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Eigenbilzen, digitaal repertorium notariaat Simon Withofs, 1745-1795 

 

Inleiding 

Hieronder krijgt u een overzicht van het notariaat van Simon Withofs. Simon Withofs werd te 

Eigenbilzen gedoopt op 12/11/1713 als zoon van Petrus Withofts en Maria Meesters.1 Hij huwde met 

Maria Withofs op 19/11/1743 te Eigenbilzen.2 Het koppel verkreeg dispensatie vanwege een 

bloedverwantschap in gelijke derde graad. Ze stamden dus van dezelfde overgrootouders af. Het 

koppel blijft met hun kinderen in Eigenbilzen wonen. Withofs zal veel volk naar Eigenbilzen doen 

komen vanaf het moment dat hij zijn beroep als notaris begon uit te oefenen. 

Hij legde op 12/01/1745 legt Withofs de eed als notaris in Luik af (zie afbeelding hieronder) en vanaf 

dan stond hij officieel als openbaar notaris geboekstaafd.3  

 

 

©Archives de l'État à Liège 

 

Zijn eerste akte volgt 12 dagen later op 24/01/1745. Als notaris zal hij ook akten voor zijn eigen familie 

opstellen, waaronder het testament van zijn ouders en latere wilsbeschikkingen van zijn vader, 

wanneer die weduwnaar is.4  Simon Withofs stierf op 28/04/1801 te Eigenbilzen of exact 14 dagen 

nadat zijn vrouw overleden was.5 Notaris Withofs heeft ons maar liefst afgerond een kleine 1.800 akten 

vanaf 1745 tot 1795 nagelaten. Verhoudingsgewijs zijn bij Withofs de periode tussen 1745 en 1750 en 

de periode tussen 1761 en 1770 het meest vruchtbaar wat het aantal akten betreft.  

 

 

 

 
1 Zie PR Eigenbilzen. Zijn doopakte staat rechtsonder (4de laatste akte). 12 9bris 1713 baptizatus est Simon filius 
Petri Withofts et Mariae Meesters, coniugum. Susceperunt eum Mattheus Meesters et Maria Withofts. Zie 
volgende link.   
2 Zie PR Eigenbilzen (rechterzijde 3de akte): 19 9bris 1743 duobus proclamationibus rite peractis et uno cum 
dispensatione, tertiae aequalis consanguinitatis gradus de speciali gratia remissa, iunxto matrimonio Simonem 
Withoffs et Mariam Withoffs. Praesentibus Michaeli Damen et Joanne Kertiens, multisq(ue) alijs. Zie de 
volgende link.   
3 Zie Rijksarchief Luik, Officialité de Liège. Généralités (toegang T10/7), inventarisnummer 132, admissies 
notarissen, advocaten en procureurs, folio 188 verso.  
4 Zie de akten in het repertorium hieronder met data van 02/11/1749 en 07/12/1749. 
5 Zie BS Eigenbilzen. Zie volgende link (overlijden van de echtgenote 1 scan ervoor).   

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1Q-3LPH?i=112&cat=36720
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS1Q-3GJD?i=175&cat=36720
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939F-5696-GN?i=945&cc=2138507&cat=94856
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Sociale en geografische spreiding cliënteel en type akten  

Het geografisch zwaartepunt van zijn klanten ligt in het dorp Eigenbilzen waar hij zijn residentie had. 

Ook de nabij gelegen plaatsen Gellik, Hoelbeek, Mopertingen, Waltwilder, Rosmeer, Veldwezelt, 

Kesselt en Munsterbilzen zijn ruimschoots vertegenwoordigd, alsook de iets verder gelegen kernen 

van Bilzen, Zutendaal, Genk, Lanaken, Hees, Grote- en Kleine-Spouwen, Amelsdorp en Martenslinde.  

De overgrote meerderheid van zijn cliënteel waren landbouwers of Jan modaal. De notaris stelde ook 

akten op voor de rijkere kasteelheren, met name een zeer groot aantal voor de families De Gradij de 

Croenendael en De Heusch en aanverwanten.  Die families oefenden in de regio ook heerlijke rechten 

uit en lagen vaak in proces met hun onderdanen, waarbij de gemeentenaren front vormden tegen 

beslissingen van de genoemde leidende families. De gemeenten lagen ook continue met elkaar 

overhoop, voornamelijk inzake de te betalen belastingen door eigenaren uit buurgemeenten en inzake 

de gemeenschappelijke grenzen en de heide.  

Zowel de (lokale) historicus als de genealoog komt ruim aan zijn trekken in het aanbod van akten. Voor 

de genealoog betreffen het in de eerste plaats de ontelbare testamenten, erfdelingen, schenkingen, 

huwelijkscontracten en verkopen van percelen die in onverdeeldheid verkocht werden. In een 

voetnoot heb ik aangegeven indien een persoon weduwe of weduwnaar was. Dit is enkel op basis van 

de notariële akten gebeurd. De notariële akten vermelden standaard wie met wie gehuwd was en waar 

ze woonden. De parochieregisters heb ik slechts eenmaal geraadpleegd voor de doop en het huwelijk 

van Simon Withofs zelf terug te vinden om de notaris in tijd en ruimte te plaatsen.  

Onbekend en schromelijk onbemind zijn de akten die omschreven staan als declaraties of 

getuigenissen. De declaranten of getuigen hun leeftijd werd daarbij vaak vermeld, alsook details over 

gebeurtenissen die je elders moeilijk terug zal vinden. De vermelde leeftijd kan behulpzaam zijn voor 

wat betreft de 18de eeuw, gezien de vele hiaten in de parochieregisters uit de omgeving.  De 

getuigenissen zijn meestal op vraag van een persoon of gemeente die voor het gerecht gedaagd werd 

of iemand voor het gerecht sleepte. Ook in de criminele sfeer zijn er ondervragingen terug te vinden 

over bloederige vechtpartijen, doodslagen, diefstallen en zelf een getuigenis over een vermeende 

bokkenrijder te Munsterbilzen. 

Akten die een historicus kunnen boeien zijn onder andere details over plunderingen in de aanloop van 

en tijdens de slag van Lafelt in 1747 en het beleg van Maastricht het jaar nadien. Ook de 

schadevergoedingen die de Franse koning jaren nadien in verschillende schijven uitkeerde, het 

zogenaamde koningsgeld, geeft enige inkijk op de geleden schade van de dorpen rond Maastricht. De 

notaris stelde van meerdere dorpen de geleden schade, alsook de latere uitbetaling op schrift.  

We krijgen ook een inkijk op de lasten die geïmponeerd werden vanuit de Staten van Luik en Loon, 

gekristalliseerd in heffingen op consumentenverbruik (bv. op vlees en bier) en de ex- en import van 

bepaalde goederen, te betalen via ontvangers, belastingpachters en via lokale douanekantoren 

(comptoirs) te Veldwezelt, Hoelbeek en op de Bessemer. Het betreffen voornamelijk getuigenissen 

over de incidenten aan het comptoir (inbeslagnames van niet-aangegeven goederen) of protesten 

tegen een ophaling door een belastingpachter of ontvanger.  

Notaris Withofs heeft ook zijn werk gehad met de vele akten naar aanleiding van gevoerde processen 

tussen de gemeenten Eigenbilzen en Gellik. Er liepen al processen van voor 1720 tussen beide 

gemeenten en die werden financieel pas afgerond in de jaren ‘70 van de 18de eeuw. Beide partijen 
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voerden proces te Luik en gingen nadien nog in appel voor het Rijkskamergerecht te Wetzlar.6 Gellik 

won het dispuut, maar achteraf bekeken heeft het beide gemeenten zoveel energie en voornamelijk 

geld gekost dat Gellik zich niet meer kan beroemen dan een Pyrrusoverwinning te hebben behaald. De 

hoofdinzet van het proces was dat niet-Gellikenaren met grond te Gellik ook jaarlijkse schattingen op 

basis van het aantal bunders dienden te betalen. De grenzen tussen beide gemeenten waren 

daarenboven ook een geschilpunt. Ook de gemeenten van Zutendaal, Kesselt, Veldwezelt lieten zich 

niet onbetuigd als het op procederen aankomt.  

Er is ook een mooi aanbod van pachtcontracten van molens en pachthoven van onder meer de 

banmolen van Genk, van het pachthof en van de molen van Zangerij. Ook de pachthoven van 

Croenendaal, Hommelen komen in andere hoedanigheden voor, net als de Broekemmolen te Bilzen 

waar een doodslag plaats vond.  

In kerkelijke aangelegenheden kan je verschillende akten opzoeken over de bouwvallige staat en de 

verdeling van kosten van de kerktorens van Waltwilder en Martenslinde, ruzies omtrent de opvolging 

van de leiding van het begijnhof te Bilzen, alsook onenigheid over inkomsten van beneficies te Kesselt, 

Munsterbilzen en Veldwezelt.  

 

Werkwijze repertorium 

Van Simon Withofs zijn enkel zijn minuten (originele akten) bewaard gebleven, maar geen repertorium 

of index. Per jaar zijn de meeste akten chronologisch genummerd, op enkele na. Sommige zijn niet 

genummerd, andere verkeerd. De notaris schreef op de achterzijde van elke akte de datum en een 

korte omschrijving van het onderwerp en de partijen. Die heb ik op enkele uitzonderingen na zo goed 

als onveranderd in oude spelling overgetypt. Ik heb voornamelijk komma’s toegevoegd om de 

omschrijvingen leesbaarder te maken.  

 

 

Houwelijx contract tusschen Henricus Mosen ende Isabella Moors op den 10 augustus 1754 

 
6 In het overzicht van P.L. Nève, Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden (van Gorcum, 1972) komt het proces 
tussen beide gemeenten niet voor. Het is me onbekend indien er documenten betreffende deze zaak in het 
archief van het Rijkskamergerecht bewaard zijn gebleven. 
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De omschrijving heb ik dus telkens overgetypt. Enkel de datum heb ik op uniforme wijze in een vakje 

erlangs geplaatst. Staan er afkortingen in de omschrijving, heb ik die meestal voluit geschreven. 

Typisch is dat de namen op de achterzijde vaak afwijken van de gebruikte namen in de akte zelf. De 

notaris schreef in de akte zelf bijvoorbeeld Masen, hoewel op de achterzijde duidelijk Mosen staat. De 

schrijfwijzen van familienamen die ik in onderaan de voetnoten aangeef, komen steeds uit de notariële 

akte zelf, niet van de achterzijde van de akte. Dat geeft ook meer bruikbare treffers als je een 

familienaam als zoekterm ingeeft. Wie op plaatsnaam zoekt via CTRL+F of andere, doet best 2 

zoekopdrachten, een op de oude spelling en een op de moderne spelling. De plaatsnaam “Gellik” ga je 

enkel in de voetnoten vinden, maar via de oude spelling “Gellick” ga je veel meer akten terugvinden. 

Alle akten zijn digitaal te raadplegen via de website van FamilySearch. Ik heb langs elke akte een 

rechtstreekse link geplaatst zodat je na het lezen van een interessante omschrijving de bewuste akte 

van thuis uit op je gemak kan lezen en/of downloaden.  

De grootste chronologische storing in opvolging van akten is in de jaren 1768  tot 1775. Die jaren zitten 

niet op volgorde zoals je zou verwachten. Ik heb ze niet opnieuw gerangschikt. De omschrijving, datum 

en link zouden moeten volstaan om je weg in het repertorium en de akten te vinden.  

 

 

Hulpmiddelen 

Sommige akten zijn heel mooi geschreven en ga je zonder veel voorkennis kunnen doornemen. Andere 

zijn slordiger geschreven en daarbij kan het aangewezen zijn om de akte zo goed mogelijk uit te 

schrijven om het schrift en de vaste structuren van een akte beter onder de knie te krijgen. Concentreer 

je ook niet om elk woord onmiddellijk te kennen of te ontcijferen. Het loont meer om veel akten te 

lezen dan je te focussen op enkele akten die je voorlopig niet kan lezen of begrijpen.  

Het gros van de akten is in het Nederlands opgesteld en in mindere mate in het Frans en het Latijn. De 

gebruikte taal in de korte omschrijving geeft aan welke taal je mag verwachten.  Een handig hulpmiddel 

om de betekenis van oude woorden in het Nederlands te kennen is het Woordenboek der Nederlandse 

Taal (WNT). Je kan online het woordenboek raadplegen via de volgende link.  

Om meer tekst en uitleg te krijgen bij de meest courante notariële akten uit de 18de eeuw, kan je het 

volgende boek raadplegen van oud-notaris A. Fl. Gehlen, nl. Notariële akten uit de 17de en 18de eeuw. 

Handleiding voor gebruikers, Walburg Pers, 1986.    

 

 

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

 

 

Kenneth Booten  

Leuven, 6 november 2022 

 

https://gtb.ivdnt.org/search/?owner=wnt
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Repertorium 

 

Beschrijving inhoud akte  Datum Aktenr. 
 

Link notarisakte 

Opdraght van lijftocht gedaen door weduwe 
Lambrecht Brulmans7 ende weduwe Mijs Mijsen8 
van Waltwilder in faveur hunner bijde soonen  

24/01/1745 1 link  

Opdraght van 7 roeden landts door Wijn Wolters 
geschiedt in faveur van die weduwe Matthijs 
Gijsen tot Gellick9  

26/01/1745 2 link  

Toustinge van een huijs geschiedt door Joannes 
Horion van Eijgebilsen in faveur van Adam Maesen 

28/01/1745 3 link  

Cedule van het verkoght houdt in de Bruel10  28/01/1745 4 link  

Eerfmangelinge tusschen Joannes Frisson van 
Gellick ende Anthonis Hoelbeckx geswagers11  

08/02/1745 5 link  

Opdraght van Machiel Hoelbeckx van Gellick in 
faveur van Antonis Hoelbeckx sijnen broeder 

08/02/1745 6 link  

Declaratiens gedaen in faveur van Egidius 
Lathouwers van Eijgebilsen12 

10/02/1745 7 link  

Lijste der verkogte meubels van Leonard Vrancken 
van Eijgebilsen  

11/02/1745 8 link  

Transactie en accord tusschen Adam Bottij, notaris 
binnen Betzingen resideerende, ende tusschen 
Thomas Damen van het dorp Eijgebilsen 

26/02/1745 9 link  

Opdraght geschiedt tusschen Matthijs Mijsen met 
sijne consorten13 van twee en een half groodt 
roede bampts, corporael int regiment Slippenbach 
in faveur van Jan Joest van Eijgebilsen 

01/03/1745 10 link  

Notule der verkochde boomen van Leonardt 
Gilisen van Eijgebilsen 

02/03/1745 11 link  

Partagie tusschen de kinders van Nicolaes van 
Ueckhoven ende Catharina Lathouwers  

12/03/1745 12 link  

Contract ende accordt tusschen Gijsbertus Meijers 
van Mopertingen, molenaer, ende Peter 
Coopmans, timmerman van parochie Eijgenbilsen 

23/03/1745 13 link  

Declaratie ende herkentenisse gedaen door 
Hendrick Schoenmaeckers met sijne huijsvrouwe14 
in faveur van die weduwe Maria Hustinghs15 van 
Laenaecken 

05/04/1745 14 link  

 
7 Lijsbet Geridts was weduwe van Lambertus Brulmans van Waltwilder. 
8 Catharina Geridts was weduwe van Mijs Mijsen. 
9 De naam van de weduwe wordt niet verder gespecifieerd in de akte. 
10 De verkoop is ten behoeve van Jan Gilisen met consoorten. 
11 Antonis Hoelbeekx woonde te Lanaken. Zijn schoonbroer Joannes Frisson woonde te Gellik en was gehuwd 
met zijn zus Maria Hoelbeekx. 
12 De getuigenisverklaringen betreffen opgeworpen huwelijkbeletsels ten aanzien van Egidius Lathouwers, zoon 
van Steven Lathouwers, die op het punt stond te trouwen. 
13 Akte verwijst ook naar andere akte voor Simon Withofs op 24/01/1745 (eerste akte hier). 
14 Hij was gehuwd met Maria Wagemans. 
15 Haar zoon Lambertus Opsteijn wordt ook vermeld. De weduwe was dus eerder met een Opsteijn gehuwd. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5PLJ?i=931&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5PDJ?i=933&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5PPH?i=935&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5PL7?i=937&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5GQJ?i=939&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5LVS?i=940&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5G34?i=941&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5GDD?i=943&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5P5R?i=947&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5PNR?i=949&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5G7R?i=951&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5P4C?i=953&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-55MZ?i=957&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5GHY?i=959&cat=571704
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Transport van vernaerderinge geschiedt door 
Renier van Dooren in faveur van Anna Jans 

21/04/1745 15 link  

Afquijtinge van een rente geschiedt door Thomas 
Damen van Eijgebilsen in faveur van die weduwe 
van wijlen Joha Alexandre van Rokelingen16 

22/04/1745 16 link  

Transport geschiedt door Peter Coopmans van 
Eijgebilsen in faveur van Leonard Gilisen sijnen 
swaeger17  

23/04/1745 17 link  

Testament van Catharina Vrancken van 
Eijgebilsen18 

27/04/1745 18 link  

Revocatie der constitutie geschiedt door Elisabet 
Stevens van Rosmer19 

04/05/1745 19 link  

Eerfmangelinge tusschen Nicolaes van Ueckhoven 
ende Nicolaes Jans geswaegers20  

10/05/1745 20 link  

Opdraght van vernaerderinge geschiedt door 
Christiaen Kersten van Eijgebilsen in faveur van 
Leonard Reners van Eijgebilsen 

19/05/1745 21 link  

Houwelijckx contract tusschen Nicolaes van 
Ueckhoven ende Isabella Withofs, inwoonders des 
dorps Eijgebilsen21 

03/06/1745 22 link  

Donatie bij forme van houwelijckse voorwaerde 
tusschen Hendrick Brepoels ende Hubert Brepoels 
sijnen soone van Eijgebilsen22 

26/06/1745 23 link  

Scheijdinge en deijlinge tusschen de kinders 
eerfgenaemen en representanten van Jan Jans en 
Mechtil Withofs van Eijgebilsen 

28/06/1745 24 link  

Toust van een huijs en hof van Renier van Dooren 
in faveur van Petrus Broeckx van Eijgebilsen23 

22/08/1745 25 link  

Renuntiatie van lijftocht geschiedt door Udalricus 
d’Nichij24 in faveur sijnder dochter Johanna d’Nichij 

10/09/1745 26 link  

Testament van de weduwe Anna Schellinghs tot 
Gellick25 

10/10/1745 27 link  

Retrocessie van tocht tusschen Joanna d’Nichij 
ende haeren vader Udalricus de Nichij26 

30/10/1745 28 link  

 
16 Het betreft Catharina Bottij, inwoonster van Rukkelingen. 
17 Peter Coopmans was gehuwd met Maria Gilisen; Haar broer Leonard Gilisen met Elisabet Peters. 
18 Begunstigden zijn broers en zus, nichten en neven. 
19 Ze was weduwe van Antonius Cielen. 
20 Nicolaes van Ueckhoven was ongehuwd. Zijn zus Anna van Ueckhoven was gehuwd met Nicolaes Jans. 
21 Voor het aankomende huwelijkspaar treden in de akte de respectievelijke ouders op. 
22 Hendrick Brepoels is weduwnaar van Barbara Cielen. Zijn zoon Hubert staat op het punt te huwen met Anna 
Vrancken, dochter van Thomas Vrancken en Catharina Hanen. 
23 Petrus Broeckx woonde volgens de akte nog in Hoelbeek en was gehuwd met Anna Wijnen. In deze akte 
pacht hij een huis en hof gelegen op de Crombeeke onder Eigenbilzen. 
24 Udalricus de Nichij was weduwnaar van Ida Meesters en inwoner van Hoelbeek. 
25 Anna Schellinghs was weduwe van Matthijs Gijsen. De begunstigden in haar testament zijn haar kinderen.  
26 De dochter geeft het vruchtgebruik van haar vaders huis en hof, genaamd den Vroenhof, te Eigenbilzen terug 
aan haar vader. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5LFZ?i=961&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5LXR?i=963&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5LXQ?i=965&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5L64?i=967&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5PSL?i=969&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5LWX?i=971&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5LZG?i=973&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5PGQ?i=975&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5LXZ?i=977&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5P8L?i=979&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5PV8?i=981&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5L8C?i=983&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5GS2?i=985&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5PZ4?i=988&cat=571704
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Houwelijksche voorwaerde in faveur Michael 
Withofs ende Joanna d’Nichij27 

30/10/1745 29 link  

Opdraght van beleeninge geschiedt door Joest 
Vrancken van Mopertingen, dragonder28, in faveur 
van Joannes van Sichen van Eijgebilsen 

07/12/1745 30 link  

Lijste der verkoghde boomen van de 
representanten van Jan Jans ende Anna Panis van 
Eijgebilsen 

29/12/1745 31 link  

Attestatien ende declaratien geschiedt door de 
gemeijntens van Willer 

31/12/1745 32 link  

Declaratiens gedaen door Wijn van Ueckhoven 
ende de weduwe29 Claes Jans zaliger ter requisitie 
van Jan Haenen 

02/01/1746 1 link  

Cedul van vercoght houdt van den edelen heer De 
Gradij heer van Croenendael in sijnen bosche van 
Ordingen 

10/01/1746 2 link  

Bekentenisse door Anna van Coosen30 gedaen in 
faveur van Franciscus Cosen en sijne ouders bijde 
van Waltwilre 

05/02/1746 3 link  

Opdraght van beleeninge in faveur van Godefridus 
Thijsen van Gellick geschiet door Cornelius 
Scheijns31 oock van Gellick 

05/02/1746 4 link  

Testament van Steven Lathouwers ende Anna 
Baerten sijne huijsvrouwe  

05/02/1746 5 link  

Erfmangelinge tusschen Matthijs Mijsen en 
Elisabet Mijsen, suster en broeder van Waltwilre32 

22/02/1746 6 link  

Constitutie van een rente geschiet door sieur 
Joannes Gierkens, schepen der justitie ende 
heerelijckhijdt Meer in faveur van Jan Meesters 
ende Geurdt Lenarts van Eijgebilsen 

05/03/1746 7 link  

Opdraght van beleeninge geschiedt door Jan 
Lenarts van de Smeermaese in faveur van Renier 
van Dooren tot Eijgebilsen 

08/03/1746 8 link  

Transport van vernaerderinge geschiedt door 
Renier van Doren in faveur van Adam Masen 

15/03/1746 9 link  

 
27 De teruggave van het vruchtgebruik van de vorige akte houdt verband met de inbreng van andere percelen 
bij het nakend huwelijk van Joanna d’Nichij, dochter van Udalricus. Ook haar zus komt voor in de akte, alsook 
kleindochter Catharina d’Nichij. 
28 Joest Vrancken was geboren te Mopertingen, zoon van Paulus Vrancken zaliger en Maria Scherpenbergh. Hij 
diende als dragonder in het regiment van brigadier Slippenbach in de compagnie van kapitein Huijgens, ten 
dienste der Hoogmogende Staten der Vereenighde Neederlanden. 
29 Zij wordt als circa 80-jarige bestempeld. De inkt is op sommige plaatsen vervaagd. De leeftijd van Wijn, zoon 
van Claes van Ueckhoven, is onleesbaar. 
30 Anna was een dochter van Hendrick van Cosen en Agnes Dülen, beiden overleden, en was opgevoed ten 
huize van de ouders van Franciscus van Cosen, met name Jan van Coosen zaliger en Elisabet Danen. Ze woonde 
bij hen in vanwege problemen met haar zicht. Ze verklaart met kost en kleding voldaan te wezen zolang ze 
inwoont. 
31 Zoon van Hermanus Scheijns zaliger. 
32 Beiden zijn kinderen van Mijs Mijsen en Catharina Geurdts van Waltwilder, beiden overleden. Zoon Matthijs 
Mijsen is korporaal in het regiment van brigadier graaf Slippenbach in de compagnie van kapitein Gomart, ten 
dienste van Haar Hoogmogende. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5PNJ?i=990&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5PVL?i=993&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5GMF?i=995&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5GBZ?i=997&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5LCM?i=1000&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5LHL?i=1002&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5PQ3?i=1004&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5GFH?i=1006&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5P71?i=1008&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5LHD?i=1011&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5LT2?i=1013&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5LJB?i=1015&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5GBK?i=1017&cat=571704
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Constitutien van eene jaerelijcksche rente van 
twee guldens 10 stuivers geconstitueert door den 
eersamen Adam Maesen woonende tot Maestricht 
in faveur van Jan Joest van Eijgebilsen 

15/03/1746 10 link  

Donatie inter vivos gedaen door de relicta Nijs 
Martens33 in faveur van Maria Engels van 
Eijgebilsen 

14/04/1746 11 link  

Opdraght van vernaerderinge oft beschud gedaen 
door Thomas Damen van Eijgebilsen in faveur van 
Machiel Houlbeckx van Gellick 

22/04/1746 12 link  

Houwelijcksche voorwaerde tusschen Michael 
Damen ende Maria Heckeleers toecoomende 
getrouwde34 

30/04/1746 13 link  

Houwelijckse voorwaerde tusschen Louis Ghijsen 
ende Anna Jeuresen35 

17/05/1746 14 link  

Act van constitutie geschiedt door relicta Gerid 
Jans36 op de persoon van Willem van Sichen37 van 
Eijgebilsen 

18/05/1746 15 link  

Retrocessie gedaen door Thomas Damen van 
Eijgebilsen in faveur van Willem van Sichen van 
Eijgebilsen38 

18/05/1746 16 link  

Declaratiens gedaen door Maria Kersten, Catharina 
Buijsmans ende Matthijs van Doren des dorps 
Eijgebilsen39 

25/05/1746 17 link  

Opdraght geschiedt door Joest Peters, Wijn van 
Ueckhoven ende Catharine van Ueckhoven in 
faveur van Franciscus Withofs, alle van Eijgebilsen. 
Item door Joest Peters, Franck Withofs ende Wijn 
van Ueckhoven in faveur van Catharine van 
Ueckhoven 

04/06/1746 18 link  

Eerfmangelinge tusschen Gijsbertus Engels ende 
Renerus Jeuresen 

30/07/1746 19 link  

Uijtgevinge van impost door Thewis Meesters ende 
Jan Brulmans, borguemeesters in faveur van Jan 
Reijners van Breeghden 

11/08/1746 20 link  

Retrocessie van beleeninge geschiedt door 
Godefridus Thijsen in faveur van Cornelius 
Scheijns, bijde van Gellick 

13/08/1746 21 link  

Opdraght van Cornelius Scheijns van Gellick in 
faveur van sijnen broeder Helger Scheijns   

13/08/1746 22 link  

Verklaeringe van Elisabet Matthens, weduwe van 
Joachim Jeuresen zaliger in forme van quittantie 

14/08/1746 23 link  

 
33 Catalijn van Ueckoven, weduwe Remigius Martens. 
34 Bruidegom Michael Damen is een zoon van Thomas Damen en Geurtrud Plucken, inwoners van Eigenbilzen. 
Bruid Maria Heckeleers is dochter van Hubertus Heckeleers en Anna Stevens zaliger, inwoners van Hees.  
35 Voor de bruidegom tekende present zijn moeder Catharina Martens en zijn stiefvader Joannes Broux, win op 
Hommelen, voor de bruid haar moeder Elisabet Matthens, weduwe van Joachim Jeuresen. 
36 Anna Gijsen, wonende te Eigenbilzen, weduwe van Gerid Jans, bij leven inwoner van Gellik. 
37 Wilhelmus van Sichen, zoon van Houb van Sichen zaliger, is de neef van de weduwe. 
38 Deze akte is inhoudelijk gelinkt met de vorige akte. 
39 Betreft getuigenis in zake een aanval op de dochter van de herbergier Christiaen Kersten in Eigenbilzen. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5LZL?i=1019&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5PWK?i=1021&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5PHX?i=1023&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5GR3?i=1025&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5GZR?i=1027&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5PZK?i=1029&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5PM1?i=1031&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5LYT?i=1033&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5LJQ?i=1035&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5PNV?i=1037&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5LR1?i=1039&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5L4G?i=1041&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5G1L?i=1043&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5G3J?i=1045&cat=571704
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Houwelijcksche voorwaerde tusschen Dijrick 
Boelen ende Maria Withofs 40 

21/08/1746 24 link  

Donatie causa mortis geschiedt door Geurdt 
Thijsen in faveur van Nicolaes Moesen41 van Gellick 
ende sijne representanten 

30/09/1746 25 link  

Testament van Lemmen Masen ende Beatrix 
Croenen sijne huijsvrouwe 

05/10/1746 26 link  

Transport geschiedt door Renier Jeuresen van 
Hoelbeeck in faveur van Gijsbertus Engels van 
Eijgebilsen 

09/10/1746 27 link  

Testament nuncupative voor Isabella Meesters, 
achtergelatene weduwe wijlen Lemmen Jans 
zaliger van Eijgebilsen 

13/10/1746 28 link  

Etat des domages souferts par la comuneauté 
d’Eijgebilsen causés tant par l’armée de Sa Majesté 
Très Chrétienne le Roij de France, que celle des 
Aliés42 

28/10/1746 29 link  

Etat des domages souferts par la comuneauté 
d’Eijgebilsen causés tant par l’armée de Sa Majesté 
Très Chrétienne le Roij de France, que celle des 
Aliés 

28/10/1746 30 link  

Etat des domages soufferts par la comuneauté et 
inhabitants d’Eijgebilsen causés tant par l’armée de 
Sa Majesté Très Chrétienne le Roij de France, que 
celle des Aliés 

28/10/1746 31 link  

Declaratie gedaen door Anna Ghijsen43 bij 
bekentenisse van geleent te hebben van Willem 
van Sichen de somme van 100 guldens brabants  

30/10/1746 32 link  

Staat van geleede schaede door de gemeijnte van 
Houlbeek, parochie van Eijgebilsen gecauseert 
door fourageurs der geallieerde armée 

30/10/1746 33 link  

Relaes gedaen ter requisitie van Geurtrud 
Damen44, dochter van Lambert Damen ende 
Catherine Withofs  

03/11/1746 34 link  

Etat des domages souferts par la noble genereuse 
Dame la douariere De Heusch causés tant par 
l’armée de Sa Majesté très Chrétienne que celle 
des Aliés 

03/11/1746 35 link  

Etat des domages soufert par la comunauté et ses 
dependances causés tant par l’armée de Sa 
Majesté très Chrétienne que celle des Alliés45 

07/11/1746 36 link  

Etat des domages souferts par le censier de 
Croenendael, chateau appartenant a Monsieur De 

08/11/1746 37 link  

 
40 De ouders van de trouwlustigen treden in deze akte op. 
41 Nicolaes Moesen is de neef van Geurdt Thijsen. 
42 Getuigenis van fourageringen van zowel Franse troepen als van geallieerden van 15/09/1746 tot eind 
oktober 1746. 
43 Anna Ghijsen, weduwe van Gerid Jans, inwoonster van Eigenbilzen. 
44 Geurtrud Damen was een onwettige dochter. Ze werd volgens de akte deels grootgebracht door haar 
grootvader Tomas Damen die haar nu uit het huis gejaagd had. 
45 Betreft verklaring over geleden schade door de gemeente van Hoelbeek, Amelsdorp en Waltwilder. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5LP8?i=1046&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5PZP?i=1048&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5P83?i=1050&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5PNB?i=1052&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5LNT?i=1054&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5GGM?i=1057&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5PSX?i=1059&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5GMD?i=1061&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5LT8?i=1066&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5L7W?i=1067&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5P6R?i=1069&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5L7D?i=1070&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5PZT?i=1072&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5GPR?i=1074&cat=571704
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Gradij, conseiller d’Etat et ancien bourguemaitre 
de Noble Cité de Liege 

Act van soubmissie geschiedt door Jan Bastiaens 
prisonnier46 aen de heeren schepenen van buiten 
Bilsen 

13/11/1746 38 link  

Renuntiatie van tocht gedaen door de weduwe 
Lijsbet Geridts47 van Waltwilre in faveur haers 
soone en schoondochter  

19/11/1746 39 link  

Testament van Thewis Meesters ende Maria 
Withofs sijne huijsvrouwe 

25/11/1746 40 link  

Testament van Jan Kersten van Eijgebilsen ende 
Geurtrud Steghen sijne huijsvrouwe 

05/12/1746 41 link  

Act van constitutie der gemijnte van Rosmer om 
gelt op interest te gaen lichten 

06/12/1746 42 link  

Testament van Peter Withofs ende sijne 
huijsvrouwe Maria Meesters van Eijgebilsen 

07/12/1746 43 link  

Act van constitutie om gelt op interest te gaen 
haelen voor gemeijnte van Gellick 

09/12/1746 44 link  

Eerfmangelinge tusschen Jaspar Engels ende 
Lemmen Moors van Eijgebilsen 

10/12/1746 45 link  

Declaratiens gedaen door Peter Withofs ende 
Joannes F. de Thier, pastor in Eijgebilsen in faveur 
van Jan Hanen48 van Eijgebilsen 

18/12/1746 46 link  

Declaratiens gedaen door Thomas Broux ende 
Lambertus Joncholt van Houlbeeck49 

28/12/1746 47 link  

Constitutie ad lites in de persoon van Matthias 
Moris, procureur tot Munsterbilsen50 

29/12/1746 48 link  

Act in forme van declaratie ther requisitie van 
Willem van Sichen door mij notario ende Thewis 
Meesters met Michael Meesters geschiedt op dato 
den 18 meij 1746. Versoght opgestelt te woorden 
den 18 april 1747 

18/05/1746 49 link  

Donatie in forme van inter vivos gedaen door Jan 
Geurdts ende sijne huijsvrouwe51 in faveur Aerdt 
Geurdts sijnen neve van Weset52 

20/01/1747 1 link  

Transport van lijftocht gedaen door Elisabet 
Stevens53 in faveur van Geurd Stevens haeren 
soone 

30/01/1747 2 link  

 
46 Jan Bastiaens werd op het kasteel van Zangerij gevangen gehouden. 
47 Lijsbet Gerids was weduwe van Lambrecht Brulmans.  
48 Betreft de laatste wilsbeschikkingen van diens echtgenote Anna Maria Langinge, uitgesproken in het bijzijn 
van getuigen zonder notaris. 
49 De eerste is circa 84 jaar oud, de 2de circa 79 jaar. 
50 Betreft een volmacht op de procureur namens Catharina Withofs, dochter van Petrus en van Maria Meesters 
waar ze als eiseres optreedt in de zaak tegen Thomas Damen van Eigenbilzen betreffende de alimentatie van 
haar onwettig kind verwerkt met Lambertus Damen, zoon van vermelde Thomas (zie ook akte 3/11/1746). 
51 Mechtel Pieters. 
52 Aerdt Geurdts, gehuwd met Catharina Vrancken, inwoners van Veldwezelt, net zoals de schenkers. 
53 Weduwe Theunis Cielen, wennerse in den Munckhof te Rosmeer. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5GRB?i=1076&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5LB8?i=1078&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5L5J?i=1080&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5GLL?i=1083&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5P4G?i=1085&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5LRV?i=1089&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-521F?i=1091&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5P3D?i=1095&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5L18?i=1097&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5GY9?i=1099&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5P73?i=1101&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5PWM?i=1102&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5PQQ?i=1105&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5LS8?i=1107&cat=571704
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Transport geschiedt door Marie Mevissen54 van 
Waltwilre in faveur van Nijs Geridts haeren soone 

05/02/1747 3 link  

Toust in gelde then hooghs biedende uijtgegeven 
door Peter Broux ende Nijs Gerits, momboirs der 
wesekinders van Franck Gerits ende Anna Broux 

05/02/1747 4 link  

Houwelijcksche voorwaerde tusschen den 
eersaeme Jan Reners van Breeghden ende 
Catharine Gerits van Gellick 

09/02/1747 5 link  

Notule van verkoghde getuijghen door Marie 
Gilisen, weduvrouwe wijlen Peter Coopmans 
zaliger van Eijgebilsen 

09/02/1747 6 link  

Transport van legitime portie gedaen door Gilis 
Schobben in faveur sijnder broeder Emond 
Schobben, inwoonders van Waltwilre 

15/02/1747 7 link  

Deijlinge der kinders en representanten van wijlen 
Lijber Ramakers en Beatrix Jonckolt  

15/02/1747 8 link  

Declaration faite par Matthieu Meesters 
d’Eijgebilsen55 

24/02/1747 9 link  

Declaration faite par Matthieu Meesters 
d’Eijgebilsen56 

24/02/1747 10 link  

Constitutie van eene jaerelijckxsche rente van 50 
guldens brabants van een capitael somme van 
1.000 guldens, geconstitueert door de gemijnte 
van Eijgebilsen in faveur van J. Fl. De Thier, pastor 
aldaer ende Geurdt Lenarts, oock van Eijgebilsen 

22/03/1747 11 link  

Declaratiens gedaen door d’habitanten van 
Hoelbeeck57  

26/04/1747 12 link  

Cessie van meuble geschiedt door Elisabet 
Meulmans weduwe Thijs Gronsvelt zaliger in 
faveur haers zoone Lemmen Moors 

09/05/1747 13 link  

Testament geschiedt door Petrus Hansen, 
molenaer op de Zangerije in faveur van Renerus 
Hansen, sijnen broeder 

30/05/1747 14 link  

Bekentenisse van schult door Jan Gilissen met sijne 
huijsvrouwe aen de weduwe Nicolaes Jans ende 
desselfs donatie in faveur der kinderen van Jan 
Gilissen geprocreert met sijne eerste vrouwe, 
dochter der voorschreven weduwe 

06/06/1747 15 link  

Dispositie van uijttersten wille in forme van 
testament geschied ende gemaeckt door Barbara 
Lemmens in trouwe met Peter Paulissen in faveur 
haerder kinders  

07/06/1747 16 link  

Opdraght ende cessie van 6 groot roeden lants te 
neemen uijt 24 roeden in diverse stucken gelegen 
onder Gellick door Barthel Kersten van Carneel58 in 

13/06/1747 17 link  

 
54 Weduwe van Nicolaes Geridts. 
55 Verklaring betreffende leveringen aan het leger van de geallieerden in 1746. 
56 Soortgelijke verklaring als vorige. 
57 Verklaringen van de oudste inwoners van Hoelbeek betreffende de relatie tussen Amelsdorp en Waltwilder. 
58 Niet onmiddellijk een idee waar deze plaatsnaam te situeren. In de akte staat duidelijk dat hij te Carneel 
woonde.  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5LL4?i=1109&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5L9V?i=1111&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5P7K?i=1114&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5GGF?i=1116&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5GNF?i=1119&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-52YY?i=1121&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5G5L?i=1123&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-5G2Q?i=1125&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5PMH?i=1127&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5LFZ?i=1129&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-5P9K?i=1131&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-5213?i=1133&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-52R9?i=1135&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-52Y8?i=1137&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-5L5R?i=1139&cat=571704
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faveur van Jan Kersten sijnen broeder tot 
Eijgebilsen 

Declaratie bij bekentenisse van ontfanck van gelt 
geschiet door Peter Raijmaeckers ende Andries 
Mosen sijnen swager59 

17/06/1747 18 link  

Inventaris van de effecten oft kleijders van Peter 
Hansen zaliger, molder in de molen op de Zangerije 
geschiedt ter requisitie van den hoogh wel edelen 
geboren heer Joannes V. De Heusch, canonick tot 
Tongre qualitate qua als executeur des testaments 
hem Peter voorschreven  

04/07/1747 19 link  

Mutuel testament van Nicolaus Broux ende Marie 
Wijnen sijne huijsvrouwe  

01/09/1747 20 link  

Declaratiens gedaen door de borguemeesters van 
Eijgebilsen60 

06/09/1747 21 link  

Declaratie geschiedt door den hoogh wel edelen 
geboren heer J.V. De Heusch, canoninck der 
archidiaconale kerke onse L. vrouwen binnen der 
stadt Tongre etc.61 

07/09/1747 22 link  

Testament en codicil van de weduwe Nicolaus 
Broux62 

08/09/1747 23 link  

Testament verbael van de weduwe Lenart Broux 
zaliger op de Crombeek geschiedt 

14/09/1747 24 link  

Declarations faites par les sieurs Matthieu van 
Dooren, Jean Hanen, Jaspar Withofs, Anne Ailen, 
Anna Jans et Nicolas Reners63 

20/09/1747 25 link  

Testament van Elisabet Matthens64 van Hoelbeeck  26/09/1747 26 link  

Vercoop van meubels, beesten etc. geschiedt ende 
gedaen door d’eerfgenamen Franck Meesters ende 
Wijn Wolters als momboirs der weeskinderen van 
Geurt Meesters tot Hoelbeeck  

26/09/1747 27 link  

Testament van Jan Kersten, wen op de nieuwerve 
onder Eijgebilsen65 

01/10/1747 28 link  

Lijste der verkoghde meubels van Claes Broux ende 
Marie Wijnen saligers geschiedt door 
d’erfgenamen van relicta Marie Wijnen 
voorschreven 

03/10/1747 29 link  

Testament van Francis Withofs ende Geurtrud van 
Ueckhoven, sijne huijsvrouwe van Eijgebilsen 

11/10/1747 30 link  

Accord geschiedt tusschen Thijs Kersten66 ende 
Wijn Smets als erfgenamen wijlen Jan Kersten 
zaliger  

13/10/1747 31 link  

 
59 Peter Raijmaeckers, gehuwd met Catharine Smets en Andries Mosen, gehuwd met Ida Raijmaeckers. 
60 Getuigenissen betreffende fourageringen door huzaren en pandoeren. 
61 Verklaring over vernielingen door huzaren en pandoeren van het pachthof van De Heusch gelegen te Gellik. 
62 Maria Wijnen, weduwe Nicolaus Broux, had de rode loop en lag ziek in bed. 
63 Verklaring inzake poging bestorming kasteel van Zangerij door 350 soldaten, omdat vele inwoners van Gellik 
en Hoelbeek hun bezittingen en vee daar hadden gestockeerd uit veiligheidsoverwegingen. 
64 Weduwe van Joachim Jeuresen. 
65 Jan Kersten lag ziek te bed vanwege de rode loop. 
66 Matthijs Kerstens woonde te Ridderherk en Wijn Smets te Gellik. 
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Testament van Agnes Drisens van Sutendael, 
dienstmaght bij den eerwaarde heer J. Fl. De Thier, 
pastor tot Eijgebilsen67 

17/10/1747 32 link  

Lijste der verkoghde meubels van Leonard Veugen 
ende Marie Schijns zaligers tot Gellick ter instantie 
van Jan Coopmans ende Mevis Broux als oomen en 
momboirs der weeskinders 

29/10/1747 33 link  

Testament van Anna Cielen ende Matthijs van 
Dooren van Eijgebilsen68  

26/10/1747 34 link  

Constitutie oft creatie van eene rente van 12 
guldens jaerlijcx opgenomen door Jacob Schoeps 
en Isabella Gijlissen sijne huijsvrouwe 

26/10/1747 35 link  

Constitutie der gemeijnte van Waltwilre69  14/11/1747 36 link  

Donatie causa mortis van Marcellus Gotjens ende 
Cornelia van Cosen 

14/11/1747 37 link  

Constitutie der gemijnte van Rosmer70  15/11/1747 38 link  

Vercoop van 2 roeden landts gedaen door 
Bartholomeus Broux71 in faveur van Renerus van 
Dooren van Eijgebilsen 

30/11/1747 39 link  

Constitutie van rente van 300 guldens brabants 
capitael geconstitueert door Leonard Jeuresen van 
Mopertingen in faveur van Guiliaum Jacquemar 
van Munsterbilsen 

09/12/1747 40 link  

Constitutie van rente van 200 guldens brabants 
capital door Joris Cielen van Mopertingen in faveur 
van Guiliaum Jacquemar van Munsterbilsen 

09/12/1747 41 link  

Surrogatie mits gaders donatie inter vivos 
geschiedt door Elisabet Wijnen72 van Waltwilre in 
faveur van haeren neve Franciscus Wijnen oock 
van Wilre 

19/12/1747 42 link  

Vercoop van 4 roeden landt geschiedt door Mevis 
Broux jonckman in faveur van sijnen halve broeder 
Jan Broux, wen op Hommelen tot Eijgebilsen 

02/01/1748 1 link  

Schijdinge en deijlinge gedaen tusschen de kinders 
ende representanten wijlen Thewis Martens ende 
Elisabet Lathouwers zaligers tot Hoelbeeck 

03/01/1748 2 link  

Constitutie van rente te weeten 5 guldens brabants 
jaerelijxe gedaen door Jaspar Engels van 
Eijgenbilsen in faveur van den eerwaarde heer J. Fl. 
De Thier, pastor aldaer  

04/01/1748 3 link  

Constitutie der gemeijnte van Eijgebilsen73  08/01/1748 4 link  

 
67 Agnes Dreesens, de erflaatster, laat haar goederen na aan haar 2 zussen Elisabeth en Maria Dreesens. 
68 Anna Cielen is degene die ziek in bed ligt. Haar echtgenoot is gezond. 
69 Volmachtgeving om geld namens de gemeente te lenen. 
70 Volmachtgeving om geld namens de gemeente te lenen. 
71 Woonde te Wellen.  
72 Weduwe van Pascasius Boelen. 
73 Volmachtgeving ter opneming van kapitaal na leveringen en kosten bij het voorbije winterkwartier van 
Franse troepen en passage van pandoeren. 
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Simple en pure donatie geschiedt door Magriet 
Parisis in faveur Leonard Gijlissen haeren zoone74 

01/02/1748 5 link  

Opdraght geschiedt door Art Moors, Lemmen 
Masen ende consoorten in faveur Hubert van 
Doren ende Nuel Danen tot Holbeeck 

17/02/1748 6 link  

Publijcken ende then hooghs biedende vercoop 
van landerijen geschiedt door d’eerfgenamen 
Thewis Thewarts zaliger75 

08/02/1748 7 link  

Vernaderinge oft beschud geschiedt door relicta 
Lemmen Jans76 van Eijgebilsen 

21/02/1748 8 link  

Opdraght geschiedt door Jan Jacobs van 
Mummerken, Elisabet Nolmans77 ende Elisabet 
Leesen78 van Grote Spauwen in faveur van Jan 
Withofs tot Eijgebilsen 

22/02/1748 9 link  

Opdraght geschiedt door Art Moors ende 
consoorten79 in faveur Dijonisius Brulmans 

24/02/1748 10 link  

Opdraght geschiet door Geurtrud Boelen80, Marie 
Boelen ende Lambert Boelen in faveur hunnen 
broeder Loijs Boelen81 

26/02/1748 11 link  

Scheijdinge ende deijlinge geschiedt door de 
kinders van Joannes Boelen ende Catharina 
Jonckholt zaligers tot Holbeek82 

26/02/1748 12 link  

Lijste oft notule der vercoghde meubels van 
Laurens Dawans83, wen op Croenendal 

26/02/1748 13 link  

Opdraght geschiedt door Lambert Boelen in faveur 
Wijn Wolters tot Holbeeck 

27/02/1748 14 link  

Ratificatie ende approbatie geschiedt door Anna 
Jorissen ende Jan Wolfs haeren man van 
Hoelbeeck 

09/03/1748 15 link  

Deijlinge en transport geschiedt door 
d’eerfgenamen Jan Stegen en Marie Stevens 
zaligers84 

11/03/1748 16 link  

Declaratie gedaen door Wouter Bijnens van Roelen 
then versoeck van den eerwaarde heer Val. 
Mosmans, pastor tot Stutendael85 

16/03/1748 17 link  

 
74 Margarita Parisis is weduwe van Sijmon Gijlissen en hun zoon Leonard Gijlissen is weduwnaar van Elisabet 
Peters. 
75 Thewis Thewarts was inwoner van Mopertingen. De familienaam komt in het parochieregister van 
Eigenbilzen ook voor onder de aliasnaam Croonen of Croenen. 
76 Isabella Meesters was weduwe van Lemmen Jans. Het vernaderd perceel betreft een bij publiek opbod 
verkocht perceel uit de nalatenschap van Thewis Thewarts (zie vorige akte van 08/02/1748). 
77 Weduwe Willem Koonen (?) van Grote-Spouwen. 
78 Weduwe van Jan Nollmans van Weert, ressort Grote-Spouwen. 
79 Naast Art Moors staan ook Margarita Cronen en Lemmen Masen aan de verkoperszijde. 
80 Weduwe Sijmon Mevissen. 
81 Loijs Boelen was gehuwd met Maria Schouterden en woonde te Hasselt. 
82 Vijf kinderen verdelen de nalatenschap. Op de vorige akte (nr. 11) staan er al vier van vermeld. 
83 In de akte D’Awans. 
84 De erfgenamen zijn hun kinderen Elisabeth Stegen, weduwe Philip Nulens, en Cornelia Stegen, gehuwd met 
Nelis Gijlissen. 
85 Betreft de betaling van de schat en tiende van een beemd, deels gelegen onder de jurisdictie Zutendaal en 
deels onder Gellik.  
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Declaratiens gedaen door Ludovicus Lobbinger 
ende Renier Swennen van Gellick then versoeck 
van den eerwaarde heer Val. Mosmans, pastor te 
Sutendael86 

