Mopertingen, gichtregister 1750-1786
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. Deze registratie van overdrachten betreffen onder andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verkoopakten van onroerende goederen (transporten, cessies);
obligaties of leningen met een borgstelling of onderpand (rentecreaties);
vernaderingen (naasting of beschud);
uitgiften in erfpacht;
beleningen;
schenkingen onder levenden (donaties inter vivos);
testamenten (donaties causa mortis);
boedelscheidingen (partagie of akte van scheiding en deling);
huwelijkscontracten (huwelijks voorwaarde of contract antenuptiaal)
akkoorden (minnelijke schikkingen)
…

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
16 december 1750 en 25 november 1786. 1 De kolommen in de bewerking geven respectievelijk de
datum van de registratie aan, de folio’s binnen het register en een samenvatting van de inhoud van de
akte.
Je kan tegen betaling een digitale kopie van de geregistreerde akte van de schepenbank via het
Rijksarchief van Hasselt bekomen of kosteloos zelf ter plaatse gaan om de stukken in te zien. 2
Voor het gemak zijn in deze bewerking de verschillen in variaties van dorps- of stedennamen enkel in
hun moderne vorm terug te vinden. Lokale toponiemen van velden, akkers en dergelijke heb ik in hun
originele vorm met al hun varianten laten staan, net zoals de persoonsnamen.
Je kan gemakkelijk met Ctrl-F het gehele bestand doorzoeken.

Kenneth Booten
17 september 2022

1

Het archief van de schepenbank van Mopertingen wordt in het Rijksarchief van Hasselt bewaard. De
bewerking hieronder betreft Schepenbank Mopertingen (toegang 1126), inventarisnummer 55.
2
Je kan je aanvraag richten via rijksarchief.hasselt@arch.be
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DATUM

FOLIO

16/12/1750 1r-2v

OMSCHRIJVING

Registratie tochtdoding en obligatie verleden voor notaris Guil. Caris op
30/04/1747 te Maastricht, waarbij
Thomas Daemen, weduwnaar en inwoner van Eigenbilzen
afstand doet van zijn vruchtgebruik op het kindsgedeelte
van zijn meerderjarige zoon Lambertus Daemen,
zodat die laatste dat gedeelte kan bezwaren met een obligatie van 200
pattacons of 800 gulden Brabants Maastrichter Cours.
De 800 gulden werden tegen 4% rente geleend van
zijn zus, Anna Daemen, weduwe van Willem Withofs en ook wonende te
Eigenbilzen.
Borgstelling:
Zijn kindsgedeelte, bestaande uit 1/6 van de ouderlijke goederen, gelegen
te Eigenbilzen, Rosmeer en Gellik.
Getuigen: Dominicus Geraerts, burger van Maastricht, en Jan Thijs, inwoner
van Vlijtingen.

30/12/1750 2v-4r

Registratie obligatie, voorgelegd ter registratie op vraag van advocaat Vaets
als erfgenaam van Arnoldus Matthijs, verleden voor notaris H.B. Custijns op
12/09/1749 te Hasselt, waarbij
Maximiliaen Swinnen van Mopertingen, gehuwd met Catharina Lemmens
400 gulden aan 4% rente heeft geleend van
Arnoldus Matthijs.
Borgstellingen:
1) huis, hof, stallingen, panhuis, brouwerij en getuig, moeshof en weiden.
Het perceel kwam af van Teuwis Lemmens en Sibilla Caenen, de
schoonouders van Maximiliaen, bij akte overgedragen voor notaris Guill.
Caris in Maastricht en gegicht te Mopertingen op 17/11/1747.
2) 4 grote roeden akkerland in het Gellickerveld gelegen.
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Maximiliaen had het perceel verkregen van Thomas Putzeijs, secretaris van
Alken, gegicht voor het laathof van Kesselt op 24/03/1744.
De notariële akte werd opgemaakt ten huize van Arnoldus Matthijs in
Hasselt in diens keuken.
Getuigen: advocaat Vaets, Catharina Luijnincx.

09/04/1751 4r-5r

Registratie verkoopakte en obligatie, waarbij
Teuwis Lemmens, als man en momber van zijn echtgenote Isabella Canen
verkoopt aan
Matthijs Bellens, gehuwd met Anna Catharina Philippens
een huisplaats met een kamer, waar voordien een huis gestaan heeft, ter
grootte van 6 grote en 10 kleine roeden, gelegen op de hoek van de kerk
aan de heere baen te Mopertingen.
Reingenoten: ten eenre zijde Matthijs Cielen, ter andere zijde Jan Meesters.
Het perceel is belast met een vat rogge en enige kleine cijns ter behoeve
van het laathof en met de last van ¼ van een rompe (?).3
Prijs: 400 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder.
300 gulden werden onmiddellijk betaald. De overige 100 gulden wordt aan
4% rente als obligatie uitgegeven met het perceel als belangrijkste
borgstelling.

14/07/1751 5v-7v

Registratie verkoopakte verleden voor notaris S. Withofs op 12/06/1751 te
Eigenbilzen, waarbij
Matthias Moris van Munsterbilzen als momber van Maria Michiels, het
onmondig kind van wijlen Ruth Machiels
verkocht heeft per opbod aan
Lambert Moors, inwoner van Mopertingen
3 grote roeden moeshof gelegen op de Baene te Mopertingen.
Reingenoten: aan twee hoofden de koper, ter zijde naar Rosmeer de
Herbaene, naar Eigenbilzen de landcommanderij van Alden Biesen.

3

Het WNT biedt niet onmiddellijk een verklaring voor dit woord. In de marge schreef men nog: “N.B. dat den
last van de Rompinden […] jaere 1754 met gootvinden van [den g]ebiedenden heer alhier en den gerechte
gereguleert en vast gestelt is worden te moeten werden gemaeckt ende onderhouden door dese gemeente.
Actum Maestricht den 6 julij 1756.”

3

Hoogste bod: 171 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder en voor elke
roede 5 stuiver conditiegeld.
Het perceel was openbaar verkocht op 4/05/1751 voor 57 gulden per grote
roede.
Deze akte werd opgemaakt ten huize van Matthias Moris in de Dorpstraet
te Munsterbilzen.
Getuigen: Wilhelmus Beddingers, Petrus van Alken, inwoners van
Munsterbilzen.
Volgen nog de oorspronkelijke koopvoorwaarden van de openbare
verkoop.

19/10/1751 8r-11r

Registratie testament verleden eerst voor schepen Lendert van Sichen op
02/10/1749 en nadien voor notaris Nijst de dato 22/07/1751, waarbij
op 22/07/1751 voor notaris Nijst te Maastricht verschenen
Helena Hoelbeeckx, bejaarde jonge dochter; Simon Hoelbeecx, weduwnaar
van Catharina Geurden; Barbara Hoelbeecx, weduwe van Lendert Jeurissen;
Margareta Hoelbeecx, bejaarde jonge dochter; Jan Hoelbeecx, bejaarde
jongman,
allen inwoners van Mopertingen en erfgenamen van wijlen hun
respectievelijke oom en broer Jan Hoelbeecx.
Die had bij hem thuis op 02/10/1749 een testament laten opstellen door de
Mopertingse schepen Lendert van Sichen. Vermits die niet bevoegd was
hiervoor, kwamen de erfgenamen bij de notaris bijeen om het testament
geldig te verklaren om latere ruzies uit te weg te gaan.
Getuigen: Lemmen Moors en Gerard Vrancken, inwoners van Mopertingen
Volgt het Testament van 02/10/1749, met de volgende beschikkingen:
1) 5 stuiver ten behoeve van de Maasbrug van Maastricht
2) 5 stuiver ten behoeve van de Sint-Lambertus kathedraal te Luik
3) aan zijn nicht Helena Hoelbeeckx:
- huis en hof met aanhang en winhof van 9 grote roeden, gelegen achter
het huis en hof van Aert Moors
- 11 grote roeden pachtland
- weide in ’t broeck
4) aan zijn broer Simon Hoelbeecx en aan zijn zus Barbara Hoelbeecx:
4

- elkeen 10 stuivers
5) aan zijn nicht Margareta Hoelbeecx:
- 6 grote roeden land gelegen te Waltwilder
Reingenoten: naar Amelsdorp Hobricht van Sichen, naar de herbaen Peter
Cielen
- 4 grote roeden te Rosmeer, uit een groter perceel van 8 grote roeden
gelegen aan de eijgen haege.
6) aan zijn neef Jan Hoelbeecx:
- 9 grote roeden te Eigenbilzen aan de grooten Steen.
- 200 gulden net zoals (?) Jan, zoon van Thonis, bij de dood van zijn ouders
als van hem gekregen had.4
7) aan zijn broeders dochter Ioter Hoelbeecx:
-4 grote en 5 kleine roeden gelegen in het hoelbeecker veldt.
8) aan Jan Hoelbeecx, zoon van Simon Hoelbeecx:
-3 grote roeden gelegen aan het kreckele straetjen op een groter perceel
van 8 grote roeden gelegen achter het huis van Aert Moors.
9) aan de kinderen van zijn neef Renier:
-5 gulden
10) aan de pastoor van Eigenbilzen voor een periode van 51 jaar laat hij een
erfpacht rusten op een perceel van 8 grote roeden, voor de helft ten laste
van de erfgenamen van Maria Sijmons, zijn echtgenote.

01/12/1751 11r-12r

Registratie obligatie, waarbij
Jaspar Bosch, gehuwd met Catharina Cielen
450 gulden aan 5% rente op 03/12/1748 leende van
Tieuwis Lemmens, gehuwd met Isabella Caenen.
Het geld diende om een huis te kopen, afkomende van de erfgenamen van
Lendert Jeurissen, gelegen te Mopertingen aan de broeck steegh.
Reingenoten: naar het dorp Ciel Moors, ter andere zijde naar de kapel Thijs
Nijssen.

4

Onduidelijke passage indien het een andere erfgenaam of Jan Hoelbeecx betreft voor wat betreft de 200
gulden.
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Borgstellingen:
1) het gekochte huis.
2) 5 grote roeden land aan het beeltjen.
Reingenoten: naar Eigenbilzen de heerebaen, op het hoofd naar de
windmolen de heren van de Biesen, op het hoofd naar de heere straet de
weduwe Gijs Meijers.
Het perceel grond is belast met cijns.

02/03/1751 12r-13r

Registratie obligatie, waarbij
Matthijs van Sichen, rademaker te Mopertingen, gehuwd met Catharina
Moors
200 gulden aan 4% rente leent van
Arnoldus Loijens, meerderjarige jongman en schout van Mopertingen.
Borgstellingen:
1) 4,5 grote roeden land gelegen aan de windelenbergh.
Reingenoten: op het hoofd naar Rosmeer de landcommandeur, naar
Spouwen de weduwe Hermen Lemmens, op het hoofd naar Waltwilder de
vermelde berg, naar Mopertingen Tilman Kerens.
Het perceel is jaarlijks belast met een denier ten behoeve van Tilman
Kerens.
2) 5,5 grote roeden of ¼ van een groter perceel van 22 grote roeden
gelegen aan het Lintjen.
Reingenoten: ter eenre de heerebaen, ter andere zijde de
landcommandeur.

06/03/1752 13r-14v

Registratie erfpacht verleden voor notaris S. Clercx op 12/06/1751 te
Hoeselt, waarbij
Guilliaume Matthieu baron De Moffarts, heer van de heerlijkheid Hoeselt
en Alt-Hoeselt
in erfpacht uitgeeft aan
Matthijs van Sichen van Mopertingen, gehuwd met Catharine Moors
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bunder land onder Mopertingen op de Herbaene.
Reingenoten: naar Veldwezelt de weduwe Gijs Meijers als win, naar
Eigenbilzen Willem Palmarts als win, naar Mopertingen Ciel Moors en de
weduwe Gijs Meijers met huis en hof.
Het perceel is belast met 7 koppen rogge cijns aan de heer Van Eijll en met
enige denieren boven de schat en dorpslasten.
De jaarlijks te betalen erfpacht aan de baron vanaf 1751 bedraagt 20
gulden.
Borgstelling:
5 roeden land aan de bloekwegh te Eigenbilzen.
Reingenoten: ter eenre de bloekweg, ter andere naar Eigenbilzen Renier
Stevens van Rosmeer, ter 3der Jan Meesters van Eigenbilzen.
Het perceel is belast met een denier cijns ten behoeve van het laathof van
dhr. Van Eijll.
De acceptant Matthijs van Sichen belooft ook een huis op het
gehypothekeerde perceel te bouwen.
De akte werd opgemaakt ten huize van de baron in Hoeselt.
Getuigen: Marie Catharine Beek en Tilman Meessen de oude.

08/12/1752 14v-17v

Registratie akkoord van 21/11/1752 betreffende de scheiding en deling van
de nagelaten goederen van Ludovicus Lemmens de oude en Margareta
Cielen, waarbij
de gedeputeerde schepenen van Mopertingen Leonardus van Sichen en
Guil. Caris, aangesteld door de schepenbank op 31/10/1752, na gedane
verzoek van Margareta Lemmens,
de kinderen en erfgenamen van Ludovicus Lemmens en Margareta Cielen
tot een akkoord doen komen betreffende de nalatenschap van hun
overleden ouders.
Erfgenamen
Betreffen allemaal kinderen van het overleden koppel, nl.
1) Ludovicus Lemmens
2) Margareta Lemmens
3) Maria Lemmens
Scheiding en deling
7

Ludovicus Lemmens, meerderjarige jongman
krijgt het ouderlijk huis, circa 10 grote roeden gelegen op de Landtstraet te
Mopertingen.
Reingenoten: ter eenre naar Bilzen de weduwe Gilis Jorissen, ter andere
zijde naar Maastricht Girrit Vrancken en Hendrick Jorissen.
Het perceel is belast met 400 gulden kapitaal ten behoeve van Maria
Gertrudis Jorissen. Die last draagt Ludovicus alleen.
Ludovicus dient zijn zussen, zolang ze niet getrouwd zijn, vrije woning en
logement te laten genieten, alsook het gebruik van de waterput. Mocht een
van de zussen op de daaraan reinende weide, genaamd kerpen hoff, een
huis laten timmeren, dan dient hij vrije doorgang te verlenen langs het
ouderlijk huis om tot aan de heerebaen of landstraet te geraken. De
servitude is enkel ten aanzien van zijn zussen en niet ten aanzien van
eventuele kopers nadien.
Ludovicus krijgt ook een kar met 2 paarden, het paardengetuig, de ploeg en
eg, alsook de overleg en de houten dakladder. In ruil krijgen de zussen op
zijn kosten een vracht van 6 treck kolen die hij van de koolkuil te Luik dient
op te halen.
Hij dient zijn zussen voor Sint-Remigius 1753 aan elk 2 vaten wintergerst te
bezorgen.
Mocht zijn oudste en meerderjarige zus Marie Lemmens de huwelijkse staat
aanvaarden tegen aanstaande Pasen, dient hij haar 65 gulden uit te keren.
Is ze tegen dan niet getrouwd, dan is de betaling aan haar verschuldigd
tegen Sint-Remigius daaropvolgend.
Aan zijn jongste zus Margareta Lemmens dient hij 65 gulden uit te keren
tussen vandaag en 1 september 1753.
Beide zussen krijgen ook elk een koe en een kalf, alsook een pattacon. Ook
krijgen ze in volle eigendom elk een half bunder land en weide gelegen te
Eigenbilzen, Rosmeer en Mopertingen.
Er dient nog 2 jaar vervallen schat betaald te worden, alsook de pacht die
vervalt met de eerstkomende Sint-Andries. De geaffecteerde rente op de
percelen vervallen op Sint-Jansmis. Deze laatste last wordt egaal over de
drie erfgenamen verdeeld. De achterstallige schat en pacht zal door
Ludovicus betaald worden.
De zussen krijgen ook het komende winterseizoen een zeug tot hun profijt.
Ludovicus dient ook voeder te voorzien voor de 2 koeien en kalveren van
zijn zussen.
De overige beesten en huisraad wordt egaal tussen hen drieën verdeeld.
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Ludovicus belooft tegen aanstaande maart de landerijen, bedeeld aan zijn
zussen, te bewerken, van de nodige mest te voorzien, alsook op de weide
de kerpenhoff te varen en 2 karren mest daar te leggen. Hij zal ook de plaats
aanduiden in het ouderlijk huis waar de zussen de gedorste en ongedorste
vruchten kunnen leggen.
Aangehecht het rapport van de 2 gedeputeerde schepenen de dato
05/12/1752.
In de marge nog een notitie met vermelding zie folio 21 verso waar
Margareta Lemmens verklaarde 65 gulden ontvangen te hebben.

