve van partij 1 aan J.F.X. Breuls, oud-schepen
van Maastricht 1.000 gulden om de openstaande obligatie van 6.400
gulden en achterstallige rente van 10/08/1790 en 10/03/1791 te
minderen.
3) partij 2 laat zijn claim van 3.546 gulden 6 stuiver 2 oord geaffecteerd op
de ouderlijke nalatenschap vallen, dewelke gebaseerd was op de gicht van
10/01/1788 voor de schepenbank van Hees en Vlijtingen en ook op
08/02/1791 voor het Hoog Luiks gerecht te Maastricht gegicht werd.
4) partij 2 laat ook een andere claim ten aanzien van de ouderlijke
nalatenschap vallen naar aanleiding van een akte tussen partij 2 en de
ouders van 28/08/1778 en andere schulden van partij 1 voor een bedrag
van circa 550 Luiks.
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5) Claim betreffende akte van borg van 22/08/1778 voor wijlen notaris
Hupkens van partij 2 ten behoeve van partij 1, gegicht voor het Hoogs Luiks
gerecht te Maastricht op 29/08/1778 en waarbij nadien partij 2 verplicht
werd 1.054 gulden 7 gulden 2 oord te betalen, wordt omgezet naar een
obligatie van 1.054 gulden 7 gulden 2 oord kapitaal aan 4% rente ten laste
van partij 1.
Borgstellingen:
-filiale portie of kindsgedeelte van partij 1 ingevolge vermelde gegichte
akte van 29/08/1778.
-persoonlijk en met alle andere goederen, waar ook vindbaar.
6) verlopen renten tot heden van het kapitaal van 1.054 gulden 7 oord 2
oord worden kwijtgescholden.
Oud-schepen Breuls verschijnt ook voor de schepenbank en verklaart
ontvangen te hebben de 1.000 gulden op het openstaande kapitaal van
6.400 gulden (ten gevolge akten van 10/10/1785 en 10/03/1789) en
dechargeert enkel de verbonden schoonouderlijke goederen van partij 1.
Getuigen: C.J. Lefebvre, burger van Maastricht, en Pieter Claessens,
inwoner van Maastricht.

10/07/1791

Registratie obligatie verleden voor notaris Guil. Gielen op 05/07/1791 te
Tongeren, waarbij
Joannes Simons van Vlijtingen
1.500 gulden aan 3,5% rente leent van
juffr. Christina Cornelia Hermans, begijntje op het Groot Begijnhof binnen
Tongeren.
Borgstellingen:
1) bunder land gelegen in het Cruijt te Vlijtingen.
Reingenoten: naar Heukelom de pastorij van Vlijtingen, naar Vlijtingen
Nicolaes Kellens, op het voorhoofd naar Herderen Servaes Beers, naar
Maastricht Mattheijs Loijens.
2) 6 roeden land gelegen op het Boos land te Vlijtingen.
Reingenoten: ter zijde naar Lafelt Peter Willems, op het voorhoofd naar
Vlijtingen Arnold Eijken, naar Herderen de kanunniken van Tongeren met
18 roeden, naar Riemst N. Duchateau van Riemst.
Getuigen: Laurens Schoeff en Joannes Louvrix van Tongeren.
74

Volgt de legalisatie door de schout en schepenen van Tongeren.

15/07/1791

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 01/07/1791 verleden
voor notaris J.F. Habets op 13/07/1791 te Maastricht, waarbij
Loij Loijens en Christiaan van Herff, beiden als beëdigde mombers van de
minderjarige kinderen van wijlen Leendert Loijens en (de nog levende)
Gertruijd van Herff, met toestemming van de schepenbank de dato
15/06/1791
verkopen aan
Nelis Nelissen, inwoner van Lafelt, gehuwd met Anna Hertogen
7 grote roeden akkerland gelegen aan de bovenstraat bij Lafelt.
Reingenoten: voorhoofd de vermelde straat, naar Maastricht dhr.
Olislaegers, ter andere zijde de erfgenamen van David Nelissen.
Het perceel komt af van de grootmoederlijke goederen en competeerde de
minderjarigen in volle eigendom.
Prijs: 882 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder.
Voorwaarde is dat de moeder van de kinderen nu nog van de staande
schaar mag genieten, waarvoor ze de koper 10 gulden 10 stuiver betaalt.
Getuigen: Charle de Woot, kanunnik van Sint-Servaas te Maastricht, en
L.M.J. Franssen, schout van Vlijtingen.