16/03/1748 18 link  

Declarations faits par les bourguemaitres et 
mannans du village d’Eijgebilsen et constitution sur 
la personne du Michel Damen, bourguemaitre 
regent du dit village87 

22/03/1748 19 link  

Verklaring door pastoor Fineau van Gellik van 
fourageringen door Hongaarse huzaren olv. vice-
kolonel Bargosij op 10/09/174788 

01/04/1748 20 link  

Mutuel testament van Peter Gielen met sijne 
huijsvrouwe van Comfelt89 

02/04/1748 21 link  

Transport van 9 roeden landts geschiedt door de 
weduwe Marie Geraert90 van Comfelt in faveur 
haeren oom Jan Geraert tot Veltweset 

03/04/1748 22 link  

Testament van Jan Brulmans ende Geurtrud Wolfs 
sijne huijsvrouwe van Waltwilre91 

04/04/1748 23 link  

Declarations gedaen door Remigius Nijs ende 
Lijbertus Panis van Zutendael ter instantie van den 
eerwaarde heer pastor aldaer92 

21/05/1748 24 link  

Declarations faits par Fredric Barthels et Wilhelm 
Cristoffels du village de Gellick93 

22/05/1748 25 link  

Generale constitutie der gemeijnte van Gellick94  26/05/1748 26 link  

Opdraght van beleeninge geschiedt Dionisius 
Greuters in faveur van Geurtrud Matthens95 
beijden van parochie Zutendael 

26/05/1748 GEEN 
NR 

link  

Eerfmangelinge geschiedt door de kinders van 
Matthijs Maurissen ende Cornelie Wolters zaligers  

29/05/1748 27 link  

Scheijdinge ende deijlinge geschiedt door Loij 
Matthens ende Jan Matthens96, gebroeders van 
Spurck en Houdt onder parochie Bilsen 

04/06/1748 28 link  

 
86 Betreft verklaringen over hetzelfde als de vorige akte. 
87 Betreft de dood van 38 ingekwartierde paarden van het Franse leger, onder meer door honger tussen 
21/06/1747 en 14/08/1747 en volmachtgeving om kapitaal op te nemen en de schade te betalen. 
88 De huzaren hadden hooi uit de schuur van de pastorij genomen ter waarde van 10.000 livres.  
89 Peter Gielen was gehuwd met Marie Geraets (Geraerts). Peter Gielen lag ziek in bed bij opmaak van dit 
testament. Zijn echtgenote was gezond. 
90 Zie ook vorige akte. Op 03/04/1748 is ze een dag na het mutueel testament reeds weduwe van Peter Gielen. 
91 De echtgenote ligt ziek te bed. 
92 Remigius Nijs was knecht in de pastorij van Zutendaal in de jaren 1743 tot 1745. De verklaringen hebben 
betrekking op een beemd deels gelegen onder Zutendaal en deels onder Gellik. Zie ook de 2 akten van 
16/03/1748 (nrs. 17 en 18). 
93 Verklaringen omtrent de inkwartiering van 100 paarden van de Koninklijke Zweedse Garde te Lanaken en de 
daarna opgelopen schade van de weiden van de pastoor van Gellik. 
94 Volmachtgeving om geld tegen intrest te lenen na gedane kosten vanwege leveringen aan het Franse leger in 
1747 en 1748. 
95 Weduwe van Lemmen Tielen. 
96 Weduwnaar van Helena Trijpels. Loij en Jan zijn beiden kinderen van de overleden Thewis Mattens en 
Elisabet Plessers, gewezen echtelieden uit Spurk. 
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Testament reciproque gemaeckt door Martinus 
Mosen97 ende Aleijdis Broeders, sijne huijsvrouwe  

09/06/1748 29 link  

Declaratie van Martinus Mosen ende Aleijdis 
Broeders, sijne huijsvrouwe, raeckende hondert 
guldens brabants eens 

09/06/1748 30 link  

Generale constitutie van gemeijnte van Zutendael 
om gelt op intrest te lichten  

25/06/1748 31 link  

Generale constitutie gedaen door gemeijnte van 
Waltwilre98  

26/06/1748 32 link  

Deijlinge geschiedt tusschen Catharina Boelen99 
van Hoelbeek ende Anna Hanen van Munsterbilsen 

29/06/1748 33 link  

Cessie van leijftocht geschiedt door de Hoogh wel 
Edle geborne mevrouwe la duariere De Heusch in 
faveur haere kinders 

06/07/1748 34 link  

Opdraght geschiedt door P. Loijs met Catharina 
Schrijvers, sijn huijsvrouwe, in faveur van Joannes 
Prinsen van den Bessemer100 

08/07/1748 35 link  

Declaratiens van Guiliaume Jacquemar, Marcus 
Jeuresen en Wilhelm Caberghs van Hoelbeeck101 

13/07/1748 36 link  

Declaratiens gedaen door Franciscus ende 
Pascasius van Cosen, jonckmans en gebroers van 
Waltwiller102 

15/07/1748 37 link  

Surrogatie geschiedt door Remigius Tewissen ende 
Mechtil Peters van Mopertingen in faveur van 
Hubert Jourisen en Marie Thewissen, sijne 
huijsvrouwe van Waltwiller 

20/07/1748 38 link  

Accord geschiedt tusschen Marie Driesen van 
Veltweset ende Johana Broeders, weduwe Andries 
Heijnen zaliger van Gellick 

06/08/1748 39 link  

Declaratie Thiel Thielen103 06/08/1748 40 link  

Testament van Jan Broux, wen op Hommelen en 
Catharina Martens, sijne huijsvrouwe104 

11/08/1748 41 link  

 
97 Martinus Masen in de akte. De varianten Masen en Mosen worden vaker afgewisseld. Zijn echtgenote ligt 
ziek te bed. Ook de kinderen van het echtpaar komen in de akte voor. 
98 Volmachtgeving om geld te lenen om personen terug te betalen die leveringen volbracht hadden ten aanzien 
van de strijdende legers in 1747 en 1748. 
99 Weduwe van Nelis de Ville. Het betreft de verdeling van de nalatenschap van Catharina Boelen, gehuwd 
geweest met Leonard Jeuresen, destijds inwoners van Mopertingen.  
100 De verkopers zijn inwoners van Zutendaal en de koper en zijn echtgenote (Elisabet Cops) zijn inwoners van 
het deel van de Bessemer onder de jurisdictie van Lanaken.  
101 Verklaringen van inwoners van Hoelbeek dat het kasteel te Hommelen naast de Krombeek onder de 
jurisdictie van Eigenbilzen voor de slag van Lafelt goed onderhouden was en dat na de veldslag Franse troepen 
het beschadigden en leeggeplunderd hebben. 
102 Verklaring dat het niet de grenadiers in dienst van De Gradij op diens kasteel waren die verantwoordelijk 
voor de ongeoorloofde houtkap in het bos van Franciscus van Cosen, maar wel Ierse soldaten ten tijde van het 
beleg van Maastricht. 
103 Ook verklaring van Wijn Martens, zowel hij als Thiel Thielen van Gellik, betreffende de persoon van Franck 
Hoelbeeck.  
104 Beiden ziek. Catharina Martens had behalve kinderen met Jan Broux (nakinderen Elisabeth en Bartholomeus 
Broux) ook een zoon verwerkt met wijlen Leonard Ghijsen, met name Loijs Ghijsen (voorkind).  
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Annotatie der boomen in den bosch van 
Hommelen soo van de afgetrapde, liggende 
boomen, als noch staende wassen 

14/08/1748 42 link  

Uijtgevinge van beleeninge door Elisabet Kersten in 
faveur haere gebroeders Jan Kersten ende 
Christiaen Kersten105  

16/08/1748 43 link  

Opdraght van ses roeden landts geschiedt voor 
Loijs Lemmens van Mopertingen in faveur Jan 
Withofs van Eijgebilsen 

19/08/1748 44 link  

Houtcedul van wen op Hommelen verkoght 09/09/1748 45 link  

Houwelijxse voorwaerde tusschen Hermanus 
Ghijsen ende Margarita Mosen van Gellick 

17/09/1748 46 link  

Partagie geschiedt tusschen de kinders en 
representanten wijlen Nicolaes Jans ende 
Genovevia Withofs zaligers van Eijgebilsen  

28/09/1748 47 link  

Pachtcontract betreffende landerijen en lasten 
onder de heerlijkheid Croenendaal tussen Michel 
Joseph de Gradij en Gille Massa  

01/10/1748 48 link  

Tochtdoding op een winning gelegen te Rummen 
door de douairière De Heusch, geboren Van 
Bausselle, ten gunste van haar oudste zoon106 

29/12/1748  link  

Transport geschiedt door Lemmen Masen van 
Eijgebilsen in faveur Hermanus Jans, smit ende 
borger der stadt Mastricht 

03/10/1748 49 link  

Transport geschiedt door Jan Thewissen ende 
Elisabet Mosen van Waltwilre in faveur haerens 
schoonsoone Hubert Jeuresen ende Marie 
Thewissen sijne huijsvrouwe van Waltwiller 

03/10/1748 50 link  

Toust voor Matthijs Schellingen ujtgegeven door 
Hermanus Ghijsen ende Jan Rijners107 

23/11/1748 51 link  

Akte over het laathof Bruijninxhoft onder Brustem 
namens de douairière De Heusch, geboren Van 
Baussele108 

09/12/1748 52 link  

Publieken vercoop van boomen gedaen door 
Antoine Gielen van Eijgebilsen ende Antoin 
Baerten van Mopertinge geswaegers109 

12/12/1748 53 link  

GEEN NR 54110  54  

Testament van Elisabet Slijpen huijsvrouwe van 
Thijs Engels 

28/12/1748 55 link  

Eeuwelijcke ende eerfmangelinge geschiedt 
tusschen Jaspar Withofs ende Wijn van Uijkhoven, 
bijden van Eijgebilsen 

31/12/1748 56 link  

 
105 Allemaal kinderen van het overleden echtpaar Jan Kersten en Geurtrud Stegen. 
106 Ze doet slechts ten dele afstand van het vruchtgebruik zodat haar zoon geld kan opnemen en de winning 
kan hypothekeren. De inkomsten van het goed blijven echter levenslang voor de moeder.   
107 Hermanus Ghijsen van Gellik en Jan Rijners van Briegden zijn de voogden of curatoren van de weeskinderen 
van het overleden echtpaar Gilis Rijners en Johanna Ghijsen.  
108 De akte is vrij uitgebreid en volledig in het Latijn. 
109 Beiden als erfgenamen en representanten van de overleden Dijrick Gielen. 
110 De akte met nr. 55 droeg oorspronkelijk nr. 54, maar de notaris had na akte 54 het nummer 56 geplaatst en 
verbeterde 54 naar 55, waardoor er geen akte 54 (meer) bestaat. 
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Obligatie van tweehondert guldens capitael jaerlijx 
à 10 guldens tot last van Lambert Moors en Helena 
Vrancken van Mopertinge  

22/01/1749 1 link  

Verklaring van Jean Brulmans van Waltwilder, 
jachtopziener, over de toegebrachte schade in de 
bossen van De Gradij te Croenendaal en te 
Eigenbilzen ten tijde van het beleg van Maastricht 

 2 link  

Verklaring van Jacque Hamal, conciërge op het 
kasteel van Croenendaal over de toegebrachte 
schade door vooruitgeschoven regimenten uit 
Picardië, het Koninklijk Schots regiment en het 
Koninklijk Zweeds regiment, allemaal ten dienste 
van de Franse Koning 

 3 link  

Schultbekentenisse van Mechtel Sijmons111 van 
Rosmer aen Gijsbertus Teunissen beijde van 
Rosmer 

09/02/1749 4 link  

Declaratie van den wen op Hommelen112 14/02/1749 5 link  

Staet der geleeden scaede der gemeijnte ende 
inwoonders des dorps van Eijgebilsen then tijde 
van het beleeg van Mastricht 

17/02/1749 6 link  

Obligatie van vijf guldens jaerelijx tot laste van de 
Mechtildis Poelmans, weduwe van Willem Broux 
van Waltwiller 

18/02/1749 7 link  

Declaratiens door de borgemeesters ende 
inwoonders des dorps Rosmer wegens den 
luitenant drossard van Bilsen113 

19/02/1749 8 link  

Constitutie generalle van gemeijnte Rosmer114  19/02/1749 9 link  

Declaratiens gedaen door de inwoonders en 
bourguemaitres van Eijgenbilsen van de gelderen 
die sij gegeeven hebben then tijde deesen durende 
orlogh aen den luitenant drossard tot Bilsen115 

22/02/1749 10 link  

Opdraght geschiedt door Peter Wolfs van Bergh in 
faveur van Matthijs Billens van Mopertinge 

01/03/1749 11 link  

Opdraght van Josephus Vrancken, dragonder, in 
faveur sijns swagers Lambert Moors van 
Mopertinge116 

03/03/1749 12 link  

Opdraght gesciet door Peter Broux van Hoelbeek in 
faveur de relicta Jan van Cosen van Waltwiller117 

06/03/1749 13 link  

Notule van hout verkogt ter in stantie van Rener 
Broux en consorten van Waltwiller 

11/03/1749 14 link  

 
111 Weduwe van Claes Fransen.  
112 Verklaring van Joannes Broux, pachter op het kasteel van Hommelen, over de toegebrachte schade aan het 
kasteel door Franse troepen na de slag van Lafelt in 1747 en het jaar nadien bij het beleg van Maastricht. 
113 Betreft verklaringen over gedane betalingen aan de drossaard om namens hen karren te kopen voor de 
opeisingen van de voorbijkomende legers. 
114 Volmachtgeving om geld op te nemen voor gedane leveringen aan troepen en achtergebleven paarden. 
115 Betreft soortgelijke zaken zoals beschreven in akte nr. 8 van 19/02/1749. 
116 Josephus Vrancken was ongehuwd en dragonder in het regiment van kolonel Sloppenbach onder de 
compagnie van kapitein Van Deven ten dienst van Haar Hoogmogende Staten van Holland. Zijn zus Helena 
Vrancken was gehuwd met Lambert Moors. 
117 Elisabet Danen, weduwe van Jan van Cosen, vertegenwoordigd door haar zoon Franciscus van Cosen. 
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Eijgebilsen, donatie inter vivos in faveur voor 
Jaspar Joest door Joest Peters met sijne 
huijsvrouwe118 

14/03/1749 15 link  

Eijgebilsen, donatie causa mortis voor Michiel 
Damen door Thomas Damen119, sijnen vader 

17/03/1749 16 link  

Opdraght geschiet door Margarite Croonen120, 
Isabella Printen cum suis in faveur Dijrick Boelen 
van Holbeek 

19/03/1749 17 link  

Donatie inter vivos van Elisabet Wijnen, weduwe 
Pascasius Boelen, van Waltwiller 

21/03/1749 18 link  

Toust uijtgegeven door de momboirs wijlen de 
kinders van Laurens Vanderweijer ende Catharina 
Tans zaligers van Kesselt in faveur Philip 
Straetmans121 

23/03/1749 19 link  

Cessie van meubels geschiet door Thomas 
Damen122 van Eijgebilsen in faveur Giel Damen, 
sijnen soon 

28/03/1749 20 link  

Beleeninge van eenen bampt groot 9 roeden door 
Nijs Brulmans in faveur Arnold Schoenmakers van 
Diepenbeek123 

29/03/1749 21 link  

Testament reciproque van Matthijs Cielen ende 
Helena Engels124 

29/03/1749 22 link  

Renuntiatie van tocht geschiet door Peter 
Meijers125 van Mopertinge in faveur Christiaen 
Hamelaers van Rosmer 

08/04/1749 23 link  

Scheiding en deling goederen van het overleden 
echtpaar Jan Wolfs en Marie Broux, door hun 
kinderen Jan Wolfs, gehuwd met Anna Jeuresen, 
inwoners van Hoelbeek, en Geurtrud Wolfs, 
gehuwd met Jan Gerits, win in den Oeffart onder 
Gellik 

02/05/1749 24 link  

Codicil Geurt Stevens, jonckman, van Rosmeer 06/05/1749 25 link  

Testament van Geurt Stevens van Rosmer 17/05/1749 26 link  

Vercoop van chens en Leenhof genaempt den hof 
van Roest tot Rosmer door Jacob Raets van 
Vlijtinge in faveur van Renier van Doren van 
Eijgebilsen  

15/05/1749 27 link  

Beleeninge geschiedt door Giel Swennen in faveur 
Jan Meesters126 

18/05/1749 28 link  

 
118 Elisabeth Plessers was gehuwd met Joest Peters. Jaspar Joest woonde met zijn echtgenote Dorothea Hanen 
in bij het koppel. 
119 Weduwnaar van Geurtrud Plucken. Hij lag ziek te bed. Zijn zoon Thomas Damen, gehuwd met Marie 
Heckeleers, woonde bij hem in.  
120 Weduwe van Lenart van Sichen. 
121 Philipus Straetmans was gehuwd met Maria Van der Weijer. Hij woonde ook te Kesselt. 
122 Weduwnaar van Geurtrudis Plucken. 
123 In de notarisakte zelf is Diepenbeek doorstreept en vervangen door Schoonbeek. 
124 Matthijs lag ziek in bed en zijn echtgenote was ook niet meer goed te been. 
125 Molenaar op de windmolen van Rosmeer, gehuwd met Helena van Cosen. 
126 Met naschrift van 10/06/1769 betreffende de terugbetaling van de beleenpenningen. 
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Contract geschiet onder de gemeijnte van 
Eijgebilsen127 

18/05/1749 29 link  

Codicil van Pascasius Schoeps van Eijgebilsen128 02/06/1749 30 link  

Creatie van rente van 3 guldens jaerelijx door 
Lambert Moors van Eijgebilsen in faveur den 
eerwaarde heer J.Fl. De Thier, pastor in Eijgebilsen 

12/06/1749 31 link  

Constitutie van de gemeente Eigenbilzen op J.V. De 
Heusch, kanunnik van de archidiaconale kerk 
binnen Tongeren129 

01/08/1749 32 link  

Donatie inter vivos van Marie Bollen, weduwe 
Antonius Stevens zaliger, in faveur haerder 
stiefdochter Johanna van Hees130 van Amelsdorp 

07/08/1749 33 link  

Accord tusschen Jan Brulmans, Matthijs Meijssen, 
ende tusschen Nijs Gerits, Servaes Wolters ende 
Petrus Broux  

14/08/1749 34 link  

Testament van Catrijn van Uijckhoven van 
Eijgebilsen 

25/08/1749 35 link  

Transport geschiet door Cilis Geurts en consorten 
in faveur Machiel Gielens, alle van Veltweset 

07/09/1749 36 link  

Generale en speciale constitutie voor die 
gemeijnte Eijgebilsen131 

22/09/1749 37 link  

Accord tusschen Lambert Moors ende Elisabet 
Milars132, sijne moeder 

22/09/1749 38 link  

Declaratiens geschiet ter requisitie van de 
representanten Martinus Scabrighs van 
Scoenbeeck 

02/10/1749 
en 
08/10/1719 

39 link  

Consent en permissie om te meugen verpligte 
filiale portie geschiet door de hoog edele vrouwe 
mevr. de douarière De Heusch van Zangrie etc. in 
faveur der Hoog edele gebooren heer Jean Loijs 
Carel de Heusch, gereformeerde capitein der 
dragonder then dienste haerder Hoogmogende 
Staten van Hollant etc. 

13/10/1749 40 link  

Jaerelijkse quijtrente gecreert door Lambert Gerits 
van Hoelbeeck in faveur Willem Scabrighs van 
Heselt133 

20/10/1749 41 link  

 
127 Voorzieningen om de gemeentenaren, die tijdens de oorlog hadden moeten gidsen of leveringen moeten 
brengen, te vergoeden. 
128 Weduwnaar van Catharina Vrancken. 
129 De volmachtgeving diende om namens de gemeente geld in Luik te gaan innen en te verdelen over de 
inwoners, vanwege winterkwartieren door de Oostenrijkers tussen 17/02/1747 en 26/03/1747. 
130 Weduwe van Cornelius Stevens. Cornelius was een zoon van wijlen Antonius Stevens. Antonius had dus nog 
een eerdere echtgenote dan Marie Bollen.   
131 Verlenging van volmacht voor huidige dorpsmeesters in de zaak voor het gerecht van de Buitenbank van 
Bilzen inzake de aflopende dorpmeester Giel Damen. 
132 Elisabet Milaers was (laatst) weduwe van Thijs van Gronsvelt. Gezien Lambert Moors als haar zoon wordt 
bestempeld, zal ze voorheen met een Moors gehuwd geweest zijn.  
133 … wonende tot Heselt (=Heesveld) op de wenninge geheeten den hof van Wetteler toestaende de 
Lantcommanderije van Alden Biessen … 
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Act de protestation de parte madame la douarière 
De Heusch de la Zangrie contre les reprenneurs 
modernes des impots sur le quartier d’Eijgebilsen 

20/10/1749 42 link  

Declaratie van de weduwe Servaes Willems van 
Eijgebilsen134 

23/10/1749 43 link  

Transport geschiet door Gerardus Jans, gebortig 
tot Gellick, in faveur van Hubert Brepoels, 
inwoonder tot Eijgebilsen 

27/10/1749 44 link  

Cessie der gereijde goederen geschiet door Joseph 
Pot d’argent135 in faveur Jan Broux, sijnen 
schoonsoone, beijde van Waltwiller 

28/10/1749 45 link  

Declaratiens voor D. Brulmans136 gedaen door 
Renier Vandorne ende Matthijs Swennen, smit 

30/10/1749 46 link  

Dispositie van uijttersten wille van Peter 
Withofs137, weduwnaar wijlen Marie Meesters 
zaliger 

02/11/1749 47 link  

Declaratie van Nuel Daenen van Hoelbeeck ter 
requisitie Nijs Brulmans138 

02/11/1749 48 link  

Act d’appel pour la noble dame duarière De 
Heusch139 

03/11/1749 49 link  

Constitutio ad lites per dominum Joannes Notté, 
pastorem in Rosmer, contra hon. dominum 
Plateus, tamque patria et mamburno sui filij, 
rectore beneficij Beatae Mariae Virginis in ecclesia 
de Rosmer140  

14/11/1749 50 link  

Creatie van rente door Guiliaume Nijs met sijne 
huijsvrouwe Anna Crijns in faveur Michael Joostens 
tot Bilsen 

28/11/1749 51 link  

Transport van rente geschiet door Matthias Moris 
qualitate qua141 in faveur Michael Joestens tot 
Bilsen 

28/11/1749 52 link  

Responsum et constitutio per reverendum 
dominum Joannes Notté, pastorem in Rosmer, 
contra honorab. dominum Plateus, notarius, et 
ejus filium, rector beneficij Beatae Mariae Virginis 
in ecclesia de Rosmer142 

29/11/1749 53 link  

 
134 Betreft verklaring over de impôt de (mud de ) braz of een belasting op de hoeveelheid ingrediënten van het 
bier, waarbij de belastingpachter met boetes dreigde naar aanleiding van nieuwe maatregelen door de Staten 
van Luik en Loon, hoewel die volgens de getuigenis nog niet ad valvas uithingen of algemeen bekend waren. 
Ook de vorige akte van de weduwe De Heusch handelt hierover. 
135 Joseph Pot d’Argent was weduwnaar van Anna Brulmans. Zijn dochter Johanna was gehuwd met Jan Broux. 
136 Belastingpachter samen met dhr. Lousbergs van de belastingen op de mud de braz en op het slachten van 
dieren voor het kwartier Eigenbilzen. 
137 Peter Withofs is volgens de akte de vader van notaris Simon Withofs. 
138 Verklaring betreffende betalingen van belastingen. 
139 Betreffende haar geschil met de belastingpachters van Eigenbilzen. 
140 Volmacht door pastoor Notté aan Renerus Timmermans om voor de Officiaal van Luik te pleiten in de zaak 
tegen Michael Plateaus, zoon van notaris Martinus Plateus, inzake het rectoraat van het beneficie van het O.-L.-
V.-altaar in de kerk van Rosmeer.  
141 Matthias Moris, wonende te Munsterbilzen, was gevolmachtigde van dhr. Kerens (van Maastricht).  
142 Zie ook aktenummer 50 van 14/11/1749. 
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Cessie van vier groot roeden lants geschiet door 
Lemmen Jans en Cornelia Printen in faveur Arnold 
Nulens143 hunnen schoonsoone  

02/12/1749 54 link  

Tocht renuntiatie van Barbara Lemmens144 van 
Gellick in faveur Jan Rijnders, haeren schoonsoone 
van Breeghden 

03/12/1749 55 link  

Surrogatie bij reserve van den heer canonick De 
Matthijs tot Munsterbilsen in faveur Rener 
Teunissen van Rosmer 

19/01/1750 1 link  

Dispositie testamentair van Martinus Claesens van 
Welde, stadt en lande van Tournaute145 

09/03/1750 2 link  

Publijcken vercoop der meublen vant casteel van 
Zangrije 

12/03/1750 3 link  

Declaratie van Jan Broux van Waltwiller146 12/04/1750 4 link  

Declaratie van Jan Wijnen den jongen van 
Waltwiller in faveur Jan Hanen147 

12/04/1750 5 link  

Declaratie van Jacque Gobert148 12/04/1750 6 link  

Declaratie van Willem Boelen van Amesdorp149 12/04/1750 7 link  

Constitutie ad lites voor sieur Wilmart, facteur150 19/04/1750 8 link  

Declaratiens van Franck Withofs en Joannes 
Kersten van Eijgebilsen gedaen ter requisitie Nuel 
Danen van Holt qualitate qua, impostier etc. 

29/05/1750 9 link  

General constitutie der gemeijnte Gellick (6 junij), 
item general constitutie der gemeijnte Eijgebilsen 
(7 junij). Ensemble constitution du noble dame de 
la Zangrie (9 junij), du communeauté de 
Martenslinde et celle de la communeauté de 
Waltwiller pour recevoir des argents de la 
distribution de Sa Majesté tres cretienne151 

06/06/1750 
  
 
07/06/1750 
 
09/06/1750 

10 link  

Obligatie van Nelis Mercken van Sint Martens 
Linde in faveur der armentafel aldaer 

11/06/1750 11 link  

General constitutie der gemeijnte Rosmer  12/06/1750 12 link  

Accord mitsgaders surrogatie van impost door 
sieur Lousberghs in faveur Nuel Danen 

20/06/1750 13 link  

 
143 Arnold Nulens was gehuwd met Elisabet Jans. 
144 Barbara Lemmens was weduwe van Matthijs Gerarts en hertrouwd met Peter Paulissen. Schoonzoon Jan 
Rijnders was gehuwd met haar dochter Catharina Gerarts. 
145 Het feit dat iemand uit Weelde uit de Antwerpse Kempen tot Eigenbilzen komt, is omdat de broer van de 
erflater pastoor te Zutendaal was, met name Greg. Claesens, die tot executeur-testamentair benoemd werd. 
146 Verklaring op verzoek van Jan Brulmans, vader van Nijs Brulmans, kapitein der vrije compagnie van 
Waltwilder en nu gevangen te Bilzen. Betreft een onvriendschappelijk treffen met Luikse troepen op het 
grondgebied van Mopertingen, waar de compagnie van Waltwilder op vraag van drossaard Timmermans op 
wacht stond. 
147 Getuigenis gaat over hetzelfde voorval te Mopertingen (zie vorige akte). 
148 Getuigenis gaat over hetzelfde voorval te Mopertingen (zie vorige 2 akten). 
149 Getuigenis gaat over hetzelfde voorval te Mopertingen (zie vorige 3 akten). 
150 Verzoek tot verdediging vanwege Coenraert Heijers en zijn echtgenote Elisabet Wagemans, beiden 
gevangenen op het kasteel van Zangerij. 
151 Volmachtgeving om geld op te halen van het zogenaamde koningsgeld en nadien te distribueren onder de 
getroffenen. Betreft een deel van de schadevergoeding die de Franse koning betaalde aan het Prinsbisdom Luik 
en Land van Loon voor de ravage die zijn troepen de jaren voorheen hadden aangericht. 
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Accord en constitutie onder de gemeijnte van 
Eijgenbilsen om 2.000 guldens te redimeeren uijt 
de distributie van Vranckerijck 

05/07/1750 14 link  

Acte van redemptie door de gemijnte Eijgebilsen 
aen Jan Meesters in name Geurt Lenarts152 zaliger, 
sijnen halven broeder 

11/07/1750 15 link  

Renuntiatie van tocht door de hoog edele wel 
geboren mevrouw douarière De Heusch in faveur 
haerder kinderen  

18/07/1750 16 link  

Testament mitsgaders codicil van de hoog wel 
edele geboren vruele Carolina Adriana de Heusch 
van Zangrie 

19/07/1750 17 link  

Declaratie van den eerwaarde heer Gilissen ptr. (?) 
ende Elisabet Mellemans153 

27/07/1750 18 link  

Declaratiens der bourgmaitres en eenige mannen 
des dorps Eijgebilsen154 

11/08/1750 19 link  

Deijlinge en metinge155  16/10/1750 20 link  

Overdracht helft perceel in ruil voor 100 gulden tot 
terugbetaling van een obligatie, gedaan tussen 
Lambert Mosen en zijn broer Adam Masen 

27/10/1750 21 link  

Toust en coop van Adam Masen 26/10/1750  
 
en  
 
27/10/1750 
 

22 link  

Conditien ende vercoop van gereijde en 
huijsmeubels bij de weduwe Guiliaume Jacquemar 
tot Hoelbeeck 

30/10/1750 23 link  

Afvraginge van Joannes Gerarts ter instantie 
Elisabet Jeuresen tot Breeghden156 

03/11/1750 24 link  

Vercoop der helsheijt van vijf roeden lants door de 
weduwe Art Gilisen157 in faveur Nuel Danen van 
Hoelbeek 

29/11/1750 25 link  

Declarations des bourgmaitres et mannants du 
village de Rosmer contre sieur Timmermans, 
luitenant drossard158 

01/12/1750 26 link  

Deijlinge159 tusschen Marie Matthens en 
d’erfgenamen Anna Matthens susters en broeders 

10/01/1751 1 link  

 
152 Geurts Lenarts zaliger was gehuwd met Beatrix Boelen, die laatste nog levend. 
153 Wilhelm Gilissen resideerde in het root, ressort Vliermaal. Elisabet Mellemans was kamenierster op het 
kasteel van Zangerij. Betreft een verklaring over de kledij van een gast op het kasteel. 
154 Verklaring van gemeentenaren dat op vergadering van de gemeente in de pastorij van Eigenbilzen Mathieu 
Meesters de verdenking geopperd had dat niet alle ontvangen gelden van het koningsgeld uitbetaald waren. 
155 Verdeling van gronden tussen Lambertus Cops en zijn zussen te Winterslag. 
156 Hij had bezwaren tegen het komende huwelijk van Elisabeth Jeurissen met Joannes Winckelmans. Een 
afroeping was reeds geschiet. Bij deze afvraging stuurt hij de notaris wandelen. 
157 Marie Raeijmaeckers, weduwe van Aert Gilissen, inwoonster van Eigenbilzen. 
158 Verklaringen over betalingen aan drossaard Timmermans. 
159 Zijn allen kinderen en erfgenamen van het overleden echtpaar Thewis Matthens en Elisabet Lathouwers. 
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meede vercoop van vier roeden lants in faveur 
Nuel Danen van Hoelbeeck 

Declaratie van Jan Joest en Leonard Swennen in 
faveur Franc. Moors160 

18/01/1751 2 link  

Accord tusschen Wijn Lathouwers en Hubert 
Brepoels161 

29/01/1751 3 link  

Taxatie en appretiatie der kijbeesten162 en perden 
getuijg etc. van Giel Massa, wen op Croenendaal 

29/01/1751 4 link  

Ontfanck van 500 guldens door Catharina 
Withofs163 

22/02/1751 5 link  

Protestatie van Jan Kerckhofs en consoorten164  03/03/1751 6 link  

Vercoop van 3 en ¼ roede lants door Jan Bollen165 
in faveur van de weduwe Mevis Broux166 

06/03/1751 7 link  

Constitutie op de weduwe Langenacker wijlen de 
hoog edele wel geboren mevrouw douarière De 
Heusch met haere majorenne kinders167 

10/03/1751 8 link  

Act van declaratien geschiet onder de gemeijnte 
van Munsterbilsen168 

20/03/1751 9 link  

Constitution general passée par les sieurs Pier 
Withofs, Herman Jane et Mathieu de Mesteer169 
sur la personne du sieur Libert Remackers et la 
demoiselle Catherinne Vandal son epouse 

27/03/1751 10 link  

Vercoop van eijcke boomen ter instantie de 
representante en eerfgenaemen wijlen Thomas 
Damen zaliger en Geurtrud Plucken zaliger 

22/04/1751 11 link  

Uijtgeevinge van beleeninge door Adam Masen in 
faveur Hubert van Dooren 

02/05/1751 12 link  

Vercoop van beesten en meubels op het casteel 
van Croenendael 

17/05/1751 13 link  

Renuntiatie van tocht met permissie en constitutie 
door de hoog edele wel geboren mevrouw 
douarière De Heusch van Zangrie etc. in faveur 
haerder kinderen 

22/05/1751 14 link  

 
160 Verklaring over de aankoop van een ton jenever te Beverlo bij Art Moens, in beslag genomen door enkele 
commies van de Staten van Luik en Loon. 
161 Minnelijke schikking inzake een lopend proces voor de Buitenbank van Bilzen. 
162 De akte is in het Frans en heeft het over de schatting van gehoornde beesten, paarden, kippen, en daarnaast 
nog van de karren en paardenharnassen aanwezig op het pachthof van Croenendaal waar Giel Massa pachter 
was. 
163 Uitbetaling na het gewonnen proces tegen Lambert Damen. 
164 Jan Kerckhofs, Libert Teunissen, Geurtrud Palmans, weduwe van Regger Danen, Libert Palmans en Hendrick 
Matthijs, allen inwoners van Kesselt, gaan niet akkoord met het proces dat de gemeente Kesselt aangespannen 
had tegen de pastoor van Veldwezelt en Kesselt inzake de kapel van Kesselt. 
165 Inwoner van Ter Boekt, ressort Genk, gehuwd met Anna Broux. 
166 Isabelle Vuegen was weduwe van Mevis Broux. 
167 Betreft een volmacht voor de uitgifte van een  pacht te Brustem aan Jan Leemans van Brustem. De 
meerderjarige kinderen van douairière De Heusch (weduwe van Arnold Francois de Heusch) zijn J.V. De Heusch, 
Jean Loijs Carel de Heusch, Barbara Isabella de Heusch en Anne Catharina de Heusch. Ze heeft ook nog 
minderjarige kinderen. 
168 Verschillende inwoners verklaren dat ze geen rekeningen goedgekeurd hebben op een vergadering van 
20/12/1750, noch dat er iemand namens de gemeente gevolmachtigd is geworden. 
169 Volmachtgeving door de erfgenamen van wijlen pastoor Gaspar Withoff. 
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Verkoopakte na publiek opbod door de voogden 
van het minderjarig kind van wijlen Ruth Michiels 
ten behoeve van Lambert Moors van Mopertingen 

12/06/1751 15 link  

Obligatie van Laurens Driesen, wen op 
Croenendael, van 5 guldens jaerlijxe rente170 

24/06/1751 16 link  

Obligation de 5 florins brabants de rente annuel, 
creé par Laurent Driesen, censier de Croenendael, 
en faveur du noble et genereux seigneur Michel J. 
de Gradij, seigneur de Croenendael 

24/06/1751 17 link  

Declaratie van eenige inwoonders des dorps 
Veltweset171 

25/06/1751 18 link  

Testament van Catharina Stas, weduwe Frans Jans 
saliger 

03/07/1751 19 link  

Declaratiens der eenige mannen en inwoonders 
soo van Veltweset als Kesselt172 

11/07/1751 20 link  

Testament van Geurdt Lenarts aen d’esch en 
Catharina Jans, sijne huijsvrouwe 

13/07/1751 21 link  

Cessie van Arnold Weijnen, weduman,173in faveur 
sijns soons 

16/08/1751 22 link  

Declaratiens door Jacobus Moris en Jan Lunskens 
ter requisitie Petrus Thijs174 

28/08/1751 23 link  

Accord der borgemeesters en gemeijnte Kesselt en 
tusschen den eerwaerde heer P.J. Colson van 
Mastricht175 

29/09/1751 24 link  

Testament van Franciscus Pot d’Argent (Potargent) 
van Waltwiller176 

02/10/1751 25 link  

Surrogatie van Peter Paulissen en Barbara 
Lemmens in faveur Servaes Sustermans177 

12/10/1751 26 link  

Declaratie van den eerwaerde heer pastor van 
Waltwiller178 

13/10/1751 27 link  

 
170 Ook met tochtdoding door de moeder van zijn echtgenote om het perceel te kunnen hypothekeren ter 
geldontlening. 
171 Enkele oudere inwoners van Veldwezelt verklaarden dat de pastoor van Veldwezelt altijd de inkomsten van 
de ciboriekaarsen voor zich mocht houden. 
172 Nog andere verklaringen van andere inwoners van Veldwezelt die ook verklaarden dat de pastoor van 
Veldwezelt altijd de inkomsten van de ciboriekaarsen voor zich mocht houden (zie ook aktenr. 18 van 
25/06/1751). 
173 Hij was weduwnaar van Marie Biesmans en woonde te Waltwilder. Ze hadden een eerder mutueel 
testament de dato 13/11/1747, destijds berustende in de pastorij van Waltwilder. 
174 Verklaring door de timmerlieden over de bouwvallige toestand van de schuur naast het huis van Petrus Thijs 
in Munsterbilzen, dewelke afgebroken diende te worden om de keur te behouden. 
175 Contract om gedurende 1 jaar op elke zondag en elke hoogdag een mis te komen lezen in Kesselt, alsook 
catechismus te geven bij gelegenheid. Iemand van de gemeente Kesselt diende de pastoor elke keer met een 
paard te komen ophalen aan een der stadspoorten van Maastricht.   
176 Hij was ongehuwd en sergeant in het infanterieregiment van graaf La Marcke onder de compagnie van dhr. 
De Vossez ten dienste van de Koning van Frankijk.  
177 Conditionele schenking van het woonhuis van Peter Paulissen en Barbara Lemmens gelegen te Gellik op de 
Savelstraat. De begunstigde Servatius Sustermans was gehuwd met Isabella Gerarts, dochter van Barbara 
Lemmens en haar vorige echtgenoot. 
178 Verklaring over de tiendganger en de tiende voor wat betreft Amelsdorp. 
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Revocatie van Jan Steegen van Eijgebilsen179 05/11/1751 28 link  

Constitutio ad lites180 19/12/1751 29 link  

Constitutiones ad lites181 19/12/1751 30 link  

Verclaeringe en obligatie van Jan Coopmans 
qualitate qua als momboir der weeskinders 
Leonard Vuegen en Marie Schijns182 

04/01/1752 1 link  

Constitution general de parte de la communeauté 
de Rosmer sur le reverend curé Notté du dit lieu et 
deux personnes de la ditte communeauté183 

16/01/1752 2 link  

Transport geschiedt door Willem en Ruth Smets184, 
dragonders onder Nassau in faveur Joris Biesmans 

16/01/1752 3 link  

Constitution general de part la communeauté de 
Veltweset et Kesselt sur le reverend curé du dit lieu 
et une personne de la ditte communeauté185 

19/01/1752 4 link  

Deijlinge en transport tusschen de representanten 
Claes Gerits en Marie Mevissen zaligers 

26/01/1752 5 link  

Constitutie general geschiedt onder de gemeijnte 
Eijgebilsen186 

29/01/1752 6 link  

Uijtgeevinge in eerfve door Peter Cielen187 van 
Hoelbeeck in faveur Lambert Paulissen van 
Eijgebilsen188 

04/02/1752 7 link  

Declaratie geschiedt door Antonette Carette van 
Munsterbilsen ter requisitie Peter Thijs189  

15/02/1752 8 link  

General constitutie der gemeijnte Genck190 16/02/1752 9 link  

 
179 Hij trok voorheen onvriendelijk geuite woorden terug betreffende de betaling van een vat rogge aan het 
gelucht. 
180 Volmachtgeving door de douairière De Heusch aan procurator Renerus Winckelmans inzake een geschil met 
de praetor (borgemeester of schout) van Bree. De akte is volledig in het Latijn. 
181 Volmachtgeving door Joannes Ludovicus Carolus de Heusch, heer van Gellik, voor een proces voor de 
Officiaal te Luik tegen Matthaeus Meester. De akte is volledig in het Latijn. 
182 De ouders waren in Gellik overleden.  
183 Volmachtgeving namens de gemeente Rosmeer voor pastoor Notté, Renier Teunissen en Jean Raets, 
inwoners aldaar, om de 2de betalingsschijf van het Franse koningsgeld te ontvangen. 
184 Willem Smets en Ruth Smets zijn broers. Willem is wachtmeester en Ruth dragonder in hetzelfde regiment 
van generaal-majoor Nassau in de compagnie van kolonel Falaiseau, ten dienste van Haar Hoogmogende 
Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden. Peter Raijmaeckers, inwoner van Waltwilder, is gehuwd met 
Catharina Smets (zus van Ruth en Willem). Ze verkopen gezamenlijk een huis te Waltwilder, afkomende van 
hun overleden ouders.  
185 Volmachtgeving van de gemeente Veldwezelt en Kesselt om de 2de betalingsschijf van het Franse 
koningsgeld in ontvangst te nemen. 
186 Volmachtgeving door de gemeente Eigenbilzen om de 2de betalingsschijf van het Franse koningsgeld in Luik 
te gaan ophalen. 
187 Weduwnaar van Anna Raets. 
188 Betreft een overdracht in erfpacht ter waarde van 3 gulden 10 stuiver voor een perceel van 5 grote roeden 
gelegen op de locht te Eigenbilzen. Het geld dient elk jaar aan de pastorij van Waltwilder betaald te worden en 
dient voor 2 jaargetijden of 1 jaargetijde en 3 leesmissen omtrent zijn sterfdag (en die van zijn overleden 
echtgenote). De acceptant moet een huis te bouwen op het perceel dat nadien als borgstelling of hypotheek 
dient voor de jaarlijkse erfrente. 
189 Verklaring van Antoinette Carette dat ze gedurende 30 jaar een huis te Munsterbilzen gehuurd had en dat 
enkele maanden voor haar vertrek een stormwind het dak had vernield waardoor kort nadien het houtwerk 
snel is beginnen te rotten en het huis een ruïne werd. 
190 Volmachtgeving van de gemeente voor de dorpsmeesters en enkele inwoners om de nodige stappen te 
ondernemen in het proces van de gemeente tegen de weduwe Princen van de Bessemer. 
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Vercoop der meubelen van de weduwe Christiaen 
Kersten191 

17/02/1752 10 link  

Constitutie wijlen de hoog eedele mevrouw 
douarière De Heush etc op den persoon van 
Matthias Schevenels192 

03/03/1752 11 link  

Testament van Adam Mosen193 03/03/1752 12 link  

Vercoop der meubels van de weduwe Claes 
Reners194 

16/03/1752 13 link  

Testament mutuel van Hubert van Dooren en 
Catharina Withofs195 

23/03/1752 14 link  

Vercoop van meubels van Leonard Gilissen 31/03/1752 15 link  

Testamentaire dispositie geschiedt door Wijn 
Wolters en Anna Meesters sijne huijsvrouw196 

05/04/1752 16 link  

Vercoop van hout door Joannes Houben van Reeck 
en consorte 

07/04/1752 17 link  

Act van ratificatie door den hoog edele geboren 
vrulens van de Zangrie  

13/04/1752 18 link  

Verkoop huis en land te Hoelbeek door de 
nagelaten kinderen197 van wijlen Mattijs Maurissen 
en Marie Boebaers aan Renier Brulmans en zijn 
echtgenote Joanna Maesen 

15/04/1752 19 link  

Vercoop van meubels door de representanten 
wijlen Anna Meesters198 zaliger 

17/04/1752 20 link  

Declaratiens geschiedt door Marie Palmars, Anna 
Biesmans, Anna Moors en Arnold Weijnen199 

10/05/1752 21 link  

Constitutie door Anna Catharina Honinx, begijn tot 
Bilsen voor dhr. pastor en meestersse des 
begijnhofs200 

13/05/1752 22 link  

Conditionele publijcken vercoop hier door mij 
ondergeschreven notaris201 

15/05/1752 23 link  

Vercoop van 4 roeden lants door Anna Catharina 
Honinx, begijn tot Bilsen, in faveur d’eersaeme Jan 
Meesters, jonckman tot Eijgebilsen 

17/05/1752 24 link  

Transport van Dionijsius Brulmans in behoefse 
Andries Scabrichs van Heselt (Heesveld) 

17/05/1752 25 link  

 
191 De weduwe leefde nog en verkocht samen de inboedel met Jan Keersten en Leonard Swennen, voogden van 
het kind van haar overleden man Christiaen Keersten verwekt met Cecilia Plucken, ook overleden.  
192 Betreft rechtszaak voor de schepenbank van Brustem omtrent het cijnshof genaamd Bruijninxhof.  
193 Gehuwd met Magdalena Aldenhoven en inwoner van Eigenbilzen. 
194 Marie de Groot, weduwe Claes Reners. 
195 Inwoners van Hoelbeek. De echtgenote lag ziek in bed.  
196 Inwoners van Hoelbeek, beiden ziek. 
197 De kinderen heten Paulus, Joannes en Magriet Maurissen. 
198 Betreft de verkoop van de inboedel van Anna Meesters en haar echtgenoot Wijn Wolters van Hoelbeek, 
beiden overleden. 
199 Verklaringen over een voorval met de controleur van het comptoir te Veldwezelt terwijl ze terugkeerden 
met goederen van Maastricht. 
200 Volmachtgeving ter publieke verkoop bij opbod van een perceel akkerland te Eigenbilzen. 
201 Betreft de verkoopsvoorwaarden voor de publieke verkoop van het vermeld perceel van begijn Anna 
Catharina Honinx. 
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Testament van juffrouw Anna Alexandrina 
Maurissen202 

26/05/1752 26 link  

Constitution de part la tres noble dame douarière 
De Heusch etc. sur la personne de Paquaije 
Moutton a Liege203 

03/06/1752 27 link  

Testament van Jan Meesters, jonckman 13/06/1752 28 link  

Cessie en assignatie van die hoog edele geboren 
mevrouw douarière De Heusch in faveur haere 
dochter die hoog edele vrule Geurtrudis Francisca 
de Heusch canokersse (kanunnikes) tot Zinnigh204 

28/06/1752 29 link  

Opdraght van een half roede lants door Franciscus 
Arnold van Herderen in faveur Jan Withofs, 
weduwman wijlen Marie Swennen zaliger 

08/07/1752 30 link  

Constitutie ad lites door Liben Loijen, gedetineerde 
op’t casteel van Zangrie, op den persoon van 
d’heer borgemeester Wilmart, facteur205 

18/07/1752 31 link  

Contract en conventie in maniere van houwelijxe 
voorwaerde geschiet door Lemmen Jans en sijne 
huijsvrouw in faveur hunder kinders206 

21/07/1752 32 link  

Act van revocatie van eer en saeme zijdens Jan 
Simons en Anna Cielen sijne huijsvrouw van 
Rosmer207 

22/07/1752 33 link  

Constitutie ad lites wijlen die hoog edele 
welgeboren mevrouw douarière De Heusch etc. 
voor de heer Moris tot Munsterbilsen208 

27/07/1752 34 link  

Constitutie van die hoog edele wel geboren 
mevrouw douarière De Heusch in faveur Jean L. 
Charles de Heusch, haeren zoone209 