09/06/1753 17v-19r

Registratie, op verzoek van Jan Bancken namens zijn echtgenote, van een
mutueel testament verleden voor Joannes Florentius de Thier, pastoor te
Mopertingen, op 26/11/1735 te Eigenbilzen, waarbij
Willem Jeurissen, ziek te bed liggende, en zijn echtgenote Helena Slenaken,
gezond van lichaam, hun testament opstellen.
Testament
1) 2 stuiver aan de Sint-Lambrechts kathedraal te Luik en 2 stuiver aan Sint
Ursula, patroonheilige van Eigenbilzen
2) Egidius, hun oudste zoon krijgt het huis en hof, 10 grote roeden, gelegen
te Mopertingen op de baene.
Hij krijgt ook de kar, ploeg, eg, het beste paard en alle pacht- en
halfpachtlanderijen. Ingeval de oudste zoon zonder kinderen sterft, gaan de
goederen over naar de 2de oudste zoon en bij gebrek aan zonen, naar de
oudste dochter enz.
Egidius dient mee te helpen met het grootbrengen van latere kleinkinderen.
3) de andere kinderen krijgen elk 5 grote roeden akkerland, niet de beste,
maar ook niet de slechtste.
4) de eerste van de erflaters die sterft, laat aan de langstlevende de
eigendom laten toekomen van 5 grote roeden land gelegen in het Roosmer
velt.
Reingenoten: naar Rosmeer Peter Daenen, ter andere dokter Collett.
Het perceel mag enkel uit noodzaak verkocht worden.
Dit testament werd ten huize van de erflaters te Mopertingen opgesteld.
Getuigen: Aert Moors en Jan Holbex.
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16/10/1753 19v-20r

Registratie verkoopakte, waarbij
Jeuris Cielen, gehuwd met Elisabeth Moors, en zijn broer Matthijs Cielen,
gehuwd met Cornelia Jeurissen, beiden inwoners van Mopertingen
verkopen aan
Cornelis Jacquers, gehuwd met Margareta Reijnders, gewezen weduwe van
Jan Cielen
hun onverdeeld aandeel (helft van volle eigendom) in huis en hof met apen dependentiën gelegen aan de Heren baen.
Reingenoten: naar Bilzen de weduwe Gijs Meijers, naar de windmolen de
heren van den Biessen, naar Rosmeer de kloosterlijke erven van de Beijaert.
Prijs: 260 gulden, reeds betaald op 11/09/1753.

20/11/1753 20r-21v

Registratie obligatie verleden voor notaris Arnold Morren op 06/03/1748 te
Maastricht, waarbij
Houbricht van Sichen, inwoner van Mopertingen, gehuwd met Maria
Lemmens
400 gulden aan 4% rente leent van
Jan Corvers, burger en inwoner van Maastricht, gehuwd met Anna
Catharina Nelissen.
Borgstelling:
2 bunder weide gelegen te Mopertingen, waarvan de helft beplant is met
fruitbomen en de andere helft onbeplant is.
Reingenoten: naar de kerk van Eigenbilzen de kapel van Mopertingen, ter
andere zijde de straat genaamd de maeger steegh, voorhoofd de gemeen
veldstraet.
Getuigen: Thomas ten Boven en Joannes Boddewijns.

09/03/1754 21v-22r

Registratie kwitantie, waarbij
Margareta Lemmens, gehuwd met Heijliger Mooren
verklaart
65 gulden ontvangen te hebben van haar broer Ludovicus Lemmens
volgens het akkoord van 21/11/1752 omtrent de verdeling van de
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nalatenschap van hun overleden ouders. Ze heeft ook de afgesproken 2
vaten wintergerst ontvangen.5

15/05/1754 22r-22v

Registratie obligatie, waarbij
Heijliger Mooren, gehuwd met Margareta Lemmens
100 gulden aan 5% rente leent van
Teuwis Lemmens, gehuwd met Isabella Caenen.
Borgstellingen:
1) 4 grote roeden weide uit het perceel kerpenhoff gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: naar Mopertingen Matthijs Cielen, ter zijde naar Rosmeer
Maria Lemmens.
2) 2,5 grote roeden gelegen achter Lemmen Moors op de Rosmer wegh.
Reingenoten: naar Mopertingen Houbrich van Sichen, naar Rosmeer Ghijs
Engels.
3) 1 grote roede uit een groter perceel van 2 grote roeden gelegen in het
Rosmer veldt.
Reingenoten: naar Rosmeer Houbrich van Sichen, naar Mopertingen
Gerardt Vrancken.

22/10/1754 22v-23v

Registratie chirographaire obligatie van 23/08/1742, waarbij
Leonard van Sichen, inwoner en schepen van Mopertingen, gehuwd met
Margariet Lunskens
200 gulden aan 4,5% rente leent van
eerwaarde moederzuster Clara Smeets en de discreten van het klooster de
Nieuwenhof.
Borgstelling:
Zijn huis, hof en weiden gelegen te Mopertingen.
Op 22/10/1754 herbevestigt schepen Leonard van Sichen deze obligatie in
de aanwezigheid van schout Andreas Bernard, alsook de weduwe van
schepen Jacobus Maurissen, destijds rentmeester van de Nieuwenhof,
namens het klooster.

5

Zie de registratie van 08/12/1752 in dit register.
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23v-24r

Registratie chirographaire kwitantie opgesteld op 25/03/1755 te Hasselt,
waarbij
Maria Lemmens6 en haar echtgenoot Joannes Pier
verklaren
65 gulden ontvangen te hebben ter voldoening voor het 1/3 part in het
ouderlijk huis dat de broer van Maria Lemmens bij het akkoord over de
scheiding en deling van hun ouders volgens het gemaakt verschuldigd was.
Ook de afgesproken 2 vaten wintergerst werden geleverd.
Getuigen: Gisbertus Godefridus Vaesen en notaris Dion. de Winghe.
Volgt nog een latere nadere verklaring dat het echtpaar voldaan is ten
aanzien van de verplichtingen van broer en schoonbroer Lowis (Ludovicus)
Lemmens.
Getuigen: Nelis Jackers en Libert Basen.

25/04/1757 24r-26v

Registratie tochtdoding en daaropvolgende obligatie verleden voor notaris
Guil. Caris op 02/04/1757 te Maastricht, waarbij
Tochtdoding
Ida Jonckholt, weduwe van Ghijs Meijers, wonende te Mopertingen
afstand doet van haar vruchtgebruik ten behoeve van
haar dochter Agatha Meijers, gehuwd met Joannes Vos
op het kindsgedeelte van de dochter (en van de zoon) zodat de dochters
echtgenote de goederen kan hypothekeren.
Obligatie
Joannes Vos
leent 400 gulden aan 4,5% rente van
Maria Margareta Wouters, jonge dochter en koopvrouw te Maastricht.
Borgstellingen:
1/3 van de volgende goederen (filiale portie of kindsgedeelte van zijn
echtgenote), nl.
1) 1/3 deel van 9 grote roeden akkerland te Mopertingen.

6

Zie de registratie van 08/12/1752 voor het gemaakte akkoord omtrent de verdeling.
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Reingenoten: naar Amelsdorp de landcommandeur, op het hoofd naar
Mopertingen de heer Van Eijll, ander hoofd naar Hees de overleden
schoonvader Ghijs Meijers, naar de windmolen de weg gaande naar Hees.
Dit perceel is jaarlijks belast met een vat rogge ten behoeve van de pastoor
van Sint-Martens-Linde en met 2 denier cijns ten behoeve van het Laathof
van de heer Van Eijll.
2) 1/3 deel van 6 grote roeden land gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: op het hoofd naar Mopertingen mevr. van Hocht, ander
hoofd naar Hees de heren van de Biessen, naar Grote-Spouwen de
erfgenamen Willem Stevens van Rosmeer, naar de heerbaen de rector van
de kapel van Mopertingen.
Het perceel is jaarlijks belast met een half vat gerst en een denier cijns op
Sint-Remigius, te betalen in het Bonetershof te Eigenbilzen.
3) 1/3 van een half bunder gelegen op de plaats genaamd aen tgericht van
Mopertingen.
Reingenoten: op het hoofd naar Mopertingen de representanten van wijlen
borgemeester Bosch, naar Gellik het zogenaamd Cuijlken, zijnde een stuk
land van het Wittevrouwenklooster. De heerbaen loop door het gemelde
bunder.
Het perceel is belast met 6 denier cijns, jaarlijks te betalen aan het cijnshof
van de gebiedende heren van Mopertingen.
4) 1/3 van een erfrente van 11 gulden jaarlijks aan Joannes Vos zelf
competerende en ten laste en panden van wijlen Jan Cielen en wijlen
Margareta Reijners van Mopertingen.
5) 1/3 van een kapitaal van 200 gulden door wijlen Ghijs Meijers ten
jaarlijkse rente van 5% uitgezet ten laste en panden van wijlen Jan Cielen
volgens gicht van 05/05/1750 voor de schepenbank van Mopertingen.
Medeborgstelling
Bartholomeus Meijers, jongman, 25 jaar oud hypothekeert voor zijn
schoonbroer en zus ook zijn persoon en goederen voor dit kapitaal van 400
gulden, alsook voor een eerdere obligatie ten aanzien van dezelfde
geldschietster van 600 gulden, aldus een gezamenlijk verschuldigd kapitaal
van 1.000 gulden. Zijn hypotheek bestaat ook uit zijn kindsgedeelte,
waarvan de moeder bij deze ook afstand van haar vruchtgebruik had
gedaan.
Getuigen: Guilielmus Hermans en Philip Caris, beiden burgers van
Maastricht.
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03/05/1759 26v-28r

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Guill. Caris op 30/06/1755 te
Maastricht, waarbij
Pierre Bouvrie, stadsbeiaardier van Maastricht7, gehuwd met Maria
Catharina Orban
verkoopt aan
Joris Caenen, inwoner van Eigenbilzen, gehuwd met Beatrix Boelen
9 grote roeden land gelegen op de plaats genaamd het heunsken in het
ressort van de vrijheerlijkheid Mopertingen.
Reingenoten: ter eenre naar Waltwilder de arme scholieren van SintServaas, op het hoofd naar Rosmeer de kloosterlijke erven van Hocht, ter
andere zijde naar de haelstraet de Armentafel van de Grote Heilige Geest
van Maastricht, op het hoofd naar Mopertingen Herman Liesen.
Het perceel behoorde de verkopers toe namens zijn echtgenote uit kracht
van het testament van wijlen Martinus Mertens, de overleden moederlijke
grootvader van zijn echtgenote, per akte opgesteld voor wijlen notaris
Matth. Brull op 11/01/1743.
Prijs: 250 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder.
Het perceel is nog belast met jaarlijks 4 gulden ten behoeve van baron Van
Eijll de Jonckholt, alsook met de kleine cijns.
Getuigen: Leonardus van Sichen, schepen van Mopertingen en Hoelbeek,
en Jean Dieu Donné Sarolea, inwoner van Maastricht.

23/10/1759 28r-29v

Registratie obligatie verleden voor notaris Guil. Caris op 15/06/1758 te
Maastricht.
Voorgeschiedenis
Alard Laurens Adriaen van Eijll, baron De Jonckholt, heer van Hoelbeek,
Mopertingen &, naast Andreas Bernard als moderne schout van de
vrijheerlijkheid Mopertingen
claimen een deel van de erfenis van
de overleden Margareta Reijders8, gewezen weduwe van Jan Cielen en
laatst gehuwd met Cornelis Jaeckers, ingezetene van Mopertingen.

7
8

Over de beiaard en beiaardiers van Maastricht, zie https://mestreechtersteerke.nl/pagstadscarrillon.htm
Bedoeld wordt Margareta Reijnders.

14

Margareta Reijnders was een natuurlijke (=onwettige) dochter, die zonder
kinderen en ab intestato (=zonder testament) stierf. Zij had verschillende
goederen te Mopertingen tijdens haar 1ste en 2de huwelijk verworven.
Om die reden claimen de heer van Mopertingen en de plaatselijke schout
de helft van de nagelaten goederen. Ze vergenoegen zich echter met een,
naar hun mening, modeste afkoopsom van 75 pattacons of 300 gulden,
waarvan 200 gulden voor de heer is en 100 gulden voor de schout.
Cornelis betaalt nu 200 gulden (100 gulden voor de schout en 100 gulden
voor de heer). Er blijft nog 100 gulden te betalen ten aanzien van de
gebiedende heer van Mopertingen. Die wordt als obligatie omgezet tegen
4% jaarlijkse rente.
Borgstelling:
Zijn huis en hof gelegen te Mopertingen.
Getuigen: Mathias Gidlo, leenman van de edele Leenzaal van
Munsterbilzen, en Joannes Antonius Heltzel, burger van Maastricht.

16/10/1759 30r-31r

Registratie, op verzoek van Hermen Lijssens, gerechtsbode van
Mopertingen, namens en voor Jan Baerten, van een testament opgesteld
door de Mopertingse schepen Leonardus van Sichen op 28/01/1758,
waarbij
Anthoon Baerten, man en momber van Catharina Gielen, (hij) ziek te bedde
liggende, de volgende zaken voor na zijn overlijden stipuleert.
Testament
1) 5 stuiver voor Sint-Catharina in de kapel van Mopertingen.
2) Zijn oudste zoon Jan Baerten krijgt huis en hof met aanhang en nog 4
grote roeden pachtland gelegen op het veltjen.
Voorwaarde is dat hij voor het huis zijn broer en zussen 25 gulden uitkeert
bij hun meerderjarigheid of wanneer ze huwen.
Mocht Jan Baerten zonder kinderen sterven, zal het huis en hof devolueren
op diens broer, nl. Dirick Baerten, mits die ook elk van hun zussen 25 gulden
uitkeert.
3) Zijn echtgenote Catharina Gielen krijgt 3,5 grote roeden gelegen aan het
bloock, hetwelk ze in tijd van nood mag verkopen.
4) De vermelde zoon Jan Baerten dient het voorkind van zijn zus van kost en
drank voorzien tot hij zelf zijn kost kan verdienen.
5) Jan Baerten dient, ingeval zijn broer Dirick of zijn zussen, ziek zijn of in
nood zijn, hen in huis te nemen en kost en drank te geven.
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6) Zijn echtgenote Catharina Gielen blijft meester (van de goederen) zo lang
zij leeft.
Handtekenden (met een kruisje): Teuwis Baerten, Catharina Gielen, Reiner
Steijvens, Vranck Meesters en Hermen Meesters.

14/06/1760 31r-33v

Registratie huwelijkse voorwaarde verleden voor notaris A. Ruijters op
05/04/1755 te Maastricht, waarbij
Jaspar Engels, wonende te Eigenbilzen, weduwnaar van Helena Jeurissen,
en
Mechtildis Peters, wonende te Mopertingen, weduwe Meijs Theuwissen,
eerstdaags zullen huwen en nu huwelijkse voorwaarden laten vastleggen.
Huwelijkse voorwaarden
1) Mechtildis zal heer en meester zijn over zijn roerende en andere
goederen, mocht hij, Jaspar, eerst sterven.
Als zij eerst sterft, krijgt hij de volle eigendom van al haar onroerende
goederen waaronder
2a) het woonhuis met stal, schuur, akkerland, gestaan en gelegen te
Mopertingen, 7 grote roeden.
Reingenoten: naar Eigenbilzen de hemericke straet, naar Maastricht de
erfgenamen Nol Roijen, op het hoofd naar Mopertingen Ciel Moors.
Het perceel is jaarlijks en erfelijk belast met 6 vaten rogge, waarvan 4 ten
behoeve van het Sint-Catharina gasthuis te Maastricht en 2 vaten ten
behoeve van de kapelanen van Sint-Servaas van Maastricht.
2b) 9 grote en 5 kleine roeden akkerland gelegen te Mopertingen op de
hemericke straet naast het vermelde huis.
Het perceel is bezwaard met 100 gulden kapitaal ten behoeve van schepen
Munix.
Voorwaarde is dat de bruidegom zijn toekomende echtgenote getrouw zal
blijven bijstaan ingeval van ziekte of nood.
3) Mechtildis wenst dat het volgende perceel na haar dood verkocht wordt,
opdat met de opbrengst haar begrafeniskosten betaald worden en ook
requiemmissen ter lafenis van haar ziel , alsook die van haar ouders, haar
overleden 1ste echtgenoot, haar overleden kind, haar overleden broers en
verdere vrienden.
16

8 grote roeden land op den hemericken bergh onder Eigenbilzen.
Reingenoten: op het hoofd naar Eigenbilzen de erfgenamen Kerens, naar
Maastricht Jan Withofs.
4) Het vermeld huis, indien de man eerder gestorven is, zal na haar dood
overgaan naar de kinderen van de man die hij verwekt had met zijn 1ste
echtgenote. Voorwaarde is dat de kinderen haar tot haar sterfdag dienen
hulp en bijstand te verlenen. Indien niet, krijgen ze het huis niet.
Getuigen: Cornelis Habets, meester-bakker te Maastricht, en Arnoldus
Brouns, meester-kleermaker te Maastricht.

03/08/1761 33v-34v

Registratie gichtextract van de schepenbank van Buitenbilzen van
11/11/1750 met ingebedde obligatie, waarbij
Matthijs Bellens, geboren te Mopertingen
200 gulden aan 5% rente leent van
juffr. Margo Croels, vertegenwoordigd door haar broer, medeschepen (van
de schepenbank van Buitenbilzen) dhr. Croels.
Borgstellingen:
1) 5 roeden land (na meting 4,5 roeden) gelegen te Eigenbilzen in het
Schipveldt.
Reingenoten: naar Gellik Geurt Lenarts, naar Eigenbilzen Aert Moors, naar
Mopertingen Hendrick Lunskens als win, en ter vierder Gerard Vrancken als
win.
Dit perceel had de opnemer op 20/1744 per verkoopakte voor de
Buitenbank van Bilzen verkregen.
Het opgenomen geld dient ter financiering van de aankoop van een huis te
Mopertingen, 3 roeden, gelegen op de Baen. Dit had hij onlangs van Thewis
Lemmens gekocht.
2) dit bovengemeld huis wordt hierbij ook gehypothekeerd.