01/08/1791

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.L. Vermin op 31/07/1791
te Maastricht, waarbij
Joannes Keunings, meerderjarige jongman, wonende te Rosmeer
verkoopt aan
Henricus Comhair, wonende te Vlijtingen, gehuwd met Eva Beerts
5,5 grote roede akkerland gelegen te Vlijtingen in de honskuil met een last
erop rustende van 7 koppen tarwe ten behoeve van het kapittel van SintServaas
Reingenoten: naar de Steenstraet het kapittel van Sint-Servaas, naar
Herderen Piter Simons, naar Maastricht Bartel Cleuren, op het hoofd naar
Vlijtingen Piter Piters.
De verkoper had het perceel vernaderd van Leenderd Vaessen, wonende
te Vlijtingen, per akte voor notaris J.L. Vermin op 25/07/1791.
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Prijs: 58 gulden per grote roede + 20 gulden lijkoop + 5 stuiver godshelder.
Het totaal bedraagt 319 gulden + 8 gulden 10 stuiver voor akkerbelckloon
(?) en zaadgoed.
Getuigen: procureur Barth. Vogel en S.J. Caff.

15/08/1791

Registratie verkoopakte verleden voor notaris P. Frederix op 10/04/1786
te Maastricht, waarbij
Willem Palmans, gehuwd met Elisabeth Meertens, inwoner van
Montenaken
verkoopt aan
zijn broer Jacob Palmans, gehuwd met Cornelia Hoho, wonende te Lafelt
3 grote roeden gelegen te Vlijtingen op den aufferen of alderen berg.
Reingenoten: naar Herderen Mattijs Hoho, ter andere zijde de weduwe
David Nelissen, aan het hoofd naar de Steenstraet Cornelis Nelissen.
Prijs: 85 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder.
Getuigen: Christ. Dam. Frederix en Gilis Meertens.

02/09/1791

Registratie vernadering verleden voor notaris J.L. Vermin op 31/08/1791
te Maastricht, waarbij
Henricus Comhair, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Eva Beerts
op 31/07/1791 per akte voor notaris J.L. Vermin en te Vlijtingen gegicht op
01/08/1791 gekocht had van Joannes Keunings, meerderjarige jongman,
wonende te Rosmeer
5,5 grote roede akkerland gelegen te Vlijtingen in de honds kuijl met een
last erop rustende van 7 koppen tarwe ten behoeve van het kapittel van
Sint-Servaas
Reingenoten: naar de Steenstraet het kapittel van Sint-Servaas, naar
Herderen Piter Simons, naar Maastricht Bartel Cleuren, op het hoofd naar
Vlijtingen Piter Piters.
Gisteren werd Henricus Comhair voor dit gekocht perceel
vernaderd door
Willem van Weert, wonende te Hees, gehuwd met Beatrix Bruggen, als
bloedverwant van Joannes Keunings.
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Prijs: 319 gulden + 20 gulden lijkoop + 8 gulden 17 stuiver 2 oord voor
notaris- en realisatierechten + 1 gulden 10 stuiver voor belkleen, akker- en
werkloon + 3 gulden voor 3 dagen vacatie. Alles tezamen een bedrag van
352 gulden 7 stuiver 2 oord.
Getuigen: J.R. Vermin en Joannes Piters.