27/07/1752 35 link  

 
202 Ongehuwd en wonende op het begijnhof te Bilzen. 
203 Paquaij Moutton is vishandelaar in de wijk Avroy te Luik en krijgt volmacht om namens de douairière De 
Heusch 2 leengoederen namens haar voor het Leenhof van Luik te verheffen. 
204 Betreft een lijfrente van 100 gulden, samengesteld uit jaarlijks uit te betalen renten rustende op percelen en 
personen uit Sint-Truiden, Rummen en Brustem. 
205 Volmachtgeving voor de rechtzaak van Liben Loijen tegen de douairière De Heusch, vrouw van Zangerij, 
Gellik, Eigenbilzen, etc. voor de Buitenbank van Bilzen.   
206 Lambertus Jan en zijn echtgenote Cornelia Printen maken een contract op voor hun zoon Mathewis Jans, die 
zal huwen met Agnes Jeuresen, geboortig van Rosmeer, alsook stipulaties voor wat betreft hun dochter 
Elisabeth Jans, gehuwd met Arnold Nulens. 
207 Verontschuldiging namens het koppel aan de pastoor van Rosmeer, omdat ze zijn naam en eer zowel in 
Rosmeer als in naburige dorpen grondig door het slijk hadden gehaald. Ze waren hem als zijn parochianen 
respect verschuldigd. Onderliggend was er een conflict, waarbij Agnes Cielen voor de pastoor een testament 
had laten opstellen inzake 3,5 grote roeden land met als een van de begunstigden Margareta Meesters. De 
pastoor had als begunstigde echter Margareta Cielen opgeschreven. Toen Agnes nadien vroeg de naam van 
Cielen naar Meesters te veranderen, had de pastoor dit geweigerd, argumenterende dat hij geen Margareta 
Meesters kende, maar wel een Margareta Cielen. Voor het bewuste testament van Agnes Cielen, zie de 
volgende link.  
208 Volmachtgeving voor de rechtzaak van de douairière De Heusch, vrouw van Zangerij, Gellik, Eigenbilzen, etc. 
tegen Liben Loijen voor de Buitenbank van Bilzen.   
209 Volmachtgeving aan haar zoon om alle taken van de heerlijkheden zowel in criminele als politionele zaken 
als andere plichten, namens haar uit te voeren. 
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Constitutie van den edele heer De Croenendal op 
den persoon M. Moris facteur210 

29/08/1752 36 link  

Surrogatie van Elisabet Caberg211 in faveur haeren 
zoon Jan Stegen 

21/09/1752 37 link  

Eermangelinge (=erfmangeling) tusschen Hubert 
van Dooren van Hoelbeeck en Dionisius Brulmans 
van Waltwiller 

17/10/1752 38 link  

Houwelijx contract tusschen Arnold Nassen212 van 
Sint Martens Linde ende Catharina Lathouwers van 
Bergh 

16/10/1752 39 link  

Cessie van meubelen en dominie gepasseert door 
Hendrik Brepoels van Eijgebilsen in faveur Joannes 
Brepoels, sijnen soone213 

22/11/1752 40 link  

Lijste van vercoght houdt in schalmen in den bosch 
van Hommelen ter instantie Jan Broux, wen aldaer 

10/01/1753 1 link  

Cessie van gebruijck en gerechtigheijt door Jan 
Wolfs in faveur Jan Gerarts214 

15/01/1753 2 link  

Minsamelijck accord, mede een clijne dispositie 
van Elisabet Martens, weduwe Peter Canen zaliger, 
tusschen des selfs kinders215 

16/01/1753 3 link  

Cessie en transport Franck Withofs en consorten216 
in faveur Dijrick Boelen van Hoelbeeck 

22/01/1753 4 link  

Houwelijx contract tusschen Georgius Canen ende 
Beatrix Boelen217 

25/01/1753 5 link  

Generale constitutie der gemeijnte van Eijgebilsen 
op de persoonen van Jan van Sichen, Antoin 
Gielen, Michel Meesters ende Thewis Jans218 

05/03/1753 6 link  

Lijste van verkoghde meubelen ter requisitie Jan 
Broux, wen op Hommelen  

21/03/1753 7 link  

 
210 Volmachtgeving in de rechtszaak van zijn pachter Laurens Driesen op het kasteel van Croenendaal tegen 
eiser Jan Broux van Waltwilder voor de Buitenbank van Bilzen.   
211 Ze was weduwe van Jan Stegen en woonde in bij haar oudste zoon, ook Jan Stegen geheten, gehuwd met 
Mechtildis Jeuresen en wonende te Eigenbilzen. Ze schenkt onder voorwaarden verschillende percelen land. 
212 Arnold Nassen was weduwnaar van Maria Nulens en Catharina Lathouwers was weduwe van Hans Peter 
Goffing. Hij woonde te Martenslinde en zij was van Kikeleberge (=Kieleberg?) in de parochie Kleine-Spouwen. 
213 Overdracht van eigendom vanwege het nakend huwelijk van de zoon met Cornelia Martens, geboren in en 
inwoonster van Mopertingen. Op het moment van de akte zijn reeds 2 afroepingen van het huwelijk voorbij. 
214 Jan Wolfs was inwoner van Hoelbeek en gehuwd met Anna Jeuresen. Hij droeg pachtland over onder 
Eigenbilzen aan Jan Gerarts, pachter in de Oeffart, parochie Gellik. 
215 De kinderen zijn Paulus Canen, gehuwd met Maria van Sichen, Georgius Canen, jongman, en Geurtrudis 
Canen, jonge dochter. 
216 De verkopende partij zijn de erfgenamen en representanten van Claes van Uijckhooven en Catharina 
Lathouwers, beiden overleden. 
217 Georgius Canen is een zoon van wijlen Peter Canen en van Elisabet Martens, nog levend. De bruid is 
weduwe van Geurdt Lenarts. Beide partijen wonen te Eigenbilzen. 
218 Op de laatste vergadering van de gemeente waren verschillende dorpelingen niet akkoord met de last op de 
gemeente van 300 gulden aan terugbetalingen voor gedane leveringen, vacatiën, gidsen ten tijde van de 
oorlog, alsook met de jaarlijkse inning van de schat voor te betalen rentes en claims van de douairière De 
Heusch. De volmachtgeving is voor de verdere afhandeling van de betalingen en van eventuele processen die 
volgen.  
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Afvraginge ter instantie die gemeijnte van Sint 
Martenslinde aen die van Clijne Spauwe219 

06/04/1753 8 link  

Conditionelle cessie van lijftocht gedaen door die 
hoog edele wel geboren mevrouw douarière De 
Heusch in faveur haeren heer zoon den hoogh 
edele wel geboren heer Jean Loijs Charles de 
Heusch 

28/04/1753 9 link  

Accord tusschen d’eersaeme Jan Broux220, wen op 
Hommelen ende Loijs Ghijsen, sijnen stiefsoon 

29/04/1753 10 link  

Surrogatie meede donatie causa mortis door 
Dionisius Nijssen en Christina Daerden, sijne 
huijsvrouwe, in faveur sieur Lousberghs 

29/05/1753 11 link  

Cessie en surroguatie wijlen die hoog edele 
welgeboren mevrouw douarière De Heusch in 
faveur haeren heer zoon, den hoog edele heer 
Jean Loijs Charle de Heusch 

11/06/1753 12 link  

Protestatio mamburnorum capellae de Kesselt 
contra reverendum dominum decanum consilij 
B.M.V. Trajectensis, reverendum dominum 
pastorem de Veltweset221 

11/06/1753 13 link  

Constitutie wijlen die hoog edele geboren 
mevrouw douarière De Heusch op de juffrouwe 
weduwe Langenaecker222 

30/06/1753 14 link  

Constitutio praenobilis dotalitiae De Heusch de la 
Zangrije in procuratorem Caignon 

05/07/1753 15 link  

Transport van 4 roeden 15 ½ clijne door d’heer 
Jacobus Maurissen qualitate qua223 in faveur Peter 
Meijers224 van Mopertinge 

03/09/1753 16 link  

Declaratiens van Laurent van Ham ende Jan 
Kerckhof, jonckmans, ter requisitie Gilis Vrancken 
van Veltweset225 

07/09/1753 17 link  

Continuation du stuit de la cense de Croenendael 
et adjoint conditionnele par noble et genereux M.J. 
De Gradij, seigneur du dit Croenendael & en faveur 
du Laurent Driesen 

13/09/1753 18 link  

Opdraght van vier roeden lants door Willem 
Lunskens ende Guertrud Lunskens, sijne suster, in 
faveur Jaspar Withofs ende Isabella Jans, sijne 
huijsvrouwe 

17/09/1753 19 link  

 
219 Betreft de betaling van de jaarlijkse schat door grondbezitters die geen inwoner van Martenslinde zijn. 
220 Weduwnaar van Catharina Martens. 
221 Protest vanwege de kerkmeester van Kesselt over de visitatie van de decaan van het kapittel van O.-L.-V. 
van Maastricht op instigatie van de pastoor van Veldwezelt. 
222 Zij wordt als mevrouw Sijmons, weduwe Langenaecker genoemd in de akte, wonende in Sint-Truiden en 
rentmeesteres van de douairière. Ze wordt gevraagd een perceel in Brustem namens de douairière te 
verkopen. 
223 Maurissen is curator van de nalatenschao van wijlen Maximilianus Henricus Salden, in zijn leven kanunnik 
van Sint-Servaas. 
224 Peter Meijers baatte een windmolen uit. Hij was windtmolenaer binnen Mopertingen. 
225 Verklaringen over een gekocht paard. 
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Constitutie general wijlen den hoog edele wel 
geboren heer baron De Heusch etc. in faveur die 
hoog edele wel geboren mevrouwe baronesse van 
Scherpenzeel, sijne vrouwe 

24/09/1753 20 link  

Testament van Maria Sijmons, weduwe Jan 
Hoelbeekx van Mopertingen226 

25/09/1753 21 link  

Renuntiatie van tocht door Hendrick Brepoels227 in 
faveur sijns soons Hubert Brepoels 

20/10/1753 22 link  

Affirmatie onder eedt door die hoog edele 
mevrouwe douarière De Heusch228 

29/10/1753 23 link  

Protestatie van suster Aldegondis Scrijvers, begijn 
opt begijnhof tot Bilsen229 

29/12/1753 24 link  

Declaratie van Jan Smets, gerichts boode tot 
Genck230 

27/12/1753 25 link  

Declaratie van Jean Francois Goffoij, controleur op 
de Bessemer 

27/12/1753 26 link  

Deijlinge der kinders Jan Steegen ende Elisabet 
Caubergh saligers 

02/01/1754 1 link  

Lijste van verkoght ardtholt met schalmen ten 
instantie Peter Withofs van Eijgebilsen 

26/02/1754 2 link  

Testament mutuel wijlen d’eersaeme Willem 
Willems ende Elisabet Wolters, sijne huijsvrouwe, 
van Amelsdorp 

27/02/1754 3 link  

Constitution ad lites a part Guiliaume Ackermans231 
sur la personne du sieur Jean Francois Brabant, 
facteur 

05/03/1754 4 link  

Condition voor lant te vercoopen tot Eijgebilsen ter 
instantie Joannes Cuijpers en consorten van Genck 

06/03/1754 5 link  

Testament van Catharina Lathouwers232, gehuwd 
met Arnold Nassen van Sint Martens Linde 

07/03/1754 6 link  

Acceptatie mitsgaders constitutie geschiedt door 
de borgmeesters en gemeijnte van Waltwiller233 

09/03/1754 7 link  

Declaratiens der mombers, borguemeesters en 
inwoonders234 der Capelle van Kesselt 

13/03/1754 8 link  

 
226 Na de akte is er nog een latere wijziging door de erflater de dato 10/07/1757 bijgepend. 
227 Weduwnaar van Barbara Cielen. 
228 Getuigenis van de douairière dat ze van het laathof Bruijninx hoff te Brustem geen ander register kent dan 
het register dat in handen is van haar rentmeesteres.  
229 Protest door begijn Aldegondis Schrijvers en anderen betreffende de verkiezing van zuster Barbara 
Willemaer tot meesteres van het begijnhof van Bilzen. 
230 Ontkenning dat hij aan de borgemeesters of de pastoor zou hebben gevraagd de klok te laten luiden om 
publiek bekend te maken dat dhr. De Tongre tot drossaard van Genk en Zutendaal aangesteld was. 
231 Molenaar van de banmolen van Genk. 
232 Zij laat ook goederen na aan haar stiefkinderen die Arnold met Maria Nulens had verwekt. 
233 Betreft de acceptatie van een schenking voor de Armentafel van Waltwilder vanwege G. Van Weddinghen, 
secretaris van de stad Hasselt, van een eigendom te Waltwilder genaamd Speelmanshof bevorens Panishof. 
234 Paulus Bastiaens en zijn echtgenote Isabella Danen, wonende te Lafelt, dochter van Regger Danen zaliger, 
die laatste wettige zoon van Peter Danen zaliger, verklaren dat de vermelde grootvader Peter nooit een perceel 
gehad heeft dat met 7 vaten erfpacht was belast ten behoeve van de kapel van Kesselt en dus ook geen 
kwitantie van een betaling daaromtrent had kunnen ontvangen op 11/11/1715 van wijlen Jan Pluijmen als 
kerkmeester van Kesselt. Isabella’s vader Regger daarentegen had wel een perceel land belast met 7 vaten 
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Scheiding en deling van de goederen van de 
nagelaten goederen van Paulus Weijnen en Marie 
Doll 

19/03/1754 9 link  

Conditien voor lant te vercoopen tot Spurck ter 
instantie Joannes Cuijpers en consorten van Genck 

20/03/1754 10 link  

Opdraght van eene roede lants door Joannes Broux 
in faveur van Joseph Gobert 

21/03/1754 11 link  

Verclaringe geschiet door Catharina Lathouwers en 
constitutie op haeren man Arnold Nassen235 

24/03/1754 12 link  

Cessie van seven roeden lants door Jan Gerarts in 
faveur den eerwaerde heer pastor qualitate qua, 
momboir superintendant der kercke Gellick 

24/04/1754 13 link  

Declaratie van Matthaeus Swennen en Maria 
Elisabeth Cuijpers van Eigenbilzen betreffende de 
aanwezigheid van personen op het kerkhof ten 
tijde van paaszondag tijdens het sermoen236 

21/05/1754 14 link  

Declaratie van Jan Raets en Laurens Muijsenbeek 
van Rosmer237 

15/06/1754 15 link  

Declaratie van Dijrick Boelen van Hoelbeeck238 20/06/1754 16 link  

Declaratie van Mevis Weijnen van Hoelbeeck239 20/06/1754 17 link  

Deijlinge der kinders en representanten van Peter 
Canen en Elisabet Martens saligers van Eijgebilsen 

24/06/1754 18 link  

Volmacht van baron De Heusch, heer van Zangerij, 
Gellik, Eigenbilzen, etc. op de persoon van 
molenmeester Hendrick Denen, molenmeester 
wonende te Mierloz, om de goederen van de 
baron te administreren in de meierij van ‘s-
Hertogenbosch 

02/07/1754 19 link  

Declaration de Nijs Brulmans, garde du bois de 
Croenendal240 

02/07/1754 20 link  

Declaratie van Renier van Doren met sijne 
huijsvrouwe en Leonard Swennen241 

02/07/1754 21 link  

Testamentaire dispositie wijlen d’eersaeme Paulus 
Canen ende sijne huijsvrouwe Marie van Sichen 
presente en consenteerende 

16/07/1754 22 link  

 
rogge bij huwelijkse voorwaarde met zijn echtgenote Geurtrud Palmans verkregen van Loij Palmans, zijn 
schoonvader.  
235 Betreft een erfenisgeschil tussen de echtgenote en de kinderen van haar broer na de dood van de ouders 
van Catharina Lathouwers. Haar vader was voor haar moeder gestorven. 
236 Op de achterzijde nog een declaratie van 22/05/1754 over hetzelfde vanwege andere inwoners van 
Eigenbilzen. 
237 Over het order van drossaard Timmermans om de bagage van de Prins-Bisschop van Maaseik naar Luik te 
brengen en betalingen aan de drossaard voor onderhoud aan de wegen. 
238 Getuigenis over de inhaling van andermans koren in opdracht van Nuel Danen. 
239 Getuigenis over de inhaling van andermans koren in opdracht van Nuel Danen. 
240 Getuigenis over illegale bomenkap in het bos van Croenendaal door Jacob Langh van Waltwilder. 
241 Getuigenis over geuite beledigingen door de pachter van Zangerij, Andries Sleijpen. 
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Houwelijx contract tusschen Henricus Masen ende 
Isabella Moors242 

10/08/1754 23 link  

Declaratie door d’eersaeme Joannes Stevens van 
Veltweset ter requisitie den eerwaerde heer pastor 
aldaer243 

11/09/1754 24 link  

Cessie en renuntiatie der meubelen door Jan 
Broux244, pachter op Hommelen in faveur 
Bartholomeus Broux, sijner soone 

27/09/1754 25 link  

Declaratie oft verclaringe van Philiph d’Heur ter 
requisitie Matthewis Biesmans, beijde inwoonders 
tot Rosmer245 

03/10/1754 26 link  

Declaraties van Marie Wagemans, echtgenote van 
Thijs Wolfs, en Anna Van de Kaetsbeeck ter 
requisitie van Matthijs Wolfs, molder, betreffende 
ruzie en schoten in de Broeckemmolen246 

24/01/1755 1 link  

Declaratiens ter requisitie Matthijs Wolfs, molder 
in de broekemmolen247 

15/02/1755 2 link  

Testament van Margareta Hansen, huijsvrouwe 
van Godefridus Cops op Bessemer 

07/03/1755 3 link  

Act van transport door Cornelius Reijners ende 
Gerardus Slegers, mombers248 etc. in faveur 
Laurent van Weert 

10/03/1755 4 link  

Conditionneele renuntiatie van meubel en 
immeubel goedt door Jaspar Joost en Dorothea 
Haenen, en tusschen Arnold Haenen, hunne 
broeder 

01/04/1755 5 link  

Testament van Anna Daniels, weduwe Dijrick 
Stevens van Gellick 

07/05/1755 6 link  

Testament van die hoog edele wel geboren 
mevrouwe Anna Maria Mechtildis van Bausselle, 
douarière van den hoog edele wel geboren heer 
Arnold Francois De Heusch 

27/05/1755 7 link  

Generale constitutie gepasseert onder de gemijnte 
van Eijgebilsen249 

28/07/1755 8 link  

Generale constitutie der gemeijnte Waltwiller 
aengaende het france gelt250 

31/07/1755 9 link  

 
242 Henricus Masen, toekomende bruidegom en zoon van Lemmen Masen en Beatrix Croonen, en Isabella 
Moors, toekomende bruid, dochter van wijlen Jan Moors, vertegenwoordigd door haar moeder Elisabet 
Nulants. 
243 Getuigenis over geschreven kwitantie over een betaling ten aanzien van de kapel van Kesselt. 
244 Weduwnaar van Catharina Martens. 
245 Getuigenis dat Biesmans Philip D’Heur nooit beledigd heeft. 
246 Getuigenissen over schietincident bij de Broekemmolen, waarbij de molenaarsknecht gedood werd. 
247 Verklaringen over hetzelfde incident als in de vorige akte. 
248 Mombers of voogden van het weeskind Beatrix Fransen, dochter van Arnold Fransen en Ida Slegers zaligers. 
249 Volmachtgeving van de gemeente Eigenbilzen om facteurs aan te stellen ter hunner vertegenwoordiging in 
een rechtzaak voor de Officialiteit te Luik tegen de douairière De Heusch. Het onderwerp van de rechtszaak 
werd in deze akte niet vermeld. 
250 Volmachtgeving van de gemeente Waltwilder om namens haar de 3de betalingsschijf van het Franse 
koningsgeld in Luik te gaan ophalen. 
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Scheiding en deling door de erfgenamen Frans Jans 
en Maria Stas 

03/08/1755 10 link  

Generalle constitutie der gemeijnte Eijgebilsen 
aengaende het frans gelt voor de 3de distributie251 

04/08/1755 11 link  
 

Protestatie De Heusch ten aanzien van de 
constitutie van 28/07/1755 door de 
gemeentenaren van Eigenbilzen252 

05/08/1755 12 link  

Distributie van ’t frans gelt in’t dorp Rosmer253 11/08/1755 13 link  

Ontfanck der franse gelt in de derde distributie 
door het dorp Eijgebilsen254 

14/08/1755 14 link  

Onfanck der gemeijntenaren en particulieren van 
Willer en dependentien wegens frans gelt in de 3de 
franse distributie255 

18/08/1755 15 link  

Verpachtinge der wenninge van Zangrije256 09/09/1755 16 link  

Constitutie general voor de gemeijnte Waltwiller257  11/11/1755 17 link  

Lijste der meubels vercoght ter requisitie de 
weduwe Claes Jans258  

28/11/1755 18 link  

Afvraginge door de borguemeesters van Eijgebilsen 
aen den eerwaerde heer J. Fl. De Thier, pastor in 
Eijgebilsen259 

06/12/1755 19 link  

Naerdre assurantie van coop gedaen door Gerard 
Broux tot Holbeeck ter requisitie Catharina Meulen 
tot Genck260 

16/12/1755 20 link  

Testament van Renier van Doren en Geurtrud 
Withofs261 

21/12/1755 21 link  

Redemptie van 3.000 guldens capitale gedaen door 
den hoog edelen wel gebooren heer Joannes Lud. 
Carol. De Heusch en mevrouwe Ida Francisca de 
Heusch van Scherpenzeel, echteluijden aen de 

23/12/1755 22 link  

 
251 Volmachtgeving van de gemeente Eigenbilzen om namens haar de 3de betalingsschijf van het Franse 
koningsgeld in Luik te gaan ophalen. 
252 Protest van de douairière De Heusch tegen de zaak die de gemeente Eigenbilzen, haar onderdanen, tegen 
haar voor de rechtbank hadden aangespannen ondanks haar poging om tot een minnelijke schikking te komen. 
253 Ontvangst en precieze verdeling onder de inwoners van Rosmeer van de 3de betalingsschijf van het Franse 
koningsgeld.  
254 Ontvangst en precieze verdeling onder de inwoners van Eigenbilzen van de 3de betalingsschijf van het Franse 
koningsgeld. 
255 Ontvangst en precieze verdeling onder de inwoners van Waltwilder van de 3de betalingsschijf van het Franse 
koningsgeld. 
256 Het pachthof voor het kasteel werd verpacht aan Machiel van Gijnck, geboren te Alken, en diens echtgenote 
Catharine Franquinet, geboren te Kerkom. De pachtvoorwaarden zijn mooi puntsgewijs opgesomd. 
257 Volmachtgeving van de gemeente om namens haar het geschil op te volgen of een schikking te treffen met 
de pastoor van Waltwilder, J.B. Vlecken. 
258 Anna van Uijckhoven, weduwe van Niclaes Jans. 
259 Betreft getuigenis over een eerder gedane verzoek van de borgemeesters aan de pastoor om een brief van 
de borgemeesters te verkondigen tot samenkomst van de gemeente om een volmacht te verlenen in de zaak 
tegen de douairière De Heusch over betalingen van logementen. 
260 Verkoop van goederen afkomende van de ouders van Anna Meulen, echtgenote van Gerard Broux. 
Catharina Meulen is de zus van Anna Meulen. De overleden ouders waren Peter Meulen en Geurtrud Morissen 
zaligers. Bij die verkoop competeerde een deel van de eigendom aan de minderjarige dochter van Anna 
Meulen, die ze verwekt had met haar 1ste overleden echtgenoot Gerard Weijne.   
261 Renier van Doren ligt ziek in bed. 
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hoogh edele mevrouwe douarière De 
Wevelinchoven 

Ratificatio et affirmatio Mathei Martens262 29/01/1756 1 link  

Affirmatio praenobilis domini Zangriae263 14/02/1756 2 link  

Overlatinge van een stuck lants en zijdens Jan 
Stoffels aen Jan Hoelbeeckx264 

24/02/1756 3 link  

Renontiatie van tocht en volmachten door 
Geurtrud Withofs, weduwe Renier van Dooren, 
ende haere kindren 

27/02/1756 4 link  

Accord oft conventie tusschen Andries Sleijpen265 
en Manus en Joannes Welter, sijne stiefsonen 

04/03/1756 5 link  

Toust van Petrus van Dooren gegeeven aen 
Andries Sleijpen 

04/03/1756 6 link  

Notule der meubels en beesten toestaende Petrus 
van Doren tot Hoelbeeck, verkoght op crediet tot 
St Remijs 

10/03/1756 7 link  

Opdraght van 9 roeden in 2 stucken lants door 
d’eerfgenaemen Leonard van Sichen en Margareta 
Thewarts in faveur Nuel Danen van Holbeeck 

22/03/1756 8 link  

Transport van vijf roeden lants door de kinders en 
erfgenaemen wijlen Leonard van Sichen en 
Margareta Thewarts in faveur Jan van Sichen 

22/03/1756 9 link  

Vercoop van een grashofken door Joannes Stevens 
en consorten in faveur Martinus Plessers van 
Veltweseth 

08/05/1756 10 link  

Stuit du moulin de Genck rendu par le reverend 
sieur Arnold Tilkin266 prestre beneficier à 
Munsterbilsen en faveur de Willem Ackermans, 
meunier 

30/05/1756 11 link  

Verclaringen van Wilhelmus van Sichen en Marie 
van Sichen ter requisitie Jan van Sichen van 
Eijgenbilsen267 

15/06/1756 12 link  

Accord tusschen den hoog edelen welgebooren 
heer De Heusch ende Thewis Meesters268 

21/06/1756 13 link  

Creatie van rente van vier guldens jaerlijx door 
Joannes Haenen en sijne broeder en susters in 
faveur eerwaerde heer J.Fl. De Thier, pastor in 
Eijgebilsen 

14/08/1756 14 link  

 
262 Ratificatie door Matheus Martens van een hem voorgelegde akte van 17/01/1756 op verzoek van Arnold 
Daenen in diens zaak voor de officiaal te Luik. 
263 Goedkeuring door Joannes Lud. Carolus de Heusch de la Zangrije van een akte in de zaak tegen advocaat De 
Borman. 
264 Weduwnaar van Joanna Stockeren, inwoner van Gellik. Jan Stoffels was van Briegden en gehuwd met Marie 
Swennen. 
265 Weduwnaar van Marie Beckers.  
266 Treedt op namens sieur Marcel Magnée, rentmeester van de inkomsten van de Bisschoppelijke Tafel van 
Luik voor het kwartier Hasselt en aanhorigheden. 
267 Verklaringen over hun overleden moeder Anna Gidlo, weduwe van Hubert van Sichen. 
268 Waren voorheen in proces voor de officiaal te Luik na geuite beledigingen van Meesters tegenover zijn 
gebiedende heer inzake onenigheid over de distributie van het Franse koningsgeld. 
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Beschud oft vernaerderinge van 18 roeden lants 
door Michiel Cuijpers van Maestricht aen Peter 
Ghijsen van Gellick 

18/08/1756 15 link  

Ontlastinge van 2 groot roeden lants door Mattijs 
Nijsen aen Jan Lenarts 

28/08/1756 16 link  

Continuation du stuit de la cense de Croenendael 
par Laurent Driesens 

11/09/1756 17 link  

Affirmatio praenobilis domini De Heusch de la 
Zangrie 

13/09/1756 18 link  

Verpachtinge in eerfve zijdens Willem Willems269 in 
faveur eerwaerde heer pastor tot Waltwiller 

29/09/1756 19 link  

Afvraginge met offer zijdens Machiel Swennen aen 
Margareta Englen (Engelen)270 

06/10/1756 20 link  

Opdraght van 1 ½ roede lants door Nicolaus Jans in 
faveur Thewis Jans sijnen broeder 

25/10/1756 21 link  

Positiven en vrage van antwoordt mijn heer 
avocaet Groutars geintimeerden tegens sieur 
Godefridus Cops impetrant den 29 8bre 1756 
geexhibeert door Detheux 

29/10/1756 22 link  

Recordicien en attestatie van scholtus en 
schepenen van Zutendael271  

31/10/1768272 23 link  

Suplique voor Wouter Wolfs, geexhibeert voor 
scoltus en schepenen van Zutendael273 

31/10/1768 24 link  

Conditiens om lant te vercoopen voor de kinders 
en representanten Jaspar Hanen ende Joannes 
Broux zaligers 

03/11/1756 25 link  

Gellick, vercoop van meubels en beesten van 
Lobbinger274 

18/11/1756  26 link  

Opdraght door de weduwe Renier van Doren275 en 
haere kinders in faveur van Jan Schoeps, 
jonckman276 

26/11/1756 27 link  

Conditien om lant te vercoopen voor d’eersame 
Loijs Knapen277 

26/11/1756 28 link  

Betreffende de zaak van Godefridus Cops tegen 
advocaat Groutars, scholtus van Zutendaal278 

18/12/1756 29 link  

 
269 Gehuwd met Anna Lathouwers, wonende te Herderen. 
270 Margareta Engelen had eerder een kind gebaard van Michiel Swennen, inwoner van Lanaken. Michiel 
Swennen was van zin te huwen met Maria Vossen van Lanaken en Margareta Engelen had daar bezwaren 
tegen gemaakt. De afvraging was om te weten te komen met welk bedrag Margareta afgekocht kon worden. Zij 
wenste voor haar en haar kind 200 rijksdaalders.  
271 Getuigenis over de rechtspraak te Zutendaal en gelinkt in de aangehaalde zaak van de volgende akte (nr. 
24). 
272 Deze akte en de volgende had de notaris chronologisch verkeerd geordend. 
273 Drie vragen over de rechtspraak te Zutendaal (antwoorden op deze vragen in de vorige akte nr. 23), die 
gesteld werden aan de schepenbank op verzoek van Wouter Wolfs en consoorten in hun zaak tegen de heer De 
Heusch, heer van Gellik. De zaak kwam voor de Rechtbank der XXII te Luik.  
274 Kanunnik wonende te Gellik. 
275 Geurtrud Withofs, weduwe Renier Vandoren. 
276 Jan Schoeps, zoon van Jacob Schoeps en Isabella Gilissen. 
277 Weduwnaar Isabella Neesen, burger en inwoner van Hasselt. 
278 Antwoorden op gestelde vragen aan schout Groutars van Zutendaal (zie ook akte van 22 van 29/10/1756). 
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Testamentaire dispositie gedaen door relicta 
Servaes Willems279 

07/01/1757 1 link  

Opdraght van 3 roeden lants door Loijs Lemmens 
van Mopertingen in faveur Franciscus Moors op 
den vroenhof van Hoelbeeck 

17/01/1757 2 link  

Redemptie van 3.000 guldens capital door die 
hooge edele welgeboren heer baron J.L. Charle de 
Heusch en Ida Francisca van Scherpenzeel, sijne 
huijsvrouwe, aen die hoog edele web geboren 
fruele Isabella Marie de Heusch 

19/01/1757 3 link  

Cessien, eerfmangelinge ende rentecreatie door 
Jan Gielen, Matthijs Motten en hunne kinders 
Mattijs Motten en Clemens Gielen ende Michiel 
Jans en Ida Jaspers 

20/01/1757 4 link  

Obligatie van 3.000 guldens capital in faveur Joris 
Canen en Beatrix Boelen 

27/01/1757 5 link  

Cessie en surrogatie wijlen Matthijs Nelissen en 
sijne huijsvrouwe in faveur Laurens Nelissen280 
hunne zone 

04/02/1757 6 link  

Eenige soo opgaende als krop eijcke boomkens 
verkoght ter instantie Antoin Broux, Joris 
Biesmans, Jan Tewissen, Matthijs Meijssen en 
consorten 

10/02/1757 7 link  

Verclaringe door wijlen Clemens Reenen, weduwe 
Jaspar Martens281 

01/03/1757 8 link  

Opdraght van parte en deijl door Johanna 
Bovese282 in faveur Hendrick Vaes283 

15/03/1757 9 link  

Cessie der meubelen door de kinders Ciel Boelen 
en Catharina Lenarts zaligers in faveur Dijrick 
Boelen, hunnen broeder 

22/03/1757 10 link  

Accord tusschen Jaspar Joost qualitate qua284 ,ende 
Jaspar Hanen en Joannes Hanen 

01/04/1757 11 link  

Partagie285 Joannes Withofs en Simon Meesters 12/04/1757 12 link  

Vercoop van meubels etc. ter instantie die relicta 
Renier van Dore286 

22/04/1757 13 link  

 
279 Maria Demin, weduwe Servatius Willems, wonende te Eigenbilzen. 
280 Hij is gehuwd met Petronella Palmans. 
281 De weduwe verklaart dat ze al haar beesten en meubels tijdens de oorlog is verloren. Alle huidige beesten 
en meubels zijn gekocht door haar inwonende zoon, Jan Martens, gehuwd met Ida Lenarts. Haar zoon kwam bij 
haar inwonen nadat haar echtgenoot gestorven was. De verklaring is om latere conflicten tussen de kinderen te 
vermijden betreffende de aanwezige beesten en inboedel bij haar nalatenschap. 
282 Ze is gehuwd met Peter Kessen die met een qûaet been geincoomdeert is en haar gevolmachtigd heeft. 
283 Hij is pachter op de Zangerij en gehuwd met Cecilia Houben. 
284 Jaspar Joost woont te Eigenbilzen en is gehuwd met Dorothea Hanen. Hij heeft een akkoord met de 
kinderen en representanten van wijlen Jaspar Hanen, wonende in het land van Gullik. De andere Jaspar Hanen 
was burger van Bilzen en gehuwd met Marie van Ham; Joannes Hanen was inwoner van Waltwilder    
285 Verdeling nalatenschap van Geurt Meesters en Elisabet Vrancken, beiden overleden, wonende eertijds in 
Eigenbilzen. 
286 De laatste restanten van de openstaande rekening na verkoop werden afgerekend op 22/04/1758 en werd 
ontvangen door haar zoon, Petrus Vandoren. 
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Obligatie van vier guldens 16 stuivers brabants 
zijdens Helger Moorens in faveur Joris Canen en 
Beatrix Boelen, sijne huijsvrouwe 

16/05/1757 14 link  

Renonciatie van tocht wijlen Geurtruid Withofs, 
weduwe Renier van Dore, in faveur haers kinders 

07/06/1757 15 link  

Donatie gedaen door den edelen heer baron Jan 
Louis Carel de Heusch etc. in faveur die hoge edele 
wel geboren mevrouw Ida Francisca van 
Scherpenzeel, sijne huijsvrouwe 

19/06/1757 16 link  

Verclaringe en kiesinge van 2 roeden lants oft 
weijde door Jaspar Hanen van Bilsen287 

04/07/1757 17 link  

Toust van twelf jaeren door Catharina Boelen in 
faveur Joannes Colla 

16/07/1757 18 link  

Verclaringe gedaen door Helger Schijns en Peter 
Paulissen ter requisitie d’heer Hechtermans, oudt 
borgemeester der stadt Bilsen288 

28/08/1757 19 link  

Transactie tussen Michel Joseph de Gradij, heer 
van Croenendael en Ordingen, en Thewijs en 
Simon Meesters, inwoners van Eigenbilzen 

07/09/1757 20 link  

Beesten en meubels vercoop van Peter Broux tot 
Hoelbeeck 

22/09/1757 21 link  

Constitutie general zijdens die hooge edele heere 
baron en mevrouw van Scherpenseel, vrouw van 
Zangrije op den persoon van d’heer Charle Pavot289 

03/10/1757 22 link  

Titulos bonorum patrimoniatum Petri Meesters290 10/10/1757 24 link  

Ratificatie der gemeijnte Kesselt voor hunne 
borguemeester en geconstituteerde291 

09/12/1757 25 link  

Opdraght Petrus Vandore in faveur Jaspar Withofs 27/12/1757 25 link  

Declaratie zijdens Leonard van Sichen van 
Mopertingen ter requisitie Nuel Daenen van 
Hoelbeeck292 

12/11/1757 26 link  

Opdraght van ses en vier roeden lants door Peter 
van Dore in faveur Michiel Jans 

07/01/1758 1 link  

 
287 De kinderen van de overleden naamgenoot Jaspar Hanen woonden in het Gulikerland tot Breil 
(=vermoedelijk Breyell bij Nettetal).  
288 Oud-borgemeester van Bilzen Hechtermans was gevolmachtigde voor Petrus van Heijlerhoff, koster van 
Gellik. Die laatste had een geschil met de gewezen koster Fredrick Bartels voor de officiaal van Luik. Beide 
getuigen (Schijns en Paulissen) verklaren dat ze op bevel van de officiaal van Luik de schoven en vruchten te 
Gellik opgehaald hebben en dat de voormalige koster nog de resterende schoven is komen ophalen met 
zogezegde toestemming van de officiaal, waartegen de getuigen niet durfden in te gaan.   
289 Volmachtgeving ter vereffening van de rekeningen van het sterfhuis van wijlen jonkvrouw Marie 
Alexandrine Colette, gravin van Schore, overleden te Brugge op 20/12/1730.  
290 Akte voor Petrus Meesters die zijn studie aan het Bisschoppelijk seminarie volbracht had en tot priester 
wenste gewijd te worden. Voor de wijding diende hij te bewijzen dat hijzelf een jaarlijks inkomen had van 200 
gulden of meer. Zijn familie schenkt hem bij deze akte verschillende goederen opdat hij voldoende eigen 
middelen kon voorleggen. 
291 De gevolmachtigden van de gemeente Kesselt hadden op 25/11/1757 voor notaris Lhoist van de officialiteit 
te Luik een akte laten opstellen met betrekking tot een akkoord met pastoor Strengnart. Die akte werd uit de 
doeken gedaan in de gemeentevergadering en door de gemeente goedgekeurd. 
292 Betreft verklaring dat het verteerde bier bij Margareta Reenders, gewezen echtgenote van Nelis Jacquers te 
Mopertingen, betaald is. N.B.: In het verheffingsregister van Mopertingen werd ze ook als “Swarte Griet” 
vermeld. 
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Irrevocabele donatie zijdens Isabella Meesters, 
weduwe Lemmen Jans zaliger, in faveur haere 
dochter Isabella Jans 

12/01/1758 2 link  

Opdraght van Geurt Lenarts en Jan Gilisen in 
faveur Franck Swennen en latere akte mede van 
Jan Jeuresen van 17 april 1758 

31/01/1758 3 link  

Transport zijdens Jaspar Withofs in faveur Thewis 
Swinnen, smit 

07/02/1758 4 link  

Verclaeringe zijdens Leonard van Sichen ter 
requisitie Nuel Danen293 

11/02/1758 5 link  

Tijdelijcke mangelinge tusschen Jan Kersten, 
Leonard Swennen, en Jaspar Hanen 

23/02/1758 6 link  

Vercoop en eerfmangelinge van Jaspar Joost, 
Jaspar en Joannes Hanen  

24/02/1758 7 link  

Declaratie Petrus Hardij ter requisitie Michiel 
Damen294 

23/03/1758 8 link  

Opdraght zijdens Ciel Moors, Lemmen Moors, 
Franc. Meesters etc. en consorten in faveur 
Franciscus Moors en Johanna Nichij 

28/03/1758 9 link  

Verclaringe van Franciscus Moors en Johanna 
Nichij tot extinctie van een capital van 100 guldens 

28/03/1758 10 link  

Vercoop van 5 ½ roede lants door Peter Vandore 
van Hoelbeek in faveur Jaspar Withofs tot 
Eijgebilsen 

31/03/1758 11 link  

Declaratiens gegeeven in turba ter requisitie den 
hoogh edele hoogeboren heer baron De Heusch 
etc.295 

07/04/1758 12 link  

Declaratie ter requisitie den hoog edele hoog 
geboren heer baron De Heusch etc.296 

07/04/1758 13 link  

Declaratiens geschiet ter requisitie den seer 
eerwaerde heer S. De Matthijs, canoniek en pastor 
tot Munsterbilsen297 

24/04/1758 14 link  

Declaratiens geschiet ter requisitie den seer 
eerwaerde heer S. De Matthijs, canoniek en pastor 
tot Munsterbilsen 

24/04/1758 15 link  

Restitutie van penningen, ontslagh en renuntiatie 
zijdens Peter Vandore en consorten in faveur 
Gerard Scherpenbergh 

09/05/1758 16 link  

Acceptatie en surrogatie zijdens Gerard 
Scherpenbergh in faveur Jaspar Withofs, Peter 
Vandore en consorten 

10/05/1758 17 link  

 
293 Betreft enkel een bevestiging van de eerder gegeven verklaring van 12/11/1757. 
294 Petrus Hardij was hoefsmid en paardenmeester te Veldwezelt. Michiel Damen van Eigenbilzen had hem 1,5 
jaar geleden zieke paarden gebracht, maar ondanks alle inspanningen van Hardij, had hij de zieke paarden niet 
kunnen redden van een gewisse dood. 
295 Verklaringen dat rond Allerheiligen of daarna in november 1757 een zekere Joannes Mares van Wolder de 
baron is komen vragen om alle eikels van de baron te gaan rapen en te stockeren om ze nadien naar de markt 
te brengen of aan de baron te leveren. 
296 Verklaringen over de mondelinge overeenkomst tussen Joannes Mares en baron De Heusch en de 
moeilijkheden nadien (zie ook vorige akte). 
297 Zie ook volgende akte. 
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Vercoop van 1 ½ roede lants zijdens Lambert 
Moors en Marie Engels sijne huijsvrouwe in faveur 
Franck Moors en Johanna de Nichij 

15/05/1758 18 link  

Houwelijxe voorwaerde en giften tusschen en voor 
d’eersaeme Arnold Moors en Isabella Jans298 

06/06/1758 19 link  

Opdraght door Machiel Gielen in faveur Marie 
Scellinghs 

18/07/1758 20 link  

Redemptie van een rentje van 1 gulden 15 stuivers, 
capital 25 guldens door Matthijs van Hengel in 
faveur Wouter Driesen299 

27/08/1758 21 link  

Afvraginge aen de borguemeester van Veltweseth 
ter requisitie Max Stevens300 

05/09/1758 22 link  

Afstant en meestermakinge zijdens Arnold 
Schellinghs, wedeman301 tot Breeghden, in faveur 
Arnold Schellinghs en sijne huijsvrouwe Catharina 
Jeuresen 

29/09/1758 23 link  

Afvraginge van Max Stevens onder de gemeijnte 
Veltweseth302 

26/09/1758 24 link  

Verclaringe, declaratie, constitutie en cessie door 
Dijrick Stevens303 van Veltweseth in faveur sijne 
kinders 

24/10/1758 25 link  

Vercoop van deijl en aenpart door de kinders Claes 
Reners in faveur Jan Reners, mede kint 

18/10/1758 26 link  

Generale conditien om eenige stucken lants te 
vercoopen ter requisitie de weduwe Nicolaes Jans 
tot Eijgebilsen 

14/12/1758 27 link  

Notule van eenigh verkoght ertholt op den 30 
januarij 1759, ende op den eersten februarij 
naestvolgende eene quantitijt opgaende eijcke 
boomen, populiere boomen, etc., door de 
borguemeesters en gemeijnte van Eijgebilsen 

30/01/1759 1 link  

Verclaringe van genootene deijl en aenparte van 
100 pattacons door Lemmen Lenarts, Willem 
Martens, Ciel Boelen, en Geurt Lenarts ter 
requisitie Franciscus Swennen in huwelijck met Ida 
Lenarts304 

14/01/1759 2 link  

Act van donatie inter vivos zijdens Louijs van 
Zutendal in faveur sijne kinders 

09/04/1759 3 link  

 
298 Aanstaand huwelijk tussen Arnold Moors, zoon van Lambertus Moors en Helena Vrancken, en Isabella Jans, 
dochter van Isabella Meesters en wijlen Lemmen Jans. 
299 Mathijs van Hengel was gehuwd met Catharina Remants en woonde te Gewaai (Zutendaal); Wouter Driesen 
woonde op de Bessemer, ressort Zutendaal.  
300 De borgemeesters verklaren dat zijzelf, noch uit hoofde van hun functie, enige bezwaren hadden tegen Max 
Stevens of zijn pas gebouwd huis te Veldwezelt. 
301 Arnold Schellings van Briegden is weduwnaar van Ida Beverst. Hij en zijn naamgenoot Arnold Schellings zijn 
neven van elkaar. 
302 Getuigenissen van verschillende inwoners dat ze niets tegen Max Stevens persoonlijk hebben of tegen zijn 
gebouwd huis. 
303 Weduwnaar van Johanna Kerckhofs. 
304 Gevolgd door latere akte over hetzelfde van Henricus Jeuresen, meerderjarig jongman, wonende te 
Briegden onder Gellik, en  zoon van wijlen Hendrick Jeurisen en wijlen Maria Lenarts. 
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Cessie en transport soo van 16 als 6 grote roeden 
en 14 clijne lants als van eenen deijck, creatie van 
rent ad 12 guldens, en eene redemptie aen den 
erenfester heer De Matthijs van 600 guldens, 
gedaen door Wijnant Martens en Gerard Mosen305 
van Gellick in faveur des convents der 
Cellebroeders tot Maestricht 

20/04/1759 4 link  

Declaratio Catharine Withofs306 23/04/1759 5 link  

Donatie Wijn van Uijckoven in faveur Willem 
Willems, sijnen schoonsoon307 

24/04/1759 6 link  

Aanstellinge van bode onder de gemijnte tot 
Veltweseth308 

25/04/1759 7 link  

Opdraght door Jaspar Joost309 in faveur Jan Reners  01/05/1759 8 link  

Renuntiatie van tocht, mede obligatie van 16 
guldens jaarlijx, door d’eersaeme Jan Withofs310 en 
sijnen soon Petrus Withofs van Eijgebilsen in 
faveur d’eersaeme Hermanus Jans, borger en smit 
tot Maestricht 

04/05/1759 9 link  

Creatie van intrest van 130 guldens capital door 
Hendrick Scoenmaeckers en sijn huijsvrouwe in 
faveur d’eersaeme Joris Caenen 

07/05/1759 10 link  

Verklaringen van inwoners van Mopertingen en 
van Eigenbilzen ter requisitie van pastoor De 
Thier311 

08/05/1759 11 link  

Purgement door d’eersaeme Hendrick 
Schoenmakers gedaen aen de kinders en 
representanten wijlen Frans Jans zaliger 

12/05/1759 12 link  

Verclaringe van eene rente van 10 guldens jaerlijx 
door d’eersaeme Hendrick Schoenmakers in faveur 
de representanten Frans Jans 

12/05/1759 13 link  

Vercoop van 35 roeden lants door eerwaerde heer 
Balthazar Julianus Vlecken, pastor tot Waltwiller 
qualitate qua312 in faveur d’eersaeme Joannes 
Lemmens313 

23/05/1759 14 link  

 
305 Weduwnaar Bile Jeuresen, wonende op de Bercken achter Gellik.  
306 Verklaring Catharina Withofs, 47 jaar, dochter van Petrus en inwoonster van Eigenbilzen, dat eerwaarde 
heer Meesters op 09/06/1755 omstreeks 6 uur ’s ochtends een doop had uitgevoerd in de kerk van 
Eigenbilzen, waarbij zij de meter was.  
307 Willem Willems was gehuwd met Geurtrud van Uijckoven. 
308 Christiaen Bastiaens wordt tot dorpsbode aangesteld. Twee derde van de gezinshoofden vergaderden 
hiervoor op het kerkhof van Veldwezelt en handtekenden de akte. 
309 Jaspar Joost, gehuwd met Dorothea Hanen, voor een helft, en Margareta Joost, jonge dochter, wonende te 
Maastricht, voor de andere helft. Jan Reijnders is gehuwd met Margareta Hermans. 
310 Weduwnaar van Marie Swennen. 
311 Getuigenissen van oude inwoners van Mopertingen over de toestand van een tuin aan de steeg langs het 
huis van Jaspar Engels en het land van sieur Lenarts van Maastricht. De toestand wordt beschreven van begin 
18de eeuw, alsook na de oorlog (vermoedelijk de veldslag van Lafelt en het beleg van Maastricht 1747-1748) en 
de huidige toestand. 
312 De pastoor trad op als gevolmachtigde voor Gerardus Ludovicus Wagemans, licentiaat der beide rechten en 
advocaat, oud-borgemeester van Maaseik, alsook voor diens echtgenote Anna Catharina Vlecken. 
313 Joannes Lemmens, gehuwd met Maria Groules, wonende te Herk-de-Stad (Woustherck). 
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Cessie plenio sinaire zijdens de borgmeesters en 
gemijnte Zutendal aen ’t Convent der 
Cellebroeders tot Maestricht314 

30/05/1759 15 link  

Afvraginge der staet van costen ter requisitie der 
dorpmeesters en gemeijnte Eijgebilsen aen de 
dorpmeester tot Gellick315 

23/06/1759 16 link  

Opdraght door Willem Winten316 van Lanaecken in 
faveur des Convents der Cellebroeders tot 
Maestricht 