19/12/1761 34v-41v

Registratie tochtdoding en scheiding en deling verleden voor notaris A.
Ruijters op 19/02/1760 te Maastricht, waarbij
Ida Jonckholt, inwoonster van Mopertingen en weduwe van Gijsbertus
Meijers, nu hertrouwd met Andreas Sleijpen
afstand doen van hun vruchtgebruik ten voordele van
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hun oudste zoon en stiefzoon respectievelijk, Bartholomeus Meijers,
meerderjarig jongman
op hun pacht- en halfpachtlanden met toestemming van de eigenaar van de
percelen.
Daarnaast dragen ze al hun roerende effecten over, zoals een kar, ploeg, eg,
beesten, koper, tin, alsook alle andere meubelen.
In ruil dient Bartholomeus hen levenslang te voorzien van kost, drank, logis,
kleren, linnen en wol, voor hen zorg te dragen in ziekte en te zorgen voor
hun begrafenis.
Ida Jonckholt en haar huidige echtgenoot doen ook afstand van het
vruchtgebruik op de onroerende goederen die op Ida Jonckholt
gedevolueerd waren na de dood van haar eerste echtgenoot en waarvan de
kinderen reeds de naakte eigendom van hadden. Het vruchtgebruik gaat
naar de 3 kinderen, nl. Bartholomeus, Agatha en Hub. Meijers. Agatha is
gehuwd met Joannes Vos. Hub. Meijers is nog minderjarig.
Voorwaarden:
1) Ida en haar echtgenoot genieten van de opbrengst van de vruchten van
een oppervlakte van 28 grote en 5 kleine roeden akkerland die
Bartholomeus zal moeten bemesten en bewerken voor hen. Wanneer Ida of
haar echtgenoot sterft, geniet de langstlevende slechts van de helft van de
opbrengst ervan.
2) bij de verdeling van de goederen tussen de kinderen dient de oudste
zoon het ouderlijk huis met stal, schuur, moeshof en weide te krijgen,
gelegen te Mopertingen op s’heeren baene, 12 grote roeden.
Reingenoten: naar Eigenbilzen de heer van Hoeselt, naar Rosmeer Jan
Hoelbeecx.

Verdeling tussen de kinderen onderling
Bartholomeus
1) het ouderlijk huis is voor hem als oudste zoon.
Hij dient ook de erop staande lasten te dragen, nl. 6 gulden jaarlijks en
erfelijk ten behoeve van de heren van O.-L.-V. te Maastricht, een kapitaal
van 1.000 gulden met jaarlijkse rente ten behoeve van molenaar Willem
Meijers en 400 gulden kapitaal met jaarlijkse rente ten behoeve van Maria
Margareta Wouters.
Ook geldt de vermelde voorwaarde dat hij voor zijn moeder en stiefvader
zal blijven zorgen.
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2) na 2 jaar zal Bartholomeus aan zijn schoonbroer Joannes Vos een koe
naar keuze overdragen, alsook de kist van de moeder met alle kleren erin
nadat zij gestorven is. Joannes Vos zal de eerste 2 jaren de 28 grote roeden
5 kleine roeden voor zijn schoonouders bewerken.
3) Bartholomeus zal aan Hub. (?) Meijers eenmaal 16 gulden uitkeren of de
waarde van dien in schapen.
4) perceel van 5 grote roeden akkerland gelegen in het Schip in het
Mopertinger velt, die geteld wordt voor de 28 grote en 5 kleine roeden. Het
vruchtgebruik blijft daarom nog in handen van zijn moeder en stiefvader.
Reingenoten: naar s’heeren baene de landcommandeur, naar Eigenbilzen
Thijs Geurts.
Het perceel is belast met enkele oorden cijns ten behoeve van dhr. Van Eijll.
5) 4 grote roeden uit een groter perceel van 12 grote roeden akkerland,
gelegen in het breele velt onder Gellik, af te meten naar de kant van
Veldwezelt. Ook dit deel wordt geteld voor de 28 grote 5 kleine roeden te
bewerken land voor de moeder en stiefvader die hiervan het vruchtgebruik
dus behouden hun leven lang.
Reingenoten: naar Eigenbilzen de religieuzen van den Commel van
Maastricht, naar Veldwezelt Jan Damen.
Het perceel is belast met 3 oord cijns, te betalen tot Bilzen.
6) 9 grote roeden akkerland in volle eigendom gelegen in het mopertinger
velt, belast met een jaarlijks en erfelijk vat rogge en 6 oord cijns ten
behoeve van dhr. Van Eijll.
Reingenoten: ter eenre de weg gaande van Hees naar Eigenbilzen, ter
andere zijde de landcommandeur.
7) 10 grote roeden akkerland uit een groter perceel van 20 grote roeden,
genaamd het quaedt boender onder de jurisdictie van Mopertingen
gelegen, zijnde de gerechtsplaats daar, gaande daardoor de weg op
Maastricht en de weg van Hees op Eigenbilzen.
Het perceel is belast met enige oorden cijns ten behoeve van dhr. Van Eijll
en is af te meten naar de zijde van de windmolen.
8) 200 gulden kapitaal ten laste en panden van Nelis Jacque van
Mopertingen, gediend hebbende tot inkoop van 5 grote roeden beemd
onder Mopertingen omtrent de wijeren.
9) 1/3 in volle eigendom van 11 gulden jaarlijks en erfelijk ten laste van de
vermelde Nelis Jacque, staande geaffecteerd op diens woonhuis te
Mopertingen.
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Hubertus
1) 5 grote roeden akkerland gelegen in het Mopertinger velt op s’heeren
baen, met het vruchtgebruik nog voor de moeder en de stiefvader, deel
uitmakende van de 28 grote en 5 kleine roeden voor hen.
Reingenoten: naar de windmolen Jaspar Bos, naar Mopertingen de
landcommandeur.
2) 4 grote roeden akkerland uit het vermeld perceel van 12 grote roeden
gelegen in het breele velt onder Gellik. Hiervan blijft het vruchtgebruik in
handen van de moeder en stiefvader, als deel van de afgesproken 28 grote
en 5 kleine roeden.
3) 5 grote roeden in volle eigendom, genaamd harten aes, gelegen in ’t
Gellicker velt onder Gellik.
Reingenoten: naar Maastricht Lins Haenen, naar Eigenbilzen Jan Daemen.
Het perceel is belast met 1 oord cijns, te betalen tot Gellik.
4) 7,5 grote roeden gelegen in het heeser velt omtrent de Tombe.
Reingenoten: aan het hoofd Leon. Hubens, naar Maastricht de weduwe
Max als win.
Het perceel is belast met 3 oord cijns, te betalen in Hees.
5) 11 grote roeden uit het vermeld groter perceel van 21 grote roeden,
genaamd het quaedt boender of de gerechtsplaats van Mopertingen, af te
meten naar de kant van Veldwezelt.
6) 1/3 deel in de vermelde erfpacht van 11 gulden jaarlijks, geaffecteerd op
het huis van de vermelde Nelis Jacque van Mopertingen.
Jan Vos namens zijn echtgenote Agatha Meijers
1) 6 grote roeden land in het mopertinger veld achter de zogenaamde
Lemmen Moesweijde. Het vruchtgebruik blijft in handen van de moeder en
stiefvader van zijn echtgenote en maken deel uit van de 28 grote en 5
kleine roeden te bewerken land.
Reingenoten: naar de lants straet Matthijs Nijsten als win, naar Rosmeer
Jaspar Bos.
Het perceel is belast met een kop koren jaarlijks en erfelijk ten behoeve van
dhr. Van Eijll en met een half vat gerst en een oord cijns ten behoeve van
het laathof van Eigenbilzen.
2) 4 grote roeden uit een groter vermeld perceel van 12 grote roeden
gelegen in het breele velt onder Gellik, af te meten naar de kant van
Eigenbilzen. Het vruchtgebruik blijft in handen van de moeder en stiefvader
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van zijn echtgenote en maken deel uit van de 28 grote en 5 kleine roeden te
bewerken land.
3) 7 grote roeden in volle eigendom, gelegen aan de haelstraet onder
Rosmeer, gaande daardoor de weg op Grote-Spouwen.
Reingenoten: naar Grote-Spouwen Lemmen Cielen, naar Mopertingen
Reiner Jentjens.
Het perceel is belast met 2 oord cijns, te betalen in Rosmeer.
4) 3 grote roeden akkerland gelegen te Hees aan de zogenaamde lange
negen roeden.
Reingenoten: naar Maastricht Cilis Beckers, naar de Jeker Vaes Liben.
Het perceel is belast met een oord cijns, te betalen in Hees.
5) 7,5 grote roeden land gelegen aan de kapel van Rosmeer in het kleen
veltje onder Rosmeer.
Reingenoten: naar Rosmeer Franc. Stas, naar Eigenbilzen de weg gaande
naar Hees.
Het perceel is belast met enkele oorden cijns, te betalen in Rosmeer.
6) 9 grote roeden land gelegen achter Compveld onder de jurisdictie van
Gellik.
Reingenoten: naar Lanaken Peter Heuskens, naar Compveld dezelfde
Heuskens.
Het perceel is belast met enige oorden cijns, te betalen in Gellik.
7) 1/3 deel in de vermelde erfpacht van 11 gulden jaarlijks, geaffecteerd op
het huis van de vermelde Nelis Jacque van Mopertingen.
8) 5 grote roeden land gelegen in 2 percelen te Vlijtingen, nl. 3 grote roeden
op den tanne becker en 2 grote roeden achter de hagen van Vlijtingen.
Het is gezamenlijk jaarlijks en erfelijk belast met 2 vaten rogge ten behoeve
van de kerk van Vlijtingen, welke erflast is voor het lezen van 40 zielmissen
van de moeder en stiefvader van zijn echtgenote.
Andere bepalingen
Alle vruchten van de verdeelde percelen zullen voor het jaar 1760
gezamenlijk door de 3 kinderen gedeeld worden.
Er zijn nog eigendommen later te verdelen zoals de erfgoederen van hun
grootouders van moederszijde, waarvan hun moeder met de medeerfgenamen nog geen scheiding en deling hebben gemaakt. Eenmaal die
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goederen aan de moeder toevallen, zullen de kinderen de lasten ervan op
zich nemen.
Hub. Meijers wordt als minderjarige geassisteerd met zijn moederlijke oom
en momber, Mich. Boulen van Hoelbeek. Hij belooft deze akte van
scheiding en deling nogmaals te ratificeren wanneer hij meerderjarig is.
Getuigen: notarisklerk J.A. Creusen en Hend. Coninx, inwoners en burger
van Maastricht.

20/01/1762 41v-42v

Registratie verkoopakte, waarbij
Heijliger Mooren, gehuwd met Margareta Lemmens
verkoopt aan
Cornelis Jacquarts, gehuwd met Maria Haenen en hun wettige beide
lijfserven
2,5 grote roeden achter Lemmen Moors op de Rosmerwegh gelegen.
Reingenoten: naar Mopertingen Houbrich van Sichen, naar Rosmeer Ghijs
Engels.
Prijs: 53 gulden 10 stuiver per grote roede + lijkoop. Het geheel bedraagt
137 gulden 5 stuiver.
De prijs wordt ingekort met 100 gulden dewelke de verkoper op
15/05/1754 tegen jaarlijkse rente geleend had van wijlen Teuwis Lemmens
en waarmee het perceel gehypothekeerd was.
De koper heeft de 100 gulden betaald op 19/01/1762 aan Isabella Caenen,
weduwe van Teuwis Lemmens met 15 gulden 9 stuiver gichtgelderen
volgens kwitantie, geschreven en getekend door Isabella haar schoonzoon,
Hubert van Sichen. De overige 21 gulden 16 stuiver voor deze verkoop werd
vandaag betaald.

30/04/1762 42v-44v

Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 26/04/1762 te
Maastricht, waarbij
Catharina Lemmens, inwoonster van Mopertingen, weduwe van
Maximiliaen Swinnen
250 gulden aan 5% rente leent van
Petrus Janssens, burger en koopman te Maastricht, gehuwd met Anna
Elisabeth Jorissen.
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Het geleende geld diende samen met eigen geld ter financiering van de
aankoop van 11 grote roeden akkerland gelegen te Mopertingen en
uitkomende met een hoofd aan den Boëbergh en met een ander hoofd aan
een stuk land van de heer landcommandeur.
Reingenoten: ter eenre Franck Swinnen, ter andere zijde Gilis Meijsters.
De opneemster had het perceel onlangs gekocht van de provisoren van de
Grote Heilige Geest van Maastricht.
Borgstellingen:
1) het vermelde ingekochte perceel.
2) halve grote roede akkerland gelegen te Mopertingen in het Schip veldt.
Reingenoten: ter sonnen opganck het kapittel van Munsterbilzen,
onderganck Gaspar Engels.
Dit perceel werd door de opneemster als weduwe aangekocht.
3) half bunder akkerland gelegen in het Gellicker velt onder Gellik,
cijnsroerig tot Bilzen in de carte van de heer schout Matthijs.
Reingenoten: naar Gellik Lamb. Moors, naar Hees Peter Hanssen.
Dit perceel werd door de opneemster ook als weduwe aangekocht.
4) half bunder akkerland gelegen aan de geffelkers weijde onder
Waltwilder.
Reingenoten: ter sonnen opganck de wijers van de edele heer Van Eijll,
ondergank Frans Moors.
Dit perceel kwam af van haar ouders en was haar in volle eigendom
toegevallen, uit hoofde dat haar ouders langer geleefd hebben dan haar
overleden echtgenoot en er geen band m.b.t. het devolutierecht is.
Getuigen: Philippus Jacobus Schulje, inwoner van Maastricht, en Teuwis
Swinnen, zoon van de opneemster.

29/07/1762 44v-46r

Registratie testament verleden voor notaris Simon Withofs op 13/05/1762
te Amelsdorp, waarbij
Willem Reners, jongman, geboren te Mopertingen, ziek te bed liggende ten
huize van Renier Clasen te Amelsdorp
zijn uiterste wil laat optekenen.
Testament
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1) Hij wenst op het kerkhof van Eigenbilzen begraven te worden, waar ook
zijn ouders zijn begraven.
2) Kort na de dienst van zijn begrafenis wenst hij dat ter lafenis zijner ziel in
de kerk van Eigenbilzen 4 missen worden gezongen door de vicaris aldaar.
3) Voor de lasten van het voorgaande en de bijstand in zijn ouderdom en
ziekte wenst hij te schenken na zijn dood (donatie causa mortis) aan Renier
Clasen, zijn neef te Amelsdorp, in wiens huis hij nu ziek te bed ligt, en die
gehuwd is met Isabella Teunissen:
-zijn aanpart in een grashof, waar zijn huis heeft opgestaan, gelegen in het
brouck te Mopertingen, 6 grote roeden.
Reingenoten: ter eenre Renier Stuijven, ter andere het brouck, ter 3der Jan
Hoelbeecx.
-winhof ook aldaar gelegen, 4 grote roeden.
Reingenoten: Renier Stuijven, ter 2der de brouck steege.
-3 grote roeden land gelegen omtrent gubbelswijeren op het hoelbeecker
veldt.
Reingenoten: ter eenre Giel Boelen, ter zijde naar Eigenbilzen Nuel Danen,
op het hoofd naar Mopertingen Jan van Sichen als win.
Mocht hij sterven, wenst hij dat deze schenking causa mortis alsnog de
kracht van een schenking inter vivos krijgt.
Getuigen: Nelis Stevens en Marie Tewissen, beiden van Amelsdorp.

15/01/1763 46v-47r

Registratie schenking onder de levenden (donatie inter vivos), waarbij
Vranck Moors, inwoner van Eigenbilzen, gehuwd met Joanna Nichij
bij leven schenkt aan
Jan Jans, inwoner van Mopertingen, gehuwd met Maria Palmars, en hun
twee lijfserven
4 grote en 10 kleine roeden weide uit een groter perceel van 9 grote
roeden, waarop voorheen een huis en hof gestaan hebben, met de lasten
erop.