13/09/1791

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 17/08/1791 te Vlijtingen,
waarbij
Josephus Martinus Reintiens, burger en koopman te Maastricht
verkoopt aan
Gilis Meertens
11 grote roeden akkerland gelegen op de Winckel te Vlijtingen.
Reingenoten: op het hoofd naar Herderen schepen Heckeleers, naar
Maastricht de weduwe Nelissen, naar de Steenstraet Jan van Herff als win.
Prijs: 1.028 gulden.
De betaling geschiedde op 13/09/1791.

25/09/1791

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Ruijters op 18/09/1791 te
Maastricht, waarbij
Maria Helena Barbara Lousbergs, weduwe van J.G. Veugen, bij leven
licentiaat der rechten, paijmeester van Maastricht en schout van Vlijtingen
verkoopt aan
Nicolaas Meertens, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Maria Peters
10 grote roeden huisplaats en weide te Vlijtingen aan de Caubergerstraet.
Reingenoten: naar Rosmeer de omloop van Vlijtingen, voorhoofd naar
Tongeren de regte straet gaande naar Rosmeer, ter zijde naar Hees de
choralen van Sint-Servaas, naar de Meer Paulus Maurissen als win.
De overleden echtgenoot van mevr. Lousbergs had het gekocht van wijlen
medicinale dokter H. Janssens per akte van 29/06/1752 voor notaris P.
Frederix en gegicht op 19/07/1752 te Vlijtingen.
Er rust een eeuwige jaarlijkse erflast van 10 vaten rogge op het perceel ten
behoeve van de vermelde dokter Janssens en met een erfpacht van
jaarlijks 4 vaten rogge ten behoeve van de tafel van de grote Heilige Geest
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van Maastricht, dewelke beiden jaarlijks vervallen op Sint-Andries. De last
is voor de koper vanaf 1792.
5 van de 10 vaten rogge behoorden intussen aan oud-schepen Lekens
namens zijn echtgenote, de andere 5 aan de pompenmaker Van
Beethoven namens zijn echtgenote.
De verkoopster reserveert nog voor zich het op te trekken pachtgeld van
het perceel, dewelke pachter Lambert Stijns nog voor 1791 verschuldigd is.
Prijs: 300 gulden, zonder lijkoop, 3 stuiver godshelder.
Getuigen: J.W. Sanders, architect, en de weduwe Vincent, wonende te
Maastricht.

19/10/1791

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 12/09/1791 en nadien
verleden voor notaris Dionisius Hupkens op 16/10/1791 te Maastricht,
waarbij
Eva Hankel, weduwe van Johan Hermanus Christoffel Rochs, inwoonster,
burger en rentenierster van Maastricht
verkoopt aan
Jan Michiels, inwoner van Lafelt, gehuwd met Johanna Engels
6 grote roeden akkerland gelegen te Vlijtingen in de Geulakker.
Reingenoten: naar de Steenstraet en naar Vlijtingen de kapellanen van
Sint-Servaas van Maastricht, naar Lafelt het kapittel van O.-L.-V. van
Maastricht, naar Herderen de Heilige Geest.
Prijs: 65 gulden per grote roede + 1 stuiver per betaalde gulden aan
schrijfgeld in plaats van lijkoop ter waarde van 19 gulden 10 stuiver.
Getuigen: Johannes Christian Rochs en Catharina Elisabeth Breuls.