30/06/1759 17 link  

Presentatie en vraginge van staet van costen en 
aen de borgmeester Gellick ter instantie die van 
Eijgebilsen317 

02/07/1759 18 link  

General constitutie der gemijnte Eijgebilsen op de 
persoonen Wilhelmus Meesters, Joris Canen, Jan 
van Sichen, en Jaspar Withofs318 

09/07/1759 19 link  

Opdraght door Jan Gerarts en sijn huijsvrouwe 
Geurtrud Wolfs in den Oeffart in faveur Nuel 
Danen tot Hoelbeeck 

21/07/1759 20 link  

Publijcken vercoop van landen ter requisitie de 
juffrouwe M. Feijtmans, begijntjen tot Hasselt319 

01/08/1759 21 link  

Accord van een proces tusschen de hoog edelen 
wel geboren mevrouwe douarière De Heusch 
geboren Van Bausselle ende de borgmeesters en 
eenige gemeijntenaren van Eijgebilsen320 

06/08/1759 22 link  

Offer op de staeten des kosten door die 
borgmeester en gemijntenaren van Eijebilsen aen 
de borgmeesters en gemeijnte van Gellick321  

09/08/1759 23 link  

Intimatie gedaen aen Nuel Danen322  09/08/1759 24 link  

Constitutie voor d’heer borgmeester van Muijsen 
tot Hasselt zijdens Nijs Brulmans323 

10/09/1759 25 link  

 
314 Overdracht van de gemeente aan het klooster van de Cellebroeders of Alexianen van een lap heidegrond 
gelegen tussen Gellik en Lanaken.  
315 Vraag naar de dorpsmeester van Gellik om een kostenstaat te bekomen die de gemeente Eigenbilzen aan 
Gellik dient te betalen na het verloren proces voor het Rijkskamergerecht te Wetzlar. 
316 Weduwnaar van Anna Bocken. 
317 Herhaalde vraag aan de dorpsmeester van Gellik om een kostenstaat over te maken aan de gemeente van 
Eigenbilzen in het verloren proces van de gemeente Eigenbilzen vs. de gemeente Gellik voor het 
Rijkskamergerecht. 
318 Volmachtgeving ter vertegenwoordiging in de zaak van de gemeente Eigenbilzen vs. Gellik, voor de Geheime 
Raad van de Prinsbisschop te Luik als waar de zaak in eerste instantie liep.  
319 Betreft goederen ter verkoop ten behoeve van de erfgenamen Joanna Daumps, in haar leven begijn in 
Hasselt. Een brief van begijntje Feijtmans is bij de akte gevoegd. 
320 Beide partijen laten hun eisen vallen in een lopend proces voor de officiaal van Luik. 
321 Aanbod van de gemeente Eigenbilzen om 1.100 gulden te betalen aan Gellik, voor wat betreft proceskosten 
in het verloren proces voor het Rijkskamergerecht. Die van Gellik weigerden vanwege de te geringe som. 
322 Betreft betaling en protestatie door J.L.C. De Heusch omtrent de impost op het mout voor het brouwen van 
het bier te Zangerij en de consumptie. Nuel Danen was de ontvanger voor het kwartier Eigenbilzen namens de 
belastingpachter J.F. De Brabant. Volgens De Heusch ging dit in tegen een akkoord met de Staten van Luik en 
Loon.  
323 Dionisius (=Nijs) Brulmans van Waltwilder lag in proces met Nuel (=Arnold) Daenen van Hoelbeek. Een 
vonnis was eerder uitgesproken door de Buitenbank van Bilzen en was nu in appel voor de Leenzaal van 
Kuringen. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-G7F5?i=557&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-G7PC?i=559&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-G7F8?i=560&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-G76Z?i=562&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-GWMJ?i=563&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-G711?i=565&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-G75J?i=567&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-G7L5?i=570&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-G7DC?i=572&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-G7G7?i=574&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-G7TT?i=575&cat=571704


43 
 

Insat en vercoop onder conditien voor juffrouw 
Feijtmans324 

22/10/1759 26 link  

Eerfmangelinge tusschen den pater der 
cellebroeders tot Maestricht ende Joannes Winten 
van Petersheim 

07/11/1759 27 link  

Transport door den eerwaerde heer canoniek 
Laubinger325 in faveur des convents der 
Cellebroeders tot Maestricht 

07/11/1759 28 link  

Continuation du bail de la cense de Cronendal 
adjoutées conditions particuliers326 

29/11/1759 28 link  

Renuntiatie van tocht,327 mede cessie in faveur 
Matthijs van Dore 

07/12/1759 30 link  

Obligatie van 24 guldens jaerlijx quijtbaer rente, 
gecreeert door Matthijs van Dooren in faveur den 
eerenfesten heer oudt borgemeester Stiels tot 
Bilsen 

03/01/1760 1 link  

Cessie bij maniere van vernaerderinge oft beschud 
van twee stuckxkens lants gedaen door Jaspar 
Withofs in faveur Matthijs Vandooren 

08/01/1760 2 link  

Opdraght van twee parceelkens lants door Joannes 
Hanen van Waltwiller in faveur Jaspar Joost 

15/01/1760 3 link  

Conditien van eenige parceelkens landen verkoght 
door relicta Jaspar Hanen328 

24/01/1760 4 link  

Opdraght van 2 ½ roede lants door relicta Jaspar 
Hanen in faveur Willem Martens 

28/01/1760 5 link  

Mutuel testamentaire dispositie door d’eersaeme 
Gilis Vrancken en Cornelia Gielen329 

31/01/1760 6 link  

Constitutie der gemeijnte Gellick op de regeerende 
dorpsmeesters en d’heer Hechtermans van 
Bilsen330 

07/02/1760 7 link  

Bij tijtel van retract oft beschud, cessie door 
d’eersaeme Jaspar Withofs in faveur Matthijs van 
Dooren 

08/02/1760 8 link  

Verclaringe en protestatie gedaen door de 
gedeputeerde en dorpmeesters van Gellick331  

09/02/1760 9 link  

 
324 Begijn in Hasselt.  
325 Kanunnik van Sint-Dimphna kapittel van Geel. N.B.: De heren van Pietersheim (familie De Merode) waren 
ook heer van Geel.  
326 Verlenging van pachtovereenkomst van het pachthof van Croenendaal mits enige aanpassingen aan de 
voorgaande overeenkomst met pachter Laurent Driesen. 
327 Peter Withofs, weduwnaar van Maria Meesters, inwoner van Eigenbilzen, doet afstand van zijn 
vruchtgebruik ten behoeve van zijn dochter Catharina Withofs die de naakte eigendom en het vruchtgebruik 
vervolgens overdraagt aan haar schoonzoon Matthijs Vandore, gehuwd met Geurtrud Damen. 
328 Noch in deze akte, noch in de volgende werd zij bij naam genoemd. 
329 Het koppel woont in Veldwezelt en de man ligt ziek in bed. De oudste dochter Marie Vrancken, gehuwd met 
Peter Bovens, wonen bij hen in. 
330 Volmachtgeving ten einde om de openstaande rekeningen te innen naar aanleiding van het gewonnen 
proces tegen Eigenbilzen voor het Rijkskamergerecht te Wetzlar bij vonnis van 09/05/1759.  
331 Protest namens de gemeente Gellik dat de personen van Eigenbilzen die zich afgevaardigden noemden, niet 
als dusdanig officieel door hun gemeente gevolmachtigd werden. De gemeente Gellik had bij voorlopig vonnis 
van 04/05/1719 en 17/02/1720 voor de Geheime Raad van de Prinsbisschop en eindvonnis voor het 
Rijkskamergerecht op 09/05/1759 in hun zaak gelijk gekregen. Eigenbilzen diende ook de proceskosten van het 
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Relaes notarial voor de dorpmeesters en gemeijnte 
van Eijgebilsen332 

09/02/1760 10 link  

Verclaringe en protestatie der gedeputeerdens en 
gemeijnte Eijgebilsen333 

09/02/1760 11 link  

Obligatie van 16 guldens vijf stuijvers jaerlijx tot 
laste van Peter Slegers en Marie de Wilde, sijne 
huijsvrouw, in faveur den eerwaerde heer Joannes 
Notté, pastor tot Rosmer 

13/03/1760 12 link  

Beleeninge van vier roeden lants uijt acht door 
Gilis Danen van Merem in faveur Joris Willems van 
Amesdorp 

14/03/1760 13 link  

Opdraght van drij roeden lants door Wouter Cielen 
van Rosmer in faveur Simon Meesters 

17/03/1760 14 link  

Obligatie en retrocessie door Gerard Masen334 en 
Peter Martens in faveur des Convents der 
Alexianen tot Maestricht 

26/03/1760 15 link  

Accord tusschen Simon Lathouwers en Petronella 
Reijners335 

18/04/1760 16 link  

Opdraght van vijf roeden lants door Joris Stevens in 
faveur Max Stevens  

18/04/1760 17 link  

Act van replicque zijdens de gedeputeerde en 
geconstitueerde van Eijgebilsen tegens de 
gedeputeerde en geconstitueerde van Gellick336 

21/04/1760 18 link  

Declaration faite par Marie Elisabet Stoels de 
Munsterbilsen a la requisition de la cuisiniere de 
Croenendal337 

22/04/1760 19 link  

Declarations gedaen door den ontfangers 
controleur en comis der comptoir de Veltweseth338 

09/05/1760 20 link  

 
proces te Wetzlar op zich te nemen. De kern van de zaak draaide erom dat inwoners van Eigenbilzen die 
eigendommen in Gellik hadden ook de schat dienden te betalen en dit hadden nagelaten van 1720 tot op 
heden. Volgens het uitgesproken vonnis en na opgemaakte kostenstaat diende Eigenbilzen 2.515 gulden 9 
stuiver 3 oord uit te betalen. Eigenbilzen had slechts een aanbod van 500 gulden gedaan, terwijl Gellik dit niet 
wenste, maar de gehele som eiste.  
332 Getuigenis van de weigering van de ontvangst van 500 gulden en ook het aanbod naar Gellik dat, indien 
personen uit Eigenbilzen schatting betalen in Gellik, personen uit Gellik dit ook moesten doen in Eigenbilzen. 
Blijkbaar was er tussen beiden gemeenten onenigheid over enige bunders in een veld over een weg gelegen 
aan de kant van de heide, die men ter plaatse de Oeffaert en Crikaert molen noemde. Beiden gemeenten 
betwisten elkaar het bezit ervan.   
333 Vervolg van het relaas vanuit het perspectief van Eigenbilzen. 
334 Weduwnaar van Isabella Jeuresen. Zijn zoon Mattijs en dochter Catrijn Masen zouden, beloofde hij, later 
hun toestemming voor deze transactie verlenen. 
335 Simon, zoon van Wijn Lathouwers, had Petronella Reijners bezwangerd. Ze maken een minnelijke schikking 
waarbij Simon 260 gulden aan Petronella uitbetaalt.  
336 De gemeente Eigenbilzen heeft Gellik 2.000 gulden aan achterstallige schat uitgekeerd. Ze wijzen erop dat 
het normale tarief 12 stuiver per bunder zou moeten zijn en dat ze niet meer zullen betalen en dat ze 
verwachten dat personen uit Gellik ook schatting betalen in Eigenbilzen.   
337 Marie Elisabeth Stoels verklaarde dat haar eerdere getuigenis niet geheel correct overgekomen is vanwege 
een misverstand bij vertaling tussen het Frans en het Nederlands.  
338 C.G. Jacquet, ontvanger, en Engelbert Colinet, ontvanger en commis van de 60ste penning voor de Staten van 
Luik en Loon in het comptoir van Veldwezelt, verklaren dat iedereen, welke stand of rang dan ook, zowel de 
Prinsbisschop, buitenlandse gezanten, hoflieden, geestelijken en anderen, de heffing betaalden bij het 
binnengaan (import) of het buitengaan (export) van het Land van Luik en Loon. De enige uitzondering gebeurde 
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Declarations gedaen door den ontfangers 
controleur en comis der comptoir de Bessemer339 

10/05/1760 21 link  

Transport van ses roeden lants door de 
representanten Jaspar Martens en Elisabeth 
Clemens in faveur Jan Martens mede 
representant340 

27/05/1760 22 link  

Constitutie general der gemeijnte Eijgebilsen op 
den persoon van d’ersame Wilhelmus Meesters341 

10/06/1760 23 link  

Accord en conventie tusschen Jan Gilissen, sijnen 
zoone, ende Jan Joost342 

23/06/1760 24 link  

Obligatie van twee guldens 16 stuivers tot latste 
van Peter Gielen in faveur Paulus Loijen,343 bijde 
van Sint Martens Linde 

09/08/1760 25 link  

Eijgebilsen, creatie eender rente van 37 guldens 10 
stuivers jaerlijx door de gedeputeerde aldaer 
gedaen in faveur Joris Canen, oock inwoonder 
aldaer 

26/08/1760 26 link  

Act van cessie zijdens sieur Jacquemar in faveur 
Arnold Danen 

09/09/1760 27 link  

Cessie en transport wegens 3 roeden lants zijdens 
Jaspar Bosch en consorten344 in faveur Michiel 
Meesters 

29/09/1760 28 link  

Cessie en transport door Joanna Marie Hanen345 in 
faveur Jaspar Joost346 

20/10/1760 29 link  

Cessie voor Jaspar, Margareta en de weduwe 
Mechtel Stegen 

02/11/1760 30 link  

Verclaringe van Arnold Schellings 08/11/1760 31 link  

Declaratie zijdens Hendrick Mosen en Lemmen 
Moors ter requisitie sieur Carel Kissen van Weijck 
tot Maestricht 

12/11/1760 32 link  

Rentecreatie voor Hendrick Vaes 16/11/1760 33 link  

Afstant van Catharina Jans347 in faveur harder 
kinders mede houwelijxe donatie 

23/11/1760 34 link  

 
na gedane suppliek (te Luik) en verkregen toestemming voor sommige buitenlandse prinsen en voor de 
commandeur van de Duitse Orde. 
339 De collega’s van het comptoir van de Bessemer verklaren hetzelfde als die van Veldwezelt (zie voetnoot 
vorige akte). 
340 De verkopende en kopende zijde zijn zussen en broers van elkaar (staan volledig in de akte zelf) en kinderen 
en erfgenamen van wijlen Jaspar Martens en Elisabet Clemens zaligers. 
341 Volmachtgeving om in Luik het geld op te halen na drie geleverde rantsoenen haver, hooi en stro aan de 
compagnie dragonders van kapiteins De Faillij en D’Aureil van het koninklijk regiment dragonders ten dienste 
van de koning van Frankrijk op 5, 6 en 7 mei 1760.  
342 Beide partijen hadden een geschil over een scheidingshaag tussen hun eigendommen. 
343 Weduwnaar van Cornelia Jaspars. 
344 De verkoper en consoorten zijn allemaal personen uit Mopertingen, kinderen en representanten van wijlen 
Jaspar Bosch en Anna Jeuresen. 
345 Dochter van Helena Hanen, wonende te Bilzen. 
346 Jaspar Joost is gehuwd met Dorothea Hanen en woont te Eigenbilzen.  
347 Weduwe van Geurt Lenarts aen d’esch zaliger. Ze hebben 2 dochters, Ida en Genoveva Lenarts. Die laatste 
zal huwen met Petrus Withofs, zoon van Jan Withofs en Marie Swennen zaliger. 
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Redemptie van 7hondert guldens door sieur 
Girekens van Mehr348 gedaen aen Joris Canen en 
Beatrix Boelen tot Eijgebilsen 

01/12/1760 35 link  

Obligatie van vier guldens s’jaers ten behoeve 
d’eersame jonge dochter Maria de Thier 

01/12/1760 36 link  

Beleeninge door Machiel Hoelbeekx, dragonder,349 
in faveur Margariete, sijne suster 

11/12/1760 37 link  

Tochtdoodinge, cessie en contract zijdens Jan 
Simons in faveur sijne kinders 

16/12/1760 38 link  

Afstant gedaen en cessie van meubels door Jan 
Simons met sijne huijsvrouwe Anna Cielen in 
faveur Paulus Simons350 

16/12/1760 39 link  

Opdraght door Lenart Swennen en Tewis Jans in 
faveur Leonard Jeuresen351 

07/01/1761 1 link  

Accord Michiel Jans en Herman Mevissen352 10/01/1761 2 link  

Houwelijx contract voor Franciscus Swennen en 
Aleidis Hanen353 

16/01/1761 2 link  

Partagie der representanten Matthewis Lemmens 
en Isabella Canen354 

16/01/1761 4 link  

Cessie door Joannes Hendrix355 in faveur Arnold 
Danen 

25/01/1761 5 link  

Declaratie van eenige mannen van Kesselt ter 
requisitie van Paulus Bastiaens356 en eenige van 
Hese 

06/02/1761 6 link  

Vernaerderinge van ½ eender weijde door Jaspar 
Withofs in faveur Hubert Jeuresen 

23/02/1761 7 link  

 
348 Sieur Joannes Gierekens, schepen en inwoner tot Mehr over de Mase. Bedoeld is Mheer bij Margraten. In de 
volgende akte (akte 36) is dezelfde persoon inwoner der herelijckheijt Mehr, Lande van Dalem over Mase. 
349 Machiel Hoelbeeckx werd in Gellik geboren en was dragonder in het regiment van generaal Trips onder de 
compagnie van kapitein Seve ten dienste van Haar Hoog Mogende Staten van Holland, in garnizoen te Breda. 
Zijn oom, Antoin Holbeex, inwoner van Briegden wordt mee vermeld in de akte als oom en curator van 
Machiels zus, de jonge dochter Margareta Hoelbeex, wonende te Koersel bij de pastoor aldaar. Later naschrift 
bij de akte van 20/06/1774 waarbij de beleenpenningen terugbetaald zijn aan Machiel Nelis, inwoner van 
Helchteren en weduwnaar van Margarita Hoelbeekx. 
350 Paulus Simons is de nog ongehuwde zoon van Jan Simons verwekt in diens 1ste huwelijk. Anna Cielen is Jan 
Simons 2de echtgenote en Paulus Simons zijn stiefmoeder. 
351 Leonard Swennen was gehuwd met Marie Jeuresen en Matthewis Jans met Agnes Jeuresen. 
352 Beide partijen waren in proces voor de Buitenbank van Bilzen en lossen het nu op met een minnelijke 
schikking onder elkaar. De inzet waren de roerende goederen of effecten van de overleden Isabella Meesters, 
de moeder van partij 1 en schoonmoeder van partij 2.  
353 De toekomende bruidegom is zoon van Matthewis Swennen en Anna Jans; de toekomende bruid dochter 
van Jaspar Hanen zaliger en Geurtrud Lathouwers. 
354 De kinderen en schoonkinderen Lemmens verdelen de nalatenschap van de overleden vader. Isabella Canen 
leeft nog en doet afstand van haar levenslang vruchtgebruik. 
355 Joannes Hendrix is dragonder in het regiment van Dithfort in de compagnie van kapitein Holten, in 
garnizoen te Bergen-op-Zoom. Hij verkoopt zijn deel in de nalatenschap van zijn overleden moeder Marie 
Danen, gehuwd geweest met Jan Wolfs. 
356 Paulus Bastiaans was herbergier te Lafelt. Zijn zoon Thomas Bastiaans staat er ook bij. Betreft een getuigenis 
over het weigeren van bier aan een klant en mogelijke ruzie. De getuigenissen dienen vermoedelijk om een 
tijdslijn te verschaffen aan enkele aanwezigen. De feiten deden zich voor op de zondag na Sint-Michielsdag 
1760 toen de kermis van Kesselt doorging. Vanwege hiaten in de parochieregisters van Vlijtingen, Veldwezelt 
en Kesselt zijn de opgegeven leeftijden bij de declaraties in deze akte een extra.   
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Conventie en obligatie der representanten Simon 
Gilisen en Margareta Parisis357 

09/03/1761 8 link  

Transport en cessie zijdens de kinders wijlen Paulus 
Vuegen zaliger358 in faveur de relicta Jacob Schoeps 
tot Eijgebilsen 

14/03/1761 9 link  

Certificatie zijdens Lambert Lenarts ter requisitie 
Wilhelmus Jeuresen359 

24/03/1761 10 link  

Declaratie zijdens Henricus Peters360 ter requisitie 
Joannes Heckelers, Paulus Hensen, en Henrick 
Geurts 

01/04/1761 11 link  

Eerfmangelinge tusschen Michael Jans en Nuel 
Danen 

08/04/1761 13 link  

Donatie inter vivos zijdens Marie Scellinghs 
(Schellings) 361 in faveur Margareta Plassers 
(Plessers) 

12/04/1761 13 link  

Cessie Paulus Simons in faveur Arnold Simons362 12/04/1761 14 link  

Conditien en voorwarde van vercoght lant zijdens 
de weduwe Gerard Cauberg met haere kinders 

14/04/1761 15 link  

Opdraght door de weduwe Gerard Cauberg363 met 
haere kinders in faveur Peter Martens 

18/04/1761 16 link  

Vercoop van ‘t 3den deijl uijt 13 groot roeden lants 
door d’ersame weduwe Gerard Caberg en haere 
kinders in faveur Willem Martens 

18/04/1761 17 link  

Vercoop van 9 groot roeden lants door de weduwe 
Gerard Cauberg en kinders op den 18 april 1761 in 
faveur Lambert Moors van Mopertingen 

18/04/1761 18 link  

Offer en obligatie Nelis Loijen364 aen de 
representanten Art Meesters zaliger 

04/05/1761 19 link  

 
357 Hun kinderen maken een conventie, niet enkel over de goederen van hun overleden ouders, maar ook van 
die van hun overleden ooms Vaes Gilisen en Arnold Gilisen. 
358 Paulus Vuegen was gehuwd met Marie Jansen. Beiden waren overleden. Hun kinderen die hier optreden zijn 
Paulus Vuegen, gehuwd met Marie Bampts, wonende te Zutendaal, Peter Vuegen, gehuwd met Cornelia 
Lunskens, wonende te Munsterbilzen, Joannes Vuegen, wonende te Messelbroek in Brabant, en Gilis Vuegen, 
gehuwd met Geurtrud Baerten, wonende te Munsterbilzen. 
359 Lambert Lenarts is meester-rademaker te Eigenbilzen. Wilhelmus Jeuresen had 2 jaar bij hem als leerjongen 
gewoond en zijn leermeester verklaart dat hij capabel is om zelfstandig het beroep uit te oefenen. Wilhelmus 
Jeuresen was in Waltwilder geboren als zoon van Hubert Jeuresen en Marie Tewissen. 
360 Henricus Peters was 16 jaar en zoon van Kerst Peters zaliger en Marie Hensen, inwoner van Eigenbilzen. 
Verklaring op vraag van enkele inwoners van Hees over te plegen meineed betreffende een gevecht. 
361 Marie Schellins was weduwe van Hendrick Ghijsen, inwoonster van Gellik. Margareta Plassers was haar 
nicht, dochter van Martinus Plassers en Joanna Martens van Veldwezelt. 
362 Arnold en Jan Simons zijn broers en zonen van Jan Simons. Paulus is ongehuwd en woont in Rosmeer. 
Arnold is gehuwd met Isabella Willems.  
363 De weduwe Gerard Caubergh heet Isabella Thewissen alias Croonen, inwoonster van Meershoven onder 
Bilzen.  
364 Nelis Loijen was voortvluchtig. Jaren geleden was hij verantwoordelijk voor de dood van Art Meesters. Zijn 
echtgenote Maria Meesters heeft als zoenoffer zingende missen voor de overledene en diens ouders 
aangeboden aan Ida Meesters, echtgenote van Ciel Moors en zus van Art Meesters zaliger. Ook de kinderen 
van Art Moors en Catharina Meesters (opgesomd in de akte zelf), neven en nichten van de overledene, tekenen 
present. 
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Declaratie Ciel Moors en Matthijs Cielen ter 
requisitie Matthijs Nijsen voor sijnen broeder Jan 
Nijsen365 

11/05/1761 20 link  

Transport zijdens Matthijs Driesen in faveur Antoin 
Mosen van Waltwiller 

14/05/1761 21 link  

Testament Petri Broux en Anna Wijnen366 22/05/1761 22 link  

Conditie om landt te vercoopen door den edele 
heer de Paulij367 

26/05/1761 23 link  

Donatie causa mortis zijdens Jan Brulmans368 in 
faveur de kinders van sijnen soon Dionijs Brulmans 

31/05/1761 24 link  

Testament Marie Broux369 03/06/1761 25 link  

Partagie en accord der kinders Jan Rijnders en 
Anna Geurts370 

17/06/1761 25 link  

Houwelijxe voorwaerde voor Jan Stevens371 en 
Digna Kerckhofs van Weseth 

17/06/1761 27 link  

Transport van ses en een half roede door Jan 
Brulmans372 in faveur Hubert Humblet 

27/06/1761 28 link  

Cessie en surrogatie van Joannes Gerarts373 in 
faveur Martinus Gerarts, sijnen soone 

13/07/1761 29 link  

Verclaringe van lesten wille zijdens Matthewis 
Meesters, Joris Canen en sijne huijsvrouwe aen 
hun gedaen door de relicta Lemmen Jans 

26/07/1761 30 link  

Constitutie voor d’heer Van Arzen374 28/08/1761 31 link  

 
365 Verklaringen omtrent beledigingen en omstandigheden van het overlijden van Petrus Cielen jaren gelegen 
voorgevallen ten huize van Marcellus (=Ciel) Moors. 
366 Petrus Broux en zijn echtgenote Anna Weijnen zijn inwoners van Hoelbeek. Het is Petrus die ziek in bed ligt. 
Hun oudste zoon Pascasius Broux krijgt de winning op de Dorpstraat te Hoelbeek, waarop hij van rechtswege  
(primogenituur) ook aanspraak op maakte. 
367 De verkoop betreft enige percelen land gelegen tussen Confelt en Briegden en komen af van Jan Batiste van 
Aecken. 
368 Jan Brulmans was voor de 2de keer weduwnaar van Geurtrud Wolfs en woonde te Waltwilder. Enkele akten 
later (aktenr. 29) is Joannes Gerarts, weduwnaar in 3de huwelijk van een naamgenote Geurtrud Wolfs.  
369 Weduwe van Godefroid Gerits. Ze lag ziek in bed ten huize van de weduwe Bartholomeus Broux op de 
Crombeecke te Eigenbilzen. 
370 De kinderen zijn Geurdt Reners, Thijs Reijders en Rener Reners, allen inwoners van Briegden. De eigendom 
van het ouderlijk huis en andere percelen land was circa 1753 op instigatie van het kapittel van Sint-Servaas uit 
handen gegaan bij proclamatie door de Buitenbank van Bilzen, vanwege achterstallige betalingen van erfpacht 
in rogge op een perceel van 45 grote roeden. Dat perceel was in 1748 met redouten bezet geweest, waardoor 
grootvader Nelis Reijners achterstallige betalingen opgelopen had.  
371 Jan Stevens is zoon van Jan Stevens, die schepen en gezworen landmeter is voor de O.-L.-V.-bank te 
Veldwezelt. Digna Kerckhofs is de dochter van Paulus Kerckhofs. Hij is nu gehuwd met Catharina Gerarts. In de 
akte gaat men dieper in op de familie Kerckhofs. Paulus Kerckhofs zou gescheiden zijn van de moeder van de 
bruid, Digna Tans die nu gehuwd is met Peter Caenen.  
372 Weduwnaar van Geurtrud Wolfs. 
373 Weduwnaar in zijn derde huwelijk van Geurtrud Wolfs zaliger, wonende in de Oeffart. Tweede huwelijk is 
geschrapt in de akte en vervangen door derde. Martinus Gerarts is zijn zoon uit zijn eerste huwelijk en is 
gehuwd met Elisabeth Mosen. 
374 Volmachtgeving door Anne Marie van Aeken, douairière De Gradij de Cronendael, bij leven raadsheer en 
afgevaardigde bij de Staten van Luik en Loon, alsook kamerheer van de Prinsbisschop van Luik. 
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Scheiding en deling door de kinderen Jans van de 
nagelaten goederen van hun overleden ouders375 

13/09/1761 32 link  

Beleeninge door Jan Broux in faveur Nijs Gerits376 12/10/1761 33 link  

Partagie der kinders van Ulricus Nichij en Ida 
Meesters zaligers377 

23/10/1761 34 link  

Uijtgeevinge van een weijer plaetje door Martinus 
Stockeren378 

05/11/1761 35 link  

Cessie zijdens Jan Stevens379 en sijne kinders, Gilis 
Roux en sijne huijsvrouwe380 in faveur Nelis 
Vrancken 

05/11/1761 36 link  

Remerciement van het collect der imposten door 
Nuel Danen aen sieur de Braibant, repreneur381 

16/11/1761 37 link  

Erfmangelinge zijdens Catharina Boelen382 en 
dessens sone ende Arnold Moors 

16/11/1761 38 link  

Accord tusschen Francois Monar en Hubert 
Vandoren383 

17/11/1761 39 link  

Verclaringe door Machiel Meesters, en Jan Jans 
gedaen ter requisitie Machiel Damen en 
consorten384 

30/11/1761 40 link  

Donatie causa mortis ter requisitie van 
Bartholomeus Gerits en zijn echtgenote Catharina 
Cauberg te Hoelbeek385 

29/12/1761 41 link  

Transport tot Waltwilder van Jan Brulmans386 in 
faveur Loijs Ghijsen387 van Sint Martens Linde 

09/02/1762 1 link  

Eerfmangelinge tusschen Jan Brulmans van 
Willer388 ende Joannes Stiels389 van Bilsen 

15/02/1762 2 link  

 
375 Het betreft de kinderen van Lemmen Jans en Isabella Meesters zaligers, met namen Jan en Catharina Jans, 
inwoners van Mopertingen, Maria Jans gehuwd met Herman Mevissen wonende te Wilre (Wolder of 
Waltwilder bedoeld?), en Michael Jans. 
376 Weduwnaar van Elisabet Schoeps, wonende te Waltwilder. 
377 De nalatenschap wordt verdeeld tussen de dochters, met namens Johanna Nichij, gehuwd met Franciscus 
Moors, en jonge dochter Catharina Nichij, geassisteerd door haar voogden Tewis Meesters, inwoner van 
Eigenbilzen als oom van moederszijde en door Joannes Joost, inwoner van Opitter als oom van vaderszijde. 
378 Pachtovereenkomst voor 8 jaar met dhr. Strengnart, pastoor van Veldwezelt voor een perceel genaamd den 
Berckenbosch. 
379 Weduwnaar van Cornelia Vrancken en koster van Veldwezelt. Nelis Vrancken is zijn schoonbroer. 
380 Gilis Roux was gehuwd met Catharina Jeuresen. 
381 Nuel (Arnold) Danen biedt zijn ontslag aan, omdat zijn zoon, ook Arnold geheten, zich elders gaat vestigen, 
en de vader niet in staat is de functie zonder de hulp van zijn vertrekkende zoon nog langer uit te voeren. 
382 Weduwe van Cornelis de Villes, inwoonster van Hoelbeek. Haar zoon heet Noel de Vile (de Ville), 
meerderjarige jongman. 
383 Francois Monar, koopman geboren te Hermée (bij Oupeye) had een proces aangespannen voor de officiaal 
van Luik vanwege geuite beledigingen. Ze komen nu tot een minnelijke schikking. 
384 De eerste comparanten zijn tiendepachters van de abdij van Zinnich voor dit jaar en de tweede van het 
kapittel van Munsterbilzen en leggen verklaringen af over de gevallen slagregen dit jaar (1761) en de 
tegenvallende oogst of 30% minder opbrengst dan gewoonlijk. 
385 Bartholomeus Gerits ligt ziek in bed. 
386 Weduwnaar in 2de huwelijk van Geurtrud Wolfs zaliger, inwoner van Waltwilder. 
387 Weduwnaar van Anna Zegers zaliger, inwoner van Martenslinde. 
388 Weduwnaar in 2de huwelijk van Geurtrud Wolfs zaliger, inwoner van Waltwilder. 
389 Joannes Stiels is burger en inwoner van Bilzen en weduwnaar van Catharina Motmans. 
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Testament van Wijn van Uijckoven en Elisabet 
Jans390 

18/02/1762 3 link  

Constitutie van eenige mannen des dorps 
Veltweseth op d’heer La Court, procureur tot 
Hasselt391 

04/03/1762 4 link  

Cessie van deelen en aenparten der kinders 
Bartholomei Bartels en Helena Reijnders, en van 
der kinders Gilis Reijnders392 

13/03/1762 5 link  

Deijlinge der kinders Peter Danen en Catharina 
Lemmens zaligers393 

29/03/1762 6 link  

Stuit du moulin banal de Genck394 23/04/1762 7 link  

Opdragt voor Marie Gilisen in faveur relicta Jacob 
Schoeps en Nelis Gilisen395 

24/04/1762 8 link  

Act van cessie door de kinders en representanten 
Simon Gilisen en Margareta Parisis zaligers in 
faveur van den edelen heer baron De Baunam de 
Liege396 

26/04/1762 9 link  

Donatie causa mortis van Willem Reijners397 13/05/1762 10 link  

Aencoop van 12 roeden wenhofs door Hubert van 
Sichen in faveur Petrus Canen 

19/05/1762 11 link  

Conditien van vercoop van lant ter instantie 
Matthijs van Dooren 

26/05/1762 12 link  

Conditien van verkoght lant door Caspar Breukers, 
inwoonder tot Maestricht398 

31/05/1762 13 link  

Transport in faveur den eerwaerde heer 
Meesters399 door Matthijs van Dooren 

19/06/1762 14 link  

Transport door Matthijs van Dooren in faveur 
Hubert van Dooren400 

17/06/1762 15 link  

 
390 De oudste zoon Nicolaes van Uijckoven krijgt het ouderlijk huis en daaraan verbonden landerijen zoals ook 
als was afgesproken bij diens huwelijkse voorwaarden. Hij dient zijn zussen en broers geld uit te keren in de 
plaats.  
391 Joannes Anthonius De la Court was oud-borgemeester van Hasselt en drossaard in het land van Vogelzang. 
Hij treedt op als procureur voor de gemeente Veldwezelt in een zaak in beroep voor de Leenzaal van Kuringen 
tegen drossaard Magné, die partij vormde voor advocaat Grotars.  
392 Anna Geurdts, weduwe Jan Reijnders en Wilhelmus Gerarts als man van Maria Reijnders, kinderen van Gilis 
Reijnders en Joanna Ghijsen zaligers.   
393 Het overleden koppel is van Rosmeer. 
394 Pachtovereenkomst van de banmolen van Genk aan pachtster Catharine Aerden, weduwe van (molenaar) 
Willem Ackermans, wonende te Genk. 
395 De verkoop is tussen de erfgenamen van Simon Gilisen en Margareta Parisis zaligers. 
396 Joannes Bastiaens, pachter van de baron, vertegenwoordigt de baron De Baunam, heer van Beerenbrouck. 
De overdracht betreft een bunder land, genaamd de donderberg, gelegen naast Beerenbrouck.  
397 Willem Reijnders, geboren te Mopertingen, ongehuwd, ligt ziek in bed ten huize van Renier Closen in 
Amelsdorp.  
398 Er zijn nog 2 bijgevoegde akten de scans erop volgend, onder andere een akte van 14/06/1762 die nog veel 
meer info bevatten over de erfenis, de erflaters en de erfgenamen Hertogen-Haenen. Caspar Breukers is burger 
en inwoner van Maastricht, als gevolmachtigde van sieur A. Nijpels, curator van de kinderen Aldegonde en 
Leonardus Meijers. De te verkopen goederen komen af van Matthias Hertogen en Ida Haenen zaligers, die per 
testament voor notaris Ruijters op 13/09/1731 hun laatste wilsbeschikkingen hadden opgesteld.  
399 M. Meesters, vicaris te Eigenbilzen. 
400 Matthijs van Doren is gehuwd met Geurtrud Damen. De koper Hubert van Doren, inwoner van Hoelbeek, is 
de oom van Matthijs.  
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Transport door Matthijs van Doren in faveur 
Hermanus Welter 

19/06/1762 16 link  

Declaratiens Servaes Custermans, Dijrick Boelen en 
Jan Peters401 

04/06/1762 17 link  

Eijgebilsen, obligatie van acht guldens s’jaers voor 
den eerwaerde heer pastor402 

12/06/1762 18 link  

Transport voor Arnold Geurts ende voor Arnold 
Peters403 

15/06/1762 19 link  

Transport der twee derde deelen uijt vijf roeden 
door Simon van Gelabbeek en Maria van 
Gelabbeek in faveur des convents der Alexianen 
tot Maestricht 

30/06/1762 20 link  

Vercoop van 12 en 10 roijen lants door den 
eerwaerde heer Balth. J. Vlecken, pastor tot 
Waltwilre in faveur Christiaen Lemmens qualitate 
qua404 

28/06/1762 21 link  

Opdraght door Laurens van Beune en Joannes 
Nijsthoven405 in faveur Joost Fransen 

03/07/1762 22 link  

Aencoop van drij roeden lants door Joost 
Fransen406 in faveur Petrus Geurts 

03/07/1762 23 link  

Testament van Leonard Canen van Sint Pieter407 19/09/1762 24 link  

Constitutie zijdens Peter Withofs op Matthewis 
Meesters408 

20/09/1762 25 link  

Declaratie van den eerwaerde heer Arnold Tilkin 
en Hubert Lunskens409 

23/09/1762 26 link  

Afvraginge aen Laurens Tans en sijne huijsvrouwe 
ter requisitie Regger Bastiaens alle van Kesselt410 

08/11/1762 27 link  

 
401 Verklaringen over de betalingen van de impôt du braz of 40 stuiver per mud mout (voor het brouwen van 
bier) of 1,5% in het kwartier Eigenbilzen.  
402 Obligatie of rentecreatie ten behoeve van Joannes Fl. De Thier, pastoor te Eigenbilzen. 
403 Transactie tussen de erfgenamen van Arnold Peters en Anna Geurts, gewezen echtelieden te Hees. 
404 Christiaen Lemmens, inwoner van Herk-de-Stad, als gevolmachtigde van zijn schoonzus, Anna Maria 
Grouttes (?), weduwe van Jan Lemmens.  
405 Laurens van Bunne, gehuwd met Marie Fransen, en Joannes Nijshoven, gehuwd met Catharina Fransen, 
beiden inwoners van Smeermaas. 
406 Joost Fransen, gehuwd met Elisabeth Van de Weijer, woont te Veldwezelt, net zoals de koper Peter Geurts, 
gehuwd met Johanna Gerarts. 
407 Leonard Canen is ouder dan 80 jaar, weduwnaar van Beatrix Huijnen en inwoner van de vrijheerlijkheid Sint-
Pieter bij Maastricht. Hij was not amused door het testament van zijn intussen overleden zoon Wilhelmus 
Canen ten behoeve van diens echtgenote Ida Nijpels over twee molens en 39 grote roeden land die zijn zoon 
aan zijn vrouw nagelaten heeft. Leonard Canen had die goederen destijds voorwaardelijk geschonken aan zijn 
zoon en herroept die regeling. De goederen die hij zelf na zijn dood nog zal nalaten gaan voornamelijk naar de 
kinderen van zijn zussen en broers (voor zijn kant), alsook naar de kinderen van de broers en zussen van zijn 
overleden echtgenote. Aan zijn schoondochter Ida Nijpels laat hij evenwel ook zaken na.  
408 Peter Withofs en Matthewis Meesters waren beiden executeurs-testamentair en erfgenamen van wijlen 
Gaspar Withofs, in zijn leven pastoor te Alt-Hoeselt. Peter Withofs is boven de 80 jaar en voelt zich niet meer in 
staat om als executeur-testamentair op te treden. Hij geeft de volmacht aan zijn schoonbroer Matthewis 
Meesters. 
409 Opstelling pachtovereenkomst over het Hommelse Bloeck gelegen aan de Waterstraet te Munsterbilzen, 
sinds 1748 tot heden in gebruik door Hubertus Lunskens, uitgegeven door Arnold Tilkin, beneficiant van het 
altaar van Sint-Landrada te Munsterbilzen. 
410 Regger Bastiaens, zijn echtgenote Elisabet Judong en hun kinderen woonden in bij Laurens Tans en zijn 
echtgenote in Kesselt. Volgens het huwelijkscontract van Regger Bastiaens mocht hij daar inwonen en Regger 
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Publijcken vercoop van een stuck lants (door) de 
representanten411 van wijlen Matthijs Martens en 
Catharina Jonckholt zaliger 

23/11/1762 28 link  

Obligatie van vier guldens rente geconstitueert 
door Lemmen Moors in faveur de eerwaerde heer 
pastor qualitate qua in Eijgenbilsen 

06/12/1762 29 link  

Gellick, beschud door Gerard Gerarts etc in faveur 
Willem Frisson 

10/12/1762 30 link  

Cessie en transport door Paulus Maurissen412 in 
faveur Henricus Maurissen, halve broeders 

05/01/1763 1 link  

Declaratie van Jacobus Lang en Arnold Pelarts ter 
requisitie sieur De Brabant, imposter413 

11/01/1763 2 link  

Declaratie van Pieter Coopmans ter requisitie sieur 
Schorpion 

26/01/1763 3 link  

Uijtgeevinge in erve door Jan414 en Simon Gilisen in 
faveur Jacobus Schoenmakers 

04/02/1763 4 link  

Transport door Hubert van Doren415 in faveur den 
eerwaerde heer Michael Meesters, vicarius in 
Eijgebilsen 

05/02/1763 5 link  

Declaratie van Marie Scellings416 08/02/1763 6 link  

Indemnisatie der kinders Thomas Damen417 voor 
Jan van Sichen qualitate qua, mede kint 

15/02/1763 7 link  

In erfuijtgeevinge418 door juffrouw Joanna Stes in 
faveur van den heer Matthias Lambertus Groutars 

10/03/1763 8 link  

Cessie der representanten Maria Jans zaliger419 in 
faveur Joannes Palmars 

21/03/1763 9 link  

Testament Arnold Gerits420 van Hoelbeeck 23/03/1763 10 link  

 
beweerde dat hij altijd goed gewerkt had en de stipuleringen in het contract goed gevolgd had. Laurens Tans 
had hem, zijn echtgenote en kinderen nu kost en drank geweigerd en verklaarde hem niet meer in huis te 
willen hebben vanwege enige scheldpartijen die tussen hen voorgevallen waren. 
411 De representanten of erfgenamen zijn Anna Martens, gehuwd met Lambert van Stockem (?), Geurtrud 
Martens, Maria Martens, en de kinderen van Catharina Martens verwekt met Jan Colla. 
412 Paulus Maurissen woont te Luik. Zijn halfbroer Henricus Maurissen is gehuwd met Anna Hermans en woont 
aan de heide in de parochie Waltwilder. 
413 Getuigenis betreffende een gedane betaling. 
414 Jan Gilisen, inwoner van Eigenbilzen, is in zijn 4de huwelijk met Elisabeth Mattens. Hij wordt vergezeld van 
zijn zoon Simon Gilisen, meerderjarige zoon, verwekt bij zijn 1ste echtgenote Maria Jans zaliger.  
415 Hubert van Dooren, inwoner van Hoelbeek, in zijn tweede huwelijk, weduwnaar van Catharina Danen 
zaliger. 
416 Verklaring van Marie Schellings van Gellik dat ze niet aanwezig was op het comptoir van Hoelbeek toen de 
dochter van Nuel Daenen 28 gulden aangebracht had (zie ook akte 2 van 11/01/1763). 
417 Het overleden echtpaar was Thomas Damen en Geurtrud Plucken. Jan van Sichen was gehuwd met een van 
hun kinderen, met name Geurtrud Damen. Bij de verdeling van de nalatenschap was hem een perceel 
toegevallen dat geclaimd is geworden door de erfgenamen van dokter Wilsens. De andere kinderen Damen 
compenseren Jan van Sichen en diens echtgenote hiervoor. 
418 Overdracht van land in erfpacht met een jaarlijks te betalen rente van 4 gulden.  
419 Maria Jans wordt in de akte zelf niet genoemd. Indien de verkopende partij haar erfgenamen zijn, dan zijn 
dat Michiel Swennen, Joost en Jacobus Bousmans als echtgenoten van Ida Swennen en de onlangs overleden 
Isabella Swennen, en Catharina Swennen. De koper is Jan Palmars, gehuwd met Beatrix Swennen, de laatsten 
wonende te Mopertingen. 
420 Weduwnaar van Maria Mevissen. Lambert (Lemmen) Gerits, zijn zoon, wordt begunstigd, alsook Lamberts 
dochter, Marie Gerits. Arnold Gerits is behalve grootvader ook de peter van Maria Gerits. 
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Renuntiatie van tocht en revocatie van 
erfuijtgeevinge door Jan Gilisen421 en sijnen soone 
Simon 

23/03/1763 11 link  

Dispositie testamentair wijlen die hoog edele 
welgeboren mevrouw douairière De 
Wevelinckoven422 

06/04/1763 12 link  

Dispositie testamentaire wijlen die hooge edele 
wel geborene vruele Isabelle Marie Charlotte de 
Heusch 

06/04/1763 13 link  

Opdragt door Joannes Brulmans423 in faveur 
Joannes Stiels424 

07/04/1763 14 link  

Verclaringe van houwelijxe donatie en 
tochrenuntiatie zijdens Maria Pelarts425 mede 
mobiliaire cessie zijdens Willem Boelen en sijne 
huijsvrouwe426 in faveur hunder kinders  

07/04/1763 15 link  

Relaes voor Jan Gilisen427 11/04/1763 16 link  

Jaerlijx beleeninge door Herman Peters en sijn 
huijsvrouwe428 in faveur Jan Reijners 

13/04/1763 17 link  

Opdragt door Leonard Swennen429 met sijne 
kinders, mede Catharina Kersten430 in faveur 
Joannis Stiels 

14/04/1763 18 link  

Testament van Servaes Colson ende Digna 
Nelissen431  

15/04/1763 19 link  

Eerfmangelinge en cessie tusschen de kinderen 
Peter Danen ende Catharina Lemmens zaligers van 
Rosmer in faveur de weduwe Maximiliaen 
Swennen tot Mopertingen 

11/05/1763 20 link  

Transport zijdens Peter Ramaeckers in faveur 
Herman Mevissen, bijde van Waltwiller 

15/05/1763 21 link  

Eerfmangelinge tusschen Peter Liben en Jan Nulens 
van Linde 

16/05/1763 22 link  

 
421 Jan Gilisen, inwoner van Eigenbilzen, is in zijn 4de huwelijk met Elisabeth Mattens. Zijn zoon Simon Gilisen, 
meerderjarige zoon, werd verwekt met zijn 1ste echtgenote Maria Jans zaliger. 
422 Anna Catharina Eernestine de Heusch, douairière van dhr. De Wevelinckoven. Zij laat het meeste na aan 
haar zus, waarmee ze samenwoont. Diezelfde zus maakt ook haar testament (zie volgende akte). Ook haar 
broer laat ze iets na. 
423 Weduwnaar in 2de huwelijk van Geurtrud Wolfs zaliger, inwoner van Waltwilder. 
424 Inwoner en burger van Bilzen en weduwnaar van Catharina Motmans. 
425 Weduwe van Jan van Heeze, inwoonster van Martenslinde. 
426 Willem Boelen is de schoonzoon gehuwd met Christina van Hees, inwoners van Amelsdorp. Zij hebben 3 
kinderen samen.   
427 Getuigenis betreffende een vernadering. 
428 Herman Peters was in 3de huwelijk met Catharina van Gidsbergen.  
429 In 2de huwelijk met Marie Jeuresen, geassisteerd met zijn 3 kinderen Michael, Joannes en Catharina 
Swennen, allen rond hun 20ste jaar, verwekt met zijn 1ste echtgenote Catharina Plucken zaliger. 
430 24 jaar oud en dochter van Christiaen Kersten en Cecilia Plucken zaligers. De goederen die ze verkopen 
komen af van de overleden moeder van beide moeders en van grootvader zaliger Steven Plucken. 
431 Het echtpaar woonde volgens de akte te Hees. De begunstigden van het testament zijn hun drie kinderen, 
nl. de oudste zoon Paulus Colson, Servaes Colson en Beatrix Colson. 
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Opdragt door Mevis Meijers432 in faveur Michiel 
Jans 

30/05/1763 23 link  

Codicil testamentaire van Joannis Gommers en 
Maria Houbrichts van Asch 

16/06/1763 24 link  

Conventie en donatie zijdens Laurens Remants met 
Elisabeth Jacobs in faveur hunner kinders433 