13/07/1763 47v-48r

Registratie chirographaire kwitantie van 12/07/1763 bij verkoopakte na
publieke verkoop van 28/06/1763, waarbij
de weduwe van dhr. Wilsens, wonende te Hasselt
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bij publiek opbod doet verkopen aan de hoogste bieder,
Laurens Muijsebeeck van Rosmeer, gehuwd met …
6 grote roeden akkerland gelegen te Mopertingen in het boventer veldt
achter Carpen hofken.
Reingenoten: naar Spouwen de heer van Mopertingen, naar de Smisse de
weduwe Willem Roijen van Bannaert, ander hoofd naar de Hoelstraet Aert
Dirix en Jan Mertens.
Prijs: 250 gulden.
Het perceel kwam af van Geurt Moors van Mopertingen, Nelis Wouters van
Waltwilder, Nelis Reijnders van Briegden en consoorten.
Het kwam in bezit van de echtgenote van Nelis Loijen, alsook in bezit van
Herman Gerardts en Laurens Muijsebeeck. Het werd (gedwongen) verkocht
op verzoek van de weduwe van dhr. Wilsens.
And. Bernard verklaart het geld als schepen ontvangen te hebben van de
koper.9

12/11/1763 48r-53r

Registratie revocatie mutueel testament, waarbij
Mechtildis Peters, weduwe van Meijs Thieuwissen, inwoonster van
Mopertingen verklaarde dat haar voormalige echtgenoot circa 6 jaar
gelegen gestorven was zonder erfgenamen na te laten, maar dat hij op
12/03/1744 een mutueel testament had laten opstellen voor de
Mopertingse schepenen Arnoldus Loijens en J. Ruth, hetwelk mede
getekend was door pastoor De Thier van Eigenbilzen op 28/08/1753.
Het testament was opgesteld ten huize van schepen J. Ruth, in het huis
genaamd de vier helmskinderen gelegen op de vrijdthoff te Maastricht.
Uit het testament bleek dat de langstlevende aangesteld werd tot
universeel erfgenaam en alles mocht hypothekeren of verkopen in geval
van nood en ingeval niet hertrouwd. Na de dood van beiden waren alle
onroerende goederen ten voordele van de pastoor van Eigenbilzen om na
verkoop van de goederen het geld te gebruiken voor het lezen van
zielmissen.
De weduwe wenste dit testament te annuleren, vermits op een perceel na
het allemaal haar eigen erfgoederen waren, afkomende van haar ouders en
voorouders en daarover wilde ze met alle vrije macht over beschikken.

9

Hoogstwaarschijnlijk waren er schulden ten aanzien van de weduwe Wilsens en werd het geld bij de
schepenbank in consignatie gegeven om later de schulden te vereffenen.
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De eigendom van haar overleden echtgenoot betrof enkel 5 grote roeden
land gelegen aan capouns bamt onder Waltwilder en is belast met 100
gulden kapitaal aan dhr. Roulants van Munsterbilzen. Dit land heeft zij
intussen gelaten aan de schuldeiser Roulants (?).
Eigen erfgoederen
1) huis en hof, 7 grote roeden, gelegen op de heijmerijcke straet binnen
Mopertingen.
Reingenoten: ter eenre Arnoldus Roijen, ter andere zijde Ciel Moors.
Het is belast met 4 vaten rogge jaarlijkse erfpacht aan het Sint-Catharina
Gasthuis, en nog 2 vaten rogge ten behoeve van de kapelanen van SintServaas en nog een stuiver cijns.
2) 9 grote en 5 kleine roeden akkerland daarnaast gelegen in hetzelfde
winhof, tiendevrij, maar belast met 100 gulden kapitaal ten behoeve van de
erfgenamen van juffrouw Agatha Munix en met 1,5 oord cijns.
3) 8 grote roeden land gelegen op den heijmerijcken bergh onder
Eigenbilzen.
Reingenoten: ter eenre naar Maastricht Jan Withofs, ter andere zijde naar
Hoelbeek Thijs Engels.
4) 4,5 grote roeden land gelegen in het Scheepveldt onder Mopertingen.
Het perceel is belast met een vat rogge jaarlijks aan het gelucht van
Eigenbilzen en 1,5 oord cijns.
Reingenoten: ter eenre Jan Meester, ter andere zijde Theunis Hoelbeecx als
win.
5) 2,5 grote roeden land op het willer veldt aan het moors broeck onder
Waltwilder.
Reingenoten: ter eenre Merten Maesen, ter andere zijde Lemmen Jans.
Het perceel is belast met een kapitaal van 50 gulden ad 5% rente.
6) 2 grote min 5 kleine roeden land in het Roosmer veldt onder Rosmeer.
Reingenoten: ter eenre Peter Daenen als win, voorhoofd Houb Baerten.
7) 4,5 grote roeden weide onder Eigenbilzen gelegen aan de gemeen straet
leidende van Mopertingen naar Eigenbilzen.
Reingenoten: een zijde Lemmen Jans met de wederdeling.
Het perceel is belast met 3 vaten en 3 koppen rogge jaarlijks aan
Munsterbilzen.
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8) 10 grote roeden land en weide gelegen op de beeckom straet onder
Eigenbilzen, genaamd de vlieck.
Het perceel is belast met 3 gulden en 7 oord jaarlijkse rente aan het kapittel
van Munsterbilzen.
9) 2 vaten rogge erfpacht ten laste der erfgenamen Lenart Wolters van
Lafelt en geaffecteerd op zeker huis en hof.
Reingenoten: naar Vlijtingen Willem Palmarts en de gemeene straet.
Het testament van 12/03/1744 was buiten Mopertingen opgemaakt en
werd door de Mopertingse schepenen ook ongeldig verklaard. Zij hadden
haar ook als noodlijdend aangestipt, zodat ze vrijelijk kon doen en laten wat
ze wilde met de goederen.
De weduwe verklaarde dat ze niet meer kon tekenen vanwege stijfheid in
haar arm en slecht zicht.

23/03/1764 53v-54r

Registratie kwitantie na verkoopakte bij publieke verkoop, waarbij
Bode Herman Lijssens voor en namens Herman Meesters, inwoner van
Mopertingen die de kwitantie van schout Andreas Bernard neerlegt.
Meesters had 1.072 gulden betaald en in consignatie gegeven aan de
schepenbank vanwege 2 gekochte percelen als hoogste bieder bij een
openbare verkoop.
IN DE MARGE: koop bij proclamatie van huis en hof met cremershoff in
behoeve van Geurt Meesters.

24/03/1764 54r-56r

Registratie obligatie verleden voor notaris Petrus Frederix op 23/03/1764
te Maastricht, waarbij
Herman Meesters, wonende te Mopertingen, gehuwd met Isabella Loijens
200 gulden aan 5% rente leent van
Matthias van Geleen, priester en beneficiant van de Sint-Servaaskerk te
Maastricht.
Borgstellingen:
1) Zijn huis, moeshof en weide gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: naar Rosmeer Gerard Brulmans, naar Maastricht de gemeene
straet, naar Eigenbilzen Franck Meesters.
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2) een weide genaamd Cremers hoff gelegen te Mopertingen, 8 grote
roeden.
Reingenoten: naar Rosmeer de gemeene straet en het panhuis van de
gebiedende heer Van Eijll, naar de windmolen Hubert van Sichen.
Deze percelen werden bij publiek opbod van 28/02/1764 gekocht te
Mopertingen en voor de som van 1.072 gulden. Het opgenomen geld
tezamen met eigen geld diende voor deze aankoop.
Getuigen: Philip Jacob Frederix en Christiaen Damiaen Frederix.

12/05/1764 56v-57v

Registratie chirographaire verkoopakte opgemaakt voor Joannes Ruth,
secretaris van de schepenbank van Mopertingen op 12/05/1764 te
Mopertingen, waarbij
Reiner Claessen, inwoner van Amelsdorp, gehuwd met Isabella Theunissen
verkoopt aan
Franck Meesters, meerderjarige jongman, inwoner van Mopertingen
6 grote roeden grashof of weiwas, enkel belast met de schat, gelegen te
Mopertingen.
Reingenoten: ter eenre de broeckstege, ter andere zijde Reiner Stuven, naar
het broeck Franck Goessens, op het hoofd naar Mopertingen Jan
Hoelbeecx.
Het perceel behoorde de verkoper toe krachtens het testament van wijlen
Willem Reiners verleden voor notaris Withofs op 13/05/1762.10
Prijs: 51 gulden per grote roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder.
Getuigen: Jan Janssen en Willem Quix.

20/05/1764 58r-59v

Registratie borgstelling verleden voor notaris A. Ruijters op 30/03/1764 te
Maastricht, waarbij
Hendrick Meijers, meerderjarige jongman, wonende te Mopertingen, als
cessionaris van de afbieders Willem Palmans en Hendrick Meers tegen de
afgebodenen Matthijs Nijssen en Reiner Claessen in proces met elkaar voor
het gerecht van Mopertingen
een borgtocht op vraag van de rechter voor de gerechtskosten dient te
plaatsen.
Borgstellingen:

10

Zie voor het testament, https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YF-L36V?i=267&cat=406525
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De volgende percelen gelegen te Mopertingen, nl.
1) 11 grote roeden gelegen aan het gericht.
Reingenoten: naar Gellik het Gellickers veldt, naar de windmolen Meuwis
Meijers.
2) 5 grote roeden gelegen aan het lintje.
Reingenoten: naar de windmolen Jasper Bosch, aan een hoofd de gemeen
straet.
3) 1/3 deel van een erfpacht van 11 gulden jaarlijks geaffecteerd op een
half bunder weide met het daarop staande huis gelegen bij het dorp van
Mopertingen.
Reingenoten: ter eenre de weg leidende van Eigenbilzen op Rosmeer, ter
andere zijde de heere baan.
De percelen waren de borgsteller toegevallen als wettig kind en erfgenaam
van zijn overleden ouders, Ghijs Meijers en Ida Jonckholt, per akte van
partagie voor notaris A. Ruijters op 19/02/1760.
Verschenen ook de afbieders Willem Palmans, weduwnaar van Margareta
Eeckermans, en Hub. Meers, gehuwd met Maria Palmans, dewelke
verklaren de borgsteller schadeloos te stellen mocht de borgsteller
aangesproken worden.
Getuigen: Servatius Stassaer, meester-bakker te Maastricht, en Isac
Beaugerand, inwoner van Maastricht.

13/11/1764 60r-62r

Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 28/09/1764 te
Maastricht, waarbij
Jeuris Cielen, wonende te Mopertingen, gehuwd met Elisabeth Moors
200 gulden aan 5% rente leent van
Hermanus Janss, meester-hoefsmid te Maastricht, weduwnaar van Maria
Catharina Vleck.
Borgstellingen:
1) huis en hof met weide, stallingen, schuren gelegen te Mopertingen aan
de broecksteege, 10 grote roeden.
Reingenoten: naar Eigenbilzen Anthoon Baerten, naar de baene de
vermelde broecksteege en Jan Hoelbeexs, naar Hoelbeek Franck Meesters.
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Het perceel is belast met 6 kapoenen en met 1,5 vat rogge jaarlijks en
erfelijk ten behoeve van baron Van Eijll.
2) 2 grote roeden akkerland gelegen op het Smisveltjen onder Mopertingen.
Reingenoten: naar s’heere baene Matthijs Cielen met de wederdeling, naar
het broeck Matthijs Nijssen als win, naar Wolder op den bek (=Waltwilder)
het kapittel van Munsterbilzen.
3) 10 grote roeden akkerland gelegen te Eigenbilzen, niet ver van de
zogenaamde grooten Steen.
Reingenoten: naar Gellik Biele Moors met de wederdeling, naar Eigenbilzen
Wijnand Lathouwers als win.
Getuigen: Arnoldus Josephus Joannes Albertij, kadet onder de artillerie ten
dienste van de Staat, en Servatius Stassaert, meester-bakker te Maastricht.

11/05/1765 62r-63r

Registratie obligatie opgemaakt voor secretaris van Mopertingen J. Ruth op
11/05/1765, waarbij
Heijliger Mooren, gehuwd met Margareta Lemmens
100 gulden aan 5% rente leent van
Hermanus Janss, burger en hoefsmid te Maastricht.
Borgstellingen:
Huis en hof, 4 grote roeden, gelegen tot Mopertingen, en genaamd kerpen
hoff.
Reingenoten: voorhoofd en naar Rosmeer Louis Lemmens, ter 3der zijde
Matthijs Cielen.
Het perceel is enkel met een oord cijns belast.
Getuigen: Peter Holtschalm en Jan Mooren.

21/04/1767 63r-65r

Registratie revocatie van donatie verleden voor notaris H. Hupkens op
21/04/1767 te Maastricht, waarbij
Catharina Lemmens, inwoonster van Mopertingen, weduwe van
Maximilianus Swinnen
een eerdere schenking onder de levenden per akte via notaris A.M. Ruijters
van 04/11/1765 ten behoeve van haar zoon Thewis Swinnen herroept,
omdat de schenking haar andere 2 kinderen uit hetzelfde huwelijk
benadeelt.
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De schenking betrof een huis, hof en weide te Mopertingen gelegen aan de
Schietboom.
De schenkster had destijds ook slechts het vruchtgebruik en kon de
eigendom niet schenken. Haar zoon had zich ook niet gehouden aan de
voorwaarden uitgedrukt in de schenking. De zoon is bovendien nog in
haeren broode gebleven.11
Getuigen: Joannes Albertus Hellinck, burger en koopman, en Bartholomeus
Boesten, inwoner van Maastricht.

07/03/1769 65r-65v

Registratie verlening jachtrecht of cessie ad revocationem der jacht van
Jonkholt, Hoelbeek en Mopertingen, waarbij
de douairière Van Eijll, geboren D’Auvin, barones van Jonkholt, vrouwe van
Doyon, Hoelbeek en Mopertingen &&
het alleenrecht om te jagen verleent aan
dhr. Spirlet, kanunnik van Sint-Servaas te Maastricht.
Hij mag ook naar keuze een jachtopziener in dienst nemen om boetes te
innen met betrekking tot inbreuken op het jachtrecht.
De akte werd opgesteld te Doyon. Dhr. Spirlet bezorgde de schepenbank
deze toelating op 21/02/1769.

17/03/1769 66r-67r

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Ruijters op 03/07/1769 te
Maastricht, waarbij
Elisabeth Moors, wonende te Mopertingen, weduwe van Jeuris Cielen
verkoopt aan
Jeuris Henssen, wonende te Mopertingen, gehuwd met Cornelia Willems
6 grote en 6 kleine roede weide gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: naar Eigenbilzen Jan van Sichen, op het hoofd naar Maastricht
Lemmen Moors, naar Rosmeer s’heerebaen.
De verkoopster had de weide zo’n 18 jaar geleden met haar overleden
echtgenoot gekocht. De lasten die erop rusten ten opzichte van de
opbrengst, waren voor haar de reden om de weide nu te verkopen. Het
perceel is met een jaarlijkse erflast belast van 6 vaten rogge ten behoeve
van het Sint-Antonius gasthuis te Maastricht, met 3 vaten rogge en 2

11

Hij valt juridisch nog onder de voogdij van zijn moeder. Hij is nog niet uijt den brode gedaen of
geëmancipeerd.
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kapoenen ten behoeve van baron Van Eijll, en met een kan wijn ten
behoeve van de kerk van Eigenbilzen. Destijds hadden ze de weide gekocht
van Cath. Boelen en Hub. Breedepoels.
Prijs: 30 gulden + lasten.
Haar vader Cilis Moors, gehuwd met Ida Meesters, verschijnt ook en stelt
zich mee borg voor de goede verkoop van de weide.
Getuigen: Wilh. Lud. L’Hoist en Mart. Van Noorbeeck, inwoners en burgers
van Maastricht.

17/03/1769 67v-68r

Registratie gichtextract schepenbank van Buiten-Bilzen van 28/02/1769 met
ingebedde verkoopakte, waarbij
Jeuris Reijsen, gehuwd met Maria van Heusden
verkoopt aan
Jeuris Henssen van Mopertingen
3,5 grote roeden land gelegen in het mopertinger velt.
Reingenoten: ter eenre naar Rosmeer Herman Gerits, voorhoofd naar
Mopertingen de weide van Lemmen Moors, naar de heerbaen Aert Moors,
ter 4der Meuwis Meijers.
Het perceel is belast met 1 kop en 1,5 kan rogge jaarlijks te betalen aan dhr.
Van Eijll en 2 oord cijns aan diens laathof.
Prijs: 160 gulden 5 stuiver + 5 stuiver godshelder + 10 stuiver lijkoop.
Het staande koren is dit jaar nog gereserveerd voor de verkoper.

22/02/1770 68v-69v

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Ruijters op 20/02/1770
te Maastricht, waarbij
Lemmen Gerraerts, wonende te Hoelbeek, gehuwd met Cath. Willems
verkoopt aan
Arnold Moers, wonende te Mopertingen, gehuwd met Isabelle Swinnen
3 grote en 10 kleine roeden akkerland gelegen op de zogenaamd
Netelbosch te Mopertingen.
Reingenoten: op het hoofd naar Gellik Aert Franken, op het hoofd naar
Rosmeer Franc Meijsters, naar de windmolen de landcommandeur, ter
andere zijde de vermelde Franc Meijsters.
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Het perceel was de verkoper toegevallen als representant van zijn
overleden groottante (overmoije) Elisabeth Jonckholt, in haar leven
begijntje op het Groot Begijnhof van Tongeren.
Prijs: 55 gulden per grote roede + lijkoop + 1 stuiver godshelder.
Het perceel is enkel belast met een half oord cijns ten behoeve van de
landsheer van Mopertingen.
Getuigen: Lamb. Saint, inwoner en burger van Maastricht, en Joannes
Havelij, inwoner van Maastricht.