19/10/1791

Registratie rolextract schepenbank Vlijtingen van 19/10/1791 met
ingebedde donatie, waarbij
Philippus Douven, priester en kapellaan van Sint-Servaas te Maastricht
verklaart dat
A.J. De Wevelinckhoven, heer van Releghem en directeur-generaal der
Nederlandse Posten
voor bewezen diensten geschonken heeft aan diezelfde Philippus Douven

78

een jaarlijkse erfpacht van 15 vaten rogge ten laste van Nelis Pieters,
alsook 7 vaten rogge jaarlijkse erfpacht ten laste van de weduwe Frans
Willems, waarvan de onderliggende panden te Vlijtingen gelegen zijn. In
ruil diende Douven mevr. Nootstock, overste van het
Wittevrouwenklooster te Maastricht, gedurende haar leven, 15 gulden
jaarlijkse lijfrente uitkeren.
Douven had deze donatie aanvaard en had dit graag per akte met de
schenker laten opstellen. De Wevelinckhoven was te Brussel gestationeerd
en notaris H.W. Crahaij had de akte naar Brussel gestuurd in de maand
oktober van 1789 ter ondertekening, maar De Wevelinckhoven werd
dodelijk ziek en stierf en de akte werd niet geregistreerd.
Enige dagen na zijn dood vonden de erfgenamen de akte en wensten de
intentie van de schenker te laten uitvoeren.
Kopie schenking
In oktober 1789 (dag niet gespecifieerd) verscheen
A.J. De Wevelinckhoven, heer van Releghem en directeur-generaal van de
Nederlandse Posten
en schenkt in volle eigendom voor bewezen diensten aan
Philippus Douven, priester en kapellaan van Sint-Servaas te Maastricht
een erfpacht van 15 vaten jaarlijkse rogge ten laste van Nelis Pieters van
Vlijtingen, geaffecteerd op zijn winning, weide, moeshof en zo meer,
tussen 14 à 15 grote roeden, gelegen te Vlijtingen en dit ten gevolge van
een akte van 09/11/1662 voor wijlen notaris Francken en gegicht te
Vlijtingen en in de Vroenhof
alsook
een jaarlijkse erfpacht van 7 vaten rogge ten laste van de weduwe Frans
Willems, inwoonster van Vlijtingen en geaffecteerd op 10 grote roeden
land.
P. Douven wordt in ruil verplicht mevr. Nootstock, overste van het
Wittevrouwenklooster te Maastricht, haar leven lang, 15 gulden jaarlijkse
lijfrente uit te keren.
De donatie wordt in de akte zelf door J.B.A. baron d’Hazenbach namens P.
Douven aanvaard. Donatie geaccepteerd te Brussel.
Verklaring baron d’Hazenbach
De baron bevestigt getuige geweest te zijn van de vermelde schenking.
Opgemaakt te Brussel op 14/10/1790.
Verklaringen schoonzoon De Wevelinckhoven
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1ste verklaring van D.D. Hannosset dat wijlen De Wevelinckhoven wenste
dat zijn kinderen de schenking zouden laten uitvoeren en bevestigen.
Opgemaakt te Brussel op 12/11/1790.
2de verklaring van D.D. Hannosset, zeggende dat zijn kinderen die tevens
de kleinkinderen zijn van De Wevelinckhoven niet tegen de schenking zijn,
willen ze niet openlijk als ondankbaar afgeschilderd worden. Hannosset
bevestigt nogmaals de wil van de schenker en dat de kleinkinderen van
wijlen de baron de schenking niet beletten. Opgemaakt te Brussel op
25/01/1791.

24/10/1791

Registratie obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 24/10/1791 te
Maastricht, waarbij
de zussen Agatha, Gertrudis en Cornelia Nelissen, meerderjarige dochters
en inwoonsters van Vlijtingen
400 gulden aan 4,5% rente lenen van
Lambert Janss, burger en winkelier te Maastricht, gehuwd met Eva Tans.
Borgstellingen:
1) 4 grote roeden land gelegen op de Spouwerstraet te Vlijtingen.
Reingenoten: naar Rosmeer Jan Geurts, naar Vlijtingen de Spauwerstraet.
Het perceel komt af van de weduwe Rookx en werd door de opnemers
gekocht tegen 105 gulden per grote roeden en waarvan eerstdaags akte
zal worden opgesteld.
2) 9 grote roeden land, genaamd Feijen hof, gelegen te Lafelt.
Reingenoten: naar Herderen de religieuzen van de Nieuwenhof, naar Lafelt
de religieuzen van het Wittevrouwenklooster, op het hoofd naar Vlijtingen
de omloop van het dorp Lafelt.
Getuigen: Martinus Caro en Christiaen la Rosche.