23/06/1763 25 link  

Conventie en conditionele constitutie der 
gemeijnte Hoelbeeck434 

04/06/1763435 26 link  

Transport Joannis Stoffels in faveur des Convents 
der Alexianen tot Maestricht 

13/07/1763 27 link  

Redemptie eender erfrente door sieur Matthias 
Lambertus Groutars aen d’eerbaere jonge dochter 
Joanna Stes 

15/07/1763 28 link  

Constitutie generalle zijdens sieur Lengelkings436 op 
den persoon van Paulus Loijs 

15/07/1763 30 link  

Opdragt van de helscheijt van vier roeden lants 
door Jan Gilisen in faveur Arnold Danen 

07/08/1763 31 link  

Declaratie Elisabeth Scellings437 31/08/1763 32 link  

Verclaringe van geleende en verschotene 
penningen etc. zijdens Marie Broux, weduwe438 

03/09/1763 33 link  

Testamentaire dispositie zijdens Ciell Gotjens ende 
Cornelia van Cosen 

24/09/1763 34 link  

Conditien om lant te vercoopen zijdens Herman 
Peters  

26/09/1763 35 link  

Vercoop van 4 roeden land met octroije zijdens 
Herman Peters439 in faveur Jan Reners 

03/10/1763 36 link  

Vercoop der meubels en aenverdinge der landen 
van ’t weeskint Cilis Geurts440 door Claes Jeuresen 

30/06/1763 34 link  

Lijste van verkogde beesten en meubels van de 
weduwe Marcellus Goesjens tot Amesdorp 

16/02/1764 2 link  

 
432 Bartholomeus (=Mevis) Meijers, inwoner van Mopertingen, gehuwd met Marie Engels, erfgenaam en 
representant wijlen Jaspar Engels en Mechtildis Peters, beiden overleden. 
433 Elisabeth Jacobs was eerder gehuwd met Hermanus Nijs zaliger. De 2 kinderen uit dat eerdere huwelijk, met 
name Hermanus Nijs en Anna Nijs, woonden bij hen in sinds 1752. De zoon werkte thuis als knecht en de zus 
als dienstmeid. 
434 Conventie betreffende de heffing van de schat en de verpachting van een grasplaats. 
435 In de akte staat 4 juni 1763; op de achterzijde van de akte pende hij 4 juli 1763 neer. 
436 Hij handtekent met Antonius Peter Lingelkengs en woonde te Aalst in Vlaanderen in de sout straete, 
meester-koperslager aldaar en gehuwd met Joanna D’Ause. De volmachtgeving is voor een proces voor de 
officiaal van Luik over een jaarlijkse te betalen rente, afkomende van de overleden Aldegondis Panhuijsen, 
alsook over een hoek van een bos gelegen op de Kleesbosch onder Zutendaal.  
437 Elisabeth Scellings, circa 25 à 26 jaar oud, jonge dochter, wonende te Briegden over een zogenaamde 
verklaring die ze zou hebben gedaan over een betaling aan het comptoir te Hoelbeek (zie ook akte 2 en 6 van 
1763).  
438 Zij was volgens de akte weduwe van Godefroid Gerits en woonde in bij Jan van Gronsvelt te Eigenbilzen. 
439 Inwoner van Eigenbilzen, weduwnaar van Margareta Reners en nu hertrouwd met Catharina van 
Gidsbergen. 
440 De naam van het weeskind is Matthias Geurts, zoon van Cilis Geurts en Beatrix Jeuresen, gewezen 
echtelieden te Veldwezelt. Matthias Geurts wordt door zijn voogden Claes Jeuresen en Arnold Geurts 
vertegenwoordigd. 
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Toust van huijs en lant zijdens de weduwe 
Marcellus Goesjens441 in faveur Lambert Ghijsen 

16/02/1764 2 link  

Liste van verkogt holt in den bosch genaempt den 
Bruel 

20/02/1764 3 link  

Act van constitutie en affirmatie zijdens Joannis 
Gerarts en sijn dochter442 in den persoon van 
d’heer Cornelis Eustachius Cuvelier, procureur 

21/02/1764 4 link  

Accord, donatie etc. zijdens Jan Gerarts ende 
Martinus Gerarts, sijnen soone443 

25/02/1764 5 link  

Eerve uijtgeevinge van twee roeden lants door 
Herman Mevissen in faveur Leonard Reners en 
Marie Gerits, sijne huijsvrouwe444 

10/03/1764 6 link  

Verclaringe en declaratie zijdens Herman Jans en 
Matthijs Geurts in faveur en ter requisitie 
Wijnandus Moors445 

11/03/1764 7 link  

Opdragt van 7 roeden lants door Willem Hardij446 
in faveur Lambert Moors 

11/03/1764 8 link  

Transport zijdens Marie Weijnen447 in faveur der 
Alexianen tot Maestricht 

17/03/1764 9 link  

Act de constitution generale de part Jean Gerits et 
sa fille Anne sur la personne de sieur avocat 
Jacquemar448 

28/03/1764 10 link  

Conditioneelen afstant door Egidius Hasen gedaen 
tot Kesselt in faveur hunnen Nicolaes Hasen449 

28/03/1764 11 link  

Toust uijtgeevinge zijdens Joris Vrancken450 12/04/1764 12 link  

Toust van het prebendale huijs zijdens den 
eerwaerde heer pastor en canonick De Mattijs tot 
Munsterbilsen in faveur den heer Lucij, chirurgijn 

12/04/1764 13 link  

Ratificatie Anna Gerarts en Joannes Gerarts 25/04/1764 14 link  

Donatie inter vivos zijdens Andreas Keunings451 in 
faveur Joannes Kengkens452 sijnen neve 

03/05/1764 16 link  

 
441 De weduwes naam is Cornelia van Cosen. 
442 Anna Gerarts. Zij lag in proces met Jacobus Maesen voor de officiaal van Luik. 
443 Jan Gerarts woont te Gellik. Zijn zoon Martinus Gerarts is gehuwd met Elisabeth Maesen en is win 
(=pachter) in de Ouffart. 
444 Marie Gerits ratificeert de akte op 29/01/1765. Haar toestemming tot de koop is erbij gevoegd. 
445 Herman Jans, smid, en Matthijs Geurts, beiden inwoners van Veldwezelt, verklaren dat op 13/06/1733 ten 
huize van Wijnandus Moors aanwezig was Joris Pieters, die een schuldbekentenis tekende. 
446 Willem Hardij, gehuwd met Marie Stevens, inwoners van Grote-Spouwen. 
447 Weduwe van Willem Custers, inwoonster van Lanaken in het deel Boven-Lanaken.  
448 Betreft dezelfde zaak voor de officiaal van Luik over gedane trouwbeloften van Jacque Maesen aan Anna 
Gerits (zie ook Latijnse akte nr. 4 van 21/02/1764). 
449 Egidius Haesen en zijn echtgenote Ida Eeckermans doen vanwege hun hoge ouderdom voorwaardelijk 
afstand van onder andere hun winning in de dorpsstraat te Kesselt ten voordele van hun oudste zoon Nicolaes 
Haesen, gehuwd met Beatrix Meers. De zoon moet zijn andere zussen en broers elk 100 gulden uitbetalen en 
als hij voor zijn echtgenote sterft, geen kinderen met haar heeft, dient ze bij hertrouwen de winning te 
verlaten.  
450 Gehuwd met Maria van Sichen. 
451 Andreas Keunings, in 2de huwelijk met Maria Bovens. 
452 Volgens de akte zoon van Jan Kengkens en Cornelia Coninx, allen inwoners van Veldwezelt. 
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Transport zijdens sieur Lucij453 en consorten in 
faveur Cornelia Plucken 

07/05/1764 16 link  

Overtellinge van 80 guldens brabants door Jan 
Swinnen aen Nelis Gerarts ende Nelis Janssens 

12/05/1764 17 link  

Renuntiatie van tocht en surrogatie door Jan 
Weijnen ende Nuel Gerits454 in faveur Arnold 
Weijnen 

15/05/1764 18 link  

Opdragt Michiel Damen in faveur Joannes 
Heckelers 

07/01/1764455 19 link  

Renuntiatie van tocht, obligatie, surrogatie en 
redemptie chirographaire zijdens Mattijs 
Swinnen456, Jan Swinnen ende Jean Frainez 

18/05/1764 20 link  

Houwelijx contract tussen Renier Teuwissen ende 
Geurtrude Nulens457 

24/05/1764 21 link  

Beleeninge door Leonard Gilisen458 aen Nelis 
Gilisen459 sijnen broeder 

28/05/1764 22 link  

Houwelijx contract oft voorwaerde tusschen 
Lambert Paulissen460 soone, met name Peter, ende 
tusschen Christiaen Bregmans,461 dochter Lucia 
Bregmans 

01/06/1764 23 link  

Ratificatie en assurantie zijdens Wijn Martens en 
Michael Coopmans462 

02/06/1764 24 link  

Ontlossinge van beleeninge door Jan Kersten in 
faveur Elisabeth Kersten,463 zijne zuster 

04/06/1764 25 link  

Conventie zijdens Joris Vrancken en Peter 
Bouwens464 

06/07/1764 27 link  

Cessie van Wilhelmus Haenroots465 in faveur 
Hendrick Vaes 

16/07/1764 28 link  

Obligatie van vijf guldens s’jaers zijdens Nicolaes 
Vanuijckoven in faveur Margareta Joost, jonge 
dochter 

26/08/1764 29 link  

Testamentaire dispositie gedaen door Maria 
Jacoba de Horrion, begijntje tot Diest 

05/09/1764 30 link  

 
453 Joannes Josephus Lucij, inwoner van Maastricht en chirurgijn, gehuwd met Theresia Cuijpers. 
454 Jan Weijnen, inwoner van Waltwilder, weduwnaar van Lucie Plessers, en Nuel Gerits, weduwnaar van Marie 
Mevissen, inwoner van Hoelbeek. 
455 Op de achterzijde staat 16 mei 1764, hoewel de akte zelf 7 anni (januari) 1764 vermeldt. 
456 Mattijs Swinnen, weduwnaar van Lucia Jorissen, inwoner van Veldwezelt. 
457 Hun beide ouders maken een akkoord. De bruidegom en ouders zijn van Rosmeer, die van de bruid van Berg 
onder Kleine-Spouwen. 
458 Weduwnaar van Elisabeth Peters, inwoner van Eigenbilzen.  
459 Nelis Gilisen, gehuwd met Cornelia Steegen, vertegenwoordigd door zijn zoon Simon Gilisen. 
460 Lambert Paulissen, gehuwd met Marie Gielen. 
461 Christiaen Bregmans, in 2de huwelijk met Ida Gerarts. Lucia is zijn dochter uit zijn 1ste huwelijk met Maria 
Swennen zaliger. 
462 Beiden als gevolmachtigden voor de gemeente Gellik in de zaak tegen de gemeente Zutendaal voor de 
officiaal van Luik. 
463 Weduwe, beiden inwoners van Eigenbilzen. 
464 Gehuwd met Marie Vrancken. Joris Vrancken is gehuwd met Maria van Sichen. Peter Bouwens is met zijn 
echtgenote bij het ander koppel gaan inwonen te Veldwezelt sinds half maart 1764. 
465 Gehuwd met Ida Lambrichts, inwoner van Boorsem. 
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Cessie Helger Mooren in faveur haere (sic!, sijne) 
dochter466  

08/10/1764 31 link  

Toust zijdens d’heer canonick Loubinger in faveur 
Renier Reijnders 

11/10/1764 32 link  

Testament Maria Martens 18/10/1764 33 link  

Revocatie van constitutie zijdens Joannes 
Swennen467 

23/10/1764 35 link  

Redemptie van 200 guldens capital zijdens 
juffrouwe de weduwe Maurissen468 in faveur de 
kinders sieur Pascasius Groutars 

29/10/1764 36 link  

Vercoop van huijs, hof en boomgart door juffrouw 
de weduwe Maurissen in faveur den eerenfeste 
heer Groutars en dessens zusters 

29/10/1764 37 link  

Cessie en transport zijdens Geurdt Reijnders in 
faveur Arnoldus Weijns469 

06/11/1764 38 link  

Revocatie van transport, donatie en erfmangelinge 
tusschen Gerit Reijners, Arnold Weijns, en Peter 
Weijns470 

16/11/1764 39 link  

Cessie en transport zijdens Joannes Noothofs471 in 
faveur Hermanus Welter 

27/12/1764 41 link  

Cessie en transport zijdens Joannes Noothofs in 
faveur Peter Ghijsen 

27/12/1764 42 link  

Originele toust voor Lambert Peters zijdens den 
seer edele heer De Gradij de Croenendael qualitate 
qua, proost van Sint Martin binnen Luijck etc 

27/11/1768472  link  

Fragment scheiding en deling473  zonder datum  link  

Fragment schuldenstaat Joannes Houben474 zonder datum   link  

Fragment obligatie475 zonder datum  link  

Fragment afvraging op 32 punten eerder opgesteld 
door drossaard Magnée op 20/08/1768476 

zonder datum  link  

 
466 Volgens de akte is Helger Mooren gehuwd met Gertrud Stevens en is de begunstigde dochter Maria 
Mooren, meerderjarige jonge dochter. Hun zoon heet tevens Helger Mooren, gehuwd met Margareta 
Lemmens, ook aanwezig. Allen zijn inwoners van Mopertingen. 
467 Had samen met andere personen uit Veldwezelt volmacht gegeven aan schout Groutars, maar komt daar nu 
op terug. 
468 Catharina Timmermans, weduwe van oud-borgemeester Jacob Maurissen, inwoonster van Bilzen. 
469 Alle partijen zijn inwoners van Veldwezelt: Geurt Reijners gehuwd met Elisabeth Jans, en Arnoldus Weijns 
gehuwd met Maria Renckens. 
470 Peter is de vader van Arnold Weijns. 
471 Inwoner van Neeroeteren en gehuwd met Mechtildis Keppens. Hij treedt ook op voor zijn zus Marie 
Noothofs. 
472 Op het einde van de akten van 1764 en voor de akten van 1765 volgen na deze akte nog enkele latere 
fragmenten van ongenummerde akten, waarvan bij de meesten het begin ontbreekt.  
473 Het begin van de akte ontbreekt. Een kavel is toegevallen aan Maria Meesters. De vermoedelijke 
erfgenamen tekenen af, met name Franck van Sichen, Maria Meesters en Reijner Stevens.  
474 Betreft Joannes Houben, in 2de huwelijk met Lijsbeth van Haeren. Hij heeft 4 kleine kinderen, een pak 
schulden en heeft een toelating van de voogden en de schepenbank nodig om goederen vermoedelijk te 
verkopen of te hypothekeren. Dat betekent dat de kinderen goederen in naakte eigendom hebben, 
gedevolueerd op hen na de dood van zijn 1ste echtgenote. 
475 De akte werd op het kasteel van Croenendaal opgemaakt. De eerste partij is vermoedelijk een geestelijke 
vanwege de titel eerwaarde heer. De opnemer leent geld om andere schulden te kunnen terugbetalen. 
476 De getuige verklaart onder andere door Piter Caenen te zijn geslagen. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-Y3YF-LS52?i=446&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-T3YF-LSYQ?i=448&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YF-L36T?i=450&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YF-L367?i=452&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-T3YF-L3SC?i=454&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YF-LSB7?i=456&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-T3YF-LS1M?i=458&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YF-LSPG?i=460&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YF-LSY4?i=462&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YF-L3MP?i=464&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YF-LSTD?i=466&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YF-L3MZ?i=468&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YF-LSPC?i=470&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YF-LS55?i=471&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-Y3YF-LS5C?i=473&cat=406525


58 
 

Obligatie van twelf guldens 10 stuivers jaerlijx op 
panden en tot last van Jaspar Withofs van 
Eijgenbilzen tot profeijt van Margarita Joost, 
opgerecht voor den Laethoff van Boneters477 tot 
Eijgenbilsen 

26/08/1769 42 link  

Declaratiens door eenige mannen van Zutendael478 14/01/1765 1 link  

Declaratie oft verclaringe zijdens Franciscus 
Moors479 ter requisitie de borgmeesters en 
gemeijnte Eijgebilsen  

12/01/1765 2 link  

Constitutie voor sieur (Paulus) H. Rupers480 16/01/1765 3 link  

Transport zijdens Jan Bastiaens481 in faveur Poes 
Bastiaens, gebroeders 

17/01/1765 4 link  

Acquitteeringe van vlees en beesten begonst met 
den 17 anni 1765482 tot 10 augusti ejusdem anni int 
quartier Eijgebilsen 

17/01/1765 5 link  

Uijtgeevinge van weijers door Wijnant Martens in 
behoeve den eerwaerde heer pastor tot 
Veltweseth 

21/01/1765 6 link  

Rentecreatie zijdens Lenart Reners in faveur den 
eerwaerde heer Balth. Holtacker, beneficier tot 
Munsterbilsen 

01/04/1765483 7 link  

Constitutie zijdens de weduwe Rupers484 met haere 
dochters op haeren zoone P.H. Rupers 

06/02/1765 8 link  

Cessie en transport zijdens Wolter Wouters485 in 
faveur juffrouw Cornelia Plucken,486 sijne matante 

08/02/1765 9 link  

Cessie zijdens Wilhelmus en Petrus Martens in 
faveur Jacobus Martens, hunnen broeder487 

10/02/1765 10 link  

Constitutie zijdens de juffrouw weduwe Rupers 
geboren Meijers in faveur d’heer Paulus H. Rupers, 
haeren zoone 

16/02/1765 11 link  

 
477 Ook hof van Widooie geheten. 
478 Interessante akte voor wat betreft de grenzen van de heide met onder andere Rekem, Pietersheim, 
Zutendaal en Mechelen-aan-de-Maas en voor de leeftijd van de getuigen vanwege een lacune in het 
parochieregister van Zutendaal. 
479 Inwoner van Hoelbeek op de vroenhof aldaar. Hij verklaart dat hij 6 bunder 17 grote en 6 kleine roeden land 
bezit en beakkert, gelegen te Gellik en jaarlijks nooit meer of minder dan 12 stuiver aan schattingen betaald 
heeft. 
480 Volmachtgeving door zijn moeder, de weduwe Rupers, geboren Meijers over enige verkochte goederen van 
wijlen haar broer. 
481 Gehuwd met Lijsbet Peters, inwoner van Veldwezelt, net zoals zijn broer Poes Bastiaens. Jan Bastiaens staat 
zijn kindsgedeelte af waarop hun moeder nog het vruchtgebruik heeft. Voorwaarde is dat na de dood van de 
moeder alle lasten daarop ook voor Poes Bastiaens zijn. 
482 Verscheidene pagina’s met afrekeningen per huishouden van geslachte dieren in verschillende dorpen en 
gehuchten (Waltwilder, Eigenbilzen, Hoelbeek, Gellik, Amelsdorp, Croenendael, Briegden en Confelt). 
483 Op achterzijde staat foutief de datum van 29/01/1765. 
484 Maria Elisabeth Meijers, weduwe L. Dominicus Rupers, geassisteerd met haar dochters Maria Oda Rupers, 
Anna Catharina Rupers en Maria Barbara Rupers, wonende tegenwoordig te Bilzen. 
485 In de akte Wolterus Wolters, jongman, 22 jaar oud, zoon van Wolterus Wolterus en Charlotte Plucken, bij 
leven inwoners en burgers van Maastricht en intussen overleden.  
486 Cornelia Plucken, weduwe van sieur Jacquet, en tante van Wolterus Wolters. 
487 De overgedragen goederen komen af van hun overleden ouders Martinus Martens en Elisabeth Roijen. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YF-L3MW?i=476&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-T3YF-LSYM?i=479&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YF-LSYN?i=483&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YF-LSRV?i=485&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YF-LSTH?i=486&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YF-LSPW?i=488&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YF-L39D?i=494&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-Y3YF-LSRL?i=496&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YF-LSGK?i=498&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-T3YF-L3QX?i=500&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YF-LSGX?i=502&cat=406525
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-T3YF-LSB6?i=504&cat=406525


59 
 

Vernieuwinge en partagie van seven en een half 
vaten erfrogge door Peter Vaes en Jan Scoutisen 
qualitate qua, Peter en Hendrick Vliegen, ende 
Godefridus Cops  

11/03/1765 12 link  

Tocht renuntiatie en cessie zijdens Christina 
Welters en haere kinders488 in faveur Simon 
Lenarts 

19/03/1765  link  

Fragment testament Maria Jacoba de Horion489 xxx  link  

Renuntiatie van tocht en opgevolgde deijlinge 
zijdens Mattijs Swinnen490 ende des selfs kinders 

15/03/1765 13 link  

Renuntiatie van tocht zijdens Lemmen Masen, 
weduwnaar,491 mitgaders cessie en transport 
zijdens Henricus Mosen in faveur Joris Canen 

10/03/1768 14 link  

Verpachtinge der wenninge van Zangrije 12/04/1765 15 link  

Verclaeringe zijdens d’eersaeme Matthijs Swinnen 
ter requisitie Jan Swinnen, zijnen soone 

19/04/1765 16 link  

Rentcreatie voor den eerwaerde heer Eijmael van 
16 guldens s’jaers492 

12/04/1765 17 link  

Acte van donatie inter vivos zijdens Willem 
Keunen493 in faveur Matthijs Coijemans494 

27/04/1765 18 link  

Conventie van Giel Damen en consorten495 05/05/1765 19 link  

Lantvercoop door representanten (Jan en) 
Christiaen Kersten 

06/05/1765 20 link  

Eerfuijtgeevinge zijdens den eerwaerde heer 
qualitate qua G.G.A. WIlsens in faveur Wijn 
Martens tot Gellick 

10/05/1765 21 link  

Transport zijdens Michiel Damen in faveur Jan van 
Sichen496 

13/05/1765 22 link  

Afstant en cessie zijdens Lemmen Cielen en Dionijs 
Willems497 

15/05/1765 23 link  

 
488 Christina Welters, weduwe Godefridus Poosten, inwoonster van Kamerlo (Genk) en hun kinderen Mathewis, 
Helena, Marie Lucie, Leonardus en Hermanus Poosten. Het goed waarvan ze het vruchtgebruik afstaat en dat 
verkocht wordt, komt af van Hermanus Gommers en is gelegen te Gelieren (Genk).  
489 De akte werd op de pastorij te Bilzen opgemaakt. Haar neef Edmundus de Horrion, pastoor van Bilzen, 
wordt vermeld, net als haar nicht Marie Agnes Jadin, begijn te Hasselt. 
490 Matthijs Swinnen, inwoner van Veldwezelt en weduwnaar van Lucia Jeuresen. Ze hebben vijf kinderen, met 
name de overleden Marie Swinnen, gehuwd met Christian Bregmans, waarvoor hun kinderen Mattijs en Lucia 
Bregmans in de plaats treden; Cornelis Gerarts als man van Isabella Swinnen; Jan Swinnen gehuwd met Elisabet 
Frainez; Cornelis Janssen als man van Agatha Swinnen en Claes Swinnen gehuwd met Beatrix Kerckofs.  
491 Volgens de akte was Lambert (=Lemmen) Masen weduwnaar van Beatrix Croonen alias Van Sichen, inwoner 
van Eigenbilzen. 
492 Rentcrediteur (schuldeiser of ontlener) is J. Eijmael, priester en beneficiant van Munsterbilzen. De 
rentdebiteur (geldopnemer of schuldenaar) is het koppel Hubertus Hansen en Eva Peters, geboren te 
Munsterbilzen en nu pachters van het pachthof van Zangerij.  
493 Inwoner van Diepenbeek, gehuwd met Maria Stox. 
494 Matthijis Coijmans, gehuwd met Anna Closen, wonende te Schoonbeek op Beugevelt. 
495 Akkoord tussen de erfgenamen van Thomas Damen en Geurtrud Plucken zaligers. 
496 Machiel Damen, gehuwd met Marie Heckelers en Jan van Sichen, gehuwd met Geurtrud Damen, allen 
inwoners van Eigenbilzen. 
497 Lambert (Lemmen) Cielen, inwoner van Rosmeer, gehuwd met Cornelie Jans en zijn schoonzoon Dionisius 
Willems, gehuwd met Anna Cielen (dochter van Lambert en Cornelie). 
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Transport zijdens Jan Plessers498 in faveur Joannes 
Slangen 

17/05/1765 24 link  

Acquitteeringe van vlees en beesten begonst met 
den 17 anni 1765499 tot 10 augusti ejusdem anni int 
quartier Eijgebilsen500 

  link  

Renuntiatie van tocht en transport zijdens 
Elisabeth Stevens, weduwe Niclaes Geurts, in 
faveur Catharina Tans, weduwe Peter Matthijsen 

17/05/1765 25 link  

Conventie en contract tusschen Arnold Scellings 
met sijne huijsvrouwe en tusschen Servatius 
Schellings501 

21/05/1765 26 link  

Conventie en contract tusschen Georgius Canen 
met sijne huijsvrouwe ende Wilhelmus Meesters 
met sijne huijsvrouwe, mede Franciscus Withofs 
ende sijne huijsvrouwe502 

23/05/1765 27 link  

Declaratie Nijs Brulmans503 24/05/1765 28 link  

Creatie van twee distincte erfrenten ieder van vijf 
scellinen zijdens Jan Hoelbeekx van Mopertingen in 
faveur de pastorije van Eijgebilsen 

30/05/1765 29 link  

Veltweseth, declaratiens ter requisitie Zander 
Zals504 

14/06/1765 30 link  

Overlatinge bij manire van purgement zijdens de 
representanten Peter Cops505 aen Paulus 
Nauken506, mede afquijtinge door denselven, en 
cessie in faveur Martinus Olars 

01/07/1765 30 link  

Accort tusschen den eerwaerde heer Smets ende 
Nuel Danen507 

20/06/1765 32 link  

Jaerlijxe creatie van drij guldens zijdens Jan 
Hoelbeex van Mopertingen in faveur de pastoreije 
van Eijgebilsen 

24/06/1765 33 link  

 
498 Inwoner van Veldwezelt en weduwnaar van Marie Bastiaens. Joannes Slangen is zijn neef en is nog 
ongehuwd. 
499 Verscheidene pagina’s met afrekeningen per huishouden van geslachte dieren in verschillende dorpen van 
het kwartier Eigenbilzen. 
500 Zie ook akte 5 van 17/01/1765. 
501 Arnold Scellingen woont in Briegden, parochie Gellik, en is gehuwd met Catharina Jeuresen. Servatius 
Scellingen is zijn meerderjarige broer, nog ongehuwd. 
502 Partij 1 is Georgius Canen, gehuwd met Beatrix Boelen, inwoner van Eigenbilzen. De andere partij bestaat uit 
Wilhelmus Meesters, gehuwd met Marie Withofs, en zijn schoonvader Franciscus Withofs, gehuwd met 
Geurtrud van Uijckoven. 
503 Dionisius Brulmans, inwoner van Waltwilder getuigt over een ruzie op 24/07/1763, toen hij kapitein van de 
compagnie van Waltwilder was. 
504 Verklaringen over de verdeling van een geslacht kalf. 
505 De representanten zijn Gerardus Cops, Jan Cops en Laurens Remants, als man van Maria Lucia Cops, ook 
sprekende voor de afwezige broer Peter Cops, inwoners van Genk. 
506 Paulus Nauckens, burger en inwoner van Peer, gehuwd met Agnes Houben, ook sprekende voor zijn 
afwezige schoonzus Catharina Houben.  
507 Smets was vice-pastoor te Eigenbilzen. Arnold (Nuel) Danen was inwoner van Hoelbeek, parochie 
Waltwilder. Beiden lagen met elkaar in proces voor de officiaal te Luik. 
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Accord en transport tusschen Jan Kerckofs ende 
sijne soonen Everard ende Laurens Kerkofs508 

04/07/1765 35 link  

Generale constitutie zijdens de borgmeesters en 
gemeente Eijgebilsen op de persoonen Jan van 
Sichen en Jan Joost509 

08/07/1765 36 link  

Surrogatie voor sieur M. Moris 26/07/1765 37 link  

Declaratie zijdens Godefridus Stevens ter requisitie 
Jan Meers en Jan Voncken510 

31/07/1765 38 link  

Constitutie ad lites zijdens de generale 
geconstitueerde des dorps Eijgebilsen voor den 
heer J.L.W. Kips511 

07/08/1765 39 link  

Toust voor Wijn van Uijckoven zijdens Joris 
Vrancken 

20/11/1764 40 link  

Partagie en contract der kinders Jan Simons512 11/08/1765 40 link  

Constitution sur le sieure prelocuteur Micheroux513 11/08/1765 41 link  

Renuntiatie en revocatie van constitutie zijdens 
Franck van Cosen514 

28/10/1765 42 link  

Inventaris der meubels Herman Jans515 09/11/1765 43 link  

Constitutie zijdens Peter Hardij ende Mattijs 
Scellings op den persoon van d’heer oudt 
borgmeesters van Muijsen516 

25/11/1765 44 link  

Opdracht voor Gerardus Schepers517 05/10/1765 45 link  

Accord tussen Peter (sic!) Gielen, Jan Stevens ende 
d’eerenfesten heer F. Groutars qualitate qua518 

10/12/1765 46 link  

Cessie mitsgaders accord zijdens Jacobus Jongen 
en sijne huijsvrouwe Sibilla Geelen, ende zijdens 
Isabella Notebooms519 

12/12/1765 47 link  

 
508 Jan Kerckofs was hertrouwd met Johanna Ghijsen. Zijn zonen Everard Kerckofs, gehuwd met Anna Hasen, en 
Laurens Kerckofs, ongehuwd, had hij verwekt met zijn vorige vrouw Beatrix Vandeweijer. Een akkoord wordt 
gemaakt betreffende enkele percelen land die inbegrepen zaten in de huwelijkse voorwaarden van 07/07/1759 
voor notaris Lud. Burtin. Vader en zoon hadden daarvoor voor de schepenbank van Veldwezelt eerder hun 
gelijk proberen te krijgen. 
509 Volmachtgeving van de gemeente om de gemeente Gellik aan te klagen voor de Buitenbank van Bilzen over 
het omakkeren van de heide. 
510 Godefridus Stevens getuigt dat na een avond drinken op zondag 28/07/1765 ten huize van de weduwe Max 
Stevens de requirenten kort na het buitengaan door 4 personen uit Hees in elkaar zijn geslagen. 
511 Betreft geschil tussen de gemeente Eigenbilzen en de gemeente Gellik bepleit voor de Geheime Raad te Luik 
over het planten der limieten tussen beide dorpen. 
512 Het betreft de verdeling van de nalatenschap van Jan Simons en zijn echtgenote Maria Lenarts, gewezen 
echtelieden te Rosmeer. De kinderen zijn Arnoldus, Paulus en Paulina Simons.  
513 Volmachtgeving door De Heusch, heer van Zangerij, Gellik en Eigenbilzen && in de zaak tegen de 
borgemeesters van de gemeente Zutendaal. 
514 Hij trekt zijn instemming van volmacht in, aan hem gegeven en aanvaard circa een jaar geleden in de zaak 
van de gemeente Waltwilder tegen die van Amelsdorp. 
515 Inventaris van het sterfhuis van Herman Jans, bij leven smid te Veldwezelt.  
516 Peter Hardij, inwoner van Veldwezelt, en Matthijs Scellings, inwoner van Briegden, hebben een rechtszaak 
lopen tegen Herman Ghijsen voor de Leenzaal van Kuringen. 
517 Op de achterzijde van de akte staat verkeerdelijk 05/12/1765. Betreft verkoop door de erfgenamen 
Christiaen Kersten, gehuwd geweest met Barbara van Cauberg. 
518 In de akte wordt niet over Peter Gielen gesproken, maar over Michael (Machiel) Gielen, kapitein, en over Jan 
Stevens, koster van Veldwezelt. 
519 Weduwe Hubert Geelen en inwoonster van Veldwezelt. 
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Beleeninge zijdens Dionijs Brulmans in faveur 
Herman Mevissen 

13/01/1766 1 link  

Deijlinge der kinder Thewis Swennen en Anna Jans 30/12/1766520 2 link   

Donatie inter vivos zijdens Hermanus Nijs521 ende 
Laurens Remants522 

29/01/1766 3 link  

Cessie en transport Jan Martens, mitsgaders 
rentcreatie zijdens Paulus Simons in faveur Jan 
Martens voorschreven523 

07/02/1766 4 link  

Cessie en transport zijdens Paulus Simons in faveur 
Jan Martens 

07/02/1766 5 link  

Testament van Thewis Swennen, smit, ende Anna 
Jans, zijne huijsvrouwe524 

10/02/1766 6 link  

Declaratiens van eenige mannen des dorps 
Eijgebilsen ter requisitie den hoog edele heer 
baron De Heusch525 

22/02/1766 7 link  

Affirmatie Wijn Lathouwers, en constitutie op 
Simon Lathouwers, dessens soone526 

04/03/1766 8 link  

Transport zijdens Jan Flooren527 en Michiel 
Damen528 in faveur Servatius Dijrickx529 

10/03/1766 9 link  

Accord Nuel Danen en Hubert Vandore530 13/03/1766 10 link  

Transport zijdens Peter Vandoren in faveur Wolter 
Cielen531 

01/04/1766 11 link  

Deijlinge der kinders en representanten wijlen 
Hendrick Brepoels en Barbara Cielen zaligers 

13/04/1766 12 link  

Transport zijdens die hoog edele hoog 
welgeborene mevrouwe Anna Catharina Ernestina 
de Heusch etc. in faveur der pastoreije van 
Eijgebilsen532 

14/04/1766 13 link  

 
520 Op de achterzijde van de akte staat verkeerdelijk 29/01/1766.  
521 Hermanus Nijs, jongman, zoon van Elisabeth Jacobs en haar vorige echtgenoot Hermanus zaliger. Laurents 
Remants is zijn stiefvader. 
522 Laurens Remants, gehuwd met Elisabeth Jacobs, inwoner van Genk. 
523 Jan Martens is gehuwd met Maria Simons. Zijn schoonbroer is Paulus Simons, gehuwd met Cornelia Jans, 
allen inwoners van Rosmeer. Het betreft de verkoop van het winhof, genaamd den Brouck, gelegen te 
Rosmeer.  
524 Matthewis Swennen ligt ziek in bed. Het koppel woont in Eigenbilzen. 
525 Verklaringen over het turfsteken en grazen van schapen op de heide door inwoners van Eigenbilzen en 
Gellik. 
526 Wijn Lathauwers bevolmachtigt zijn enige zoon Sijmon Lathauwers in de zaak tegen Franck Withofs voor de 
Buitenbank van Bilzen. 
527 Inwoner van Herderen, gehuwd met Margareta Printen. 
528 Gehuwd met Margo Heckelers. 
529 Servaes Dijrix, inwoner van Hees, gehuwd met Maria Stevens. Het verkochte perceel was onder 3 
erfgenamen verdeeld en kwam af van de kopers en verkopers tante, de overleden Margareta Stevens. 
530 Hubert van Doren had Nuel Daenen voor het gerecht te Hoelbeek gedaagd vanwege geuite beledigingen. Zij 
treffen nu een akkoord onder elkaar.  
531 Peter van Doren is gehuwd met Anna Cielen en woont te Hoelbeek. Wolterus Cielen is gehuwd met Isabella 
Stevens en woont te Rosmeer.  
532 Ze staat onder andere een wijer met aanpalend stukje bos af, genaamd custers weijer, gelegen omtrent de 
voscuijlen. 
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Declaraties van enige mannen van Hoelbeek en 
Waltwilder ter requisitie van baron De Heusch 
betreffende de houtkap op de Nieuwerfs bosch533 

14/04/1766 14 link  

Declaraties van Mattijs Dirix, inwoner van Stalken 
bij Zutendaal ter requisitie van baron De Heusch 
betreffende de houtkap op de Nieuwerfs bosch 

18/04/1766  link  

Testamentaire dispositie zijdens Lambert Lenarts 
en Catharina Jans, getrouwde 

08/06/1766 15 link  

Vercoop van eenen bampt voor Wouter Cielen 08/07/1766 16 link  

Declaratiens zijdens de gemeijntenaren van 
Weseth en Kesselt ter requisitie van Andries 
Vierstaeck534 

10/07/1766 17 link  

Deijlinge der kinders Nuel Gerits en Maria 
Mevissen 

22/08/1776 20 link  

Declaratiens van Jan Stevens, Wolter Cielen ende 
Willem Scols535 

06/09/1766 21 link  

Testamentaire dispositie zijdens Jan Kersten, 
jonckman 

09/09/1766 22 link  

Eeuwelijcke en altijdt durende erfmangelinge 
tusschen d’eersame Jan Withofs van Gellick met 
sijne moeder536, tochtersse, ende d’eersame 
Lambert Jans van Eijgebilsen 

04/10/1766 23 link  

Renuntiatie van land in faveur Jan Swinnen 10/10/1766 25 link  

Mutuel testament van Jean Frainez en Marie 
Jehenne Delaite537 

10/10/1766 24 link  

Act van obligatie van hondert guldens capitael ad 5 
parcent opgenoomen door Machiel Gielen van 
d’eersame Peter Canen538 

17/10/1766 26 link  

Opdragt in faveur Jan Hoelbex van Tongren539 27/10/1766 27 link  

Acquitte de dix florins brabants de rente sur la 
maison, jardin et generalement tout le bien du 

02/11/1766 28 link  

 
533 Beschrijving van de getuigen van de grenzen van het bos en de houtkap. 
534 Alle geërfden van Veldwezelt en Kesselt (zeer lange lijst) verklaren en ondertekenen dat Andries Vierstaek 
een rechtvaardig man is, schoenmaker met hoge schulden, echtgenoot van een lamme vrouw en 8 levende 
kinderen, waarvan maar 2 de kost kunnen winnen. 
535 De broer en schoonbroers van Franciscus Cielen zaliger verklaren hoe dat die laatste circa 20 jaar geleden te 
Rosmeer om het leven gebracht werd en bevestigen dat Arnoldus Danen, inwoner van Rosmeer, daar geen 
schuld in treft. 
536 Geurtrudis van Uijckoven, weduwe van Franciscus Withofs, inwoonster van Eigenbilzen. Haar zoon Joannes 
Withofs is gehuwd met Maria Meesters, woont te Gellk waar hij koster is. Lambertus Jans is Joannes zijn 
schoonbroer en is gehuwd met Genoveva Withofs. 
537 Jean Frainez is pachter van baron De Stockem, heer van Veldwezelt en Kesselt. Zijn echtgenote Marie 
Jehenne de Laite (Delait) woont in bij hun dochter en schoonzoon Jan Swinnen te Veldwezelt. 
538 Rentdebiteur is Machiel Gielen, gehuwd met Margareta Stevens; Rentcrediteur is Peter Caenen, gehuwd 
met Digna Tans. Beide partijen wonen te Veldwezelt. 
539 Jan Hoelbeekx woont te Tongeren, is een zoon van Simon Hoelbeckx, en is gehuwd met Maria Deckers. De 
verkopers zijn Jan Hoelbeekx, meerderjarige jongman, Jan Biesmans als man van Helena Hoelbeekx, Paulus 
Broux als man van Margareta Hoelbeekx, inwoners van Mopertingen en erfgenamen van hun overleden tante 
Barbara Hoelbeekx. 
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sieur Lieb Nulens540 a Bergh, dependence de Clijne 
Spawen 

Cessie en obligatie zijdens Jacobus Neijs ende 
Willem Lunskens qualitate qua in faveur Willem 
Reners 

05/11/1766 29 link  

Declaratiens van de huijsvrouwe Jan Swinnen en 
haere dochter, mede van Geurt en Peter Wijns541 

13/11/1766 30 link  

Declaratie van Willem Vrancken ende Laurens 
Masen542 

14/11/1766 31 link  

Verclaringe en protestatie zijdens den eerwaerde 
heer Lemmens, pastor in Linde543 

15/12/1766 32 link  

Tocht cessie en cessie van huijs, hof en boomgart 
zijdens Joseph Gobert ende sijne zuster, met 
hunne moeder544 

20/12/1766 33 link  

Hoelbeeck, testament mutuel van Willem Martens 
ende sijne huijsvrouw Elisabeth Bosche 

29/12/1766 34 link   

Cessie Lenart Gilisen545 in faveur de kinders Jacob 
Scops en Isabella Gilisen 

12/01/1767 1 link  

Vercoop van eene halve roede lants door de 
weduwe Jacobus Slangen546 ende haere kinders in 
faveur Thomas Stas 

30/01/1767 2 link  

Opdragt zijdens Lenard Gilisen547 in faveur zijne 
zuster Isabella Gilisen, weduwe Jacob Schoeps 

03/02/1767 3 link  

Conventie, contract en donatie zijdens Matthijs 
Groesels ende Anna van Haeren548 in faveur 
hunner naer kinders 

09/02/1767 4 link  

Declaratie van Nijs Brulmans549 01/03/1767 5 link  

Cessie van thien roeden lants in faveur Machiel 
Geurts 

22/04/1767 6 link  

 
540 Gehuwd met Elisabetha van Hees. Betreft een extract uit de gichten van Kleine-Spouwen. De rentcrediteur 
was dhr. De Gradij de Croenendael. De notariële akte voor Simon Withofs is de terugbetaling van kapitaal na 
verkoop van een bunder land op 14/03/1771.  
541 Getuigenissen op vraag van Willem Vrancken, zoon van Nelis, waarbij de getuigen verklaren te Mopertingen 
zijn geweest ten huize van Nelis Jaeckers op de Baen aldaar en op zeker moment een schot hebben horen 
afgaan in het voorhuis en dat nadien Willem Vrancken de deur heeft toegehouden zodat de ruziemakers niet 
binnen geraakten.  
542 Getuigenissen over het afgegane schot en ruzie ten huize van Nelis Jaeckers te Mopertingen (zie ook vorige 
akte). 
543 Franciscus Lemmen, pastoor te Martenslinde, lag in conflict met de gemeente over de neerhaling en 
heropbouw van de bouwvallige kerktoren. 
544 Helena Smets, weduwe van Franciscus Gobert, inwoonster van Waltwilder. Haar twee kinderen zijn Joseph 
Gobert en Catharina Gobert. 
545 Leonard Gilisen, weduwnaar van Elisabeth Peters, inwoner van Eigenbilzen. Zie ook akte 3 van 03/02/1767. 
546 Ida Plessers, weduwe Jacobus Slangen. Hun kinderen zijn Joannes Slangen, Jacobus Slangen, Ida Slangen, 
Dijrick Slangen gehuwd met Anna Marie Dijrickx en Mechtildis Slangen. 
547 Leonard Gilisen, weduwnaar van Elisabeth Peters, inwoner van Eigenbilzen. 
548 Echtelieden wonende te Winterslag. Zij hadden samen kinderen verwekt. Anna van Haeren had ook nog 
kinderen uit haar vorig huwelijk met Martinus Smets zaliger. 
549 Inwoner van Waltwilder uit hoofde van zijn functie als boswachter van de bossen van Croenendael 
verklaarde dat hij vorig jaar Willem Weijnen en Peter Scellings van Waltwilder jonge plantsoenen hout uit de 
grond zien rukken. 
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Cessie van 9 roeden 13 clijn lants in faveur Machiel 
Jans 

22/04/1767 7 link  

Transport zijdens Dionijs Brulmans en sijne 
huijsvrouwe550 in faveur die edele mevrouw 
douarière wijlen den seer edele heer borgmeester 
De Gradij de Croenendael 

02/05/1767 8 link  

Renuntiatie van cautie zijdens Nuel Danen in 
faveur Dionijs Brulmans en sijne kinders 

02/05/1767 9 link  

Tochtcessie zijdens Hubert Vandore551 in faveur 
sijne kinders 

11/05/1767 10 link  

Erfmangelinge tusschen Joris Canen en Mattijs 
Geurts552 

18/05/1767 11 link  

Aencoop van een half bonder lants zijdens Jan 
Cuijpers van Zutendal in faveur des Convents der 
Alexianen binnen Maestricht 

26/05/1767 12 link  

Conditien om lant en bampt te vercoopen voor 
Thewis Swennen 

22/12/1767553 41 link  

Purgement zijdens den eerwaerde heer pastor tot 
Waltwiller in faveur den edele heer proost De 
Gradij de Croenendael 

06/07/1767 13 link  

Ratificatie zijdens Matthijs van Doren ter 
assurantie van Peter van Doren, sijnen broeder 

11/07/1767 14 link  

Donatie inter vivos zijdens Loijs Boelen met sijne 
huijsvrouwe Marie Schouteden in faveur Joannis 
Mevissen hunnen neve 

16/08/1767 15 link  

Houwelijxe contract tusschen Petrus Swennen554 
en Elisabeth van Uijckoven555 

02/09/1767 16 link  

Acte de ratification, affirmation et constitution de 
part noble et genereux seigneur De Gradij 
d’Ordenge etc. et le sieur Guileaume Meijnen, son 
chasseur, sur la personne du sieur prelocuteur 
sieur Carlier 

05/09/1767 17 link  

Transport zijdens Mattheus Swennen in faveur 
Leonard Coopmans 

25/09/1767 18 link  

Toust zijdens Joris Vrancken in faveur Tomas Stas 31/10/1767 19 link  

Transport zijdens Renier Scellings ende sijne 
huijsvrouwe556 in faveur Elisabeth Stevens, 
weduwe Jan Gerarts  

14/10/1767 20 link  

Transport zijdens Jan Cuijpers in faveur Martinus 
Gerarts 

21/10/1767 21 link  

 
550 Elisabeth Martens. 
551 Hubert van Doren, weduwnaar van Catharina Danen. 
552 Matthijs Geurts gehuwd met Digna Canen. 
553 Op de achterzijde van de akte staat 22/12/1768, hoewel in de akte 22/12/1767 geschreven staat.  
554 Toekomende bruidegom vertegenwoordigd door zijn moeder Margareta Meijers, weduwe Machiel Swennen 
zaliger. 
555 Toekomende bruid vertegenwoordigd door haar vader Niclaes van Uijckoven, weduwnaar van de moeder 
van de bruid, met name Isabella Withofs zaliger, nu in zijn 2de huwelijk met Marie Willems.  
556 Beatrix Stevens. 
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Opdragt van ses roeden lants in forme van 
beleeninge beneffens restitutie van 100 guldens 
met obligatie en divisie des paerts  
11 februarij 1767 en den 24sten augusti 1768 
zijdens Arnold Hanen in faveur Michiel Damen, 
mede restitutie des gemelde penningen 

11/02/1767 
en 
24/08/1768 

3 link  

Ten hoogsbiedenden uijtgaf zijdens Tilman 
Martens 

09/11/1767  link  

Transport van vijf groot roeden bampts door 
d’eersame Machiel van Heze557 in faveur den edele 
heer proost De Gradij de Croenendal 

17/11/1767 23 link  

Conditien en publijcken vercoop van landen door 
d’eersame Joannes Anten van Lanaken 

26/11/1767 24 link  

Cessie en donatie der weduwe Dijrick Jorissen558 in 
faveur Niclaes Jorissen 

01/12/1767 25 link  

Testament van Jan Mercken ende Joanna van Heze 05/12/1767 26 link  

Aencoop voor d’eersame Laurens Broeders door 
Joannes Anten 

10/12/1767 27 link  

Opdragt zijdens Joannes Anten in faveur Willem 
Lathouwers 

10/12/1767 28 link  

Transport zijdens Joannes Anten in faveur Leonard 
Broeders 

10/12/1767 29 link  

Cessie zijdens Joannes Anten in faveur Hubert van 
Sichen  

10/12/1767 30 link  

Generale constitutie der gemeijnte Rosmer559 14/12/1767 31 link  

Accord van Gerard Gerarts qualitate qua ende 
Martinus Gerarts en Jacobus Masen560 

20/12/1767 32 link  

Vercoop van meubelen voor de weduwe Marck 
Jeuresen tot Hoelbeek 

20/02/1769 13 link  

Erfuijtgevinge van eenen hof plaetse zijdens die 
hooge edele wel geboren mevrouw duarière De 
Wevelinckove in faveur Balthazar Daniels 

06/04/1769 19 link  

Substitutie zijdens Georgius Canen, Willem 
Meesters, en Gaspar Withofs op den persoon van 
Joannes van Sichen 

28/03/1768 19 link  

Redemptie van 100 guldens captiael beneffens 
verlopene oncosten etc. in faveur Matthewis 
Swennen gedaen door Petrus Withofs aen den 
sieur eerwaerde heer Wauters, pastor en momboir 
superintendent der kercke en fabricque tot 
Munsterbilsen 

29/02/1768 9 link  

Tochtdoodinge zijdens Catharina Jans, weduwe 
Geurt Lenarts, mede deijlinge van twee stucken 

29/11/1768 39 link  

 
557 Ongehuwde jongman en inwoner van Bilzen, zoon van Arnold van Heze en Catharina Meijers. 
558 Maria Stevens, weduwe van Dijrick Jorissen, inwoonster van Veldwezelt. De begunstigde is haar zoon 
Niclaes Jorissen gehuwd met Maria Catharina Stevens. 
559 Volmachtgeving namens de gemeente in de zaak tegen de graaf De Renesse, hoogdrossaard van het ambt 
Bilzen, voor de Buitenbank van Bilzen.   
560 Minzaam akkoord tussen de broers en schoonbroer over enkele percelen uit de nalatenschap van hun vader 
en schoonvader Jan Gerarts.  
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lants tusschen Petrus Withofs en Franciscus 
Swennen 

Conditien onder de welcke vercoght sijn ontrent 
vijf groot roeden en 12 clijne lants door Jan 
Mevissen en consorten in faveur Laurens 
Ramaeckers als hoogsten bieder 

28/03/1768 18 link  

Opdraght van drij groot roeden lants door den 
geëden momboir qualitate qua beneffens de 
majorenne kinders van wijlen Herman Jans en M. 
Cath. Vleck zaligers in faveur d’eersame Michael 
Meesters 

10/03/1768 12 link  

Conventie en accord tusschen Libert Palmars 
(Palmans) en Henricus Hennuse561 

09/04/1768 20 link  

Cessie zijdens Herman Paulissen qualitate qua, 
Matthijs Nelisen en sijne huijsvrouwe in faveur 
Machiel Smets 

17/04/1769 21 link  

Donatie van vier ½ roeden lants zijdens Jan Joost 
en Isabelle Swennen voor Leonard Coopmans en 
Anna Joost 

26/04/1769 22 link  

Nochmalig transport zijdens juffrouw Ida 
Boddewijns562 qualitate qua in faveur Jan Martens 

13/05/1768 26 link  

Afvraeginge gedaen aen mademoiselle Marianne 
Mathieu, keuckenmeijte op Croenendal ter 
requisitie Willem Meijnen, jaeger563 

29/07/1768 32 link  

Houwelijxe gifte oft donatie inter vivos zijdens 
Mevis Thielen ende den eerwaere heer J. Bijnens, 
pastor564, in faveur Henricus Bijnens ende Anna 
Maria Thielen 

29/04/1768 23 link  

Transport wegens twee clijne roeden grashof door 
Jan en Simon Gilisen in faveur Franck Moors ende 
Johanna Nichij 

06/06/1768 28 link  

Deijlinge tusschen Jan Vrancken en Hubert 
Brepoels565 

22/02/1768 6 link  

Eenige gemeijntenaren des dorps Rosmer op den 
heer Van Hamont, procureur 

29/07/1768 31 link  

Testamentaire dispositie van d’eersame Lambert 
Moors ende Helena Vrancken echteluijdens 

20/04/1768 21 link  

Constitutie der gemeijnte Gellick voor Michiel 
Coopmans en Thiel Martens566 

31/01/1768 1 link  

 
561 Weduwnaar van Cathrine Palmans. Beide partijen zijn inwoners van Kesselt. 
562 Weduwe Thomas Vuegen, inwoonster van Smeermaas. 
563 Verklaring van de keukenmeid dat ze nooit gezegd heeft dat Willem Meijnen bij de groep dieven behoorde 
die in het kasteel van Croenendael hebben pogen in te breken. 
564 Pastoor te Aix in het graafschap Merode, Land van Gulik. Hij schenkt de helft van het Boxgoed te Zutendaal 
aan zijn broer Henricus Bijnens.  
565 Deling van de nalatenschap van Thomas Vrancken en Catharina Hanen zaligers, inwoners van Eigenbilzen. 
Hubert Brepoels is gehuwd met Anna Vrancken. 
566 Volmachtgeving namens de gemeente in de zaak tegen de gemeente Zutendaal voor de revisors van de 
Rechtbank der XXII te Luik.  
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Declaratiens zijdens Herman Mevissen, Joannes 
Hanen, Ida Biesmans en Dijrick Boelen ter 
requisitie Jan Brulmans 

26/07/1768 30 link  

Act van cessie en transport eender weijde door die 
weduwe567 Jan Dionijs Brulmans zaliger in faveur 
den seer edelen heer De Gradij de Croenendal, 
proost van St Martin tot Luijck etc. etc. 