16/10/1770 69v-71v

Registratie schenking onder de levenden verleden voor notaris A.M.
Ruijters op 01/02/1761 te Maastricht, waarbij
Cilis Moors en zijn echtgenote Ida Meijsters, wonende te Mopertingen,
een schenking doen ten behoeve van
hun inwonende, ongehuwde zoon Arnoldus Moors.
Op 11/10/1752 hadden de schenkers per akte voor notaris A.M. Ruijters
reeds een schenking gedaan ten behoeve van een andere zoon Franc
Moors, bij diens huwelijk.12 Dat was onder voorwaarde dat zijn broer
(Arnoldus) en zijn zussen bij de deling van de nalatenschap der ouderlijke
goederen elkeen een extra half bunder akkerland zouden genieten.
Nu veranderen de schenkers Arnoldus zijn vermelde halve bunder
akkerland in 11 grote roeden weide en akkerland in 2 percelen gelegen,
waarvan 9 grote roeden een split zijn van 18 grote roeden, gelegen binnen
het dorp van Mopertingen aan de Dorpstraat.
Reingenoten (van de 9 grote roeden): op het hoofd naar Hoelbeek Mecht.
Piters, op het hoofd naar Maastricht de vermelde straat, naar Eigenbilzen
Anna Roijen, ter andere zijde Lemmen Moors met de wederdeling.
Het perceel is belast met 2 vaten en 1/6 van een vat koren jaarlijks en
erfelijk ten behoeve van de heer van Mopertingen.
De andere 2 grote roeden zijn gelegen in het Schipveld van Hocht.
Reingenoten: op het hoofd naar Gellik de Bloockweg, ter zijde naar
Maastricht Reijnier Stijven, ter andere zijde Franc Swinnen als win.
Arnoldus Moors krijgt bovendien ook een huisplaats met schuur te
Mopertingen, 4 grote en 10 kleine roeden. Arnoldus had zelf in het jaar
1759 en 1760 de huisplaats van Jan Janss getimmerd.

12

Die akte was een huwelijkscontract.
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Het perceel is jaarlijks en erfelijk belast met 5 vaten rogge ten behoeve van
de heer van Mopertingen en met 35 stuiver ten behoeve van het Stift van
Munsterbilzen. Arnold had die lasten ook op zich genomen.
De schenkers behouden zolang ze leven wel het vruchtgebruik op de
geschonken goederen.
Getuigen: sieur Feijt en Arnold Eggen, beiden wonende te Heer.

24/11/1770 71v-72v

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Rob. van Bloer op
22/10/1770 te Tongeren, waarbij
zuster Maria Lemmens, begijntje op het Groot Begijnhof van Tongeren
verkoopt aan
Michiel Meesters van Eigenbilzen
2 percelen akkerland, nl.
1) 6 grote roeden gelegen in het Scheepveld.
Reingenoten: ter zijde naar Mopertingen Nelis Loijen, op het hoofd naar
Eigenbilzen Jan Breedepoels, ter zijde naar de kapel Matthijs Neesen, naar
de windmolen Lemmen Moes als win.
Het perceel is belast met een derdel (=1/3) van een vat rogge ten behoeve
van de heer van Mopertingen.
2) 6 grote roeden land aan de groenen gracht onder Mopertingen.
Reingenoten: ter zijde naar de windmolen de commanderij van Alden
Biesen, op het hoofd naar Mopertingen de Abdij van Hocht, ter zijde naar
de kapel juffrouw Werij van Maastricht, naar Maastricht de gemeenen
vaerweghs.
Het perceel is belast met een grondcijns.
Prijs: 540 gulden.
De akte werd opgesteld in de infirmerie van het Groot Begijnhof.
Getuigen: juffrouw Maria Tans, meesteres van het Groot Begijnhof, en
Marie Valckeners.

06/04/1771 72v-73v

Registratie verkoopakte verleden voor notaris L.J. Dawans op 02/04/1771
te Tongeren, waarbij
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Maria Deckers, weduwe van Jan Hoelbeeckx, en Anna Lathouwers,
meerderjarige jonge dochter
verkopen aan
Hubert van Sichen van Mopertingen
1) huis, hof en aanhang gelegen op den Caubergh te Mopertingen.
Reingenoten: naar Eigenbilzen het veldje, naar Mopertingen de Abdij van
Hocht, naar het broek het Cauberghstraetjen.
2) 5 roeden land op het smisveltjen onder Mopertingen.
Reingenoten: naar het Brouk Cornelis Loijen als win, naar Hoelbeek op het
hoofd den langen Bampt, naar de herbaen de weduwe Thonis Baerten.
3) 3 roeden in de Slavooren gelegen.
Reingenoten: ter zijde naar Eigenbilzen Frank Swennen als win, ter andere
zijde Lemmen Moes.
De percelen zijn in het geheel belast met 11,5 vaten rogge en 5 gulden
loosbare rente aan de representanten van dhr. Lemmens, gewezen pastoor
van Sint-Martens-Linde.
Prijs: 200 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder. Het geld werd in gouden
carolinen en in Franse (zilveren) kronen betaald. 1/3 van het geld was voor
de weduwe Jan Hoelbeeckx en 2/3 was voor Anna Lathouwers.
De akte werd verleden in het huis van de notaris gelegen in de Kielestraat
te Tongeren.
Getuigen: Jan Biesmans en Anna Cath. Ubens.

26/01/1771 74r-74v

Registratie verkoopakte opgemaakt door secretaris J. Ruth op 16/03/1763
te Mopertingen, waarbij
Matthijs Cielen, meerderjarige jongman, inwoner van Mopertingen
verkoopt aan
zijn schoonbroer Aerdt Vranken, gehuwd met Margareta Cielen en hun
beider wettige kinderen
half huis en hof met alle meubelen en beesten die zich daar bevinden, 10
grote roeden (van 20 grote roeden), gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: naar Hoelbeek des heerenstraet, ter andere zijde Jan Janss.

35

Het perceel is belast met een loosbare rente dewelke ten laste is voor de
koper en als koopprijs geldt, tezamen met de volgende voorwaarden:
1) de verkoper heeft vrije in- en uitgang van half het huis en hof, zolang hij
ongetrouwd blijft.
2) de koper zal een perceel van 4 grote roeden van de erfgoederen
bewerken ten behoeve van de verkoper zolang die ongetrouwd is.
3) wanneer de verkoper trouwt, zal de koper hem een koe en 2
scheutelingen geven.
Getuigen: Willem Quix en Jan Janssen.

29/06/1771 75r-76r

Registratie obligatie verleden voor notaris Adamus Matthias Gudi op
29/06/1771 te Maastricht, waarbij
Matthijs Cielen, gehuwd met Cath. Thijssen, inwoner van Mopertingen
200 gulden aan 5% rente leent van
Isabella Meijsters, jonge dochter en inwoonster van Mopertingen.
Borgstellingen:
1) 7 grote roeden akkerland gelegen onder Mopertingen, tiendevrij.
Reingenoten: ter eenre de Blookstraat, ter andere zijde Anthoon Gielen.
Met het nu opgenomen geld bouwt de opnemer een huis op dit perceel.
2) 3 grote roeden akkerland gelegen in de Breederhof onder Gellik.
Reingenoten: ter eenre Hermen Meijsters als win.
3) 1 grote roeden bos gelegen aan Schaënbosch, uitkomende op de straat,
ter andere zijde Hubert Bredepoels.
4) 2 grote roeden bos gelegen op de langstraat.
Getuigen: Joannes Laur. Vermin en Lud. Canten, beiden burgers van
Maastricht.

26/09/1771 76r-77r

Registratie obligatie verleden voor notaris Adamus Matthias Gudi op
26/09/1771 te Maastricht, waarbij
Heijliger Mooren, gehuwd met Margareta Lemmens, inwoner van
Mopertingen
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200 gulden aan 5% rente leent van
Aegidius Labbeije, gehuwd met Elisabeth Lejeune, inwoner en burger van
Maastricht.
Borgstelling:
Zijn woonhuis en hof, 4 grote roeden, gelegen te Mopertingen, genaamd
het Kerpenhoff.
Reingenoten: voorhoofd en naar Rosmeer Louis Lemmens, ten 3de zijde
Matthijs Cielen.
Het perceel is nog belast met 100 gulden kapitaal ten behoeve van
Hermanus Jans, burger en smid te Maastricht.
De opnemer belooft met het nu opgenomen geld de andere 100 gulden aan
Hermanus Jans terug te betalen.
Getuigen: Joannes Laur. Vermin en Caspar Jans.

23/10/1771 77r-79r

Registratie donatie verleden voor notaris Adam Matth. Gudi op 23/10/1771
te Maastricht, waarbij
Elisabeth Moors, weduwe van Jeuris Cielen, inwoonster van Mopertingen
vermeldde dat ze op 14/09/1771 had geschonken per akte voor notaris
A.M. Gudi aan
haar dochter Elisabeth Cielen, inwoonster van Mopertingen, en aan haar
dochters echtgenoot Jan Banken
7 grote roeden land aan de Eggenhaege, alsook haar roerende goederen,
beesten en anderen.
Ze keuren die akte goed, maar de moeder schenkt nu nog aan beiden
al haar vruchten die ingeschuurd staan, het vruchtgebruik van haar
woonhuis en al haar landerijen, weiden als beemden zowel in eigendom als
in pacht, met ook al de daarop staande lasten.
Voorwaarden
De dochter en schoonzoon dienen de nodige reparaties aan het huis te
doen zonder iets daarvoor terug te vragen of later bij de scheiding en
kunnen die kosten niet in de deling met de andere erfgenamen laten
verrekenen.
Hetzelfde geldt voor de lasten op de percelen. Die kunnen beiden later bij
de erfenis niet inbrengen.
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De acceptanten dienen ook de moeder respectievelijk schoonmoeder en de
kinderen van haar die nog bij haar wonen levenslang van kost, drank en
logis te voorzien, alsook van kleren, linnen en wol, oppassing en medicatie
tijdens ziekte.
Ze dienen haar ook na haar dood van een begrafenis te voorzien, alsook de
kinderen die bij de moeder wonen, mochten die sterven terwijl de moeder
nog leeft.
De acceptanten dienen voor de moeder respectievelijk schoonmoeder op
eigen kosten 5 grote roeden akkerland bewerken in het Eijgebilserveld en
waarvan de schenkster de vruchten van zal genieten.
Zolang de kinderen ongehuwd blijven, maar niet meer bij de moeder
wonen, moeten de acceptanten hen in huis nemen en hen in geval van
ziekte van medicamenten voorzien.
De kinderen dienen zo lang ze in staat zijn mee te helpen in het werk van de
acceptanten.
Wanneer de donatrice sterft, worden alle goederen egaal onder alle
kinderen verdeeld, behalve de geschonken 7 grote roeden die reeds op
14/09/1771 geschonken waren.
Getuigen: Joannes Laurentius Vermin en F. A. (?) Campo, beiden burgers
van Maastricht.

23/10/1771 79r-80r

Registratie verkoop obligatie verleden voor notaris P. Frederix op
29/06/1771 te Maastricht, waarbij
Jean Hubert, baron De Moffarts, coadjutor in de collegiale kerk van het
Heilig Kruis te Luik
een obligatie van 1.000 gulden kapitaal en een van 400 gulden kapitaal
verkoopt aan
paters Georgius Boddewin, Hubertus Esselen en Ludovicus Cuvallier, als
respectievelijk prior en paters a concilio van het Augustijnenklooster te
Maastricht.
Het kapitaal van 1.000 gulden aan 4% rente was door wijlen Ghijs Meijers
van Mopertingen geleend van Willem Meijers, per akte van 21/10/1747
voor wijlen notaris Guill. Caris en gegicht te Mopertingen op 03/02/1748.
Het kapitaal van 400 gulden was teven aan 4% rente geleend door Gerard
Vranken van Mopertingen van Willem Meijers, per akte van 21/10/1747
voor de vermelde notaris Caris en ook gegicht op 03/02/1748 te
Mopertingen. Willem Meijers had de obligaties doorverkocht op
20/08/1767 per akte voor notaris L. Hechtermans.
Prijs: 1.400 gulden.
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Getuigen: Eustachius Doijen en Philip Jacob Frederix.

24/07/1772 80r-80v

Registratie verkoopakte na openbare verkoop van 21/07/1772, waarbij
de erfgenamen van wijlen de schout Hans Willem Van den Savel
verkopen aan
Jan Houben
5 grote roeden akkerland (na meting slechts bevonden aan 4 grote en 17,5
kleine roeden) tegenover de windmolen.
Reingenoten: naar de windmolen Jan Thewissen, nu Jan van Sichen, ter
andere zijde naar Schaijenbosch of Groenegracht Lendert Leenders, nu de
weduwe Joris Caenen, voorhoofd Lemmen Moors.
Het perceel had aan de erfgenamen Wijn Lathouwers toebehoord, maar die
waren geëvinceerd door de erfgenamen van de schout.
Prijs: 51 gulden per grote roede.
Het geld werd op 24/07/1772 betaald aan schout Bernards.

24/07/1772 80v-81r

Registratie verkoopakte na openbare verkoop van 21/07/1772, waarbij
de erfgenamen van wijlen ritmeester Thielen, als representanten van
wijlen schout Hans Willem Van den Savel
verkopen aan
Lemmen Moors
3 grote roeden in het bovenderveld.
Reingenoten: naar Berg Loij Lathouwers of Frans Moors, voorhoofd T.
Biesmans, naar Rosmeer Nul Daenen.
Prijs: 44 gulden per grote roede.
Het perceel behoorde toe aan de erfgenamen Wijn Lathouwers, die nadien
geëvinceerd werden door de erfgenamen van de voormalige schout.
Het geld werd op 24/07/1772 betaald aan schout Bernards.

13/11/1772 81r-82v

13

Registratie obligatie verleden voor notaris Adamus Matthias Gudi op
13/11/1772 te Maastricht13, waarbij

Voor de akte in het notariaat van A.M. Gudi, zie volgende link.
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Joannes Vos, gehuwd met Agatha Meijers, inwoner van Lafelt
600 gulden aan 4,5% rente leent van
Maria Margareta Wouters, jonge dochter, inwoonster en burger van
Maastricht.
Borgstellingen:
1) zijn woonhuis met hof, stallingen, schuren en weiden gelegen op de
Steenstraet te Lafelt.
Reingenoten: naar Tongeren Nicolaes van Gulpen, naar de Jeker de
Heerstraet.
2) 6 grote roeden land gelegen in het Mopertingerveld achter de
zogenaamde Lemmen Moors weijde.
Reingenoten: naar de Landstraet Matthijs Nijsten als win, naar Rosmeer
Caspar Bosch.
3) 4 grote roeden land uit een groter perceel van 12 grote roeden gelegen
in het breleveld.
Reingenoten: naar Eigenbilzen de religieuzen van de Commel te Maastricht,
naar Veldwezelt Jan Damen.
4) 7 grote roeden land aan de haelstraet gelegen, gaande daar door de weg
op Grote-Spouwen.
Reingenoten: naar Grote-Spouwen Lemmen Culen, naar Mopertingen
Reinier Jenjens.
5) 1/3 van 11 gulden jaarlijkse erfpacht, geaffecteerd op het huis van
Cornelis Jacquiers, gelegen te Mopertingen.
6) 3 grote roeden akkerland te Hees aan de zogenaamde lange negen
groote roeden.
Reingenoten: naar Maastricht Cilis Beckers, naar de Jeker Vaes Liben.
7) 7,5 grote roeden akkerland gelegen aan de Rosmeer Capelle in het cleen
veldje te Rosmeer.
Reingenoten: naar Rosmeer Frans Stas, naar Eigenbilzen de weg gaande
naar Hees.
8) 9 grote roeden achter Confelt onder de jurisdictie van Gellik.
Reingenoten: naar Lanaken Piter Heuskens, naar Confelt dezelfde.
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9) 5 grote roeden land in 2 percelen gelegen te Vlijtingen, nl. 3 grote roeden
op de Tannebekker en 2 grote roeden achter de haegen van Vlijtingen.
Alle goederen komen van de overleden ouders van zijn echtgenote, ten
gevolge akte van scheiding en deling verleden voor notaris A.M. Ruijters op
19/02/1760.
De goederen zijn ook belast met nog eens 600 gulden kapitaal ten behoeve
van dezelfde geldschietster.
Getuigen: Joannes Laurentius Vermin en Wilhelmus Haes, burgers van
Maastricht.

18/02/1773 83r-84r

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Adamus Matthias Gudi op
18/02/1773 te Maastricht14, waarbij
Hubert Meijers, gehuwd met Isabella Claessen, inwoner van Amelsdorp
verkoopt aan
Jan van Sichen en aan Jan Bredepoels
8 grote en 11 kleine roeden land uit een groter perceel van 21 grote
roeden, genaamd het quad boender, gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: ter eenre Mevis Meijers met de wederdeling, ter andere
Frans Mesters als win, op het hoofd naar Eigenbilzen Lemmen Moors, ander
hoofd de Heere baen.
Het gehele perceel is belast met 6 oord cijns.
Jan van Sichen koopt 5 grote roeden ervan en Jan Bredepoels 3 grote en 11
kleine roeden naar de windmolen.
Prijs: 50 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder. De
gehele koopsom bedraagt 425 gulden.
Getuigen: J.L. Vermin en J.M. Vliekx, beiden burgers van Maastricht.