28/10/1791

Registratie verkoopakte na publieke verkoop te Lafelt op 12/09/1791 en
nadien met obligatie erbij verleden voor notaris Dijnosius Hupkens op
25/10/1791 te Maastricht, waarbij
Eva Hankel, weduwe van Hermanus Christoph Rochs, inwonende burger
en rentenierster te Maastricht
verkoopt aan
Gijsbertus Cleuren, ingezetene van Vlijtingen, gehuwd met Ida Thijs
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2 percelen akkerland te Vlijtingen, nl.
1) 19 grote en 15 kleine roeden, zijnde een camp of winhof aan de heggen
van Vlijtingen gelegen.
Reingenoten: naar de Ophemstraet Mattijs Loijens en Jan Hoho, naar de
Steenstraet de omloop, naar Herderen de Vossteeg, naar Hees de steeg of
servitude van Jan Hoho.
Prijs: 95 gulden per grote roede.
2) 8 grote roeden gelegen op de Comme.
Reingenoten: naar Herderen Cornelis Pieters als win, naar de Steenstraet
Hubert Cleuren, naar Ellicht de Tongerse Straet, naar Lafelt Simon Bruggen.
Prijs: 65 gulden per grote roede.
Gezamenlijke kooppenningen bedragen 2.396 gulden 5 stuiver + 1 stuiver
per betaalde gulden schrijfgeld in plaats van lijkoop ter waarde van 119
gulden 16 stuiver.
Vandaag betaalde de koper 1.196 gulden, alsook het schrijfgeld. De overige
1.200 gulden wordt in een obligatie aan 4% rente omgezet.
Borgstelling:
de 2 aangekochte percelen
Getuigen: Johan Pieter Cramer, gezworen landmeter, en Catharina
Elisabeth Breuls, wonende te Maastricht.

29/10/1791

Registratie verkoopakte verleden voor notaris P. Frederix op 02/10/1791
te Maastricht, waarbij
Gijs Cleuren, gehuwd met Ida Thijs, inwoner van Vlijtingen, en Jan Thijs,
gehuwd met Maria Coenegraght, ook inwoner van Vlijtingen
verkopen aan
Joris Eijken, wonende te Vlijtingen, gehuwd met Elisabeth Ghijzen
de volgende 2 percelen akkerland gelegen te Vlijtingen, nl.
1) 4 grote roeden gelegen op de Hackekens (?).
Reingenoten: naar de Steenstraet Matt. Hoho, naar Vlijtingen Keers van
Herff, op het hoofd naar Kesselt dezelfde.
2) 2 grote roeden gelegen aan de Hellestraet.
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Reingenoten: naar Kesselt Leonard Loijens, naar de Steenstraet Hend.
Hertoogen, naar Herderen Jan Michiels.
Prijs: 100 gulden per grote roede + lijkoop tussen partijen verdeeld + 5
stuiver godshelder. Het totaal bedraagt 600 gulden.
Getuigen: Christ. Dam. Frederix, en Joannes Ubachs, inwoner van de
Vroenhof.

02/11/1791

Registratie verkoopakte na publieke verkoop te Lafelt op 12/09/1791 en
nadien verleden voor notaris Dionijsius Hupkens op 29/10/1791 te
Maastricht, waarbij
Eva Hankel, weduwe van Hermanus Christoffel Rochs, inwonende burger
en rentenierster te Maastricht
verkoopt aan
Wijnand Cielen, wonende te Hees, gehuwd met Beatrix Machiels
4 grote roeden akkerland gelegen te Vlijtingen op de Spauwerstraet.
Reingenoten: naar Vlijtingen de Spauwerstraet, naar Hees Arnold Eijken,
naar Rosmeer Jan Geurts als win, naar de windmolen Lambert Neeven met
de wederdeling.
Prijs: 86 gulden per grote roede voor een geheel van 344 gulden + 1 stuiver
per betaalde gulden voor schrijfgeld in plaats van lijkoop ter waarde van 17
gulden 4 stuiver.
Getuigen: Johan Pieter Cramer, gezworen landmeter, en Catharina
Elisabeth Breuls.