16/12/1768 40 link  

Scheijdinge en deijlinge tusschen Marie Meesters, 
weduwe Vaes Jans, ende Franck van Sichen, 
representant sijns vaders Matthijs van Sichen 

27/02/1768 7 link  

Transport van 5 roeden lants zijdens den geëden 
momboir der onmundige kinders van Herman Jans 
en Catharina Vleck zaligers, beneffens de selfs 
majorenne in faveur Joris Vrancken ende Maria 
van Sichen, mitsgaders desselfs dispositie 

10/03/1768 13 link  

Donatie en cessie der meuble goederen door 
Laurens Remants en Elisabeth Jacobs in faveur 
Hermanus Nijs, hunnen soon, en neve 

21/08/1768 33 link  

Cessie en transport zijdens Mevis Meijers, Marie 
Engels sijne huijsvrouwe ende Catharina Engels in 
faveur Franciscus Swennen 

20/02/1768 5 link  

Opdragt door Jan Mevissen van twee roeden lants 
in faveur Pascasius Broux 

01/02/1768 2 link  

Opdragt van ses roeden lants door momboir der 
weeskinderen en majorenne wijlen Herman Jans 
en Catharina Vleck zaligers in faveur Jan Meesters 

10/03/1768 11 link  

Verkoop van een perceel door Lambert Mosen 
(Masen), weduwnaar Beatrix Croonen, en zijn zoon 
Hendrick Masen, gehuwd met Isabella Moors, ten 
behoeve van Joris Canen, gehuwd met Beatrix 
Boelen 

14/03/1768 15 link  

Deijlinge en conventie tusschen Joris Canen en 
Matthijs Geurts568 

26/04/1768 22 link  

Donatie causa mortis als inter vivos zijdens 
Catharina Scrijvers, weduwe Wouter Bijnens, in 
faveur haeren soone Hendricus Bijnens 

16/05/1768 27 link  

[Requisitie?] van actien criminele zijdens den 
eerenfeste heer M. Magnée, drossard der 
heerelijckheijt Veltweseth etc569 

30/08/1768 34 link  

Declaratiens zijdens Laurent Broeders en Thewis 
Swennen ter requisitie van Thomas van Sichen570 

05/09/1768 35 link  

Toust van ses jaren tot ses zijdens Laurens 
Remants in faveur Hermanus Nijs hunnen neve en 
soon (?) 

18/10/1768 36 link  

 
567 Elisabet Martens. 
568 Als momber van zijn echtgenote Digna Canen. De erfenis van Joris Canen en Agatha Jorissen zaligers werd 
verdeeld. 
569 Over de moord op Laurens Boverou en H. Masson ten huize van Cornelis Jaeckers te Mopertingen. 
570 Verklaring over een vrouw met kind ten huize van Thomas van Sichen die verklaarde dat Petrus Withofs, 
zoon van Jaspar Withofs, de vader van het kind was en dat hij hiervoor geld zou moeten geven. 
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Beleeninge der grashofken gedaen door Claes 
Reners aen Arnoldus Weijns 

05/11/1768 37 link  

Cessie en transport zijdens sieur Adam Sijbens 
qualitate qua momboir beneffens de majorenne 
kinders wijlen Herman Jans en Catharina Vleck 
zaliger in faveur Jan Jans, inwoonder tot 
Mopertingen 

10/03/1768 10 link  

Constitutie ad lites zijdens Weijn Lathouwers voor 
Matt. Moris, facteur 

13/06/1768 29 link  

Cessien, giften en donatien zijdens Cath. Tans571, 
Joris Canen met sijne huijsvrouwe572 

30/04/1768 24 link  

Act van verclaringe zijdens d’eersame Lambert 
Moors, Jan Gilisen ende den notaris Simon Withofs 
ter requisitie Jan van Sichen 

13/05/1768 25 link  

Retract en cessie zijdens Mevis Meijers en Franck 
Swennen in faveur Matthaeus Cielen 

21/03/1768 16 link  

Conditien van vercoop der landrijen wijlen Herman 
Jans en Catharina Vleck zaligers door geëed 
momboir der onmundige als door die majorenne 
kinders 

17/02/1768 4 link  

Beleeninge door Herman Peters in faveur Gerard 
Broux 

23/03/1768 17 link  

Transport zijdens Machiel Castermans in faveur 
Laurens Scols 

28/12/1768 42 link  

Brief van F. Barthels uit Luik aan de gemeente 
Eigenbilzen omtrent hun geschil met Gellik 

18/03/1766  link  

Declaratiens van Isabella Martens, Maria Palmars, 
en Willem Meesters 

02/12/1769 52 link  

Mutuel testament van Gisbertus Ghijsen ende 
Maria Jeuresen 

02/11/1769 49 link  

Transport zijdens de representanten Laurens 
Nelissen en Catharina Crauwels zaligers573 in faveur 
Peter Canen en Digna Tans 

28/05/1769 26 link  

Act van cessie zijdens d’heer M. Moris qualitate 
qua wegens twee vijf roeden lants in faveur 
Franciscus Swennen 

12/01/1769 2 link  

Act van transport zijdens sieur M. Moris qualitate 
qua in faveur Joannes Hensen574 

12/01/1769 3 link  

Act van transport zijdens sieur M. Moris qualitate 
qua in faveur Peter Liebens 

12/01/1769 4 link  

Act van cessie zijdens sieur M. Moris qualitate qua 
in faveur Franciscus Joost 

12/01/1769 5 link  

Act van cessie zijdens sieur M. Moris qualitate qua 
in faveur Lambert Moors 

12/01/1769 6 link  

Accord tusschen Cilis Cilissen en Geurt Geurts 13/01/1769 7 link  

 
571 Catharina Tans, in 3de huwelijk met Peter Geurts, inwoonster van Veldwezelt. 
572 Georgius (Joris) Canen, gehuwd met Eva Kerckofs, inwoner van Veldwezelt. 
573 De groep erfgenamen is vrij uitgebreid volgens deze akte.  
574 Rademaker te Mopertingen. 
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Getuijgenissen van Alexander Zals en Marie Gielen 
sijn huijsvrouwe ter requisitie d’heer Magnée, 
drossard575 

01/02/1769 8 link  

Obligatie van vier guldens s’jaers gedaen door 
Leonard Coopmans in faveur die jonge dochter 
Margareta Joost576 

03/05/1769 24 link  

Accord tusschen Catharina Nelissen577 en Regger 
Bastiaens 

03/05/1769 25 link  

Testamentaire dispositie van wijlen d’eersame 
Marie Moors, jonge dochter 

18/08/1769 38 link  

Constitutie en creatie van 63 guldens jaerlijxe 
quijtrente tot laste van den eerwaerde heer P. 
Timmermans, pastor578, in faveur den hoog edele 
heer proost De Gradij de Croenendael  

09/08/1769 37 link  

Obligatie van 63 guldens jaerlijxe quijtrente tot 
laste den eerwaerde heer P. Timmermans, pastor, 
in faveur den hoog edele heer proost De Gradij de 
Croenendael 

09/08/1769 36 link  

Naerdere artijckelen probatoir voor den heer 
Magnée, drossar der heerlijckheijt Veldtweseth 
ende Kesselt qualitate qua claeger tegens Peter 
Caenen, beclaegden 

04/08/1769 35 link  

Testament van Joannes Houben en Maria 
Wagemans579 

07/01/1769 1 link  

Getuijgenissen van Hendrick Hermans, Sibilla 
Crauwels, Lins Nelissen en Aldegondis Hermans 
zijdens d’heer drossard Magnée der heerlijckheijt 
Veltweseth en Kesselt, geproduceert bij inquest 
general580 

19/08/1769 39 link  

Testament van Cornelia Schrijvers, huijsvrouwe van 
Joannes Schreurs tot Zutendal 

05/06/1769 27 link  

Transport door Lemmen Gerits en Catharina 
Willems, sijne huijsvrouwe in faveur den seer edele 
heer proost De Gradij de Croenendal 

13/06/1769 28 link  

Beletzel van houwelijck zijdens d’eersame Piter 
Ghijsen581 aen die eersame Cornelia Palmans 

01/07/1769 29 link  

Korte rechtsinstructie voor den notaris Withofs, 
clager, tegens Nuel Danen, beclaegde 

11/07/1769 30 link  

Cessie en transport van twee guldens jaerlijxe 
erfrente zijdens Antonia Swaijer weduwe Loijs Van 

03/08/1769 33 link  

 
575 De ondervraging wordt gevolgd door een andere ondervraging van 07/04/1769 door Magnée aan Paulus 
Gaudas. Betreft het verwonden van een dragonder (zie ook akte 39 van 19/08/1769 hieronder).  
576 Leonard Coopmans, gehuwd met Anna Joost, inwoners van Eigenbilzen, lenen geld tegen jaarlijkse rente van 
hun tante, Margareta Joost, inwoonster van Maastricht en tante van Anna Joost. 
577 Weduwe van Laurens Tans. 
578 Volgens de akte pastoor te Elsloo. 
579 Inwoners van Reek bij Bilzen. 
580 Getuigenissen over een vechtpartij met stokken in een herberg waar menigeen boven zijn theewater was. 
581 Dragonder in het regiment van de graaf Van Bilandt in garnizoen te Maastricht wenst het nakend huwelijk te 
verhinderen tussen Cornelia Palmans en iemand anders, vanwege eerdere gedane huwelijksbeloften tussen 
Piter en Cornelia via het breken van een beloftepenning.  
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de Venne ende haere majorenne kinders in faveur 
den Hoog edele heer proost De Gradij de 
Croenendal 

Cessie van 21 groot roeden weijde zijdens Dijrick 
Beerden in faveur den seer edele heer proost De 
Gradij de Cronendal 

03/08/1769 34 link  

Donatie inter vivos zijdens die hooge edele hooge 
welgeboren mevrouw Anna Catharina Ernestina de 
Heusch, douariere wijlen den hoog edele hoog 
welgeboren heer De Wevelinckoven zaliger, in 
faveur den hoog edele hoog welgeboren heer 
baron De Heush 

27/12/1769 57 link  

Getuijgenisse van Jan Gilisen, dragonder int 
regiment van den heer grave van Bijland, ter 
requisitie d’heer Magnée, drossard582 

11/02/1769 9 link  

Declaratie van Jacob Lang 09/02/1769 10 link  

Testamentaire dispositie van sieur Jean Fraine, 
wen tot Veltweseth583 

04/03/1769 16 link  

Transport in forme van beleeninge zijdens Machiel 
Hoelbeex, in pruijsen dienst, in faveur Gerard 
Gerarts,584 sijn swager 

12/02/1769 11 link  

Transport zijdens Nuel Gerits585, Lemmen en Peter 
Ramaeckers, Giel Boelen en consorten in faveur 
Lambert Gerits 

02/03/1769 15 link  

Testamentaire dispositie van wijlen Martinus 
Stockeren ende Maria Stockeren, jongman en 
jonge dochter586 

15/04/1769  link  

Beleeninge van drij en een half roeden lants zijdens 
die eersame Hubert Geurts, dragonder587, in faveur 
d’eersame Christiaen Geurts 

16/02/1769 12 link  

Eerfmangelinge tusschen d’eersame Michael 
Meesters en Wilhelmus Meesters, gebroeders 

14/12/1769 53 link  

Acte van relatie ter requisitie Nicolaus Swennen 15/12/1769 54 link  

Conventiens, cessiens en houwelijxe donatien 
zijdens Hubert van Doren, tochtenar, Hubert van 
Doren, sijnen soon, en Cornelia van Doren, sijne 
dochter, mede, zijdens Herman Mevissen, en 
Maria Jans, sijne huijsvrouw, in faveur Petrus van 
Doren ende Isabella Mevissen, nieuwgetrouwde 

16/12/1769 55 link  

Cession de vingt huits verges de prairie de part 
madame la douariere De Wevelinckoven en faveur 
du noble et genereux seigneur prevot De Gradij de 
Croenendal 

10/10/1769 47 link  

 
582 Zie ook akte 35 en 39 van 1769. 
583 Jean Frainez, pachter van baron De Stockem, heer van Veldwezelt en Kesselt. 
584 Gehuwd met Marie Hoelbeekx, wonende te Gellik. 
585 Weduwnaar van Marie Mevissen. 
586 Beiden wonende op de Savelstrate te Gellik. 
587 Dragonder in het regiment van graaf Van Bijland, in garnizoen te Maastricht. 
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Naerdere incommunicabele vraegstucken voor 
Peter Caenen, beclaeghden, tegens d’heer 
drossard Magné, claeger 

29/08/1769 45 link  

Interrogatorien einsaake Peter Caenen, 
beclaghden tegens d’heer drossard Magné 
qualitate qua, claeger. Exhibeert 09/09/1768, 
reelijck overgeleijt den 1 februarij 1769 

09/09/1768 46 link  

Artijckelen probatoir voor den heer Magnée, 
drossardt deeser heerlijckheijt Veldtweseth ende 
Kesselt qualitate qua claeger tegens Peter Caenen, 
beclaeghden 

20/08/1768 40 link  

Rosmer, general constitutie der borgmeesters en 
gemeijntenaren op die persoonen van Willem 
Willems, Wouter Cielen, Christiaen Hamelers, ende 
Joannes Hardij, geconstitueerde588 

25/08/1769 41 link  

Accord en ontslag zijdens Marie Kellens ende 
Gerard Broux den jongen589 

27/08/1769 43 link  

Gerechtelijke ondervragingen van beklaagde Peter 
Caenen en verschillende getuigen  

29/08/1769 44 link  

Toust van een huijse zijdens Matthijs Cielen590 in 
faveur oock van Matthijs Cielen591, beijde 
jonckmans 

26/12/1769 56 link  

Act van transport zijdens sieur M. Moris qualitate 
qua in faveur Jan van Sichen 

23/02/1769 14 link  

Obligatie van vijf guldens s’jaers door Joannes 
Rinkings in faveur Arnold Weijns592 

06/03/1769 17 link  

Beleeninge gedaen door Hendrick Mercken in 
faveur Lenert Meijers, jonckman 

22/10/1769 48 link  

Speciale vraegstucken voor Peter Caenen, 
beclaeghden, tegens d’heer drossard Magné 
qualitate qua, claeger 

03/04/1769 18 link  

Opdragt zijdens Martinus593 en Wilhelmus594 
Vaesen in faveur die eersame Henricus Vaesen595, 
boschwachter op Zangrije 

28/04/1769 23 link  

Transport zijdens Jan Martens596 in faveur Arnold 
en Paulina Simons 

23/07/1769 31 link  

 
588 Volmachtgeving namens de gemeente om 3.000 gulden te lenen naar aanleiding van gemaakte 
proceskosten. 
589 Marie Kellens ontslaat Gerard Broux van zijn geldelijke verplichtingen vanwege de 2 kinderen die hij met 
haar heeft verwekt. In ruil neemt hij de kinderen op.  
590 Zoon van Matthijs Cielen en Helena Engels, beiden overleden, ongehuwd. 
591 Zoon van Peter Cielen en Marie Moors, beiden overleden, tegenwoordig wonende te Lafelt, ongehuwd.  
592 Weduwnaar van Marie Rinckings, inwoner van Veldwezelt. 
593 Martinus Vaesen, wonende tot Leed (?) in de meierij van ’s-Hertogenbosch, gehuwd met Maria Elisabeth 
Reners. 
594 Wilhelmus Vaesen, wonende te Eksel, gehuwd met Elisabeth Van der Heijden. Wilhelmus en Martinus 
Vaesen treden ook op voor hun afwezige zus Agnes Vaesen, ongehuwd en wonende te Genk. De verkopers en 
de koper zijn allemaal kinderen van Peter Vaesen en Maria Bruls, gewezen echtelieden en inwoners van Genk. 
595 Henricus Vaesen, gehuwd met Caecilia Houben. Hun zoon Martinus Vaesen neemt de overgedragen delen 
van de ouderlijke goederen namens zijn vader in ontvangst. 
596 Smid en horlogemaker, wonende te Rosmeer en gehuwd met Maria Simons. De kopers zijn zijn schoonbroer 
en -zus Arnold Simons (x Isabella Willems) en Paulina Simons.  
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Verpachtinge der twee bemdens hoeij gewas voor 
den hoog edele web geboren heer Van Eijll, 
canoniek der vrije rijxe collegiale kercke Sancti 
Servatij tot Maestricht 

25/07/1769 32 link  

Reciprocque cessie zijdens Peter van Dore ende 
den seer edele heer proost De Gradij de 
Croenendal 

10/11/1769 50 link  

Transport en rentcreatie zijdens Joannes Broux in 
faveur den seer edele heer proost De Gradij de 
Croenendal 

29/11/1769 51 link  

Act van minnelijcke aencondinge, protestatie en 
relatie zijdens den hoog edele hoog welgeboren 
heer baron De Heusch aen de dorpmeesters en 
gemeijntenaeren van Zutendael597 

05/01/1770 1 link  

Fragment testament Laurentius Vandersmissen, 
echtgenoot van Ida Wagemans598 

23/04/1770  link  

Acte van relatie en protestatie zijdens Simon 
Withofs notaris qualitate qua tegens dorpmeesters 
en gemeente van Zutendal 

05/03/1770 11 link  

Cessie599 voor Pier Hardij 01/05/1770 20 link  

Testamentaire dispositie van d’heer Laurentius Van 
der Smissen tot Munsterbilsen600 

23/04/1770 19 link  

Acte van borgh en cautie zijdens Machiel Danen in 
faveur Jan Jeuresen601 

08/05/1770 22 link  

Accord tusschen Franck Moors602 en Jan 
Vrancken603 

22/04/1770 18 link  

Conditionele obligatie van twee guldens 10 
stuivers zijdens Peter Wijns in faveur Arnold Weijns 

02/05/1770 21 link  

Transport en cessie zijdens Lambert Paulissen en 
Jan Renckens604 in faveur Pier Hardij 

19/05/1770 23 link  

Redemptie van vijf scellingen s’jaers zijdens 
d’heren en juffrouw Groutars605 in faveur 
Lambertus Meijers606 en Wouter Wilmots607 
qualitatibus qua 

30/05/1770 24 link  

 
597 En 08/01/1770. 
598 Dit is het midden en het einde van de akte. Het begin van de akte is 3 akten verder (akte 19 van 
23/04/1770). 
599 De verkoop is namens de vele erfgenamen (allemaal in de akte opgesomd) van Maximiliaen Quackx en Anna 
Grommen, beiden overleden. 
600 Betreft enkel het begin van de akte. Het midden en einde van ervan staat 3 akten eerder. 
601 Naschrift van 13/07/1772 dat geld is terugbetaald. 
602 Francis Moors, gehuwd met Johanna Nichij, wonende op de Vroenhof van Hoelbeek in Eigenbilzen. 
603 Joannes Vrancken, gehuwd met Catharina Nichij, wonende te Mopertingen. Joannes Vrancken had Francis 
Moors voor het gerecht gedaagd vanwege een onlangs gedane scheiding en deling van de nalatenschap 
(vermoedelijk betreffende de ouders van de echtgenotes Nichij). Nu maken ze samen een akkoord 
hieromtrent. 
604 Gehuwd met Maria Paulissen, schoonzoon van Lambert Paulissen. 
605 Alle kinderen en erfgenamen van wijlen oud-borgemeester Pascasius Antonius Groutars en Ursula Briers 
worden in de akte opgesomd. 
606 Namens zijn schoonvader Wouter Thijsen. 
607 Namens zijn moeder, de weduwe Dijrick Wilmots. 
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Act van relatie en rapport ter requisitie de hoog 
edele welgeboren heer baron De Heusch aen de 
eerwaerde heer Van der Elsen, pastor aldaer, en 
Hermanus Vaesen, borgmeester 

07/06/1770 25 link  

Creatie van vijf guldens s’jaers door Lambert Gijsen 
in faveur Piter Canen 

09/06/1770 26 link  

Cessie zijdens Paulus Gijsen in faveur Lambert 
Ghijsen 

09/06/1770 27 link  

Vercoop van meubels en effecten achtergelaten 
wijlen den eerwaerde heer F. Lemmens zaliger, 
pastor tot Sint Martens Linde uit pastorale huijs 
aldaer 

21/06/1770 28 link  

Waltwilre, testamentaire mutuele dispositie 
zijdens Joseph Gobert ende Elisabeth 
Rommerskercken sijne huijsvrouwe 

26/06/1770 29 link  

Testament van die juffrouw Agnes Huijgen, 
meestersse opt begijnhof tot Bilsen 

09/04/1770 17 link  

Acte van cessie zijdens Andries Huijsmans en sijne 
huijsvrouwe Catharina Engels beneffens Gisbert 
Engels, haeren vaeder, in faveur Franciscus Joost 

15/01/1770 3 link  

Eijgebilsen, generale constitutie zijdens die 
dorpmeesters en gemeijntenaeren aldaer608 

16/01/1770 4 link  

Staet en inventaris der meubels en effecten van 
den eerwaerde heer Lemmens zaliger, pastor in 
Linde Sancti Martini in de pastorije aldaer 

17/01/1770 5 link  

Renuntiatie aen houwelijx contract zijdens Renier 
Teunissen ende Geurtrude Nulens 

18/02/1770 6 link  

Opdragt zijdens Johanna Plessers, weduwe Max 
Stevens in faveur Johanna Martens, weduwe 
Martinus Plessers 

24/02/1770 7 link  

Eerfmangelinge tussen de kinders Michiel 
Swennen609 ende Franck Swennen610 

24/02/1770 8 link  

Opdraght van parte en deijl uijt seven roeden 
wenhofs etc. zijdens Martinus Plessers en sijne 
huijsvrouwe Helena Stevens in faveur Joannes 
Slangen 

03/03/1770 9 link  

Renuntiatie van donatie inter vivos zijdens Joanna 
Martens611 en Margarita Plessers voor Marie 
Scellings612  

04/03/1770 10 link  

Beleeninge zijdens Matthijs Reijnders en Balthazar 
Moors in faveur Pier Hardij 

06/03/1770 12 link  

Testamentaire verclaringe en declaratie zijdens 
Gasparus Withofs en Catharina Vandoren 

14/03/1770 13 link  

 
608 Volmachtgeving namens de gemeente 7.000 gulden te lenen om verder te procederen tegen de gemeente 
Gellik. 
609 De kinderen van het overleden echtpaar Machiel Swennen en Margareta Meijers zijn: Franciscus Swennen, 
meerderjarige jongman, Petrus Swennen (x Elisabeth van Uijckoven), Maria Swennen (x Wijnand Hanen), 
Catharina en Agatha Swennen, beiden meerderjarige jonge dochters, allen inwoners van Eigenbilzen. 
610 Franciscus Swennen, gehuwd met Ida Lenarts, inwoners van Eigenbilzen. 
611 Weduwe Martinus Plessers. Margarita Plessers is haar dochter. 
612 Weduwe Hendrick Ghijsen van Gellik.  
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Cessie en rentcreatie zijdens Jan Jeuresen en sijn 
huijsvrouwe Catharin Meesters voor en in faveur 
den seer edele proost De Gradij de Croenendal 

16/03/1770 14 link  

Obligatie van twee guldens s’jaers door Dijrik 
Beerden en sijne huijsvrouwe613 in faveur den seer 
edele heer proost De Gradij de Croendal 

20/03/1770 15 link  

Aencoop eender weijer plaetse zijdens die 
representanten wijlen Weijn Smets en Johanna en 
Maria Stockeren in faveur den eerwaerde heer 
Strangnart, pastor tot Veltweseth 

03/04/1770 16 link  

Hoelbeeke rolle in saecke den notaris Withofs 
aenstr. tegens Nuel Danen, opponent 

10/10/1770 49 link  

Conventie, accord en obligatie zijdens den 
eerwaerde heer Strengnart, pastor tot Veltweseth 
en Kesselt, mede die gemeijntenaren van Kesselt, 
ingegaen en gemaeckt met den heer Smeesters, 
theologant en geboren van Maastricht614 

08/10/1770 48 link  

Transport zijdens Hermanus Welter, Joannes 
Welter, Francis Gerits en Bartolomeus Broux in 
faveur d’heer Leonard Welter 

05/10/1770 46 link  

Tochtrenuntiatie en opdragt zijdens Wijn 
Lathouwers615 en sijnen soone Simon Lathouwers 
in faveur Petrus Withofs 

05/10/1770 47 link  

Opdragt van parte en deijl uijt vijf roeden bosch 
door Jan Gerits in faveur Herman Mevissen 

03/10/1770 45 link  

Obligatie van een opgenoomen capitale van 2.100 
guldens ad 3 guldens pars cent zijdens die hooge 
edele hoogewel geboren heer baron en mevrouw 
die baronne De Heusch en Scherpenzeel in faveur 
die hooge edele hoogewel geboren mevrouw 
douarière De Wevelinckoven  

23/08/1770 44 link  

20 frans annuelle de rente constituée de part le 
sieur De Fraisne616 en faveur du tres noble et 
genereux seigneur De Gradij de Cronendal 

10/08/1770 43 link  

Acte van verclaringe en persisteeringe zijdens sieur 
Godefroid Cops, schepen van Zutendal en Genck 

09/08/1770 42 link  

Donatie en conventie zijdens Hermen Hermans en 
Nicolaes Hermans, gebroeders 

05/08/1770 41 link  

Acte van renuntiatie zijdens Wijn Lathouwers 03/08/1770 40 link  

Opdraght van twee roeden groes zijdens Wijnant 
Arts in faveur van Peter Jeuresen, jonckmans 

26/07/1770 39 link  

Verpagtinge van bempden in’t Dieproot  25/07/1770 38 link  

Antwoort zijdens d’heer L.J. Lousbergs opt 
mandaet van maintenue zijdens d’heren Guilielmus 
Maurissen ende sieur Joannes Baerten, 

25/07/1770 37 link  

 
613 Cathalijn Wagemans. 
614 Contract om de mis op zondagen en hoogdagen te lezen, alsook de inwoners van Kesselt in de christelijke 
leer te onderwijzen, in de kapel van Kesselt. De huidige priester is gepromoveerd tot pastoor te Gulpen. 
615 Wijnant Lathouwers, weduwnaar van Barbara Lemmens. Simon Lathouwers is zijn enige zoon. 
616 Jean Loijs de Fresne, burger en inwoner van Maastricht, weduwnaar van Marie Margareta Lambrichts. 
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borgemeesters geimpetreert voor t oppergerecht 
Buijten Bilsen 

Obligatie van vijf gulden jaerlijx quijtbare rente 
zijdens Peter Duickers in faveur van den seer edele 
heer proost De Gradij de Croenendal 

28/11/1770 64 link  

Conventie en accord van Matthijs en Peter Bellens 
met Willem Bosch617 

27/11/1770 62 link  

Act van cessie wegens 1 ½ roede bampts zijdens 
die weduwe618 en representanten Paulus Berx 
zaliger in faveur den seer edelen heer proost De 
Gradij de Croenendal 

28/11/1770 63 link  

Cessie en surrogatie der rente van vijf guldens 
s’jaers zijdens den eerenfeste heer avocaet 
Groutars in faveur den seer edele heer De Gradij 
de Cronendal 

24/11/1770 61 link  

General constitutie voor het Broederschap en 
schutterije onser L.V. visitatie op den persoon 
Bartholomeus Broux, vendrig619 

21/11/1770 60 link  

Transport van ses roeden ackerlants in faveur den 
edele heer proost De Gradij de Croenendal zijdens 
die weduwe620 Nijs Brulmans 

21/11/1770 59 link  

Scheiding en deling tussen Henricus Vaes, gehuwd 
met Cecilia Houben, inwoners van Eigenbilzen bij 
het kasteel van Zangerij, en Henricus Houben, 
gehuwd met Eva Van der Hoven, inwoners van 
Boorsem 

02/07/1770 30 link  

Tousten van Joris Vrancken en Leonard Coopmans 11/11/1770 53 link  

Toust van 7 ½ roeden bampts voor Lambert van 
Hengel zijdens den seer edele heer proost De 
gradij de Cronendal 

20/10/1770 51 link  

Cronendal, cessie zijdens Lambert van Hengel en 
sijne huijsvrouwe Anna Margareta Vincken in 
faveur den seer edele heer proost De Gradij etc etc 

20/10/1770 52 link  

Obligation de 32 frans annuelle de rente 
constituée par le sieur Gregoire Janssens en faveur 
du tres noble et genereux seigneur prevot De 
Gradij de Croenendal 

03/07/1770 31 link  

Act van vercoop geschiet door Jan Meuvissen van 
Hoelbeek en Catharina Meuvissen sijne suster van 
Ruijckoven in faveur den eersamen Pauscassius 
Broux van Hoelbeek 

08/07/1770 32  link  

Testament van Joseph Gobert en Elisabeth 
Romerskercken 

10/07/1771 33 link  

Verhueringe van gras uijtgewassen op onder half 
bonder bampts afcoomende van d’heer 

10/07/1770 34 link  

 
617 Willem Bosch is de schoonbroer van Matthijs en Peter Bellens.  
618 Johanna Sils (?).  
619 Leden van de broederschap en schutterij geven volmacht om namens hen Machiel Damen voor het gerecht 
te slepen. 
620 Elisabeth Martens, geassisteerd met haar oudste zoon, ook Dionijs Brulmans geheten, in zijn twintiger jaren. 
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D’Argens621 achter Munsterbilsen omtrent de 
Broekemmolen geleegen 

Revocatie zijdens Peter Cops voor d’heer Gidlo, 
facteur622 

11/07/1770 35 link  

Tochtdodinge zijdens Gerard Broux en Anna 
Meulen,623 mede cessie van 2 ½ groot roeden lants 
in faveur den seer edele heer proost De Gradij de 
Croenendal  

19/07/1770 36 link  

Cessie en transport zijdens die juffrouw Marie 
Elisabet Janssens wegens ses groot roeden en ses 
clijne lants en vier roeden bampts, mede die 
juffrouw zuster Barbara Wilmart wegens 8 groot 
roeden en vijf clijne volgens meetinge daervan 
sijnde in faveur den seer edele heer proost De 
Gradij de Croenendal 

20/11/1770 58 link  

Uijtgaf en aenneeming in toustinge ten halve 
schove door den seer edele heer proost De Gradij 
de Croenendal aen die eersame Franciscus van 
Cosen 

20/11/1770 57 link  

Obligatie van vijf guldens s’jaers gedaen door de 
weduwe Jan Weijnen624 ende haeren soone Joseph 
Weijnen in faveur den seer edele heer proost De 
Gradij de Croenendal 

20/11/1770 56 link  

Copije van octroije voor de weduwe Nijs 
Brulmans625 

14/11/1770 54 link  

Cessie van 1 ½ roede bampts en van 8 guldens 
jaerlijxe rente zijdens Gerard Heekman in faveur 
den seer edele heer proost De Gradij de 
Croenendal 

15/11/1770 55 link  

Act van cessien en arrier cessien zijdens Gerart 
Gerarts626, Thiel Martens627, en Servaes Jans628 

19/10/1770 50 link  

Transport van 8 roeden lants door Joannes 
Haubrichts en Franciscus Rens629 van Sint-Truijden 
in faveur Catharina Collinet, jonge dochter 

14/07/1771 37 link  

Constitutie door Elisabeth Colin op haar 
echtgenoot Franciscus Rens, burger van Sint-
Truiden en transport zijdens Joannes Houbrichts en 

12/07/1771 
en 
14/07/1771 

36 link  

 
621 En daarvoor afkomende van Joannes van Aecken. 
622 Peter Cops had onder invloed van drank ten huize van dhr. Moris te Munsterbilzen de aanwezigen voor 
schelmen uitgemaakt en geroepen dat hij iedereen aan een galg zou laten ophangen. Hij trekt zijn woorden 
terug. 
623 Gewezen weduwe van Gerard Weijnen. 
624 Margareta Pot d’Argent, inwoonster van Waltwilder. Haar oudste zoon Joseph Weijnen maakt zich ook sterk 
voor zijn twee minderjarige zussen. 
625 Weduwe heeft 7 minderjarige kinderen te voeden en vraagt toestemming om eigendom te verkopen.  
626 Weduwnaar van Geurtrudis Thielen, nu in 2de huwelijk met Catharina Verrijs, inwoner van Zutendaal. 
627 Gehuwd met Beatrix Masen, inwoner van Gellik. 
628 Meerderjarige jongman, zoon van Lambert Jans en Marie Gerarts, inwoner van Veldwezelt. 
629 Franciscus Rents, gevolmachtigd door zijn intussen overlijden echtgenote Elisabeth Colling, per akte voor 
notaris A.J. Groenendaels op 12/07/1771 (zie volgende akte).  
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Franciscus Rens van Sint-Truijden in faveur Marten 
Roux en sijne huijsvrouwe630 

Cessie en transport zijdens Jan Geurts, ende 
Servaes en Geurt Geurts, sijne soonen, in faveur 
Maria Geurts, weduwe Hendric. Souvage, hun 
dochter en zuster 

21/07/1771 39 link  

Ratificatie van Margareta Masen en Beatrix Masen 22/07/1771 40 link  

Testament van Marie Christine Van de Kerckof631 23/07/1771 41 link  

Cessie, donatie, en tijdelijke rentcreatie zijdens 
Willem Martens, Elisabeth Bosch sijne 
huijsvrouwe, ende Elisabeth Bosch in trouwe met 
Christiaen Oosterbosch 

24/07/1771 42 link  

Testament Meijs Meijssen en Marie Goesjens 26/07/1771 43 link  

Verpachtinge van twee bempden toestaende den 
hoog edele welgeboren heer baron Van Eijll 

25/07/1771 44 link  

Opdragt zijdens den heer Laurentius 
Vandersmissen632 in faveur den seer edele heer 
proost De Gradij && 

31/07/1771 45 link  

Uijtgaf van landrijen bij maniere van toust aen Joris 
Vrancken 

01/08/1771 46 link  

Cessie, accord en consent zijdens Lambert 
Moors633, sijn soon Jan Moors, Gerard Vrancken en 
Loijs Lemmens, oomen en mombers der 
onmundige kinders, in faveur Franck Moors en 
Joanna Swinnen 

04/08/1771 47 link  

Deijlinge Tewis Biesmans634 en Claes Jeuresen 04/08/1771 48 link  

Verclaringe en bekentenisse van Godefridus 
Meesters635, ruijter onder t regiment van Famart, 
in faveur Maria Jans, dochter Thewis Jans 

04/08/1771 49 link  

Belening Simon Gilisen ten behoeve van Peter 
Coopmans 

05/08/1771 50 link  

Beleeninge zijdens Jan Masen in faveur Matthijs 
Martens op den 17 april 1770, mede extinuatie 
ofte restitutie derselve beleeninge op den 25en 
agusti 1771 

17/04/1770 
en 
25/08/1771 

51 link  

 
630 Catharina Banens, wonende te Munsterbilzen. 
631 Ongehuwd en dochter van Matthijs Van de Kerckof en Anna Maria de Pauwe, beiden overleden. Ze woont in 
Munsterbilzen. 
632 Leenman van de edele leenzaal van Munsterbilzen, gehuwd met Ida Wagemans. 
633 Weduwnaar van Helena Vrancken. 
634 Matthewis Biesmans, gehuwd met Helena Jeuresen. Zijn echtgenote en haar broer, de ongehuwde Claes 
Jeuresen, allen inwoners van Mopertingen, verdelen de nalatenschap van hun overleden ouders Gilis Jeuresen 
en Ida Slegers. 
635 In garnizoen te Maastricht, geboren in Eigenbilzen. Zoon van wijlen Simon Meesters en Isabel Moors. Hij 
heeft de dochter van Thewis Jans en Catharina Swennen bezwangerd. Hij belooft ontslag te nemen om met de 
dochter te kunnen huwen.  
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Conventie en accord zijdens de kinders en 
representanten wijlen Marten Machiels en Maria 
Peters636 

19/08/1771 52 link  

Eerfmangelinge zijdens d’eersame Hubert 
Willems637, ende George L’Eclaire638 beneffens 
hunne huijsvrouwen 

25/08/1771 53 link  

Opdragt zijdens Peter Vandore639 en sijn 
majorennen soone Matthijs Vandore in faveur den 
seer edele heer De Gradij de Croenendael, proost 
&& 

14/09/1771 54 link  

Beleeninge zijdens Lambert Moors (sic!, Mosen)640 
en Henricus Mosen in faveur Wijnandus Hanen 

18/09/1771 55 link  

Transport van een vijfde deel soo lant als holt uijt 
vijf groot roeden zijdens Elisabeth Dulen641 in 
faveur Marck Jeuresen 

29/09/1771 56 link  

Transport zijdens Peter Ramaeckers in faveur 
d’eersame Herman Mevissen 

01/10/1771 57 link  

Donatie inter vivos zijdens Anna Moors in faveur 
Arnold Vrancken 

18/03/1771 15 link  

Testamentaire dispositie zijdens die eersame Maria 
Thielen, weduwe Jan Schouteden 

18/03/1771 16 link  

Cessie en donatie van Hubert Geurts in faveur 
Christiaen Geurts642 

19/03/1771 17 link  

Conventie en satisfactie tusschene d’eerbaere 
Arnold Simons en Paulina Simons643, suster en 
broeder, bijde van Rosmer 

19/03/1771 18 link  

Opdraght zijdens de eerbaere Paulina Simons in 
faveur van haeren broeder Arnold Simonds, bijde 
van Rosmer 

19/03/1771 19 link  

Generale constitutie der gemijnten Rosmer644 02/04/1771 20 link  

Afstaende donatie zijdens die weduwe645 Max 
Stevens in faveur Gilis Compeers,646 dessens 
schoonsoone 

14/04/1771 21 link  

Afvrage, requisitie, protestatie en relatie voor den 
hoog edele hoogen geboren heer baroen De 

22/04/1771 22 link  

 
636 De kinderen en representanten zijn Renier Machiels, Thomas en Arnoldus Machiels, Gijs Moors als 
echtgenoot van Barbara Machiels, Anna Machiels, meerderjarige jonge dochter, Jan Cielen als voogd en curator 
van de vermelde nog minderjarige Arnoldus Machiels, inwoners van Hees. 
637 Gehuwd met Geurtrude L’Eclaire, inwoner van Rosmeer. 
638 Gehuwd met Helena Willems, wonende te Rosmeer. 
639 Peter Vandoren, in 2de huwelijk met Johanna Callen (?), weduwnaar van Marie Withofs, burger en inwoner 
van Maastricht. 
640 Lambert Mosen, weduwnaar van Beatrix Croonen. Zijn zoon Henricus Mosen is gehuwd met Isabella Moors. 
641 Elisabeth Duelen, weduwe van Lambert Boelen, inwoonster van Bilzen. 
642 Hubert Geurts is dragonder in het regiment van de graaf Van Bijland in garnizoen in Maastricht. Zowel hij als 
de koper Christiaen Geurts en zijn echtgenote Maria Dijrix zijn in Hees geboren. 
643 Geboren te Rosmeer, nu wonende te Tongeren. 
644 Volmachtgeving namens de gemeente om 6.400 gulden voor hen te lenen. 
645 Johanna Plessers, inwoonster van Veldwezelt. 
646 Gilis Compeers, gehuwd met Johanna Stevens. 
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Heusch tegens dorpsmeesters en gemeente 
Zutendal 

Donatie inter vivos zijdens Everard Bruinen in 
faveur Libert Teunissen 

01/05/1771 23 link  

Renuntiatie van goederen en cessie, mede van 
dijlinge tusschen Arnold, Paulus Simons en Paulina 
Simons, mede Jan Mertens, der goederen Lenart 
Lenarts en Anna Cielen zaligers 

05/05/1771 24 link  

Permutatie en accort tussen den eerwaerde heer 
Dethier en Nuel Danen 

09/05/1771 25 link  

Codicil Gisbertus Ghijsen en Maria Jeuresen, 
inwoners van Rosmeer 

15/05/1771 26 link  

Cessie van 5 ½ lants zijdens Jaspar Withofs ende 
Isabella Jans, sijne huijsvrouwe in faveur Isabella 
Swennen 

20/05/1771 27 link  

Declaratien zijdens Matthijs van Hengel en 
Catharina Weijen647 

27/05/1771 28 link  

Afstand van terugbetaling kosten door de 
geconstitueerden van de gemeente Gellik in hun 
processen tegen de gemeente van Eigenbilzen 

31/05/1771 29 link  

Toustinge van een bonder lants in 3 stucken zijdens 
den seer edele heer proost De Gradij de 
Croenendal etc. in faveur Lieb Nulens 

31/05/1771 30 link  

Vercoop van vijf en een half roede lants zijdens 
d’eersame Wilhelmus Meesters en sijne 
huijsvrouw648 in faveur d’eersame Machiel 
Meesters, gebroeders 

08/06/1771 31 link  

Transport van twee roeden lants zijdens die 
weduwe649 Willem Boelen ende Daniel Danen met 
sijne huijsvrouwe650 in faveur Jan Liben, jonckman 

14/06/1771 32 link  

Opdragt van vijf roeden lants in 2 stucken zijdens 
Marie Meesters weduwe651 en Paulus Simons met 
sijne huijsvrouw652 in faveur Servaes Jans 

30/06/1771 33 link  

Verhueringe van gras, uijtgewassen op ses roeden 
bampts op de koije wijde, en onderhalf bonder, 
bijde geleegen ontrent de Broeckemmolen, item 
28 roeden op het Mossebrouck alle [?] parceelen 
ter instantie den seer edele heer proost De Gradij 
de Croenendal && 

02/07/1771 34 link  

 
647 Verklaring omtrent een opgestelde kwitantie van 50 gulden tussen Wouter Wolfs en Willem Bergen van 
Gewaai ten huize van Gilis Weijen zaliger in het jaar 1749. 
648 Marie Withofs. 
649 Christina Boelen, weduwwe Willem Boelen, inwoonster van Amelsdorp. 
650 Daniel Danen, gehuwd met Maria Danen, inwoners van Berg onder Kleine-Spouwen. 
651 Marie Meesters, weduwe Servatius Jans, inwoonster van Hees. 
652 Paulus Simons, gehuwd met Cornelie Jans, inwoners van Rosmeer,  dochter van Marie Meesters en 
Servatius Jans zaliger. 
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Verclaeringe oft abusive erkentenisse, gifte 
acceptatie & zijdens Hendrick Aerden653 ende 
Agnes Poosmans, sijne schoonmoeder, mede sieur 
Henricus Thijsen654 

10/07/1771 35 link  

Extinctie van beleeninge wegens drij roeden lants 
zijdens Simon Gilissen in faveur Peter Coopmans 

13/07/1771 36 link  

Testament van Matthewis Biesmans en Barbara 
Ruijters655 

02/01/1771 1 link  

Verclaringe en declaratie van Herman Lindmans, 
dorpmeester van ’t jaer 1768 tot Zutendal ter 
requisitie den hoog edelen hoogwel geboren heer 
baron De Heusch && 

04/01/1771 2 link  

Eerfmangelinge tusschen Jan Schoeps qualitate 
qua en consorten ende Petrus Coopmans 

08/01/1771 3 link  

Declaratie zijdens Thomas Stas en Peter Ghijsen ter 
requisitie Servatius Ghijsen, mede cessie zijdens 
Servatius Ghijsen in faveur Servaes Geurts 

01/02/1771 4 link  

Opdragten zijdens Hendrick Mercken in faveur 
Elisabeth Meijers ende Leonardus Meijers 

04/02/1771 5 link  

Extract gicht oppergerecht Bilzen met obligatie 
door Jan Broux van Waltwilder  

09/02/1600 6 link  

Declaratie656 zijdens Piter Canen657 en Andries 
Vierstaeck658 

18/02/1771 7 link  

Kopie uit rol schepenbank inzake geschil over 
vernadering door Maria Boelen659 ten aanzien van 
Elisabet van Uijckoven, weduwe Peter Swennen 

22/11/1786  link  

Verklaringen inwoners Gellik ter instantie van 
Cornelis Gerarts, Joannes Welter en Wijn Martens 
de oude, ook van Gellik, betreffende het 
omakkeren van een hoek heideland gelegen tussen 
de Oeffaert en de Krikartmolen op verzoek van de 
gemeente Eigenbilzen 

01/03/1771 8 link  

Opdragt zijdens den heer Laurentius Van der 
Smissen ende sijne huijsvrouwe660  wegens 3 groot 
roeden bampts in faveur den seer edele heer De 
Gradij de Croenendal, prevot etc 