10/04/1774 84r-85r

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Gudi op 10/04/1774 te
Maastricht, waarbij
Hubertus Meijers, gehuwd met Isabella Claessens, inwoner van Amelsdorp
verkoopt aan
Joannes Henssen, rademaker en meerderjarige jongman, inwoner van
Mopertingen

14

Voor de akte in het notariaat van Gudi, zie volgende link.
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5 grote roeden akkerland te Mopertingen omtrent het Lindje.
Reingenoten: ter eenre Jeuris Henssen als pachter, ter andere zijde de
Heeren Baen, aan een hoofd de weduwe Swinnen of goederen van de
landcommandeur.
Prijs: 67 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder.
Het perceel is enkel belast met een oord cijns.
Getuigen: Joseph en Nicolaes Heltzel, beiden burgers van Maastricht.

02/11/1774 85r-89r

Registratie akkoord verleden voor notaris A. Ruijters op 19/01/1753 te
Maastricht, waarbij
Het klooster van het Dal van Josaphat te Maastricht, ook Beijaert genaamd,
vertegenwoordigd door Catharina de Ruitte, alsook andere discreten van
het klooster, met name Joanna Fosseroul, ondermoeder of vicares, Agnes
de Loverix, Maria Anna Schraek, Catharina Loijens en procuratores Maria
Gertrudis Dumanij, geassisteerd met hun rentmeester Paulus Lenaerts
verklaarden eerder gekocht te hebben van
Lendert van Sichen, gehuwd met Marg. Lunskens, inwoner van
Mopertingen
op 27/04/1731 voor notaris J.C. Ruijters en dezelfde dag gegicht te
Mopertingen een som van 1.500 gulden tot last en panden van zekere
Barbara Dresens, weduwe Nicolaes Reijpers en in het bijzonder
geaffecteerd op een huis gelegen te Maastricht op den munt, genaamd den
Cleenen parafijn, waarvan nu Joannes Hermans eigenaar is, blijkens akte
van 17/01/1727 verleden voor dezelfde notaris J.C Ruijters en diezelfde dag
gegicht voor het Luiks Hooggerecht te Maastricht.
Bij de verkoop op 27/04/1731 had Lendert van Sichen verklaart dat er
voldoende panden stonden op het geleende geld van 1.500 gulden.
Maar toch, bij liquidatie op 27/09/1752 door het Luiks Hooggerecht te
Maastricht van het huis de Parafijn heeft het klooster slechts 400 gulden
kunnen recupereren en schiet het klooster tezamen met achterstallige
intresten 1.241 gulden en enkele stuivers erbij in. Die willen ze recupereren.
Akkoord
Het klooster en Lendert van Sichen maakten het volgend akkoord, met
name
dat het klooster het resterend kapitaal en achterstallige intresten van 1.241
gulden en enkele stuivers opnieuw verkoopt aan Lendert van Sichen voor
de som van 1.140 gulden.
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Van deze som wordt de waarde van de overdracht van 2 percelen akkerland
met de vruchten erop afgetrokken die Lendert afstaat aan het klooster, met
name
1) 8 grote roeden akkerland met de schaar erop gelegen te Eigenbilzen in
het winckelveld.
Reingenoten: naar Eigenbilzen Hend. Schoenmakers, naar Gellik Peter
Withofs, op het hoofd naar de windmolen Mach. Janss, op het hoofd naar
Schaijen Bos de weduwe Willem Withofs.
Dit perceel is belast met een oord cijns, te betalen in het Clutshof.
2) 8 grote roeden akkerland gelegen te Gellik in het bredeloos veld.
Reingenoten: naar Veldwezelt Thewis Lemmens, naar Eigenbilzen Geurt
Lenaerts, op het hoofd naar Hees Nelis Loijen, op het hoofd naar Gellik
Vranck Meijsters.
Het perceel is belast met 2 oord cijns, te betalen aan het Laathof van SintDionijs.
Waarde: 40 gulden per grote roede of 641 gulden voor beiden samen.
Van de overige te betalen penningen of 500 gulden in totaal, zal Lendert
van Sichen als obligatie ter zijner laste nemen aan 4% rente.
Borgstellingen voor de 500 gulden obligatie:
1) Half bunder akkerland gelegen onder de jurisdictie van Gellik op de heere
baen.
Reingenoten: naar de windmolen het klooster de Beijard.
Het perceel is cijnsroerig aan het Borchhoff te Gellik.
2) 5 grote roeden akkerland onder dezelfde jurisdictie gelegen niet ver
gelegen van vermelde half bunder.
Reingenoten: naar Eigenbilzen de weduwe Lemmen Janss, naar Veldwezelt
de schout Matthijs, op het hoofd naar Gellik het klooster Calvariënberg van
Maastricht.
Het perceel is cijnzende of cijnsroerig aan het Sint-Anthoniushof te
Eigenbilzen.
3) 5 grote roeden akkerland gelegen te Eigenbilzen op de zogenaamde
grooten steen.
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Reingenoten: naar Mopertingen Jan Damen, op het hoofd naar Eigenbilzen
Ciel Moors, op het hoofd naar Veldwezelt Thewis Meijsters, ter zijde naar
Schaije bosch de heer schout Matthijs.
De overgedragen 2 percelen van Lendert van Sichen mag hijzelf of zijn
erfgenamen binnen een periode van 10 jaar vernaderen.
Getuigen: Joannes Verschuuren en Andreas Godefroid, inwoners en burgers
van Maastricht.
Aangehecht de extracten van de gichten van 08/02/1753 van het laathof
van het Clutshof te Eigenbilzen met registratie van hetzelfde akkoord per
notarisakte van 19/01/1753, alsook een extract van het gichtregister van
het laathof van de Vroenhof te Eigenbilzen van 10/06/1755 met hetzelfde
akkoord.

10/06/1776 89r-92v

Registratie, op verzoek van J.G. Lousberg, notaris te Bilzen voor en namens
de heer ontvanger Ballaine als erfgenaam of representant van wijlen de
weduwe Vaes, van 3 obligaties.
Obligaties
Alle drie geregistreerd in de Loons gichtregister te Bilzen (=Buitenbank
Bilzen) op 27/03/1715:
1) een obligatie verleden voor notaris F.B. De Melinne op 12/12/1711 te
Maastricht, waarbij
Hubrigt van Sichen, geassisteerd met zijn echtgenote Anna Gidloo
200 gulden aan 5% rente leent van
Maria Joanna de Hollogne, weduwe van wijlen Andreas Vaes.
Borgstelling:
Zijn huis, hof en weide gelegen te Eigenbilzen, 12 grote roeden.
Reingenoten: ter eenre Gilis Swinnen, ter andere zijde de opnemer.
Getuigen: Peter du Prez en Paulus Bocx.
2) een obligatie verleden voor notaris F.B. De Melinne op 05/03/1712 te
Maastricht, waarbij
Hubert van Sichen, tezamen met zijn echtgenote Anna Gidloo
100 gulden aan 5% rente leent van
Maria Joanna de Hollogne, weduwe van licentiaat Andreas Carolus Vaes, in
zijn leven schepen van Vliermaal.
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Borgstelling:
Zijn huis en hof, 12 grote roeden gelegen te Eigenbilzen.
Reingenoten: ter eenre Jan van Sichen, ter andere zijde Giel Swinnen.
Getuigen: Joannes Divord en Peter Meijnen.
3) obligatie verleden voor notaris F.B. Demelinne op 14/04/1714 te
Maastricht, waarbij
Houbrigt van Sichen, inwoner van Eigenbilzen, tezamen met zijn
echtgenote Anna Gidloo
50 gulden reeds op 23/03/1714 en nu nog 150 gulden (=200 gulden in
totaal) aan 5% rente leende van
Maria Joanna de Hollogne, weduwe van Andreas Carolus Vaes, in zijn leven
schepen van Vliermaal, licentiaat der beide rechten.
Borgstelling:
9 grote roeden akkerland gelegen te Gellik.
Reingenoten: naar Eigenbilzen Thijs Lenaerts, naar Veldwezelt Geurt Geurts
met de wederdeling.
Het perceel is enkel met de kleine cijns belast ten behoeve van de caerte
van …
Getuigen: Peter du Prez en Peter Meijnen.

24/11/1776 92v-95r

Registratie, op verzoek van Paulus Simons namens en voor Andreas
Thewissen, van een extract van de schepenbank van Vlijtingen van
30/11/1775 met ingebedde obligatie verleden voor notaris Pet. Andr.
Ridderbeecks op 22/11/1775 te Hasselt, waarbij
Paulus Simons, als man en momber van Cornelia Jans
800 gulden Brabants Luiks aan (3,5% rente) leent van
Andries Thewissen.
Het geld diende om een rente van 32 gulden jaarlijks op een kapitaal van
800 gulden Maastrichter Cours, vallende jaarlijks op 8 april, terug te
betalen.
Die obligatie stond ten behoeve van Arnold Op den Dries als representant
van wijlen Anna Maria Op den Dries van Maastricht, ten laste op en panden
van Paulus Simons. Die obligatie was eerder door Leonard Lenaerts,
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ingezetene van Rosmeer, gehuwd met Anna Cielen ten behoeve van Anna
Maria Op den Dries zaliger doorverkocht per akte voor notaris Guil. Caris op
08/04/1741 en gegicht te Rosmeer op 07/12/1743.15
Borgstellingen:
1) 6 grote roeden akkerland gelegen te Mopertingen in het boeleveld aan
de heggen van Mopertingen.
Reingenoten: naar Rosmeer Vaes Dirx, naar Amelsdorp Jan Biesmans.
2) 3 grote roeden land gelegen onder Rosmeer op de Wolfscuijl.
Reingenoten: naar Ellicht dhr. Stevens, naar Grote-Spouwen de heren van
O.-L.-V. van Maastricht.
3) 2 grote roeden land gelegen onder Rosmeer achter de bembt.
Reingenoten: naar Rosmeer pastorijland van Rosmeer, naar Veldwezelt Ciel
Meesters als win.
Deze 3 percelen had de opnemer bij erfmangeling verkregen van Jan
Pieters, zijn schoonbroer, op 13/11/1774 per akte voor notaris A. Ruijters te
Maastricht.
4) 3 roeden uit een groter perceel van 5 roeden land gelegen in het
Heserveld onder Hees.
Reingenoten: Hans Dirx en Jan Pieters.
5) 4,5 roeden gelegen te Vlijtingen met een hoofd op den tongerschen weg
uitschietende en liggende tussen de sevenweg en achter Spek winhoff.
Deze beide percelen zijn hem namens zijn vrouw toegevallen onder kavel C
na de dood van zijn schoonouders Servaes Janss en Mari Meesters, per akte
van scheiding en deling van 19/07/1774 voor notaris A. Ruijters.
Deze akte werd opgesteld ten huize van Andries Thewissen te Hasselt.
Getuigen: Joannes F. Maurissen, scholtus tot Rosmeer, en Marie Van der
Sengt.
Aangehecht nog gichtextract Rosmeer van 12/12/1775 met dezelfde
registratie. Bij opmaak van de obligatie was gevraagd dat de opnemer op
zijn kosten verplicht was de notarisakte in Hees, Mopertingen en Vlijtingen
te laten registreren (omdat de gehypothekeerde percelen in die plaatsen
gelegen waren).

15

Het gichtregister van Rosmeer van 12/03/1742 tot 07/04/1761 vermeldt deze akte niet. De eerste jaren uit
dat register zijn onvolledig. Zie Rijksarchief Hasselt, Schepenbank Rosmeer (toegang 1193), inventarisnummer
9. De notariële akte kan eventueel wel in het notariaat van Guil. Caris via FamilySearch teruggevonden worden.

46

29/11/1776 95r-98v

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Johannes Thomas Sarolea op
22/05/1776 te Maastricht, waarbij
Maria Aelbrigs, weduwe van Hubertus Barten, nu in 2de huwelijk met Jan
Becker, inwoner van Bilzen
verklaart dat zij met haar eerste echtgenoot 4 kinderen had verwekt, die
allen ab intestato (= zonder opstelling van een testament) zijn komen te
overlijden. Daardoor zijn alle eigendommen waarop zij het vruchtgebruik
had en haar kinderen de naakte eigendom na de dood van de echtgenoot,
de volledige eigendom opnieuw in haar handen na de dood van de
kinderen. Dit betreft de volgende goederen, nl.
1) 30 kleine roeden land gelegen op het heureneke.
Reingenoten: aan twee zijden de wederdeling of Anthonius Baerten en Jan
Palmars, op het hoofd naar Hees de holstraet.
2) 2 grote roeden uit groter perceel van 3 grote roeden land gelegen in ’t
Scheep.
Reingenoten: ter eenre naar de Heerbaen kapelanijland, ter andere zijde de
abdij van Hocht.
3) 1 grote en 13 en 1/3 kleine roeden land uit een groter perceel van 5
grote roeden, ook in ’t Scheep gelegen.
Reingenoten: ter eenre naar de Heerbaen Hendrick Schols, ter andere naar
Gellik Renier Stuijven.
Alle percelen zijn te Mopertingen gelegen. Ze heeft die eigendommen nu
verkocht. Het 1ste perceel is bij publiek opbod op 21/05/1776 verkocht aan
40 gulden per grote roede. De 2 andere percelen zijn nadien onderhands
aan dezelfde koper verkocht voor 52 gulden per grote roede.
De koper was Leonard van Sichen, schepen van Mopertingen, gehuwd met
Maria Withof.
Prijs: gehele som van 250 gulden 13 stuiver 1 oord + lijkoop + 5 stuiver
godshelder.
Getuigen: Joannes Caff en Simon Caff.
Aangehecht een declaratoir of recordium voor de schepenbank van
Mopertingen de dato 10/09/1767, waarbij Maria Aelbrigs, weduwe van
Hubertus Baerten, nu in 2de huwelijk met Jan Becker, inwoner van Bilzen
voor de schepenbank verschijnt, tezamen met Houbricht Baerten de jonge,
zoon van Theunis Baerten.
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De kwestie was van wie de goederen afkomende van de overleden
Hubertus Baerten, en na de dood van de kinderen, zou toekomen.16
Maria Aelbrigs liet een testament van haar overleden echtgenoot zien,
verleden voor de pastoor van Bilzen, waarbij de echtgenoot zijn vrouw na
zijn dood als universeel erfgenaam had aangeduid voor al hun goederen. De
kinderen zijn nadien overleden.
De schepenbank won ook advies in bij de heer advocaat Limpens senior en
concludeerde op basis hiervan en van het testament dat Maria Aelbrigs
volledige zeggenschap en eigendomsrechten had op de goederen die
oorspronkelijk van haar echtgenoot waren.

27/02/1777 98v-101r

Registratie verkoopakte na gedane rekest en gegeven toestemming van de
schepenen en verleden voor notaris A. Ruijters op 17/02/1777 te
Maastricht, waarbij
Cornelis Jacquart, wonende te Mopertingen, weduwnaar van Maria
Haenen, na toestemming van de schepenen na gedane rekest17
verkoopt aan
Matthijs Cielen, meerderjarig jongman, wonende voorheen te Eigenbilzen
maar nu te Mopertingen
2,5 grote roeden akkerland te Mopertingen gelegen achter het zogenaamde
Lemmen Moors op de rosmeer weg.
Reingenoten: naar de windmolen Hubert van Sichen, naar Rosmeer de
koper, naar Hees Jan Brepoels.
De verkoper had het perceel tijdens zijn laatste huwelijk gekocht op
20/01/1762 van zekere Heijliger Mooren en gegicht te Mopertingen.
Prijs: 50 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder.
Getuigen: Paulus Bauduin, inwoner en burger van Maastricht, en Geurd
Geurts, wonende te Elsloo.
Gedane rekest en toestemming schepenen
Cornelis Jacquart verscheen tezamen met zijn broer Joris Jacquarts,
inwoner van Grote-Spouwen voor de schepenen, alsook notaris Simon
Withofs als gevolmachtigde voor de vrienden van de indiener.

16

Dienen de goederen (in zoverre ze erfgoederen zijn) terug te gaan naar de familie van de vader of gaan ze
over op de langstlevende? In meerdere gevallen werd dergelijke zaken vastgelegd per notarisakte om
discussies te vermijden.
17
Zijn kinderen bezaten na de dood van hun moeder de naakte eigendom en de vader het vruchtgebruik.
Daarom diende de vader een verzoek aan de schepenen te richten, waar men naging in hoeverre de verkoop in
het belang van de kinderen was.
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De schepenen staan toe dat Cornelis Jacquart de goederen waarvan de
kinderen de naakte eigendom hebben te hypothekeren voor een som tot
200 gulden of percelen tot die som te verkopen.
Mocht Cornelis Jacquarts nog een vierde huwelijk aangaan, dient hij na het
aangaan hiervan de kinderen zal moeten terugbetalen met vervallen
intresten daarbij. Zijn de kinderen op dat minderjarig, dient het geld bij de
schepenbank geconsigneerd te worden.