02/11/1791

Registratie verkoop en cessie na publieke verkoop van 19/12/1790 en
nadien verleden voor notaris A.M. Ruijters op 13/02/1783 te Maastricht,
waarbij
G. Cruts en zijn broer Balt. Cruts, beiden kanunniken van Sint-Servaas te
Maastricht, voor henzelf, alsook voor hun mede consoorten als
erfgenamen en representanten van hun overleden broer Franc. Cruts, bij
leven kanunnik van O.-L.-V. te Maastricht
hebben verkocht
24 grote roeden akkerland gelegen op den Commel te Vlijtingen.
Prijs: 1.552 gulden + 77 gulden 12 stuiver lijkoop + 15 stuiver godshelder.
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De hoogste bieder was Cornelis Pieters. Hij laat het perceel over aan Sibilla
Tans, ook wonende te Vlijtingen, weduwe Hendrik Schols en nu in 2de
huwelijk met Renier Hertoghen.
Getuigen: Joannes Maurissen, schout van Rosmeer, en Theod. Swaan,
wonende te Maastricht.

05/11/1791

Registratie verkoopakte na publieke verkoop te Lafelt op 12/09/1791 en
nadien verleden voor notaris Dionisius Hupkens op 29/10/1791 te
Maastricht, waarbij
Eva Hankel, weduwe van Hermanus Christoffel Rochs, burger en
rentenierster te Maastricht
verkoopt aan
Simon Lenaerts, weduwnaar, inwoner van Vlijtingen
4 grote roeden akkerland gelegen te Vlijtingen onder Elderenberg aan
Haalwije Zouwe.
Reingenoten: naar Vlijtingen Jan van Herf, naar Tongeren Hubert Simons
met de wederdeling, naar de Steenstraet de Zouw, naar Ellicht de klijne
Tongerse weg.
Prijs: 72 gulden per grote roede voor een geheel aan kooppenningen van
288 gulden + 1 stuiver per betaalde gulden aan schrijfgeld in plaats van
lijkoop voor een waarde van 14 gulden 8 stuiver.
Getuigen: Johan Pieter Cramer, gezworen landmeter, en Catharina
Elisabeth Breuls.

12/11/1791

Registratie verkoopakte na publieke verkoop te Lafelt op 12/09/1791 en
nadien verleden voor notaris Dionisius Hupkens op 06/11/1791 te
Maastricht, waarbij
Eva Hankel, weduwe van Hermanus Christoffel Rochs, burger en
rentenierster te Maastricht
verkoopt aan
Cornelis Nelissen, inwoner van Lafelt, gehuwd met Anna Hertogen
5,5 grote roeden akkerland gelegen in den Laefvelder Boodem.
Reingenoten: naar Herderen het kapittel van Sint-Servaas, naar Kesselt de
kapellanie van Vlijtingen, naar Lafelt Baltus Lenaerts, naar Hees de (Twaalf)
Apostelen te Maastricht.
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Prijs: 65 gulden per grote roede voor een geheel van 357 gulden 10 stuiver
+ 1 stuiver per betaalde gulden voor schrijfgeld in plaats van lijkoop ter
waarde van 17 gulden 17 stuiver 2 oord.
De hoogste bieder op de publieke verkoop was Hendrik Hertoogen, die het
aan zijn schoonbroer Cornelis Nelissen heeft overgelaten.
Getuigen: Johannes Christiaen Rochs, burger van Maastricht en Hendrik
Hertoogen, inwoner van Vlijtingen.