02/03/1771 9 link  

 
653 Hendrik Aerden, gehuwd met Marie van Hengel, inwoner op de Bessemer. Zijn schoonmoeder Agnes 
Poosmans was gehuwd geweest met Gijs van Hengel. Ze hadden 4 eiken bomen op een perceel van Hendrik 
Thijsen gekapt ter wederopbouwing van hun afgebrand huis. 
654 Hendrik Thijsen, schepen van Zutendaal en Genk, gehuwd geweest met Anna Panhuijsen. 
655 Inwoners van Rosmeer. De echtgenote ligt ziek in bed. 
656 Verklaringen over een gevecht bij het buitengaan van een herberg te Kesselt op nieuwjaarsdag. 
657 Peter Caenen, circa 20 jaar oud, soldaat in het regiment van kolonel Steijaert in de compagnie van kapitein 
Watsong, in garnizoen te Deventer. 
658 Andries Vierstaeck, circa 20 jaar, soldaat in het regiment van kolonel Wellegaers, compagnie van dhr. Cadier, 
in garnizoen te Gorcum. 
659 Maria Boelen, jonge dochter. Haar overleden ouders Dijrick Boelen en Maria Withofs hadden een perceel 
van 5 roeden in Eigenbilzen verkocht dat nadien door Peter Swennen en Elisabet van Uijckoven was vernaderd. 
Maria Boelen had de intussen geworden weduwe Swennen willen vernaderen, maar die weigerde haar geld, 
waardoor ze de vernadering via gerechtelijke weg in gang zette. 
660 Ida Wagemans. 
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Schijdinge en deijlinge der kinders van Art Wolters 
en Ida Seijben zaligers 

03/03/1771 10 link  

Toust zijdens de eersame Marten Roux voor 
d’eersame Arnold Hermans 

06/03/1771 11 link  

Rentcreatie van 10 guldens s’jaers zijdens Hubert 
Meijers en Elisabeth Clasen in faveur den seer 
edelen heer H. De Gradij de Croenendal, proost && 

11/03/1771 12 link  

Verkoop door Lieb Nulens en zijne echtgenote 
Elisabeth van Heze, inwoners van Berg onder 
Kleine-Spouwen, van percelen land ten behoeve 
van dhr. De Gradij de Croenendael 

14/03/1771 13 link  

Surrogatie eender jaerlijxe redemible rente van 
acht guldens zijdens Margareta Vandermer661, 
jonge dochter, in faveur den hoog edelen heer 
proost De Gradij de Croenendal && 

14/03/1771 14 link  

Vercoop van parte en deijl uijt vijf en half roede 
bosch door Willem Lunskens in faveur van Herman 
Mevissen 

10/01/1771 2 link  

Testament mutuel zijdens Gijsbert Ghijsen ende 
Maria Jeuresen 

14/10/1771 59 link  

Conventie tusschen d’eerwaerde heren executeurs 
testamentaires zijdens den eerwaerde heer 
Lemmens zaliger, pastor in Linde, en tusschen den 
eerwaerde heer pastor van Eijgebilsen 

22/10/1771 60 link  

Obligatie van 8 guldens s’jaers zijdens Jan Jans en 
sijne huijsvrouwe Maria Thewissen in faveur die 
eerbare Beatrix Boelen, weduwe Joris Canen 

28/10/1771 61 link  

Obligatie van vier guldens s’jaers zijdens d’eersame 
Jean Fourée ende Catharina Gobert sijne 
huijsvrouwe in faveur den seer edele heer H. De 
Gradij de Croenendal, domheer, proost && 

01/11/1771 62 link  

Testament van Willem Broeders, jonckman van 
Gellick 

02/11/1771 63 link  

Donatie inter vivos zijdens Wijn Martens en sijne 
huijsvrouwe662 in faveur Leonard Ghijsen 

02/12/1771 64 link  

Declaratie van Jacobus Jeuckens 04/12/1771 65 link  

Naerdere codicille testamentaire zijdens d’eersame 
Gijsbert Ghijsen ende Maria Jouresen 

11/10/1771 58 link  

Conventie en deijling der nalatenschap van Mevis 
Gerits en Catharina Cauberg, tusschen Thomas 
Cauberg, sijn kinders, ende Claes Gerits, Leonard 
Reners als man en momboir van Marie Gerits 

12/12/1772 62 link  

Deijlinge tusschen Joris Willems en Niclaes van 
Uijckoven qualitate qua663 

11/12/1772 61 link  

 
661 Geboren te ’s-Herenelderen, nu wonende te Hoeselt. 
662 Wijn Martens, gehuwd met Johanna Mosen. Ook aanwezig is de vader van de begunstigde, met name Loijs 
Ghijsen, gehuwd met Marie Ketelers. Leonard Ghijsen is de oudste zoon en zijn dooppeter is Wijn Martens.  
663 Als man van Marie Willems, inwoners van Eigenbilzen en als representanten van de overleden ouders en 
schoonouders Willem Willems en Eva Beerden. 
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Transport eender rente van twee guldens thien 
stuijvers zijdens sieur Moris ende sijn 
huijsvrouwe664 in faveur den seer edele heer 
proost De Gradij de Croenendal && 

09/12/1772 60 link  

Testament mutuel zijdens Peter Ghijsen en 
Catharina Jeuresen 

05/12/1772 59 link  

Scheijdinge ende deijlinge der kinders en 
representanten Peter Withofs en Maria Meesters 
zaligers 

21/11/1772 58 link  

Testamentaire dispositie wijlen Ida van Heze, 
huijsvrouwe Gijs Machiels van Rosmer 

11/11/1772 57 link  

Transport zijdens d’eersame Matthewis Swennen, 
sijne huijsvrouwe665 ende desschen majorennen 
soone Machiel Swennen in faveur d’eersame 
Petrus Withofs 

10/11/1772 56 link  

Deijlinge Jan Brulmans en Arnold Brulmans 28/10/1772 55 link  

Transport voor de edele heer De Croenendal 28/10/1772 54 link  

Presentatie van penningen zijdens die juffrouw de 
weduwe Coenrardus Matthias Albrechts aen 
d’eersame Thomas Withofs van Eijgebilsen 

12/10/1772 53 link  

Cessie, gifte en verclaringe zijdens Thomas 
Cauberg666 met sijnen schoonsoone Pascasius 
Broux 

01/10/1772 52 link  

Testamentaire dispositie zijdens d’eersame Willem 
Martens, smit tot Hoelbeeck 

27/09/1772 51 link  

Surrogatie van beleeninge zijdens Joannes Henssen 
in faveur Joannes Jans, bijde van Mopertingen 

26/09/1772 50 link  

Vernaerderinge oft retract door sieur Henricus 
Janssens gedaen aen Matthijs Martens 

21/09/1772 49 link  

Annotatie en specificatie der eenigen meuble en 
effecten opt casteel van Zangrij, ende in de 
cappelle van’t selve casteel alles wat daer in is 

17/09/1772 48 link  

Obligatie van 159 guldens jaers zijdens Mathijs 
Geurts en sijne huijsvrouwe667 in faveur juffrouw 
Cornelia Plucken, weduwe sieur Jacquet 

06/09/1772 47 link  

Protestation de parte le tres noble et genereux 
seigneur De Gradij de Croenendal prevot && 
contre la personne de Pier Duckers, charpentier668 

14/08/1772 46 link  

Cessie van drij roeden lants zijdens Peter Paulissen 
en Barbara Lemmens in faveur Cornelia Gerarts 

03/08/1772 45 link  

Relatie en protestatie voor den edelen heer proost 
De Gradij de Croenendal 

01/08/1772 44 link  

Verpachtinge van twee bemden groes van dien 
voor’t jaer 1772 den 25 julij zijdens den hoog 

25/07/1772 43 link  

 
664 M. Moris, procureur practiserende en wonende te Munsterbilzen, gehuwd met Anna Maria Geurden. 
665 Catharina van Uijckoven. Machiel Swennen is hun oudste zoon. 
666 Thomas Cauberg, weduwnaar Isabella Jans, inwoner van Hoelbeek. Zijn schoonzoon Pascasius Broux is 
gehuwd met zijn dochter Marie Cauberg. 
667 Digna Canen. 
668 De Gradij de Croenendael klaagt als opdrachtgever over de traagheid van de schrijnwerker die al even een 
gebouw in de heide had moeten geplaatst hebben. 
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edelen heer baron Van Eijll, heer van Jonckholt, 
Hoelbeek, Moppertingen &&& 

Verpachtinge van 78 roeden bampts zijdens den 
hoog edelen her baron De Heusch in faveur Paulus 
Berx, Antoon Huijsmans en consorten 

19/07/1772 42 link  

Cessie en transport zijdens d’eersame Joannes 
Nurops, jonckman, in faveur Servatius Smets, bijde 
van S’Gravenvouren669 

19/07/1772 41 link  

Transport van vijf en een halve klijne roeden 
plaetse en rentecreatie zijdens d’eersame 
Franciscus Gidlo in faveur d’eersame Willem van 
Roije 

13/07/1772 40 link  

Deijlinge der kinders Gijsberti Gijsen en Maria 
Jeuresen670 

12/07/1772 39 link  

Redemptie van 75 guldens uijt 100 guldens capitael 
gedaen zijdens de erfgenamen en representanten 
wijlen Thomas Damen zaliger in faveur Adam 
Alexander van Rukkelingen 

03/07/1772 38 link  

Afstaende acte zijdens Jan Geurts671 in faveur sijne 
soonen Servaes en Geurt Geurts 

02/07/1772 37 link  

Redemptie van 25 guldens capitael gedaen aen 
Gaspar Martin dit Martens672 gedaen  in faveur Jan 
Joost  

30/06/1772 36 link  

Consent la madame Anne Moraij en faveur du 
sieur Gaspar Martins dit Martines, son epoux, 
comme aussi cession chirographaire  

29/06/1772 35 link  

Transport van vier roeden weijde oft bampt uijt vijf 
door Willem Jeuresen, Jan Brulmans, Arnold 
Mevissen en consorten in faveur den seer edelen 
heer proost De Gradij de Croenendal && 

26/06/1772 34 link  

Donatie bij houwelijxe voorwaerde zijdens 
Cornelis673 en Gelis Vrancken ten behoeve 
d’eersame Wilhelmus Vrancken 

24/06/1772 33 link  

Cessie en transport zijdens Joannes Jorissen674 in 
faveur Paulus Vreens675  

13/06/1772 32 link  

 
669 Joannes Nurops zus Anna Josepha Nurops is gehuwd met Servatius Smets. Beiden zijn inwoners van ’s-
Gravenvoeren. Joannes Nurops had het nu overgedragen huis en hof geërfd van wijlen Agnes Nurops, per akte 
voor notaris Corn. Heijnen op 15/09/1757. 
670 De erfgenamen zijn hun kinderen, met name Gijsbert Ghijsen, gehuwd met Catharina Franssen, inwoners 
van Rosmeer; Joannes Ghijsen, gehuwd met Christina Geuten, inwoners van Groenselderen (=Genoelselderen); 
Anna Ghijsen, gehuwd met Arnold Nassen, inwoners van Martenslinde; Cornelia Ghijsen, gehuwd met Matthijs 
Mosen, inwoners van Gellik; en Barbara Ghijsen, meerderjarig en ongehuwd, inwoonster van Rosmeer. 
671 Weduwnaar van Isabella Jans, inwoner van Veldwezelt. 
672 Gaspar Martin alias Martens, inwoner en burger van Luik. 
673 Cornelis Vrancken, in 2de huwelijk met Maria Jans. Gilis Vrancken is zijn zoon uit zijn 1ste huwelijk met 
Catharina Kerckofs zaliger. Wilhelmus is een zoon uit Cornelis actuele 2de huwelijk. Wilhelmus Vrancken staat 
op het punt te huwen met Johanna Dijrix, dochter van Geurt Dijrix en Johanna van Sichen van Hees. 
674 Geboren te Briegden, nu wonende te Nijmegen en aldaar in huwelijk met Johanna Janssens. 
675 Inwoner van Briegden, gehuwd met Margareta Jeuresen. Margareta is de zus van Joannes Jorissen. Die 
laatste verkoop zijn primogenituur aan zijn schoonbroer en zus. 
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Redemptie, bonificeeringe ende quitantie zijdens 
Willem Lathouwers in faveur de jonge dochter 
Anna Lathouwers676 

06/06/1772 31 link  

Verclaringe, cessie en gifte zijdens Gerard Masen677 
in faveur sijne dochter Catharine Masen 

23/05/1772 30 link  

Testament van Franck van Sichen en Elisabet 
Hertogen 

22/05/1772 29 link  

Deijlinge der kinders Gerard Masen678 18/05/1772 28 link  

Declaratie Jan Wolfs679 10/05/1772 27 link  

Tochtcessie in faveur Matthijs Masen680 06/05/1772 26 link 
  

Verclaringe en obligatie zijdens Hubert Vandore en 
sijnen soone, oock Hubert Vandore681 

04/05/1772 25 link  

Transport van een roede landts door Eustachius 
Duelen van Willer in behoeve van Catharina 
Caubergh, weduwe van wijlen Bartholomeus Gerits 
van Hoelbeeck 

28/04/1772 24 link  

Transport zijdens Lemmen Gerits en consorten in 
faveur Egidius Meesters 

28/04/1772 23 link  

Transport van parte en deijl uijt 9 roeden zijdens 
Arnold Lieben in faveur Peter Lieben, gebroeders 

27/04/1772 22 link  

Beleeninge zijdens Arnold Vandeberg in faveur Ida 
Vandeberg 

25/04/1772 21 link  

Verpachtinge zijdens Mattijs Cielen voor de 
weduwe Peter Schoenmakers682 

22/04/1772 20 link  

Acte de caution et obligation de parte le tres noble 
et genereux seigneur De Gradij de Croenendal, 
trefoncier, prevot de Saint Martin en Liege && 

13/04/1772 19 link  

Vercoop van huijs, hof en aenhanck zijdens Marie 
Wolters, weduwe Willem Cristoffels in faveur 
Lambert Nicolai 

08/04/1772 18 link  

Beleeninge voor ses jaeren zijdens Matthijs Cielen 
in faveur Joannes Hensen, rademaecker 

05/04/1772 17 link  

Constitution par tres noble et illustre seigneur De 
Gradij, seigneur de Croonendael, prevot de Saint 
Martin, trefoncier de l’illustre Cathedralle && sur 
la personne du sieur nottaire Withofs, greffier des 
cours de Croonendael  

27/03/1772 16 link  

 
676 Anna Catharina Lathouwers, ongehuwd en wonende te Tongeren, is de nicht van Willem Lathouwers. 
677 Weduwnaar van Isabella Jeuresen, inwoner van Gellik.  
678 Gerard Masen, weduwnaar van Isabella Jeuresen, laat al zijn goederen aan zijn kinderen Catharine, Marie, 
Willem en Matthijs Masen (Mosen) na. Hij leeft nog, maar is niet meer in staat om te werken.  
679 Verklaring dat zijn overleden vader, ook Jan Wolfs geheten, altijd heeft weten hout te kappen dat op een 
gracht van een wei of bos groeide, genaamd de kuckel gelegen in de Cattestraete tot Eigenbilzen. 
680 Matthijs Masen is gehuwd met Maria Heijnen en woont in bij zijn schoonmoeder Maria Auwerx, weduwe in 
1ste huwelijk van Jan Heijnen, inwoners van Gellik. 
681 Betreft een ongeluk tijdens een bruiloft.  
682 Marie Cleuren, weduwe Peter Schoenmaecker, inwoonster van Eigenbilzen. 
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Cessie conditionele zijdens Loijs Coninx683 in faveur 
Lambert Coninx, sijnen soone 

25/03/1772 15 link  

Fundatie eender jaergetijt ad twee guldens s’jaers 
zijdens Matthijs Motmans ende sijne huijsvrouwe 
Clemens Gielen in faveur Machiel Jans, weduwnaar 
wijlen Ida Jaspers zaliger 

24/03/1772 14 link  

Erfmangelinge der goederen, afcoomende van Jan 
Slegers zaliger tusschen Peter Slegers ende 
Nicolaes Jeuresen 

22/03/1772 13 link  

Opdragt zijdens Cornelis Peters684 in faveur 
Joannes Stassard685 

21/03/1772 12 link  

Scheijdinge en deijlinge der kinders en 
representanten wijlen Arnold Van de Berg en 
Catharina Reners 

21/03/1772 11 link  

Propositie scripto voor den notaris Withofs, 
geappelleerden, tegens Nuel Danen, appellant 

11/03/1772 10 link  

Opdragt zijdens Machiel Peters in behoeve Jan 
Bastiaens686 

06/03/1772 9 link  

Act van rectificatie en approbatie zijdens de 
dorpmeesters en gemeente van Eijgebilsen ende 
zijdens de dorpmeesters en gemeente van 
Gellick687 

03/03/1772 8 link  

Contract en conventie tusschen Helger Schijns688 
en Hermanus Schijns689 

24/02/1772 7 link  

Stuit de six a douze ans fait par Gaspar Martus dit 
Martens en faveur d’honorable Michel Damen 
d’Egenbilsen 

17/02/1772 6 link  

Opdragt van drij en een half roeden lants zijdens 
Willem Gerarts690 ende Cornelis Reners in faveur 
Pier Hardij 

10/02/1772 5 link  

Opdragt van huijs, hof, aenhanck ende van elf 
roeden lants in diverse stucken zijdens Wijnant 
Wolters , ende Andries Wolters 

31/01/1772 4 link  

Transport van vijf roeden lants zijdens Dijrick 
Boelen en sijne huijsvrouwe in faveur d’eersame 
Machiel Meesters 

28/01/1772 3 link  

 
683 Louis Coninx, weduwnaar van Cornelia Machiels, inwoner van Rosmeer. Zijn zoon Lambert Coninx is gehuwd 
met Cornelia Willems. 
684 Gehuwd met Cornelia Ruijters, inwoner van Vlijtingen. 
685 Joannes Stassard, in 2de huwelijk met Marie Brouckmans. 
686 Gehuwd met Elisabeth Peters, zus van de verkoper en dus schoonbroer van hem. Beide partijen zijn 
inwoners van Veldwezelt. 
687 Minzaam akkoord en regeling betreffende de te betalen proceskosten door de gemeente van Eigenbilzen 
aan de gemeente van Gellik naar aanleiding van processen gevoerd te Luik en voor het Rijkskamergerecht te 
Wetzlar over betalingen van de schat door Eigenbilzenaren te Gellik en inzake de gemeenschappelijke grenzen. 
688 Inwoner van Gellik, in 2de huwelijk met Margareta Steegen. 
689 Hermanus is de zoon van Helger Schijns, verwekt met diens 1ste overleden echtgenote Elisabeth Moors. De 
zoon is ruiter in het regiment Stassenessepoes (?) in dienst van Haar Hoogmogende Staten van Holland, 
tegenwoordig in garnizoen te Groningen.  
690 Gehuwd met Maria Reners, wonende te Itteren. Cornelis Reners is gehuwd met Cornelia Scobben en woont 
te Briegden. 
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Act van cautie zijdens Jan van Sichen en sijne 
huijsvrouwe691 in faveur des convents den 
Maagden Dries tot Maestricht 

20/01/1772 2 link  

Act van conditionele cessie en gifte tusschen 
Renier Scellings en Marie Scellings692 

09/01/1772 1 link  

Creatie van rente ad vier guldens 10 stuivers 
zijdens Godefridus Meesters693 in faveur Franciscus 
Swennen, smit, medehouwelijxe giften voor 
gesijde Godefridus Meesters en Maria Jans, 
toecoomende getrouwde694 

03/01/1773 2 link  

Testamentaire dispositie wijlen d’eersame Jan 
Hoelbeekx, jonckman, inwoonder tot Mopertingen 

17/01/1773 3 link  

Vercoop van speenen en holt voor Casper Collars 28/01/1773 4 link  

Transport van vier roeden bosch zijdens Claes 
Gerits, Jan Gerits en Leonard Reners en consorten 
in faveur den seer edelen heer H. De Gradij de 
Croenendal, proost, domheer && 

19/02/1773 5 link  

Transport van vier roeden bosche zijdens Giel 
Bancken, Mattijs Bancken en Jan Gerits beneffens 
hunne huijsvrouwen in faveur den seer edelen 
heer proost De Gradij de Croenendal &&& 

19/02/1773 6 link  

Conventie en accord tusschen Jaspar Joost ter 1dre 
ende Arnold Hanen te andre sijden 

20/02/1773 7 link  

Toust van 25 roeden lants zijdens Peter Canen in 
faveur Laurens Nelissen 

05/03/1773 8 link  

Codicil testamentaire wijlen d’eersame Nuel 
Gerits695 

23/03/1773 9 link  

Declaratiens zijdens d’eersame Franck Moors, ende 
Jan Clerx696 

27/03/1773 10 link  

Afstant zijdens Franck van Sichen, weduwenar697, 
ten behoeve Geurt Stevens, sijnen schoonsoone 

06/04/1773 11 link  

Donatie zijdens Gijs Machiels en Johanna 
Machiels698 in faveur die soonen van Vrint 
Coenegras en Ida Machiels 

17/04/1773 12 link  

Houwelijxe voorwaerde voor Bartholomeus 
Bastiaens699 ende Beatrix Gielen700 

17/04/1773 13 link  

 
691 Geurtrud Damen. 
692 Marie Schellinx, Weduwe Hendrick Ghijsen, inwoonster van Gellik. 
693 Ruiter in het regiment van kolonel Famart in de comapgnie van de prins van Hessen Philipsdal, in garnizoen 
te Maastricht. Ook zijn moeder Isabella Moors, weduwe Simon Meesters is present. 
694 Notaris Withofs plaatste onder een pro memoria: “Op heeden den 22 xbris 1782 bekent F. Swennen door 
Goedefridus Meesters van deese hier instaende rente geredimeert en ten volle voldaen te sijn.”  
695 Weduwnaar van Marie Mevissen, inwoner van Hoelbeek. 
696 Verklaring van beiden over een perceel van wijlen Jan Kersten dat nooit in eigendom of in pacht van 
Tommas van Sichen is geweest. 
697 Weduwnaar van Elisabeth Hertogen. Zijn dochter Maria van Sichen is gehuwd met Geurt Stevens. 
698 Gijsbertus Machiels is wduwnaar van Ida van Hees en inwoner van Rosmeer. Hij woont met zijn zus, de 
ongehuwd Johanna Machiels, samen in een huis. De begunstigde is Machiel Coenegras, zoon van Vrint 
Coenegras en Ida Machiels. In geval dat Machiel Coenegras overlijdt, gaat de donatie naar diens broer. 
699 Vertegenwoordigd door zijn vader Christiaen Bastiaens, weduwnaar van Marie Gijsen. 
700 Vertegenwoordigd door haar ouders, Peter Gielen alias Kessen en Beatrix Stevens. 
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Deijlinge der kinders Giel Machiels en Beatrix 
Houben zaligers 

17/04/1773 14 link  

Testament van Eva Lieben701 18/04/1773 15 link  

Obligatie van vijf guldens s’jaers zijdens Christiaen 
Oosterbosch in faveur Matthijs Bruggen 

06/05/1773 16 link  

Vercoop der effecten, meubelen en beeste der 
kinders Jan Lieben, Wijn Martens en Anna Roijen, 
bijde en alle zaligers 

22/07/1773702 17 link  

Redemptie eender rente van 25 stuivers sedert 
t’jaer 1723 anders van 35 stuivers zijdens Gregoire 
Janssens qualitate qua aen den eerwaarde heer 
pastor, fabriq en custer van Sint Amor tot 
Munsterbilsen 

10/07/1773 18 link  

Cessie zijdens Peter Boelen in faveur Matthijs 
Moors 

11/07/1773 19 link  

Conditien en verpagde bempde zijdens den hoog 
edelen wel geboren heer baron De Heusch van 
Zangerije &&&, mitsgaders twee bempden van den 
hoog edelen heer baron Van Eijll 

26/07/1773 20 link  

Testamentaire dispositie zijdens Elisabeth Willems, 
weduwe Thewis Staaren 

26/08/1773 21 link  

Cessie zijdens Peter Coopmans en Jan 
Coopmans703, sijnen vader, in faveur Marie 
Coopmans en Peter Coopmans voorschreven 

18/09/1773 22 link  

Act van interventie en constitutie zijdens Willem 
Jeuresen, Jan Brulmans, Arnold Mevissen en 
Antoon Tewissen voor den seer edele heer De 
Gradij de Croenendal && ende voor d’heer Beckers 
(facteur) 

01/10/1773 23 link  

Houwelijxe donatie zijdens Jaspar Joost en sijne 
huijsvrouwe704 aen d’eersame Thomas Damen en 
Maria Joost, toecoomende getrouwde 

02/10/1773 24 link  

Obligatie van ses guldens brabants jaerlijxe zijdens 
Hubert Meijers en sijne huijsvrouwe in faveur den 
seer edelen heer proost De Gradij de Croenendal & 

03/10/1773 25 link  

Gifte en opdraght zijdens Adam Damen en sijne 
huijsvrouwe van Caubergh705 in faveur Jan Stevens 
en Elijn Schoenmakers van Gellick 

04/10/1773 26 link  

Transport van seven roeden lants zijdens Joseph 
Gobert en sijne huijsvrouwe706 ten behoeve den 
seer edelen heer De Gradij de Croenendael, 
domheer, proost &&& 

11/10/1773 27 link  

 
701 In 2de huwelijk met Matthijs Martens. 
702 De akte zelf vermeldt 22/07/1773, de achterzijde 02/07/1773. 
703 Weduwnaar Mechtildis Veugen, inwoner van Eigenbilzen. 
704 Dorothea Hanen. 
705 Adam Damen, gehuwd met Anna Janssen, inwoners van Caberg in de jurisdictie en parochie van Lanaken. 
706 Gehuwd met Elisabet Romerskercken, wonende te Waltwilder. 
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Obligatie van drij guldens jaerlijx zijdens Nicolaus 
Withofs en sijne huijsvrouwe707 in faveur 
d’eersame Matthijs Schoenmakers 

03/11/1773 28 link  

Contract antenuptiel zijdens Peter Hardij708 ende 
Elisabeth Ketelbeuters 

06/11/1773 29 link  

Testamentaire dispositie zijdens d’eersame Jan 
Mercken709 

09/11/1773 30 link  

Sint Martenslinde, testamentaire dispositie zijdens 
Gerard Slegers in faveur der kinderen Peter Slegers 
sijnen soone 

12/11/1773 31 link  

Cessie en fundatie zijdens d’eersame Paulus Berx710 14/11/1773 32 link  

Act van cessie zijdens d’eersame Francis Arts in 
faveur den seer edele heer De Gradij de 
Croenendal, domheer, proost, && 

26/11/1773 33 link  

Constitutie general zijdens die gemeente Kesselt 
op de persoonen Jan Kerckhofs, Henricus Henuse 
en Niclaes Hasen711 

02/12/1773 34 link  

Testament van Machiel Paulissen, weduman wijlen 
Agatha Schepers van Weseth 

10/12/1773 35 link  

Act van cessie zijdens Peter Boonen, Hendrick en 
Anna Jeuresen in faveur den eerwaerde heer 
Meesters, priester tot Eijgebilzen 

21/12/1773 37 link  

Conditien om eenen bampt van drij roeden te 
vercoopen zijdens Peter Boonen, Anna en Hendrick 
Jeuresen 

13/12/1773 36 link  

Act van accord zijdens d’heer Lousbergs qualitate 
qua ende Nuel Danens als mede Jan Nulens van 
Berg712 

21/12/1773 38 link  

Renuntiatie van 7 roeden lant pachtlant 
conditionatel, zijdens Leonard Swennen in faveur 
Laurens Jeuresen 

02/01/1773 1 link  

Transport van 3,5 grote roeden lants zijdens 
Lambert van Heze en Johanna Lathouwers, sijne 
huijsvrouwe, in faveur Renier Clasen en sijne 
huijsvrouwe Isabella Teunissen 

01/12/1774 54 link  

Accord zijdens d’eersame Jacobus Bormans713, 
ende Joannes Vandermasen714 

23/11/1774 54 link  

Conventie met reciproque cessien zijdens Joannes 
Heckelers ende sijne huijsvrouwe Geurtrud 

12/11/1774 52 link  

 
707 Anna Schoenmakers. Ze leent met haar man geld van haar broer Matthijs Schoenmaeckers, gehuwd met 
Elisabeth Slechten, die laatsten inwoners van Schoonbeek. 
708 Weduwnaar van Marie Fransen, inwoner en meester-smid te Veldwezelt. De toekomende bruid is 
ongehuwd en van Gellik. 
709 Weduwnaar van Johanna van Heze, inwoner van Amelsdorp. 
710 Weduwnaar van Marie Stes, inwoner van Munsterbilzen. 
711 Volmachtgeving namens de gemeente om geld te lenen. 
712 Minnelijke schikking omtrent een geschil over een vernadering voor het laathof van Ordingen. 
713 Jacobus Bormans, ook gevolmachtigd voor zijn broer Laurentius Bormans, inwoners van Oostham. Het 
akkoord betreft de helft van een wijer gelegen tussen As en Waterschei, plaatselijk in den meersboden 
genoemd. 
714 Wonende te Waterschei. 
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Canen715, ende Beatrix Boelen weduwe Joris Canen 
zaliger 

Borg en cautie zijdens Hendrik Henuse en 
consorten in faveur de lantcommandrije 
Aldenbiessen716 

22/10/1774 51 link  

Deijlinge der kinders Simon Hasen saliger ende 
Johanna Cleuren 

17/10/1774 50 link  

Surrogatie zijdens Wijnant Withofs in faveur Jan 
Bastiaens qualitate qua 

18/10/1774 49 link  

Conditien van vercogde landrijen ter instantie de 
kinders en representanten wijlen Matthijs Gerits 
en Barbara Lemmens zaligers tot Gellick 

05/09/1774 47 link  

Cessie, conventie & zijdens Willem Lathouwers, 
weduman,717 ende sijne kinders in faveur Steven 
Lathouwers en sijnen soone 

24/07/1774 46 link  

Conventie en accord tusschen de weduwe Van der 
Smissen ende Thomas Cauberg 

12/07/1774 45 link  

Obligatie van seven scellingen jaerlijxe rente 
zijdens Jan Masen in faveur Henricus Laubinger718 

05/07/1774 44 link  

Transport zijdens Jaspar Belboom en sijne 
huijsvrouwe Catharine Engels719 in faveur 
d’eersame Franciscus Swennen van Eijgebilsen 

01/07/1774 43 link  

Cessie en transport zijdens Jasper Belbom en sijne 
huijsvrouwe Catharina Engels ten behoeve 
d’eersame Lambert Jeuresen, inwoonder tot Hese 

01/07/1774 42 link  

Opdragt zijdens Casper Belboom in faveur Matthijs 
Cielen 

30/06/1774 41 link  

Act van cessie zijdens Caspar Belbooms en sijne 
huijsvrouwe Catharine Engels in faveur Renier 
Stuijven van Mopertingen, jonckman  

30/06/1774 40 link  

Act van cessie zijdens Caspar Belboom en sijne 
huijsvrouwe Catrin Engels in faveur Lemmen 
Moors 

30/06/1774 39 link  

Renuntiatie zijdens de kinders wijlen Jan Kersten 
en Geurtrud Stegen zaligers in faveur d’eersame 
Niclaes Withofs  

27/06/1774 38 link  

Deijlinge der eenige (?) immeuble goederen 
tusschen de kinderen en representanten wijlen 
Matthijs Gerits en Barbara Lemmens zaligers 

23/06/1774 37 link  

Donatie bij forme van houwelijxe voorwarde 
zijdens Jan Swinnen en Maria Elisabet Frainez ten 
faveur die eersame Peter Canen, militair, ende 
Lucia Swinnen, toecoomende getrouwde 

17/06/1774 36 link  

 
715 Inwoners van Hees. 
716 Hendrick Hennus van Kesselt en Gilis Gilissen, molenaar te Nekum, hadden de tiende gepacht van Alden 
Biesen voor het part onder Montenaken of Wilre, genaamd den Stapel. 
717 Weduwnaar van Anna van Sichen. 
718 Naschrift van 18/02/1783 dat Henricus Laubinger, inwoner van Neeroeteren, terugbetaald werd door 
Joannes Mosen van Gellik. 
719 Inwoners van ’s-Gravenvoeren. 
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Cessie van veddie, ploegrechten etc wegens 22 en 
25 roedens lants pacht zijdens Jan Gilisen720 en 
Simon Gilisen in faveur Michael Meesters 

13/06/1774 35 link  

Testament van Mechtild Prijs 30/05/1774 34 link  

Generale constitutie zijdens d’eersame Wijnant 
Lathouwers op den persoon van Simon Lathouwers 
sijnen soone721 

16/05/1774 33 link  

Beleeninge van vier roeden lants zijdens Peter 
Beerden722 ten faveur Martinus Roux 

15/05/1774 32 link  

Cessie zijdens Jan en Antoon Tewissen en Hubert 
Jeuresen in faveur Willem Palmans 

15/05/1774 31 link  

Cessie Pier Hardij in faveur Jan Stevens 30/04/1774 30 link  

Cessie zijdens Pier Hardij in faveur Dijrick 
Ketelbeuters 

30/04/1774 29 link  

Obligatie van vijf guldens jaerlijxe quijtrente 
zijdens Dijrick Ketelbeuters in faveur Franciscus 
Rutten qualitate qua 

28/04/1774 28 link  

Tranport van 3 roeden lants zijdens d’erfgenamen 
Jan Jeuresen en Anna Moors zaligers in faveur Jan 
Brepoels 

28/04/1774  link  

Transport van vijf roeden lants zijdens de 
representanten en erfgenamen wijlen Jan Jeuresen 
en Anna Moors saligers in faveur Arnold Moors 

28/04/1774 26 link  

Transport van seven roeden lants zijdens 
d’eefgenamen Jan Jeuresen en Anna Moors 
zaligers in faveur Thomas Withofs 

28/04/1774 25 link  

Transport van vijf roeden lants zijdens 
d’eerfgenamen Jan Jeuresen en Anna Moors 
zaligers in faveur Lemmen Moors, mede 
erfgenaem 

28/04/1774 24 link  

Transport van vier roeden lants bij publique 
opveijlinge zijdens Jan Vos en Hubert Meijers ten 
behoeve Michael Damen 

21/04/1774 23 link  

Scijdinge en deijlinge tusschen Lemmen Moors en 
Jan Vrancken 

19/04/1774 22 link  

Conditien van eenige parceelen landrijen zijdens 
de representanten en erfgenamen wijlen Jan 
Jeuresen en Anna Moors zaligers vercogt 

19/04/1774 21 link  

Conditien van vier roeden lants vercogt door 
d’eersame Joannes Vos en Hubert Meijers in 
faveur Michiel Damen 

11/04/1774 20 link  

Declaratie zijdens Arnold Schoenmakers723 van 
Zutendal ter requisitie der kinders Joannis 

06/04/1774 19 link  

 
720 Jan Gilissen, in 2de huwelijk met Elisabeth Mattens. Simon Gilissen is zijn zoon. 
721 Wijnant Lathouwers, inwoner van Eigenbilzen, werd voor de Buitenbank van Bilzen door de Grote Heilige 
Geest van Maastricht gedaagd. 
722 Weduwnaar van Marie Oliviers, en met toestemming van zijn moeder, Marie Reijnen. Beiden wonen te Sint-
Huibrechts-Hern. 
723 Jonckman (=ongehuwd) van 92 jaar oud, inwoner van Zutendaal, verklaart dat circa 15 jaar geleden 5 
bijenkasten van hem in de Mechelse heide zijn gestolen. Hij beschuldigt echter niemand, omdat hij geen idee 
heeft wie de dader zou kunnen zijn. 
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Rademakers van Mechelen aen de Mase, 
gedetinerden binnen Maestricht 

Opdragt zijdens d’eerbaere Petronella Frisson, 
jonge dochter in faveur die eersame Jan Withofs, 
coster tot Gellick 

06/04/1774 18 link  

Conventie, consent en partagie zijdens de kinders 
en representanten wijlen Gilis Reners en Johanna 
Gijsen zaligers 

05/04/1774 17 link  

Waltwilre, transpoort eender bampt genaemd het 
ruetjen geleegen tot Eijgebilsen sijdens Geraerd, 
Maria Stes, Herman Peters en consorten in faveur 
Herman Meevisen  

16/03/1774 16 link  

Transport van 5 roeden lants 1 clijns zijdens 
Hermen Mevissen en consorten ten behoeve Peter 
Martens 

16/03/1774 15 link  

Cessie einder huijsplaetse obt bampt sijdens 
Herman Mevissen, Geraerd en Maria Stes, Herman 
Peters en consorten ten faveur weduwe Lenert 
Broeders724 

16/03/1774 14 link  

Transport van seven roeden en 7 clijn lants zijdens 
Herman Mevissen, Gerard en Marie Stes, Herman 
Peters en consorten ten faveur Joris Vrancken 

16/03/1774 13 link  

Toust der Zutendal winninge toestaende den hoog 
edelen hoogwel geboren heer baron De Heusch 
&& in faveur Jan Weltens 

14/03/1774 12 link  

Transport van twee en een half roede lants zijdens 
Claes van Uijckoven in faveur Agatha Swennen, 
jonge dochter 

12/03/1774 11 link  

Act van beleeninge wegens twee roeden lants 
zijdens Matthijs Coenegras in faveur Leendert 
Meijers 

07/03/1774 10 link  

Transport zijdens Joris Vrancken van Eijgebilsen in 
faveur d’eersame Arnold Piters van Veltweseth 

28/02/1774 9 link  

Constitutie en volmacht zijdens Willem Nulens725 
van Linde qualitate qua op de persoonen Matthijs 
Boelen en Hermanus Welter van Gellick 

27/02/1774 8 link  

Conditien en voorwaarden onder de welcke 
vercogt woorden vijf roeden lants door d’eersame 
Joris Vrancken van Eijgebilsen op’t comptoir tot 
Veltweset 

21/02/1774 7 link  

Testament zijdens Anna Boelen, jonge dochter  20/02/1774 6 link  

Conditien om land en bemden te vercoopen 
zijdens Herman Mevissen, Gerard Stes en Marie 
Stes, Herman Peters, mede Peter Ramakers en 
Willem Broux ten hoogstbiedende 

17/02/1774 5 link  

Act van arriere purgement zijdens Remijs Roux in 
faveur Lemmen Moors 

25/01/1774 4 link  

 
724 Helena Damen, weduwe Lenert Broeders. 
725 Weduwnaar in zijn 2de huwelijk van Maria Meijkens. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-1JSN?i=153&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-1J5D?i=155&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-1JW7?i=157&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-1JVS?i=159&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-1N5K?i=161&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-1JNR?i=163&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-1JL4?i=165&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-1J94?i=167&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-1NY4?i=169&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-1NXM?i=171&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-1JQ6?i=173&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-1J2R?i=175&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-1J4Z?i=177&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-1NR3?i=179&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-1JQW?i=182&cat=571704


93 
 

Act van cessie en surrogatie zijdens Hendrick 
Mosen in faveur Remijs Roux 

24/01/1774 3 link  

Beleeninge zijdens Dries Huijsmans in faveur Jaspar 
Steegen 

04/01/1774 1 link  

Testament van Agnes Meijers, jonge dochter 25/04/1775 21 link  

Transporten zijdens Guiliaume Slegers en sijne 
huijsvrouwe726 in faveur Christiaen Meijers 

17/04/1775 20 link  

Cessie en donatie zijdens Geurtrud van Uijckoven, 
weduwe Franck Withofs in faveur Wijnant Withofs, 
haeren soone 

11/04/1775 19 link  

Cessie zijdens Dijrick Boelen in faveur Peter Boelen 
sijnen soone 

21/03/1775 18 link  

Generale constitutie der gemeente Gellick 14/03/1775 17 link  

Testament van Elisabeth Willekens, weduwe Claes 
Masen van Gellick 

14/03/1775 16 link  

Accord tussen Peter Duukers727 en Peter Withofs 09/03/1775 15 link  

Deijlinge der kinders en representanten wijlen 
Wijnant van Eijchooven en Elisabeth Jans zaligers 

25/02/1775 14 link  

Afstant en donatie zijdens Anna Pappert (Pappers), 
weduwe Arnold Gielen van Veltweseth ten 
behoeve Jan Gielen, haeren stiefsonen en 
Margareta Swinnen, sijne huijsvrouwe 

21/12/1775 57 link  

Transport van vijf groot roeden lants zijdens 
Herman Mevissen in faveur Jan Jans 

20/12/1775 56 link  

Declaratie zijdens d’eersame Catharina Vrijs, 
weduwe Gerard Gerits voor Jacobus en Beatrix 
Reners 

18/12/1775 55 link  

Act de purgement a la saisine de part le tres noble 
et genereux seigneur De Gradij de Croenendal, 
prevot etc. etc. en faveur de la tres noble dame 
madam la doijaine d’illustre et reverend Chapitre 
de Munsterbilsen 

22/11/1775 54 link  

Rentcreatie zijdens Niclaes Withofs in faveur 
d’eersame Mevis Palmars728 

18/11/1775 53 link  

Act van transport zijdens Jaspar Withofs en sijne 
huijsvrouwe Isabella Jans, in faveur Niclaes 
Withofs, hunnen soone 

15/11/1775 52 link  

Testament van d’eersame Beatrix Boelen729, 
weduwe Joris Canen zaliger730 

14/11/1775 51 link  

Donatie inter vivos zijdens Geurtrud Primers 
(Preners?)731 in faveur Niclaes Masen, haeren neve 

12/11/1775 50 link  

 
726 Elisabet Meijers. 
727 Meester-smid te Munsterbilzen. 
728 Bartholomeus (=Mevis) Palmars, ongehuwd, molenaar op de Zangerij. 
729 Beatrix Boelen was weduwe van haar 2de echtgenoot Joris Canen en woonde te Eigenbilzen. 
730 In de marge: “Op den 11 augusti 1778 dit tegenwoordig testament ter requisitie van den gemelde 
erfgenaem van woort te woort in het sterfhuijs voorgelesen ter presentie van d’eersame Wilhelmus Meesters 
ende Hubert Brepoels, bijde van Eijgenbilsen, getuijgen hier toe versogt. Haub Hubert x Brepoels, niet 
connende scrijven. Willem Meesters, door mij Simon Withofs, notarius immatriculatus leodiensis ad praemissa 
requisitus in fidem subscipsit.” 
731 Ongehuwd, 76 jaar, woonde in bij Claes Masen te Roelen, ressort Zutendaal. 
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Constitutie general zijdens de gemeente van Clijne 
Spauwe732 

25/10/1775 49 link  

Aencoop eender stuck lants zijdens die hoog edele 
wel geboren heere en mevrouw van Zangrij &&& 
ten faveur die eerbaere Beatrix Boelen, weduwe 
Joris Canen 

30/09/1775 48 link  

Testament van Thomas Cauberg733 (2x) 22/09/1775 47 link  

Cessie zijdens Cornelia Swinnen734 in faveur Jan 
Stoffels, mede cessie en renuntiatie zijdens 
voorseide Cornelia Swinnen ende Jan Stoffels735 in 
faveur Joannes Swinnen 

24/08/1775 46 link  

Schijdinge en deijlinge der kinders en 
representanten van Hendrick Hermans en Sibilla 
Crauwels zaligers 

19/08/1775 45 link  

Testamentaire reciproque dispositie zijdens Joris 
Vrancken ende Marie van Sichen 

08/08/1775 44 link  

Cessie zijdens Jan Gilissen ende sijne huijsvrouwe 
Elisabeth Martens in faveur der conventuelen van 
Sint Andries Clooster binnen Maastricht 

03/08/1775 43 link  

Verclaringe ende obligatie zijdens Joseph Fleron 
ende Arnold Grisard met sijne zuster 

20/07/1775 42 link  

Transport zijdens Nijs Willems en Laurins Jorissen, 
bijde inwoonders tot Rosmer, ten faveur Wouter 
Cielen 

08/07/1775 41 link  

Opdragt van vier roeden baampts door de 
weduwe736 Lemmen Boelen en dessens kinders 
ende consorten ten faveur den seer edele heer 
proost De Gradij de Croenendael &&& 

05/07/1775 40 link  

Opdragt wegens 10 roeden bosch tot Stalken 
zijdens Machiel van Heze ten faveur den seer edele 
heer proost De Gradij de Croenendal 

04/07/1775 39 link  

Deijlinge der kinders en representanten Jan Wolfs 
en Marie Danen 

30/06/1775 38 link  

Tochtvertijinge zijdens Jan Wolfs in faveur sijnder 
kinders 

29/06/1775 37 link  

Transport van drij roeden lants zijdens Dijrick 
Boelen en Marie Withofs in faveur Catharina 
Withofs737 

26/06/1775 36 link  

Rentcreatie van 4 guldens s’jaers zijdens d’eersame 
Catharina Withofs in faveur d’eersame Wilhelmus 
Jans (gevolgd door terugbetaling van 27/04/1783) 

23/06/1775 35 link  

Generale constitutie des gemeente Gellick voor 
Thiel Martens en Helliger Schijns738 

19/06/1775 34 link  

 
732 Volmachtgeving om namens de gemeente geld te lenen. 
733 Inwoner van Hoelbeek en weduwnaar van Isabella Jans. 
734 Cornelia Swennen, weduwe Piter Morrez, wonende te Middelburg, lande van Walkeren. 
735 Jan Stoffels, gehuwd met Marie Swennen, wonende te Briegden. 
736 Elisabeth Dirlez (?), weduwe Lemmen Boelen. 
737 Catharina is de zus van Marie Withofs. 
738 Volmachtgeving inzake de rechtszaak tegen Franck Gerits voor het gerecht van de Buitenbank van Bilzen. 
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Cessie der gereijde oft meuble goederen door 
Wouter Driesen739 in faveur Nijst Haenraets, sijn 
schoonsoone 

28/05/1775 33 link  

Transport van negen roeden lants zijdens Petrus 
Vandore ende Matthaeus Vandore, sijnen soone,740 
ten behoeve Hubert van Dore, weduwnaar 

25/05/1775 32 link  

Transport van 3,5 roede landts zijdens Hubert van 
Dore ende sijne kinders in behoeve Willem 
Martens 

24/05/1775 31 link  

Transport van vier een halve roeden bampts 
zijdens Peter Vandore ende sijnen majorenne 
soone Matthijs van Dore in faveur Wilhelmus 
Lathouwers741 

24/05/1775 30 link  

Transport van ses en een halve, ende van vier 
roeden lants zijdens Petrus Vandore ende sijnen 
soone Mattijs van Dore van Maestricht in faveur 
Petrus Vandore van Hoelbeek 

24/05/1775 29 link  

Transport van drij en een half roeden lants zijdens 
d’eersame Petrus Vandore en Matthaeus Vandore 
van Maestricht ten behoeve Peter Vandore, soone 
Hubert Vandore van Hoelbeek 

24/05/1775 28 link  

Transport van twelf roeden wijde zijdens 
d’eersame Franck Weijnen, ende de weduwe Nijs 
Brulmans742 met haere majorenne kinders ten 
faveur den seer edele heer proost De Gradij de 
Croenendal & & &  

22/05/1775 27 link  

Conditien en voorwaarden onder de welcke 
vercogt zijn diverse landrijen zijdens Peter Vandore 
en sijnen soone Matthijs van Dore van Maestricht 

15/05/1775 26 link  

Transport van eene roede wijde oft bampt zijdens 
d’eersame Jan Brulmans, Arnold Mevessen, Willem 
Jeuresen en consorten in faveur den seer edele 
heer proost De Gradij de Croenendal & & &  

13/05/1775 25 link  

Testament van Hendrick Hasen en Elisabeth 
Bruggen743 

04/05/1775 24 link  

Cessie, rentecreatien zijdens Joannes Leenen744 in 
faveur Dionijs Hanraets 

01/05/1775 22 link  

Arriere purgement zijdens Wijn Martens alde in 
faveur der eerfgenamen Peter Ketelbeuters, mede 
vercoop zijdens die selve erfgenamen in faveur 
Renier Rijnders 