02/05/1777 101r-102v

Registratie obligatie verleden voor notaris H. Hupkens op 17/02/1775 te
Maastricht, waarbij
Matthijs Martens, gehuwd met Margareta Boelen
250 gulden aan 5% rente leent van
eerwaarde heer Philippus Jacobus Colson, vicaris en kanunnik van Sint-Anna
binnen het kapittel van O.-L.-V. te Maastricht.
Borgstellingen:
De volgende 2 percelen gelegen te Mopertingen, nl.
1) 11 grote roeden ter plaatse genaamd in het Scheep.
Reingenoten: naar Mopertingen Cilis Moors, naar de windmolen Giel
Meijsters van Eigenbilzen, naar Rosmeer de weg leidende naar Hees, en
naar Gellik de heren van den Biessen.
2) 6 grote roeden gelegen aan het Winckels bloock.
Reingenoten: naar Rosmeer het molenpeedje, naar Eigenbilzen Beatrix
Boelen, naar Mopertingen dezelfde, en aan 2 zijden Thomas Daenen.
Beide percelen zijn aan hem als enig kind en erfgenaam reeds voor de
naakte eigendom toegevallen. Zijn vader heeft nog de tocht.
De gehypothekeerde goederen zijn ook nog bezwaard met 400 gulden ten
behoeve van dezelfde geldschieter.
Getuigen: Servatius Marres, burger en meester-brouwer, en Adam Goffin,
burger en meester-schoenmaker te Maastricht.

10/02/1775 102v-104r

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Gudi op 10/02/1775 te
Maastricht, waarbij
Jaspar Beelboom, gehuwd met Catharina Engels, inwoner van ’sGravenvoeren
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verkoopt aan
Leonard van Sichen, schepen en inwoner van Mopertingen, gehuwd met
Maria Withofs
huis met ap- en dependentiën gelegen te Mopertingen, 7 grote roeden.
Reingenoten: naar Eigenbilzen de Hemericke Straet, naar Maastricht de
erfgenamen Nol Roijen, op het hoofd naar Mopertingen Aert Moeris.
Het perceel is jaarlijks en erfelijk belast met 6 vaten rogge, waarvan 4 vaten
ten behoeve van het Sint-Catharina gasthuis te Maastricht en 2 vaten aan
de kapellanen van Sint-Servaas te Maastricht.
Prijs: 350 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder.
Getuigen: J.F. Sarolea en Joannes Peijpers.

20/10/1778 104r-105r

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 26/05/1778 en nadien
verleden voor notaris P. Frederix op 08/09/1778 te Maastricht, waarbij
Matthijs Jans, gehuwd met Cornelia Loijens
verkoopt aan
Catharina Lemmens, weduwe van Max Swinnen, inwoonster van
Mopertingen, vertegenwoordigd door haar zoon Thewis Swinnen
3 grote roeden akkerland gelegen te Mopertingen in het bovenste veld.
Reingenoten: naar Berg Lemmen Moers, naar de heerebaen Herman
Smeesters met de wederdeling, op het hoofd naar Wilre (=Waltwilder)
Thewis Biesmans, op het hoofd naar de gelderbeek de weg.
Prijs: 52 gulden per grote roede + lijkoop + conditiegeld + godshelder. Het
totaal bedraagt 166 gulden.
Getuigen: Christ. Dam. Frederix en Matthijs Allards.

12/12/1778 105r-107v

Registratie, op verzoek van Isabella Jans, weduwe Arnold Moors namens
haar minderjarige kinderen, van een huwelijkse voorwaarde verleden voor
notaris Simon Withofs op 06/06/1758 te Eigenbilzen, waarbij
Lambertus Moors, gehuwd met Helena Vrancken, inwoner van
Mopertingen [partij 1]
een huwelijkscontract opstelt met
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Isabella Meesters, weduwe Lemmen Jans, inwoonster van Eigenbilzen
[partij 2]
ten gunste van de bruidegom en bruid, de jongman Arnoldus Moors, zoon
van Lambertus en van Helena Vrancken, en jonge dochter Isabella Jans,
dochter van Isabella Meesters en wijlen Lemmen Jans.
Partij 1 brengt in
1) Zijn huis en hof, 16 grote roeden, waarin de vader en moeder nu in
wonen, met de lasten daarop staande, gelegen op de baen tot
Mopertingen.
2) paard en kar, ploeg en eg.
3) al zijn pacht- en halfpachtlanden, met toestemming van de eigenaren.
Deze zaken zijn voor de aanstaande echtelieden te verkrijgen na de dood
van de ouders van de bruidegom. Dan krijgen ze ook
4) al het brouwgerei, ketels, tonnen, kuipen, en alles wat bij het panhuis
hoort.
Arnoldus Moors dient daarvoor wel zijn zussen en broers een som uit te
keren van 140 gulden, egaal te verdelen onder hen.
5) Arnoldus krijgt vanaf nu het gebruik van
5,5 grote roeden land gelegen in ’t boventervelt onder Mopertingen.
Reingenoten: naar Eigenbilzen kapelanijland van Mopertingen, naar
Amelsdorp de landcommandeur.
Voorwaarde is dat na de dood van de schenkers dit perceel opnieuw in de
nalatenschap dient ingebracht te worden.
6) 3 roeden gelegen in ’t Scheep te Mopertingen.
Reingenoten: naar Mopertingen Ciel Moors, naar Gellik Jan Hoelbeex als
win.
Het te huwen paar zal bij de schenkers inwonen.
Partij 2 brengt in
1) 6,5 grote roeden gelegen in den Dael onder Mopertingen.
Dit perceel had ze eerder aan haar dochter geschonken per akte voor
notaris Simon Withofs op 12/01/1758. De weduwe had dit in haar
weduwestaat gekocht van Jan Cuijpers en consoorten van Genk.
2) 4 grote roeden land gelegen aan ’t Beelick onder Waltwilder.
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Dit perceel mag de dochter gebruiken, maar dient bij de dood van de
moeder in de erfenis ingebracht te worden.
3) eiken kist en een bed met veren en toebehoren.
4) een koppel scheutelingen varkens en een koe, net zoals de andere
kinderen gekregen hebben.
Andere voorwaarden
Mocht Arnoldus Moors eerst komen te sterven en er zijn geen kinderen,
mag Isabella Jans bij haar schoonouders blijven wonen zolang ze ongehuwd
blijft.
Mochten de ouders van Arnoldus Moors eerst sterven en er wonen nog
minderjarige kinderen van hen zoals ze nu hebben, dan zullen Arnold Moors
en zijn toekomstige echtgenote deze kinderen moeten onderhouden van
kost, kledij en vrije logis in het huis verlenen totdat de kinderen bekwaam
zijn om zelf de kost te verdienen.
Getuigen: Thiel Martens en Elis. Hermans.

31/03/1779 107v-109v

Registratie obligatie verleden voor notaris H. Hupkens op 31/03/1779 te
Maastricht, waarbij
Matthias Bellens, inwoner van Mopertingen, gehuwd met Anna Catharina
Philippens
200 gulden aan 4,5% rente leent van
Apolonia Simons, meerderjarige dochter, geboren te Rosmeer.
Het geleende geld dient samen met eigen geld ter financiering van de
aankoop van 4 grote roeden weide gelegen te Mopertingen achter de
opnemer zijn woonhuis.
Reingenoten: naar Mopertingen het woonhuis van de opnemer, naar
Spouwen Matthijs Cielen, naar Maastricht Hermanus Gerards.
Het perceel werd gekocht van de erfgenamen Jan Meijsters van Eigenbilzen
aan 98 gulden per grote roede.
Borgstellingen:
1) de ingekochte weide
2) zijn woonhuis met aanhorige schuren, stallingen en hof, 3 grote en 10
kleine roeden, gelegen te Mopertingen aan de heere Baen leidende naar
Veldwezelt.
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Reingenoten: een zijde Hermanus Gerards, ter andere zijde Mathijs Cielen.
Dit woonhuis werd door de opnemer gekocht in 1750 van Thewijs
Lemmens, gehuwd met Isabella Caenen, en werd nadien gegicht.18
Het woonhuis is enkel nog belast met 2/5 van 1 vat rogge ten behoeve van
de gebiedende heer.
Getuigen: Jacobus Mancel en Andreas Ruijters, beiden burgers van
Maastricht.

10/09/1779 109v-111v

Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. Gudi op 09/09/1779 te
Maastricht, waarbij
Matth. van Sichen, inwoner van Mopertinen, in 1ste huwelijk geweest met
Catharina Moors, nu in 2de huwelijk met Catharina Gerards
300 gulden aan 4% rente leent van
Aegidius Labaije, inwoner, burger en koopman te Maastricht, gehuwd met
Elizabeth Lejeune.
Borgstellingen:
De volgende 2 percelen die de opnemer vandaag zal kopen (zie volgende
gicht) van zijn schoonbroer Hermanus Maens, gehuwd met Cornelia
Gerards, nl.
1) 5 grote roeden land gelegen aan het Lintje onder Mopertingen.
Reingenoten: naar Mopertingen Joris Hensen, op het hoofd naar Rosmeer
de weduwe Max Swinnen, naar de windmolen de weg gaande naar Hees.
2) 0,5 grote roede gelegen op de Netelbosch uit een groter perceel van 2,5
grote roeden.
Reingenoten: naar Mopertingen of de Heere ban Jan van Sichen, naar de
andere kant de opnemer met de wederdeling.
Hij koopt de percelen voor 300 gulden. Deze 2 percelen worden voor deze
lening gehypothekeerd.
3) De opnemer had ook tijdens zijn eerste huwelijk op 11/01/1763 (sic!)19
van baron De Mouffaerts een bunder land in erfpacht gekocht, gelegen te
Mopertingen op de Heere baan en waarop hij zijn huis heeft getimmerd. De

18

Zie folio 4r-5r van dit register.
Zijn 2de huwelijk werd op 31/01/1760 te Gellik ingezegend, dus het jaartal van de erfpacht zal eerder 1753
zijn of zou op zijn 2de huwelijksperiode moeten slaan en dan is 1763 wel correct. Ook de originele notarisakte
vermeldt dezelfde anomalie, zie volgende link.
19
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opnemer had de aankoop niet geregistreerd voor de schepenbank. Hij
hypothekeert dit huis met koolhof en weide ook.
4) 3,5 grote roeden land gelegen te Mopertingen aan de windelberg, ook
een ongeregistreerde aankoop.
Reingenoten: naar Eigenbilzen Frans Swinnen, op het hoofd naar
Waltwilder de windelberg, op het andere hoofd Meuwis Meijers.
Getuigen: Christ. Philippaer en L.P. Lousberchs.

10/09/1779 111v-113r

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Adam Matth. Gudi op
09/09/1779 te Maastricht, waarbij
Hermanus Maens, kapitein, inwoner van Smeermaas, gehuwd met Cornelia
Gerards
verkoopt aan
zijn schoonbroer Matthijs van Sichen, weduwnaar van Catharina Moors, nu
hertrouwd met Catharina Gerards, inwoner van Mopertingen
2 percelen gelegen te Mopertingen, nl.
1) 5 grote roeden land gelegen aan het Lintje onder Mopertingen.
Reingenoten: naar Mopertingen Joris Hensen, op het hoofd naar Rosmeer
de weduwe Max Swinnen, naar de windmolen de weg gaande naar Hees.
2) 0,5 grote roede gelegen op de Netelbosch uit een groter perceel van 2,5
grote roeden.
Reingenoten: naar Mopertingen of de Heere baan Jan van Sichen, naar de
andere kant de koper met de wederdeling.
De 2 percelen komen af van de verkopers echtgenote ouderlijke goederen.
Prijs: 300 gulden, zonder lijkoop, 6 stuiver godshelder.
Getuigen: Aegidius Labaije, en Lamb. P. Lousberchs.
Latere ratificatie van de verkoop door Cornelia Gerards, opgesteld voor
notaris A.M. Gudi op 11/09/1779.

18/11/1779 113r-114r

Registratie vernadering verleden voor notaris A.M. Gudi op 17/11/1779 te
Maastricht, waarbij
Hubert Meijers, gehuwd met Izabella Claessens, namens zijn schoonvader
Nicolaes Claessen, gehuwd met Anna Meesters, wonende te Amelsdorp
54

verklaart maandag vernaderd te zijn door
de bode Herman Lijssens, namens en voor Matthijs Bellen, inwoner van
Mopertingen, gehuwd met Anna Catharina Philippens
m.b.t. 4 grote roeden hof of boomgaard gelegen op de Heere Baan tot
Mopertingen, beplant met fruitbomen.
Reingenoten: naar Rosmeer Matthijs Cielen, hoofd naar Waltwilder
Matthijs Bellen, naar Eigenbilzen de Heere Baen.
Het perceel is belast met 1,5 derde rogge en met kleine cijns ten behoeve
van de gebiedende vrouw.
Prijs: 600 gulden.
Getuigen: P.L. Del Ruelle, co-adjutor van de parochie van Sint-Maarten te
Wijk, en Joannes Nicolaus Gudi.

02/02/1780 114r-115v

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 27/12/1779 te
Eigenbilzen en nadien verleden voor notaris E. Hechtermans op 04/01/1780
te Bilzen, waarbij
Leonard Wolters van Waltwilder, als momber van zijn echtgenote Marie
Loijen
verkoopt aan
Joannes Herissen, inwoner van Mopertingen
4 grote roeden akkerland gelegen op het zogenaamd moolenveld bij de
windmolen onder de jurisdictie Mopertingen.
Reingenoten: naar Mopertingen de weg gaande naar Hees, op de andere
zijde Jan Hoelbeek, op het hoofd naar de windmolen Aerdt Moors, ander
hoofd Willem Loijen met de wederdeling.
Het perceel is belast met een denier cijns (van 2 in totaal) ten behoeve van
de heer Van Eijll en werd verhoffen door Leonard van Sichen.
Prijs: 70 gulden per grote roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder. Het totaal
bedroeg 303 gulden 5 stuiver.
Getuigen: Henricus Aegidius Hechtermans en Thomas Withofs.

17/10/1780 115v-117r

Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 29/09/1779 en nadien
verleden voor commissaris Arn. Barthels op 04/10/1780 te Bilzen, waarbij
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Lenard Wolters, ingezetene van Waltwilder, gehuwd met Maria Loijen
verkoopt aan
Catharina Lemmens, weduwe van max Swinnen, ingezetene van
Mopertingen
10 grote roeden land gelegen in het Meulenveld te Mopertingen.
Reingenoten: naar Mopertingen en Maastricht de heren van de Biessen,
naar Eigenbilzen Matthijs Nijssen, naar Gellik de Bloockweg.
Het perceel is enkel met schat en tiende belast.
Prijs: 78 gulden per grote roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder. Daarnaast
ook aan commissaris Barthels 2 oord per betaalde gulden voor conditiegeld
en 2 gulden voor het opstellen en de kopie van de akte. De volledige te
betalen som bedraagt 840 gulden 15 stuiver.
Getuigen: Anna Maria van Gutschoven en Anna Jehaes.

12/11/1780 117v-118r

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Adam Matth. Gudi op
12/11/1780 te Maastricht, waarbij
Aegidius Meesters, gehuwd met Maria Catharina Lamberts, inwoner van
Hoelbeek
verkoopt aan
Jan Hensen, inwoner van Mopertingen, gehuwd met Joanna Bosch
7 grote roeden akkerland gelegen in het bovender veld te Mopertingen.
Reingenoten: naar Rosmeer de zelle beek, naar Spaubeek Hubert van
Sichen, naar Mopertingen Frank Swinnen van Eigenbilzen, voorhoofd Jan
Baarten als win.
Het perceel is belast met 1 kop koren, betaalbaar aan de gebiedende heer.
Die last wordt verrekend in de verkoopprijs ter waarde van 10 gulden.
Prijs: 60 gulden per grote roede + 4 schellingen lijkoop + 5 stuiver
godshelder. Het geheel na inkorting bedraagt 410 gulden.
Getuigen: J.G.J. Paulissen en Lamb. P. Lousberchs.

13/12/1780 118v-119v

Registratie testamentaire dispositie verleden voor notaris A. Ruijters op
20/11/1762 te Maastricht, waarbij
Gerardus Brilmans, wonende te Mopertingen
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toestaat dat
zijn echtgenote Elizabeth Maesen, nu nog gezond van lichaam en geest
haar uiterste wil of testament vastlegt met betrekking tot haar onroerende
alsook haar onroerende goederen. De echtgenoot doet ook afstand van zijn
eigendomsrecht van de roerende goederen die hij met zijn echtgenote bezit
(en waarop hij in volle eigendom recht zou hebben als hij langstlevende zou
blijken).
Testament
1) Mocht zij eerder dan haar echtgenoot sterven, laat zij de praktische
uitwerking over aan de wil van haar man.
2) Ze legateert aan haar onwettige zoon Hendrik Smeets, als aalmoes, de
naakte eigendom van de onroerende goederen, alsook de naakte eigendom
van de roerende goederen. Zolang de echtgenoot leeft, heeft hij het
vruchtgebruik. In feite had de langstlevende echtgenoot de volledige
eigendom over de roerende goederen, maar de hem dan toebehorende
naakte eigendom had hij afgestaan.
Getuigen: Joannes van Nol, inwoner en burger van Maastricht, en Joannes
Belboom, wonende te ’s-Gravenvoeren.