13/11/1791

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 12/09/1791 verleden
voor notaris J.N.H. De Bruijn op 30/10/1791 te Maastricht, waarbij
Eva Hankel, weduwe van J.H. (sic!) Rochs16, burger en rentenierster te
Maastricht, bij macht van het testament van haar overleden echtgenoot
verkoopt aan
Christiaen Cielen, gehuwd met Maria Hoho, inwoner van Hees
4 grote roeden akkerland gelegen tussen Hees en Vlijtingen op de
koetsweg.
Reingenoten: naar Vlijtingen de Heilige Geest, naar Hees Reinier Machiels,
naar Rosmeer Houb Diriks en Pieter Willems, naar Lafelt de
landcommandeurs weg.
Prijs: 65 gulden per grote roede, zonder godshelder. De kooppenningen
bedragen 260 gulden. In plaats van lijkoop rekent men nog 1 stuiver per
betaalde gulden aan schrijfgeld voor een totaal van 13 gulden. Dit
schrijfgeld werd op 30/09/1791 reeds aan haar zoon namens de
verkoopster gegeven.
Bij de publieke verkoop van 12/09/1791 had de weduwe Mattijs Cielen het
meest geboden, maar ze had het overgelaten aan haar neef Christiaen
Cielen.
Getuigen: dhr. J.C. Rochs, burger van Maastricht, en Catharina Elisabeth
Breuls, geboren te Lanklaar en nu wonende te Maastricht.

13/11/1791

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.N.H. De Bruijn op
06/11/1791 te Maastricht, waarbij
Maria Horrions, bejaarde dochter, inwoonster van Vlijtingen
verkoopt aan

16

De overleden echtgenoot heet Hermanus Christoffel Rochs.
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haar 2 zussen, Joanna Horrion en Elisabeth Horrion, beiden meerderjarig
en inwoonsters van Vlijtingen
4 grote en 2 kleine roeden (na meting 4 grote en 13 kleine roeden) land
gelegen te Vlijtingen aan den grooten Bosch.
Reingenoten: naar Riemst Jan Jannekens van Riemst, naar Ellicht Heri
Comhair, aan een hoofd naar Tongeren de limieten van Riemst.
Prijs: 51 gulden per grote roede (de gulden ad 21 twintig stuiver), geen
lijkoop, 3 stuiver godshelder. Het geheel bedraagt 249 gulden 3 stuiver.
De verkoopster had het perceel op 28/05/1790 gekocht van Servaes Dirix
van Hees en consoorten per akte voor notaris De Bruijn.
Getuigen: Simon Joannes Caff, beneficiant van Sint-Huibrechts-Hern bij
Tongeren, en P. Paulissen, meester-brouwer en burger van Maastricht.

13/11/1791

Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.N.H. De Bruijn op
13/11/1791 te Maastricht, waarbij
Lemmen Neven, inwoner van Vlijtingen, gehuwd met Maria Lenarts
verkoopt aan
Margareta Nelissen, ongehuwde dochter, geboren te Vlijtingen en nu
inwoonster van Maastricht
4 grote roeden land gelegen op de Spauwerstraet onder Vlijtingen.
Reingenoten: naar Hees Wijnand Cielen met de wederdeling, naar de
windmolen Armenland van Vlijtingen, naar Vlijtingen de Spauwerstraet,
ander hoofd naar Rosmeer Jan Geurts.
De verkoper had dit perceel eerder gekocht van juffr. Eva Hankel, weduwe
van Hermanus Rochs volgens akte van 29/10/1791 voor notaris D.
Hupkens.
Prijs: 105 gulden per grote roede, lijkoop, 3 stuiver godshelder.
Getuigen: Simon Joannes Caff, beneficiant van Sint-Huibrechts-Hern bij
Tongeren, en Joannes Caff, meester-brouwer en burger van Maastricht.
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