10/11/1781 120r-121r

Registratie erfrente verleden voor notaris S. Clercx op 12/06/1751 te
Hoeselt, waarbij
Guilliaume Matthieu baron De Moffart, heer van de heerlijkheid Hoeselt en
Alt-Hoeselt
verkoopt in erfrente aan
Matthijs van Sichen van Mopertingen, gehuwd met Catharine Moors
een bunder land gelegen te Mopertingen op de Herbaane.
Reingenoten: naar Veldwezelt de weduwe Gijs Meijers als win, naar
Eigenbilzen Willem Palmarts als win, naar Mopertingen Ciel Moors en ter
4der zijde de weduwe Gijs Meijers met huis en hof.
Het perceel is belast met 7 koppen rogge cijns aan de heer Van Eijll en
enkele deniers boven de schatting en dorpslasten.
De verkoper wil erfelijk in ruil jaarlijks op Sint-Andries 20 gulden.
Borgstelling (van Matthijs van Sichen):
5 roeden land onder Eigenbilzen aan de bloekweg.
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Reingenoten: ter eenre de bloekweg, naar Eigenbilzen Renier Stevens van
Rosmeer, ter 3der zijde Jan Meesters van Eigenbilzen.
Het perceel is belast met een denier cijns te betalen aan het laathof van de
heer Van Eijll.
Matthijs van Sichen belooft een huis te timmeren op het ontvangen
perceel, dat eveneens gehypothekeerd wordt voor de jaarlijkse betaling.
De akte werd opgesteld ten huize van baron De Moffart te Hoeselt.
Getuigen: Marie Catharine Beek en Tilman Meessen de oude.

10/11/1781 121v-122r

Registratie, op verzoek van Matthijs van Sichen, in 2de huwelijk met
Catharina Gerards, van een chirographaire verkoopakte van 17/03/1750
opgesteld door M. Moris, substituut van dhr. Kerens, na publieke verkoop
van 08/03/1750 te Bilzen ten huize van M. Fock, waarbij
M. Moris als gevolmachtigde van Tilman Kerens
verklaart ontvangen te hebben van
Matthijs van Sichen
108 gulden 10 stuiver aan kooppenningen m.b.t. de verkoop van 3,5 roeden
land gelegen te Mopertingen ad 31 gulden per roede, alsook 5 gulden 8
stuiver 2 oord voor conditiegeld.

14/07/1784 122r-123v

Registratie verkoop obligatie verleden voor notaris J.N.H. De Bruijn op
14/07/1784 te Maastricht, waarbij
Maria Catharina Passouw, burger van Maastricht, nu wonende te
Eigenbilzen
verkoopt aan
Joannes Franciscus Franssen, beneficiant van Sint-Servaas te Maastricht
250 gulden kapitaal aan 3% rente, waarvan de rente verlopen (onbetaald) is
sinds 12/01/1782 tot vandaag (14/07/1784), waarvan de verkoopster de
eerste 2 jaren onbetaalde rente van 1781 tot 12/01/1782 voor zich
reserveert.
Het kapitaal staat ten laste en panden van Leonardus van Sichen, schepen
van Mopertingen en er wonende, gehuwd met Marie Withofs, ingevolge
akte van 12/01/1780 voor wijlen notaris H. Hupkens.
Prijs: 200 gulden.
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Getuigen: Simon Joannes Caff, beneficiant van Sint-Huibrechts-Hern bij
Tongeren, en Caspar Neijdt, burger en inwoner van Maastricht.

20/08/1784 123v-125r

Registratie, op verzoek van dhr. Franssen, priester, van een obligatie
verleden voor notaris [H. Hupkens]20 op 12/01/1780 te Maastricht, waarbij
Leonard van Sichen, schepen van Mopertingen en er wonende, gehuwd
met Maria Withofs
enkele dagen eerder 250 gulden aan 3% rente leende van
Maria Catharina Passouw, meerderjarige dochter en burger van Maastricht.
Borgstelling:
Zijn woonhuis met aanhorige hof, 7 grote roeden, gelegen te Mopertingen
en roerend onder het laathof van Croenendaal te Bilzen.
Reingenoten: ter eenre Petrus Libes, ter 2de de gemeene stege, ter 3de naar
Hoelbeek Martens Peters, ter 4de Aart Moers.
De opnemer had het perceel verkregen in het jaar 1775 voor de
schepenbank van Mopertingen.21
Getuigen: Andreas Ruijters en J.B. Bleron, beiden burgers van Maastricht.

28/03/1785 125r-126r

Registratie verkoopakte verleden voor notaris Adam Matth. Gudi op
09/02/1779 te Maastricht, waarbij
Hermanus Gerards, inwoner van Mopertingen, gehuwd met Johanna van
Sichen
verkoopt aan
Lambert Moors, inwoner van Mopertingen, weduwnaar van Helena
Vranken
een grote roede weide en land uit de verkoper zijn huisplaats, afgemeten
en gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: naar Hees Lemmen Moors, naar Spouwen dezelfde, op het
hoofd naar Mopertingen de straat naar Gellik.
Prijs: 80 gulden + lijkoop + 2 stuiver godshelder.

20

Vreemd dat de schepenen het einde van de akte met de naam van de notaris niet geregistreerd hebben. In
de gicht ervoor had kapelaan Franssen deze obligatie overgekocht.
21
Zie de registratie beginnend op folio 102 v(erso).
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Voorwaarde is dat de verkoper de graaf naar de kant van Gellik op zijn
eigen goed moet leggen, wanneer hij daarop zijn heggen daarop zal
planten.
Getuigen: G.(?).H. Bartoleijns en J.G.J. Paulissen.

22/06/1785 126v-128r

Registratie vernadering verleden voor notaris J.L. Vermin op 20/07/1785 te
Maastricht, waarbij
Sibilla Jans, meerderjarige jonge dochter, wonende te Mopertingen, en
Thewis Meesters, als gehuwd zijnde met Elizabeth Jans, inwoonster
Eigenbilzen, alsook Lambert en Willem Jans, beiden ongehuwd en
meerderjarig, alle vorigen zich ook sterk makende voor hun minderjarige
zussen en schoonzussen Ida, Catharina en Maria Jans
verklaarden vandaag vernaderd te zijn door
Willem Loijens namens zijn echtgenote Cornelia Jans, wonende te
Mopertingen
m.b.t. 4 grote roeden land in het dorp van Mopertingen.
Reingenoten: op het hoofd naar de windmolen de gemeijne dorpstraat, op
het hoofd naar de plankaert mevr. de douairière Van Eijl, ter andere zijde
naar de Heerbaan de weduwe Max Swinnen, ter zijde naar het dorp een
weg komende van de Plankaert naar de Dorpstraat.
De partijen waren bloedverwanten van Isabella Clasens, weduwe van
Hubert Meijers.
Het perceel is belast met een half derdel erfrogge, zijnde 1/6 part van een
vat, en met een vierdel van een kapoen en met enige cijns, blijkens akte van
10/01/1785 gepasseerd voor meier en laten van het gezworen laathof van
mevr. de douairière Van Eijl.
Prijs: 460 gulden na aftrek van 57 gulden 10 stuiver voor zijn deel van de
eerdere verkoop namens zijn echtgenote competeerde + 5 stuiver
godshelder + 3 gulden 4 stuiver 2 oord registratierechten + 2 gulden
ontvangstrechten + 18 gulden voor tijdsverzuim (?) + 4 gulden 4 stuiver
voor belkloon + 11 gulden 10 stuiver intresten. Het te betalen eindtotaal
bedraagt 499 gulden 3 stuiver 2 oord.
Getuigen: beneficiant Simon Joannes Caff en Josephus van Gansen,
tamboer-majoor in het korps van kolonel Van Sterrenbach.

11/08/1785 128r-129r

Registratie, op verzoek van procureur Hagemans namens Lambert
Leenders, van een akte van waarborg verleden voor notaris J.N.H. De Bruijn
op 11/08/1785 te Maastricht, waarbij
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Catharina Gerards, weduwe van Matthijs van Sichen van Mopertingen
verklaarde dat ze voor het gerecht gedaagd was door Lambert Leenders
namens zijn echtgenote.
Catharina had het proces voor de schepenbank van Mopertingen verloren,
maar had onmiddellijk aangegeven in beroep te gaan. De tegenpartij had
geëist dat ze in dat geval een borg diende te plaatsen.
Borgstelling:
6,5 grote roeden akkerland gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: naar Mopertingen Gilis Meesters met de wederdeling, naar
Spouwen de weduwe Aart Moors.
Ze had het perceel verkregen bij donatie van haar intussen overleden
schoonbroer Francis van Sichen, destijds wonende te Mopertingen, op
19/04/1784 en nadien nogmaals bevestigd op 11/09/1784, beide keren per
akte voor notaris De Bruijn.
Getuigen: Simon Joannes Caff, beneficiant van Sint-Huibrechts-Hern bij
Tongeren, en Joannes Caff, burger van Maastricht.

19/12/1785 129r-129v

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Gudi op 18/12/1785 te
Maastricht, waarbij
Joannes Muijsenbeek, burger en brander te Maastricht, gehuwd met Anna
Maria Dirix
verkoopt aan
Jan Henssen, gehuwd met Johanna Bosch
6 grote roeden akkerland gelegen te Mopertingen in het boventer veltje
achter het carpen hofken.
Reingenoten: naar Spouwen de heer van Mopertingen, ter andere zijde Jan
Biesmans, voorhoofd naar de Smisse de heren van de Biessen.
Prijs: 620 gulden, 1 stuiver godshelder, zonder lijkoop.
Het perceel is slechts met enkele cijns belast.
Laurens Muijsenbeek, vader van de verkoper, gehuwd met Ida Van den
Berg, verschijnt ook en geeft zijn toestemming tot de aankoop.
Getuigen: J.C. Gudi en A. Chaineux.
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03/01/1786 130r-130v

Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Gudi op 03/01/1786 te
Maastricht, waarbij
Gilis Meesters, gehuwd met Catharina Lamberts, inwoner van Mopertingen
verkoopt aan
Joannes Leeben, gehuwd met Anna Bosch, inwoner van Mopertingen
7 grote roeden land gelegen te Mopertingen.
Reingenoten: naar Mopertingen de wederdeling, ter andere zijde Matthijs
van Sichen.
Prijs: 105 gulden per grote roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder.
Het perceel is enkel belast met de schat en de tiende.
Getuigen: J.N. Gudi en A. Chaineux.

10/01/1786 130v-131v

Registratie chirographaire verkoopakte opgesteld op 13/03/1772 te
Eigenbilzen, waarbij
Simon Withofs, notaris te Eigenbilzen, gehuwd met Maria Withofs
verkopen aan
Joannes van Weerth, gehuwd met Elisabeth Bosch, inwoner van
Mopertingen
2 grote roeden akkerland gelegen in ’t boventervelt onder de jurisdictie
Mopertingen.
Reingenoten: op het hoofd naar Mopertingen de koper met de
wederdeling, ter zijde naar Rosmeer de Selderbeek, naar Berg de weduwe
Max Swennen, naar Hoelbeek Nuel Daanen.
Prijs: 48 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder.
Het perceel is enkel met een kleine grondcijns belast.
Het perceel was de notaris toegevallen na de dood van de ouders Jan
Withofs en Marie Swennen.
De akte werd opgemaakt ten huize van Simon Withofs in de
huijseputstraate te Eigenbilzen.

10/01/1786 131v-132v

Registratie gichtextract schepenbank Mopertingen met onderliggende
obligatie van 01/12/1751 en latere redemptie van 01/12/1782, waarbij
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obligatie
Jaspar Bosch, gehuwd met Catharina Cielen
450 gulden aan 5% rente reeds op 03/12/1748 geleend had van
Tieuwes Lemmens, gehuwd met Isabella Caanen
Het geld diende ter financiering van de aankoop van een huis, afkomende
van de erfgenamen van Lenderd Jeurissen, gestaan en gelegen aan de
broeksteeg.
Reingenoten: ter zijde naar het dorp Ciel Moors, ter andere zijde naar de
kapel Thijs Nijssen.
Borgstellingen:
1) het ingekocht huis.
2) 5 grote roeden land gelegen aan het betjen.
Reingenoten: naar Eigenbilzen de heere baan, op het hoofd naar de
windmolen de heren van den Biesen, op het hoofd naar de Heere Straat de
weduwe Gijs Meijers.
De percelen zijn enkel met grondcijns belast.
Redemptie
Jan Leben betaalt namens zijn schoonvader Jaspar Bos de 450 gulden
kapitaal terug en de verschuldigde rente aan
1) de weduwe Max Swennen
2) Giel Meesters
3) Kinderen van Hubert van Sichen, verwekt met Maria Lemmens zaliger

08/03/1786 132v-133v

Registratie donatie inter vivos verleden voor notaris S. Withofs op
18/03/1778 te Eigenbilzen, waarbij
Anne Moors, 55 jaar oud, jonge dochter, inwonende ten huize van de
begunstigden te Mopertingen
schenkt aan
haar neef Arnold Vranken, gehuwd met Margareta Cielen, inwoner van
Mopertingen
1) 11 grote roeden (helft van perceel van 22 grote roeden) erfpachtland
gelegen in de Confelder delle te Gellik.
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Reingenoten (van het geheel): naar Gellik Jan Vranken, naar Mopertingen
Peter Paulisen, op het hoofd naar Eigenbilzen Jan Damen en naar
Veldwezelt Lemmen Moors en Giel Meesters.
Het perceel is erfelijk bezwaard met 12 vaten rogge ten behoeve van de
kapellanen van O.-L.-V. te Maastricht, (te betalen aan?) dhr. Van Geleen,
rentmeester.
2) 3 grote roeden land gelegen aan den Bloekweg onder Mopertingen.
Reingenoten: naar Rosmeer Peter Meijers, naar Gellik de vermelde weg, op
het hoofd naar Veldwezelt Lemmen Moors en op het hoofd naar
Mopertingen Aart Moors.
3) een koe
Voorwaarde is dat Arnold Vranken zijn tante levenslang voorziet van
eerlijke kost, drank, kleinoden en haar bijstaat in hare hoge ouderdom en
zorgt voor een eerlijke begrafenis na haar dood. Mochten de begunstigden
van de schenking sterven voor de schenkster, zijn hun kinderen gehouden
deze voorwaarden te blijven vervullen.
De akte werd opgesteld ten huize van de notaris in Eigenbilzen in de
huijseputstrate.
Getuigen: Johannes en Petrus Withofs.

04/06/1786 134r-135r

Registratie lijfrente verleden voor notaris P.J. Palmers op 03/06/1786 te
Diepenbeek, waarbij
Leonardus van Sichen, primissaris in Diepenbeek, na gedane scheiding en
deling van met zijn broer Hubert van Sichen van Mopertingen van de
nagelaten goederen van hun overleden ouders, Lenaert van Sichen en
Margareta Lanskens (?), per akte voor notaris J. Clercx op 02/06/1786
draagt over aan
zijn broer Hubert van Sichen
zijn kindsgedeelte dat hem per lotkaveling toegevallen is, bestaande uit
46,5 roeden land in 6 percelen en nog 11 roeden land.
In ruil betaalt Hubert zijn broer jaarlijks een vitale rente of lijfrente van 200
gulden, te beginnen met dit jaar. Na de dood van Leonardus stopt de
lijfrente.
Voorwaarde is dat na de dood van zijn broer Hubert diens kinderen uit zijn
1ste en zijn 2de huwelijk samen genieten van de goederen.
De akte werd opgesteld ten huize van Leonardus van Sichen te Diepenbeek.
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Getuigen: Marten Stockmans en Aldegonde Stockmans.

25/11/1786 135r-136r

Registratie obligatie verleden voor notaris op 25/11/1786 te Maastricht,
waarbij
Catharina Gerards, inwoonster van Mopertingen, weduwe van Matthijs van
Sichen
400 gulden aan 5% rente leent van
Gilis Labeij, burger en koopman te Maastricht, gehuwd met Elizabeth
Lejeun.
Borgstellingen:
1) 6 grote en 10 kleine roeden gelegen in den daal onder Mopertingen.
Reingenoten: naar Spouwen de weduwe Aert Moers, naar Mopertingen
Gilis Smeijsters van Hoelbeek, aan beide hoofden de landcommandeur.
Het perceel komt af van haar overleden schoonbroer Frederic van Sichen en
door hen aan haar overgedragen bij donatie onder de levenden op
19/04/1784 voor notaris J.N.H. De Bruijn.22 23
2) 5 grote roeden land aan het lindeboomke onder Mopertingen gelegen.
Reingenoten: naar Mopertingen Jeuris Hensen, naar Hees Tewis Biesmans.
Getuigen: Christiaan Hartman en Joseph Smits.

22

Zie voor de originele schenkingsakte de volgende link.
Frans (Frederic) van Sichen wijzigt zijn schenking voor dezelfde notaris nog op 11/09/1784 omdat zijn 2
zussen Anna en Cornelia en zijn broer Jan afkeurig waren ten aanzien van de eerdere schenking, waarbij
Matthijs van Sichen en zijn echtgenote het meeste geschonken kregen. De verongelijkte broer en zussen waren
Frans van Sichen in ziekte zelfs niet komen bezoeken en krijgen in plaats van 25 gulden elk na de dood van de
schenker slechts 1 gulden. Zie volgende link.
23
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