01/05/1775 23 link  

 
739 Wolter Driesen, weduwnaar van Catharina Scouteden, inwoner op de Bessemer onder Zutendaal. Zijn 
dochter Marie Driesen is gehuwd met Nijst Haenraets. 
740 Petrus en zijn zoon Mattheus van Dore zijn burgers en inwoners van Maastricht. Hubert van Dore is 
weduwnaar van Catharina Danen en inwoner van Hoelbeek. 
741 Weduwnaar van Anna van Sichen, inwoner van Eigenbilzen. 
742 Elisabeth Martens, weduwe Dionijs Brulmans voor de tocht, geassisteerd (voor de naakte eigendom) met 
haar oudste zoon Dionijs Brulmans en oudste dochter Marie Brulmans, beide kinderen ook zich sterk makende 
voor hun minderjarige zussen en broers.  
743 Beiden ziek in bed in hun huis te Kesselt. 
744 Zoon van Gerard Leenen en wijlen Geurtrudis Dreesen. 
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Transport van ses en een half roede bampts zijdens 
Lambert van Hengel in faveur den seer edele heer 
proost De Gradij de Croenendal 

31/01/1775 4 link  

Declaratie gegeven door Rutger Ramakers ter 
requisitie den heer drossard Hollanders745 

23/01/1775 3 link  

Divisie van lasten tusschen Thewis Swennen ende 
Leonard Swennen, gebroeders 

17/01/1775 2 link  

Cessie zijdens de kinders ende representanten 
wijlen Nelis Loijen en Maria Meesters in faveur Jan 
Jans746  

13/01/1775 1 link  

Deijlinge der kinders wijlen Smets en Johanna 
Stockeren 

24/02/1775 13 link  

Transport van twee roeden lants zijdens Dijrick 
Jans van Heze in faveur Arnold Moors van 
Mopertingen 

22/02/1775 12 link  

Transport van twee groot en 9 clijn roeden lants 
zijdens d’eerfgenamen Martinus Plessers en 
Joanna Martens zaligers in faveur Jan Martens en 
Marie Hoelbeex 

21/02/1775 11 link  

Transport van twee roeden lants uijt ses zijdens 
Joannes Gerarts in faveur sieur Maens, captijn 
woonende op de Smeermase 

17/02/1775 10 link  

Transport van part en deijl uijt 10 roedens hofs 
zijdens Joannes Gerarts en sijne huijsvrouwe in 
faveur Matthijs van Sichen 

17/02/1775 9 link  

Transport van 3 ½ roede lants zijdens 
d’erfgenamen Matthijs Gerits en Barbara Lemmens 
zaligers in faveur d’eersame Wijnant Martens 
jonge 

17/02/1775 8 link  

Transport van vijf roeden lants zijdens 
d’erfgenamen Matthijs Gerits en Barbara Lemmens 
zaligers in faveur d’eersame Peter Ghijsen, 
weduwenar 

17/02/1775 7 link  

Vercoop van eenige eijcke en popeliere boomene 
ter instantie der kinders en representanten wijlen 
Wijn van Uijckoven en Elisabet Jans 

07/02/1775 6 link  

Transport van vier roeden lants zijdens Peter 
Vandore in faveur Peter Gijsen747, mede donatie 
zijdens Peter Gijsens in faveur Peter Albers (op 
31/01/1775)748 

31/01/1774 5 link  

Cessie van vier roeden lants zijdens Renier Clasen 
ende Elisabeth Nijssen, sijne huijsvrouwe, voor 
Gijsbertus Gijsen 

08/02/1776 2 link  

 
745 Verklaring over een vermeende bokkerijder uit Munsterbilzen. 
746 Weduwnaar van Maria Palmars, inwoner van Mopertingen. 
747 Peter Ghijsen, weduwnaar van Catrine Jeuresen, inwoner van Gellik. 
748 Enkel op de achterzijde staat 1775. In de akte zelf is het 1774. 
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Cessie van parte en deijl der patrimoine goederen 
zijdens Johanna Gielen749 in faveur d’eersame Loijs 
Loisse750 

08/02/1776 3 link  

Schijdinge en deijlinge der kinders wijlen Willem 
Geurts en Isabella Canen zaligers 

15/02/1776 4 link  

Transport van vijf en een halve roeden lants uijt elf 
zijdens Antoon Cristoffels in faveur d'eersame Jan 
Martens 

16/02/1776 5 link  

Cessie van seven roeden lants zijdens Jan Gilisen751 
en Simon Gilisen in faveur Jaspar Steegen 

17/02/1776 6 link  

Eijgebilsen, cessie van 5 ½ roeden lants zijdens 
d’eersame Loijs Boelen752 in faveur d’eersame 
Mattijs Cielen 

20/02/1776 7 link  

Opdragt zijdens Lemmen Mosen753 en sijnen soone 
Henrick Mosen754 in faveur Matthis Nijssen755 

21/02/1776 8 link  

Cessie van eene roede lants, en rentecreatie 
zijdens Joanna Peters756 ende hare majorenne 
dochter Joanna Stevens in faveur Arnold Peters 

21/02/1776 9 link  

Act van retract zijdens Jaspar Steegen in faveur 
den eerwaarde heer J. Withofs 

09/03/1776 10 link  

Rentcreatie van drij pattacons jarlijx zijdens Hubert 
Hansen757 en Eva Peters in faveur den seer 
eerwaarde heer Habaru, canoniek 

13/03/1776 11 link  

Verclaringe absolute zijdens Henricus Vaesen, sijne 
huijsvrouwe Lucia Houben758 en Martinus Vaesen, 
hun soone, mede rentcreatie tot laste van 
denselven Martinus Vaesen 

15/03/1776 12 link  

Croenendal, rentcreatie van 2 guldens 10 stuivers 
jaerlijx zijdens Melser Leunis en zijnde kinders in 
faveur den seer edele heer De Gradij de 
Croenendal 

26/03/1776 13 link  

Retrocessie wijlen d’eersame Anna Pot d’Argent in 
faveur Dionijs Brulmans en consorten 

26/03/1776 14 link  

Act van ervarenisse zijdens Leonard Christoffels 09/04/1776 15 link  

 
749 Geboren te Veldwezelt, nu wonende te Meeuwen. Ze is de dochter van Jan Gielen en Catharine Rouward, 
beiden overleden. 
750 Loijs Loisse, inwoner van Veldwezelt, gehuwd met Christine Gielen (zus van Johanna Gielen). 
751 Jan Gilissen, nu in huwelijk met Elisabet Martens en gewezen weduwnaar van Maria Jans. Simon Gilissen is 
destijds verwekt met Maria Jans. 
752 Loowies Boelen, gehuwd met Maria Scouteden, inwoner van Hasselt. 
753 Lambert Masen weduwnaar van Beatrix Croonen alias Van Sichen.  
754 Henricus Masen (zoon van Lambert), gehuwd met Isabella Moors, inwoner van Eigenbilzen, net zoals de 
vader. 
755 Matthijs Nijsen, inwoner van Mopertingen, weduwnaar van Elisabeth Mosen, vertegenwoordigd door zijn 
zoon Jan Nijsen. 
756 Joanna Peters, weduwe Remijs Stevens, inwoonster van Veldwezelt. Arnold Peters is haar broer die ook in 
Veldwezelt woonachtig is. 
757 Pachter van Zangerij. 
758 Het koppel Vaesen-Houben woont op het goed van Zangerij. Hun zoon Martinus Vaesen is gehuwd met 
Joanna Brepoels en wonen te Munsterbilzen. Hij heeft een som van zijn ouders geleend ter medefinanciering 
van de aankoop van het huis te Munsterbilzen. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-1NXW?i=312&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-1N1D?i=314&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-1NCR?i=318&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-1NJJ?i=320&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-1NM1?i=322&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-1FYK?i=324&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-1J3D?i=326&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-1JT4?i=328&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-1FJM?i=330&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-1NTY?i=332&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-B3YK-1FRX?i=333&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-1NS1?i=335&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-1JH4?i=337&cat=571704


98 
 

Bescud of retract zijdens Wijn Hanen in faveur 
Matthijs Gerarts, mede erfmangelinge tusschen de 
selve [?] 

23/04/1776 16 link  

Cessie zijdens Jan Crijns759 in faveur Jan van 
Gronsvelt 

15/05/1776 17 link  

Donatie causa mortis zijdens Jan Hanen in faveur 
Wijnant en Jaspar Hanen 

23/05/1776 18 link  

Donatie inter vivos zijdens Beatrix Boelen760 in 
faveur d’eersame Willem Jans 

28/05/1776 19 link  

Transport zijdens Jan Jans761 en Willem Loijen, 
dessens schoonsoone, in faveur Joris Jorisen 

15/06/1776 20 link  

Testament zijdens Peter Aerdens762 02/07/1776 21 link  

Cessie en conventien zijdens Jan Gilisen, Simon 
Gilisen en Peter Coopmans 

03/07/1776 22 link  

Cessie763 van 2 roeden lants in faveur Peter 
Withofs764 

08/07/1776 24 link  

Transactie tusschen den heer Magné, drossard tot 
Veltweseth, ende de dorpmeesters met 
geconstituerden765 

20/07/1776 24 link  

Tochtcessie van Isabella Gilissen, weduwe Jacob 
Schoeps, mede volmacht haerder kinders op 
Joannes en Jacobus Schoeps mede kinderen 

20/07/1776 25 link  

Testamentaire dispositie zijdens Peter Gielen en 
Beatrix Stevens in faveur hunner kinders (en 
revocatie van’t selve den 17 7bre 1783) 

25/07/1776 26 link  

Opdragt van twee vijf roeden lants zijdens Renier 
Wijnants766 in faveur Renier Stuijven 

27/07/1776 27 link  

Transport van vijf roeden lants zijdens de kinders 
Claes Masen en Maria Willekens in faveur Joannes 
Martens 

13/09/1776 28 link  

Transport zijdens Peter Coopmans in faveur die 
heere van Hommelen767 

03/10/1776 29 link  

 
759 Joannes Crijns, gehuwd met Geurtrud van Haren, inwoners van Genk. 
760 Inwoonster van Eigenbilzen en weduwe van Joris Canen. 
761 Jan Jans, weduwnaar van Marie Palmars. Zijn schoonzoon Willem Loijen is gehuwd met Cornelia Jans. 
Beiden wonen te Mopertingen. 
762 Weduwnaar van Geurtrud Beuls (?), inwoner van Zutendaal in ’t Brouck. 
763 De verkopende partij zijn de kinderen van Matthijs Bruggen en Geurtrud Wolters zaligers, gewezen 
echtelieden te Hees. De kinderen en representanten, allen inwoners van Hees en daar geboren, zijn Frans en 
Matthijs Bruggen. Nog een Matthijs Bruggen, in dienst van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden in 
het regiment van kolonel Dondas, compagnie van kolonel Cahoel, in garnizoen te Bergen-op-Zoom. Servaes 
Bruggen, ook in dienst van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden als dragonder in het regiment van 
de prins van Hessen-Kassel, in garnizoen te Maastricht. Paulus Bruggen, ongehuwd en meerderjarig. Matthijs 
Bruggen, ook meerderjarig en ongehuwd. Lambert Jeurissen als voogd van het minderjarige kind Elisabeth 
Bruggen. N.B.: Er zijn effectief 3 verschillende Matthijs Bruggen die deze akte handtekenen. 
764 Peter Withofs, gehuwd met Geurtrud Bruggen. 
765 Er was een lopend proces voor de officiaal te Luik en voor de Buitenbank van Bilzen wie het recht toekwam 
de bode aan te stellen. 
766 Inwoner van Pietersheim, gehuwd met Elisabet Mercken. Renier Stuijven is zijn oom, ongehuwd en inwoner 
van Mopertingen. 
767 G.G. Cox, heer van Hommelen. 
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Testamentaire dispositie zijdens Renier Stevens 
ende Cornelia van Sichen 

28/10/1776 30 link  

Convention et contract entre le tres noble et 
genereux seigneur H. De Gradij de Croenendal 
signé & & et le sieur Jean Colleije, maitre 
brandevinier 

14/11/1776 31 link  

Transport van vijf roeden bampts uijt een half 
bonder zijdens Henricus Bijnens in faveur den seer 
edele heer proost De Gradij de Croenendal & & &  

26/11/1776 32 link  

Toust van ses jaeren halven bijde aftestaen zijdens 
Maria van Sichen weduwe Joris Vrancken zaliger in 
faveur d’eersame Leonard Wolters 

08/12/1776 33 link  

Afquijtinge van vijf guldens jaerlijxe rente capital 
hondert guldens zijdens Martinus Roux aen Anna 
Hansen, weduwe Peter Nijsen, en aen Paulus 
Castermans in trouwe met Elisabeth Nijsen 

17/12/1776 34 link  

Creatie van drij guldens jaerlijxe irredemibel voor 
40 consecutive jaeren zijdens Hubert van Sichen in 
faveur den eerwaarde heer pastor in Eijgenbilsen 

21/12/1776 35 link  

Afquijtinge van vijftig guldens capital uijt 200 
guldens zijdens Martinus Roux in faveur Jan Brants 
en Remijs Roux 

30/12/1776 36 link  

Donatie zijdens Marie Scellinx, weduwe768, in 
faveur Matthijs Boelen 

17/01/1776 1 link  

Opdragt van drij roeden lants zijdens Andries 
Huijsmans en Catharina Engels in faveur Machiel 
Jans 

06/01/1777 1 link  

Gesamentlijcke testamentaire dispositie zijdens die 
eersame Laurens Broeders ende Anna Stuijven, 
sijne huijsvrouwe in faveur hunner kinderen 

20/01/1777 2 link  

Creatie van rente zijdens Thomas Damen voor 
Thomas Withofs 

24/01/1777 3 link  

Declaratiens gegeven door de borgmeesters van 
Zutendal ter requisitie sieur Godfroid Cops 

17/02/1777 5 link  

Testamentaire dispositie zijdens Isabella Gilisen, 
weduwe Jacob Schoeps 

21/02/1777 6 link  

Cessie Matthijs Masen en Cornelia Ghijsen in 
faveur Wijnant Martens en Laurens Masen 

22/02/1777 7 link  

Cessie van drij groot roeden lants zijdens Dijrick 
Ketelbeuters in faveur Laurens Masen 

22/02/1777 8 link  

Cessie zijdens Christiaen Meijers in faveur Gijsbert 
Meijers, gebroeders 

24/02/1777 9 link  

Extinctie van beleeninge gedaen door Wijn Hanen 
in faveur Lemmen en Hendrick Masen, mede 
vercoop gedaen door Lemmen en Hendrick Masen 
in faveur Franck Swennen 

12/03/1777 10 link  

Cessie van vernaerderinge of bescud zijdens Remijs 
Roux in faveur Thijs Nijsen 

13/03/1777 11 link  

 
768 Marie Schellinx, weduwe van Hendrick Ghijsen, inwoonster van Gellik. 
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Cessie van vier en een half groot roeden lants 
zijdens die eersame Henricus Leenders769 in faveur 
die eersame Hendrick Masen 

13/03/1777 12 link  

Cessie van elf groot roeden lants zijdens die 
eersame Henricus Leenders in faveur Jan Bastiaens 

13/03/1777 13 link  

Opdragt van eene groot roede bampts zijdens 
Simon Lathouwers in faveur Jan van Sichen770 

15/03/1777 14 link  

Testament van Leonard Reners  23/03/1777 15 link  

Donatie zijdens Hendrick Schoenmakers en Maria 
Wagemans in faveur Jacobus Schoenmakers en 
Catharina Roumans 

01/04/1777 16 link  

Act van relatie der presentatie en admissie (?) ter 
requisitie H.H mevrouw die prioresse van 
Munsterbilzsen aen Lieb Daniels tot Clijne 
Spauwen 

08/04/1777 17 link  

Beleeninge zijdens Peter Bouwens ten faveur 
Hendrick Scols 

09/04/1777 18 link  

Mutuele testamentaire dispositie zijdens Jan 
Dolmange en Anna Geurts 

12/04/1777 19 link  

Sesjarigen toust zijdens Peter Slegers en sijne 
huijsvrouwe771 ten faveur van Martinus Martens 

13/04/1777 20 link  

Transport van drij en een half groot roeden bampts 
zijdens Arnold Wijnen in faveur den seer edele 
heer M.S.L. De Gradij de Croenendal & & 

14/04/1777 21 link  

Conditien van vier roeden lants te vercoopen 
zijdens die relicta772 Hendrick Jeuresen, de weduwe 
Jacobus Hansen773 en consorten 

17/04/1777 22 link  

Cessie van vijf roeden bampts zijdens Wouter 
Driesen774 en sijne kinders, ende Anna Vaes775 met 
haere kinders in faveur den seer edele heer H. De 
Gradij de Croenendal, proost &  

21/04/1777 23 link  

Act van relatie der afvrage gedaen aen Lieb Daniels 22/04/1777 24 link  

Act van cessie zijdens Claes Engels in faveur Dijrick 
Baarten 

24/04/1777 25 link  

Cessie zijdens Geurt Reners, Claes, Reners en 
consorten in faveur Joannes Rinckings 

27/04/1777 26 link  

Declaratie Matthijs Cielen ter requisitie Franck van 
Sichen 

27/04/1777 27 link  

Cessie zijdens Hubert Jeuresen776 en Willem 
Jeuresen sijne soone in faveur Niclaes Jeuresen 

03/05/1777 28 link  

Cessie en transport zijdens Peter Slegers en sijne 
huijsvrouwe ten faveur Jan Martens 

03/05/1777 29 link  

 
769 Inwoner van Elsloo. 
770 Joannes van Sichen, gehuwd met Geurtrud Damen, inwoners van Eigenbilzen. 
771 Gehuwd met Marie Vanderwelden, inwoners van Rosmeer. 
772 Anna Moors, weduwe van Hendrick Jeuresen, inwoonster van Hoelbeek. 
773 Elisabeth Jeuresen, weduwe van Jacobus Hansen, inwoonster van As. 
774 Wouter Driesen, weduwnaar van Catharina Scouteden. 
775 Anna Vaes, weduwe van Wouter Wolfs. 
776 Hubert Jeuresen, weduwnaar Marie Tewissen, inwoner van Waltwilder. 
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Notificatie en afsegginge zijdens de dorpsmeesters 
en gemijntenaren van Eijgenbilsen aen de 
gemeente van Gellick 

04/05/1777 30 link  

Redemptie zijdens Franciscus Rutten qualitate qua 
in faveur Dijrick Ketelbeuters en Margareta Custers 

19/05/1777 31 link  

Declaratiens zijdens Christiaen Bastiaens, Marcelis 
en Balthazar Gielen, mede zijdens Martinus 
Bemelmans ter requisitie Pier Hardij 

26/05/1777 32 link  

Cessie Laurens Masen777 in faveur Wijnant Martens 04/06/1777 33 link  

Cessie en transport zijdens de eerwaarde heer M. 
Meesters, gewesen vicarius in Eijgenbilsen ten 
faveur Michael Meesters, zijnen neve 

05/06/1777 34 link  

Chirographairen ontfanck van gelt zijdens den 
eerwaarde heer M. Meesters, ex-vicarius in 
Eijgenbilsen 

15/06/1777 35 link  

Act van conventie en accord zijdens Joannes 
Scoeps (Schoeps) en consorten in faveur Jan 
Damen met Margareta Scoeps (Schoeps) 

06/07/1777 36 link  

Act van transport zijdens Arnold Simons778, Tilman 
en Willem Oben, Joannes Mosen qualitate qua in 
faveur den seer edele heer M.J. De Gradij, heere 
van Croenendael & 

20/07/1777 37 link  

Van 12 roeden wijde toust van ses jaeren voor Stas 
Dulen 

23/07/1777 38 link  

Act van cessie en conventie zijdens Geurtrud van 
Uijckoven, weduwe Franck Withofs ende haeren 
schoonsoone Lemmen Jans779 

24/07/1777 39 link  

Testamentaire dispositie zijdens Jan van Gronsvelt 
en Elisabet Broux, sijne huijsvrouwe 

26/07/1777 40 link  

Act van declaratiens zijdens Pier Hardij, Joannes 
Ghijsen ende Joseph Plejus ter requisitie Joannes 
Swinnen 

11/08/1777 41 link  

Donatie inter vivos zijdens Guiliaume Jacquemar 
en sijne huijsvrouwe780 in faveur den eerenfeste 
heer avocaet hunnen soone 

23/08/1777 42 link  

Beleeninge zijdens Renier Scellius in faveur Jan 
Stevens 

17/09/1777 43 link  

Cessie en opdragt zijdens Petrus Vandoren en sijne 
huijsvrouwe in faveur Joannes Reijners 

23/09/1777 44 link  

Cessie en opdragt rentcreatie zijdens Nicolaes 
Withofs en sijne huijsvrouwe van vier guldens 
thien stuivers jaerlijxe rente ten faveur d’her 
Andreas Clerx, procureur 

02/10/1777 45 link  

Obligatie, conventie en accordt tusschen Petrus 
Boelen ende Joanna Geurts 

13/10/1777 46 link  

 
777 Laurens Masen, geboren te Gellik, nu wonende te Genk. 
778 Arnold Simons, weduwnaar van Anna Oben, inwoner van Reek. 
779 Lemmen Jans, gehuwd met Genoveva Withofs. 
780 Helena Beenkens. 
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Opdragt zijdens Loijs Lathouwers in faveur 
d’eersame Dijrick Baarten 

20/10/1777 47 link  

Verklaring van Machiel Jans en Jan Jans, beiden 
van Eigenbilzen, ter requisitie van Peter Withofs, 
wonende op Croenendal 

10/11/1777 48 link  

Testament van d’eersame en eerbare Marie 
Elisabeth Neerbeex, huijsvrouwe van d’eersame 
Paulus Berx tot Munsterbilsen 

18/12/1777 49 link  

Cessie en transport bij manier van erfmangelinge 
zijdens Peter Boelen781 ende Matthijs Moors782 

19/12/1777 50 link  

Opdragt [?] deijl [?] drij roeden [?] tot Heze zijdens 
Paulus Bruggen in faveur Joannes Hoho 

28/12/1777 51 link  

Cessie van timmer holt bestaende in vier gebonten 
zijdens Jan Steegen in faveur Paulus Bruggen 

04/01/1778 1 link  

Transport zijdens Matthijs Mosen in faveur Vaes 
Zustermans (Sustermans)783 

26/02/1778 2 link  

Cessie van vernarderinge oft bescud zijdens Jan 
Bastiaens in faveur Leonard Vuegen 

04/03/1778 3 link  

Testamentaire dispositie zijdens d’eersame Jan 
Withofs en Maria Meesters 

06/03/1778 4 link  

Declaratiens gegeven ter requisitie Maria Plejus 10/03/1778 5 link  

Testamentaire dispositie zijdens Laurens Driesen 
en Joanna Morrai784 

04/05/1778 6 link  

Cessie zijdens Peter Withofs, Paulus en Elijsabet 
Bruggen wegens parten en deijlen van lant & in 
faveur Matthijs Bruggen 

10/05/1778 7 link  

Cessie van meuble, goederen zijdens die eersame 
Lucie Winckels785 in faveur Hubertus Gommers, 
haeren soone 

12/05/1778 8 link  

Cessie en transport zijdens die eersame Jan 
Biesmans in faveur die eersame Gijs Ghijsen 

17/05/1778 9 link  

Surroguatie ende donatie zijdens Matthijs 
Schoenmakers ende Marie Engelen, sijne moeder, 
in faveur Cornelius ende Hubertus Schoenmakers 

24/05/1778 10 link  

Acceptatie ende protestatie zijdens eenige 
gemeijntenaren des dorps Waltwiller786 

31/05/1778 11 link  

Transport zijdens Niclaes Engels, jonckman, in 
faveur Franciscus Swennen 

06/06/1778 13 link  

Conditien en vercoop publique zijdens die kinders 
en representanten wijlen Matthijs Gerits en 
Barbara Lemmens, te weeten van twelf groot 
roeden hofs genaempt Den Kalverhof tot Gellick 

11/06/1778 14 link  

 
781 Inwoner van Hoelbeek en weduwnaar van Joanna Geurts. 
782 Matthijs Moors, gehuwd met Agatha Geurts, schoonbroer van Peter Boelen. Het koppel woont te Kesselt. 
783 Vaes Sustermans is zoon van wijlen Servaes Sustermans en Margareta Custers. Zijn moeder is hertrouwd 
met Dijrick Ketelbueters. 
784 Het koppel woonde op het pachthof van Croenendael. De vrouw lag ziek in bed. 
785 Inwoonster van Terboekt (Genk) en weduwe van Thomas Gommers.  
786 Betreft de herstelling van de bouwvallige kerktoren van Waltwilder. 
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Declaratiens zijdens Jeuris Hasen en Matthijs 
Rondas787 

25/07/1778 15 link  

Donatie inter vivos zijdens den eerwaarde heer 
Meesters, priester, in faveur d’eersame Maria 
Meesters, jonge dochter 

02/08/1778 16 link  

Donatie inter vivos zijdens den eerwaarde heer 
Meesters, priester, in faveur die eersame Isabella 
Meesters788 

02/08/1778 17 link  

Opdragt zijdens Jan Bastiaens, Jan Lunskens 
qualitatibus qua in faveur Wilhelmus Stevens 

03/08/1778 18 link  

Cessie en surroguatie zijdens Joannes van Sichen in 
faveur Willem Lathouwers789, mede rentcreatie ten 
laste voorschreven Willem Lathouwers 

07/09/1778 19 link  

Declaratie gegeven door Niclaes Reners790 04/10/1778 20 link  

Transport zijdens d’eersame Matteus Anten in 
faveur Michiel Jans 

13/10/1778 21 link  

Testament en uijtterste wille van Franciscus 
Lemmens, pastor in Linde Sancti Martini 

02/12/1778 22 link  

Opdragt van vier roeden lants zijdens Simon 
Lathouwers in faveur Jan van Sichen 

10/12/1778 23 link  

Erfuijtgevinge zijdens Niclaes Withofs in faveur 
Paulus Bruggen 

12/12/1778 24 link  

Testamentaire dispositie zijdens d’eersame 
Joannes Swennen ende sijne huijsvrouwe Maria 
Elisabetha Frainez 

29/12/1778 25 link  

Donatie tusschen de levende zijdens Willem Rutten 
met sijne huijsvrouwe791 ten faveur van hunnen 
scoonsoone en dochter792  

29/03/1778  link  

Cessie zijdens Matthijs Mosen793 in faveur 
Gijsbertus Ghijsen 

27/04/1778  link  

Cessie der hellicht van vijf roeden lants zijdens 
Franck Gerits in faveur Adam van Dore 

01/04/1778  link  

Transport van een half bonder lants zijdens 
Leonard Vuegen in faveur Jan Stevens 

04/03/1778  link  

Bescud oft vernaerderinge van vier roeden lants 
gedaen door Jan Nijssen gedaen aen Peter Withofs 

11/12/1778 xx link  

Opdragt van vier roeden lants zijdens Niclaes 
Engels in faveur Petrus Withofs 

03/01/1778 xxx link  

Toust van vijf en vier roeden lants zijdens Jan 
Nijssen in faveur Peter Withofs 

11/12/1778 xxxx link  

 
787 Getuigenis over herbergbezoek bij Paulus Bastiaens. 
788 Gehuwd met Godefridus Swennen, inwoners van Eigenbilzen. Ze is de dochter van Machiel Meesters en Ida 
Lemmens. 
789 Weduwnaar van Anna van Sichen, inwoner van Eigenbilzen. 
790 Jongman, circa 18 jaar, geboren te Waltwilder en nu wonende op de zogenaamde gecroonde heijde 
verklaart dat hij met de zoon van de molenaar van Zutendaal naar het huis van brandewijnstoker Jean Colleije 
is gegaan en dat ze op zolder een kist zagen staan die de zoon van de molenaar had willen hebben of de inhoud 
ervan. 
791 Willem Rutten, gehuwd met Catharine Linsen, inwoners van Gellik. 
792 Dochter Elisabet Rutten is gehuwd met Wilhelmus Cleijnen. 
793 Gehuwd met Cornelia Ghijsen. 
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Donatie inter vivos zijdens Marie Broux aen Joseph 
Pot d’Argent 

24/03/1778  link  

Conventie en accord tussen d’eerbare Helena 
Lemmens, ende Martinus Geurts794 

02/01/1779 1 link  

Declaratien zijdens Pier Hardij, smit en 
keurmeester der peerden795 

09/01/1779 2 link  

Obligatie zijdens Piter Coopmans in faveur 
d’eersame Franck Swennen, smit 

11/01/1779 3 link  

Cessie en transport zijdens Pier Hardij den jonge en 
Bartholomeuijs Bastiaens796 in faveur Herman 
Gijsen, smit tot Gellick 

14/01/1779 4 link  

Testamentaire dispositie zijdens Marie Scellings, 
weduwe 

28/01/1779 5 link  

Transport van twelf roeden lants oft wenhofs, 
maer in mate 11 roeden 8 clijne, zijdens de kinders 
en representanten wijlen Matthijs Gerits en 
Barbara Lemmens zaliger in faveur d’eersame 
Matthijs van Sichen als tochter mede consort 

30/01/1779 6 link  

Cesse en donatie zijdens Henricus Jeuresen in 
faveur Franck Swennen 

15/02/1779 7 link  

Deijlinge tusschen Jan Heckelers ende Wilhelmus 
Jans, erfgenamen wijlen Joris Canen ende Beatrix 
Boelen bijde zaligers 

28/02/1779 
en 
24/01/1779 
(akte erna) 

8 link  

Transport van drij roeden lants zijdens Laurens 
Masen van Genck in faveur Jan Masen van Gellick, 
sijnen broeder 

03/03/1779 9 link  

Conventie tusschen Simon Gilisen ende Anna 
Jans797 

04/03/1779 10 link  

Testamentaire dispositie zijdens Matthewis 
Swennen ende Catharina van Uijckoven 

10/03/1779 11 link  

Rentcreatie zijdens Jaspar Withofs798 en sijne 
kinders, namenlijck Matthijs Withofs in faveur 
Machiel Jans, oock schoonsoone van voorschreven 
Jaspar Withofs 

15/03/1779 12 link  

Vercoop van lant zijdens d’eerfgenamen wijlen Jan 
Meesters zaliger wel te verstaen d’eerfgenaemen 
sijns testateurs vaders zaliger zijde, ergo 
stockgoederen 

18/03/1779 13 link  

Vercoop van eenige eijcke boomen zijdens 
d’eerfgenamen Jan Meesters zaliger te weeten die 
van sijns moeders kant 

26/03/1779 14 link  

 
794 Beiden ongehuwd en samenwonende als tante en neef te Roelen (Zutendaal). 
795 Verklaring over de 5 kort na elkaar gestorven paarden ten huize van Laurens Nelissen te Kesselt. Na dissectie 
vindt men in de herten der selve alle onnatuerelijcke machinen van vreimde gediertens, …, en declareren aldaer 
in des requirents huijsinge en beesten voorseekerlijck iets te schuijlen bovennatuerelijck …  
796 Gehuwd met Marie Hardij, wonende te Veldwezelt. 
797 Simon had een kind bij Anna Jans verwekt. Het kind is kort na de geboorte overleden. Hij is nu van zins met 
iemand anders te huwen. Zij krijgt van hem 8 pattacons als dote. 
798 Weduwnaar Catharina van Doren, inwoner van Eigenbilzen. 
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Constitutie met ratificatie voor Nicolaes Claesen 
van Amelsdorp 

26/03/1779 15 link  

Vercoop van landen zijdens d’erfgenamen Jan 
Meesters zaliger, soo van sijns vader cant als 
moeders cant 

26/03/1779 16 link  

Uijtgaf ten halven scove zijdens de weduwe799 
Leonard Broeders aen haere soonen Jan en 
Thomas Broeders 

26/03/1779 26 link  

Transport zijdens d’eerfgenamen en 
representanten wijlen Simon Meesters en Maria 
Meesters zaligers van acht groot roeden lants in 
faveur Michiel Meesters 

06/04/1779 18 link  

Transport van twee groot roeden lants zijdens 
d’eerfgenamen Simon Meesters en Maria 
Meesters zaligers, als erfgenamen Jan Meesters in 
faveur Gijsbert Ghijsen 

06/04/1779 19 link  

Transport en cessie wegens drij oft ontrent groot 
roeden wijde uijt eene meerdre zijdens de kinders 
en erfgenamen wijlen Simon Meesters en Maria 
Meesters zaligers, beroupene erfgenamen van Jan 
Meesters zaliger in faveur Wilhelmus Meesters 

06/04/1779 20 link  

Transport wegens vier groot roeden hof soft 
boomgart zijdens de kinders en representanten 
wijlen Simon Meesters en Maria Meesters, als 
erfgenamen wijlen Jan Meesters zaliger in faveur 
Matthijs Billens 

06/04/1779 21 link  

Transport wegens vijf en eene halve roeden lants 
zijdens de kinders en representanten wijlen Simon 
Meesters en Maria Meesters zaligers, als 
erfgenamen Jan Meesters zaliger in faveur Jan 
Vrancken en Matthijs Cielen, jonckmans 

06/04/1779 22 link  

Transport ende jaerlijxe rente van vier guldens, 
capital hondert, zijdens d’eerfgenamen Jan 
Meesters, soo die der vaderlijcke als moederlijcke 
vrinden in faveur d’eersame Franciscus Swennen 
den alden 

08/04/1779 23 link  

Transport van een half bonder lants zijdens 
d’eerfgenamen en representanten wijlen Simon 
Meesters en Maria Meesters zaligers, vaderlijcke 
vrinden, ende zijdens d’erfgenamen wijlen Isabella 
en Maria van Gronsvelt, beroepen moederlijcke 
vrinden wijlen Jan Meesters zaliger in faveur Piter 
van Doren 

08/04/1779 24 link  

Transport van vier groot roeden lants zijdens 
d’eerfgenamen Jan Meesters zaliger, soo die der 
vaderlijcke als moederlijcke vrinden en 
erfgenamen in faveur d’eersame Petrus Withofs 

08/04/1779 25 link  

Cessie en transport zijdens d’erfgenamen en 
representanten der vaderlijcke en moederlijcke 

08/04/1779 26 link  

 
799 Helena Damen, weduwe in haar 2de huwelijk met Leonard Broeders zaliger. 
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goederen wijlen Jan Meesters zaliger in faveur 
Franciscus Swennen, smit 

Cessie en transport zijdens Michiel Meesters, 
Catharina Lemmens, Leonard, Henricus van Sichen 
en consorten & in faveur Servaes Geurts 

14/04/1779 27 link  

Declaratie ende donatie zijdens d’eersame Maria 
Stevens, jonge dochter800 

21/04/1779 28 link  

Verclaeringe ende bekentenisse zijdens Laurens 
Scols ter requisitie Hendrick Scols, sijn broeder 

24/04/1779 29 link  

Overtellinge van sevenhondert guldens zijdens 
Wilhelmus Jans aen d’eerfgenamen wijlen Jan 
Meesters zaliger 

25/04/1779 30 link  

Cessie van eene groot roede lants zijdens Willem 
Loijen, Herman Meesters, Matthijs Jans in faveur 
Franciscus Swennen 

26/04/1779 31 link  

Cessie en transport wegens 1 ½ groot roeden lants 
uijt seven zijdens die moederlijcke erfgenamen 
wijlen Jan Meesters zaliger in faveur d’eersame 
Thomas Withofs, mede erfgenaem 

28/04/1779 32 link  

Van eenige landen vercoop zijdens eenige 
erfgenamen van Jan Meesters zaliger en andre 

29/04/1779 33 link  

Declaratiens zijdens Maria Elisabetha Prinsen, ende 
Christina Schouteden ter requisitie Henricus 
Aarden801 

10/05/1779 34 link  

Transport en cessie zijdens d’heer Lambertus 
Guilielmus de Fastré, notaris, in faveur Michiel Jans 
en Franck Moors 

15/05/1779 35 link  

Cessie en transport zijdens Thomas Withofs en 
Thomas Damen in faveur Willem Martens 

15/05/1779 36 link  

Transport en cessie zijdens d’eersame Henricus 
Schoeps in faveur d’eersame Petrus Withofs 

15/05/1779 37 link  

Cessie van drij roeden lants zijdens Matthijs 
Ghijsen en Helena Thijsen in faveur hunnen soone 
oock Matthijs Ghijsen802 

20/05/1779 38 link  

Notificatie en minnelijcke voorwerp zijdens den 
eerwaerde heer J.FL. De Thier, pastor in 
Eijgenbilsen, aen d’eersame Wijnant Withofs 

31/05/1779 39 link  

Rentcreatie van ses guldens s’jaers zijdens Wijn 
van Uijckoven in faveur Hubert van Sichen 

27/05/1779 40 link  

 
800 Marie Stevens, ongehuwd, dochter van Marcelis Stevens en Maria Dresens, beiden overleden. Ze woont in 
bij Michiel Gielen. 
801 Elisabetha Princen was gehuwd met Theodorus Van de Weert en woonde op de Bessemer, in het deel dat 
onder Lanaken viel. Christina Schouteden, 22 jaar, was inwonende dienstmeid bij schepen Bruels te Maastricht. 
Henricus Aerden woonde op de Bessemer in het gedeelte dat viel onder Zutendaal. De dames verklaarden dat 
de Maastrichtse schepenen Bruels, Crassie en Bruijnen Henricus Aerden hadden verzocht mee te gaan jagen in 
Zutendaal en dat ze de nodige vergunningen hadden, ook voor hem. N.B.: Gezien er hiervan een verklaring na 
de feiten wordt opgesteld, zal er een klacht geweest tegen Aerden wegens inbreuken op het jachtrecht. 
802 Vader Matthijs Gijsen was smid te Kesselt. Zijn zoon Matthijs woont bij hem in en was voorheen lange tijd 
afwezig geweest vanwege als militair in dienst geweest te zijn.  
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Houwelijxe voorwaerden en giften & zijdens Peter 
Alleleen803 ende Wijnandus Moors in faveur oock 
Wijnandus Moors en Margareta Alleleen 

05/06/1779 41 link  

Transport Joannes Cielen804 in faveur Matthijs 
Cielen, gebroeders 

06/06/1779 42 link  

Gedaenen afstant zijdens Jaspar Withofs ende 
Isabella Jans, sijne huijsvrouwe, in faveur Petrus 
Withofs, hunnen soone 

07/06/1779 43 link  

Vercoop ter hoogstbiedende van 5 roeden lants 
zijdens d’erfgenamen wijlen Marcelis Stevens en 
Maria Dresens zaliger 

28/06/1779 44 link  

Cessie en transport zijdens d’eerfgenamen en 
representanten wijlen Marcelis Stevens en Maria 
Dresens zaligers in faveur Matthijs Masen 

05/07/1779 45 link  

Declaratiens zijdens die borgemeesters van 
Eijgenbilsen ter requisitie Jan Deprez, 
borgemeester van Martenslinde805 

12/07/1779 46 link  

Declaratiens zijdens d’eersame Jan Damen ende 
Leonard Swennen ter requisitie Laurens 
Broeders806 

13/07/1779 47 link  

Minnelijcke notificatiens gedaen zijdens die 
gemeente van Waltwilre807 

20/07/1779, 
21/07/1779 
en 
14/08/1779 

48 link  

Transport van negen guldens jaerlijxe rente zijdens 
sieur Thijsens en sijne huijsvrouwe808 in faveur den 
seer edele heer H. De Gradij de Croenendal, proost 
& &  

02/08/1779 49 link  

Cessie en transport zijdens Gerard Gerarts ende 
Maria Hoelbeex sijne huijsvrouwe in faveur 
Joannes Withofs809 

13/08/1779 50 link  

Relaes van aencondinge zijdens die vaderlijcke 
erfgenamen wijlen Geurt Lenarts aen Claes Claesen 
tot Amelsdorp 

13/08/1779 51 link  

Inventaris der mobiliaire effecten van Martinus 
Geurts 

24/08/1779 52 link  

Presentatie, tellinge van gelt, ende relatie ter 
requisitie Jan Gilisen aen Peter Coopmans 

26/08/1779 53 link  

Donatie inter vivos zijdens Herman Hermans en 
Elisabeth Gijsen voor Jan Fransen en Maria Geurts 

10/10/1779 54 link  

 
803 Peter Alleleen, weduwnaar Marie Reenders, wonende te Veldwezelt. 
804 Joannes Cielen, gehuwd met Anne Marie Thies, wonende te Wonck. Zijn broer Matthijs Cielen woont te 
Eigenbilzen. 
805 Verklaring betreffende ingekwartierde troepen van generaal-majoor D. Opff (=Dopf) te Eigenbilzen en 
opgevorderde karren in de buurgemeenten. 
806 Verklaring over een ingezaaid perceel gelegen achter de croone te Mopertingen. 
807 Verklaring met betrekking tot de aanbrenging binnen de 8 dagen van het aantal bunders land dat eigenaren 
van buiten Waltwilder (nl. die van Mopertingen, Eigenbilzen en Hoelbeek) aldaar in bezit hebben. 
808 Nic. Thijsens, schepen te Genk, Zutendaal en Munsterbilzen, gehuwd met Maria Christina Lunskens. 
809 Koster en inwoner van Gellik. 
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Transport zijdens Philip van Alken en sijne 
huijsvrouwe in faveur den eerenfeste heer 
advocaet Jacquemar 

14/10/1779 55 link  

Transport zijdens Geurt Geurts en sijne 
huijsvrouwe Isabella Geurts in faveur Joannes 
Bringmans 

28/10/1779 56 link  

Testamentaire dispositie wijlen d’eersame 
Wilhelmus Meijers, jonckman 

23/11/1779810 57 link  

Obligatie van negen guldens jaerlijxe rente zijdens 
Joseph Broux in faveur den seer edele heer proost 
De Graijd de Croenendal & &  

29/11/1779 58 link  

Erfuijtgevinge zijdens Joannes en Thomas Broeders 
in faveur Matthijs Boelen 

13/12/1779 59 link  

Declaratiens zijdens Herman Hermans ende 
Matthijs Fransen ter requisitie Gerit Gerits 

19/12/1779 60 link  

Scheijdinge en deijlinge tusschen Pascasius Broux 
ende Dijrick Meuleners811  

19/12/1779 61 link  

Notatie van bevonden somme gelts door 
d’eerfgenamen van den eerwaerde heer Michael 
Meesters zaliger 

23/12/1779 62 link  

Vercoop van mobiliaire effecten zijdens den 
eerwaerde heer M. Meesters onder des selfs 
erfgenamen ende partagie des selfs effecten 

28/12/1779  link  

Afspraak oft conventie tusschen d’eerfgenamen 
wijlen den eerwaerde heer M. Meesters zaliger 

14/01/1780 1 link  

Redemptie van 7 hondert en vijftig guldens capital 
uijt nood gecreeert geweest door gemeijnte 
Eijgenbilsen in faveur Joris Canen en Beatrix 
Boelen, nu ontfangen door Joannes Heckelers812 

25/01/1780 2 link  

Transport zijdens Matthijs Boelen in faveur 
Hermanus Welter813 

30/01/1780 3 link  

Transport zijdens Loijs Lathouwers in faveur Dijrick 
Baarten 

07/02/1780 4 link  

Afstant en conventiens tusschen Aert Geurts met 
sijne huijsvrouwe814, ende Willem Geurts en Marie 
Plessers, soone en schoondochter 

15/02/1780 5 link  

Declaratiens, cessiens etc zijdens Thiel Martens, 
ende Servaes Ghijsen, smet, en ter requisitie 
Servaes Jans 

19/02/1780 6 link  

Eerfmangelinge der kinders van Wouter Driesen 28/02/1780 7 link  

Ses jarigen toust voor Peter Martens tot 
Diepenbeek 

01/03/1780 8 link  

 
810 Datum moeilijk leesbaar: zou 21 of 23 november kunnen zijn. Op de achterkant van de akte werd 24 
november vermeld. 
811 Pascasius Broux is gehuwd met Maria Caberg; Dirick Meulenaers is gehuwd met Helena Caberg. De 
echtgenotes zijn kinderen en erfgenamen van Thomas Caberg en Isabella Jans, beiden overleden. 
812 Joannes Heckelers, gehuwd met Geurtrude Canen, inwoner van Hees. 
813 Matthijs Boelen, gehuwd met Joanna Meijckens, wonende te Gellik. Hermanus Welter is gehuwd met 
Joanna’s zus, Helena Meijckens en woont ook in Gellik. 
814 Catharina Vrancken. 
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Donatie causa mortis zijdens Matthijs Ghijsen815 in 
faveur sijnen soone, oock Matthijs Ghijsen 

02/03/1780 9 link  

Gegeven declaratiens zijdens Matthijs Ghijsen 
ende Elisabeth Dijrix ter requisitie Paulus Thijsen 
en sijne huijsvrouwe Joanna Ghijsen 

02/03/1780 10 link  

Cessie zijdens Martinus Plessers in faveur Joannes 
Plessers, mede zijdens Wilhelmus Geurts en Maria 
Plessers, sijne huijsvrouwe, in faveur Martinus 
Plessers 

04/03/1780 11 link  

Rentcreatie van 2 gulden thien stuivers – vijftig 
(guldens) capital – zijdens Joseph Pot d’Argent in 
faveur den seer edele heer proost De Gradij de 
Croenendal &   

24/03/1780 12 link  

Transport zijdens Gijsbertus Thijs met sijne 
huijsvrouwe816 in faveur Guiliaume Slegers 

01/04/1780 13 link  

Testament van Matthijs Jans en Beatrix Geurts 13/04/1780 14 link  

Tochtrenuntiatie wijlen d’eersame Geurtrude van 
Uijckoven, weduwe Franciscus Withofs zaliger 

18/04/1780 15 link  

Assignatie en opgevinge van landrijen zijdens 
Geurtrude van Uijckoven en Wijnandus Withofs, 
haeren soone817 

(18/04/1780) 16 link  

Rentcreatie zijdens Nicolaus Withofs en zijne 
huijsvrouwe818 in faveur den heer Andreas Clerx, 
procureur, scholtis en schepen tot Hoelbeek 

28/04/1780 17 link  

Constitutie van de ingesetene der heerlijkheijt 
Hoelbeek, parochie Waltwilre819 

23/05/1780 18 link  

Beleeninge van ses jaeren, mede cessie en affstant 
van scove en pagtlant zijdens Simon Gilisen in 
faveur Hubert van Sichen 

19/06/1780 19 link  

Hochmalige act van acceptatie ende protestatie 
voor die dorpmeesters en gemeente Waltwilre820 

29/06/1780 20 link  

Cessie van smidgetuijg zijdens Piter Hardij, smit, in 
faveur oock Piter Hardij, jonckman, dessens soone 

07/07/1780 21 link  

Rentcreatie zijdens Jan Collaer ende Petronella 
Vrancken in faveur den seer edele heer De Gradij, 
heere van Croenendal etc. 

14/08/1780 22 link  

Transport voor Joannes Rinckings 20/08/1780 23 link  

Tochtcessie zijdens Maria Maurissen, weduwe 
Renier Jans, in faveur Jan Jans, haeren soone  

05/09/1780 24 link  

Donatie bij forme van causa mortis zijdens 
Gijsbertus Meijers, jonckman 

18/09/1780 25 link  

 
815 Weduwnaar Helena Thijsen, inwoner van Kesselt. 
816 Gijsbertus Thijs, gehuwd met Maria Anna Goffing, burgers en inwoners van Maastricht. 
817 Het begin van de akte met de datum ontbreekt. Het lijkt een logisch vervolg te zijn op de vorige akte van 
18/04/1780 en zou mogelijks dezelfde dag opgemaakt kunnen zijn.  
818 Anna Schoenmakers. 
819 Volmachtgeving om namens de gemeente Hoelbeek te onderhandelen met de pastoor van Waltwilder om 
de bouwvallige toren van de kerk te laten herstellen. 
820 Betreffende de reparatie van de kerktoren van Waltwilder. 
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Cessie zijdens Gerard Gerits en sijne huijsvrouwe821 
in faveur Marie Catrine Castermans 

19/09/1780 26 link  

Extinctie van beleeninge zijdens Gerard Gerits en 
sijne huijsvrouwe Maria Hoelbeex aen die kinders 
en representanten Thomas Damen en Geurtrude 
Plucken zaligers 

08/10/1780 27 link  

Transport zijdens Pascasius Broux in faveur der 
kinders Petrus Boelen en Johanna Geurts zaliger 

16/10/1780 28 link  

Twelf jaerigen toust voor Jan Martens 20/10/1780 29 link  

Transport zijdens Simon Lathouwers in faveur 
Laurens Driesens822 

06/11/1780 30 link  

Cessie en transport zijdens Leonard Jorisen in 
faveur Antoon Verjans 

06/12/1780 31 link  

Redemptie van vijftig guldens capital, intrest 2 
guldens 10 stuijvers zijdens Pieter Coopmans aen 
pastor, custer en gelucht van Eijgenbilsen 

04/01/1781 1 link  

Redemptie eender rente van 32 guldens capital 
800 zijdens Jan van Sichen aen den heer J.P. 
Peumans qualitate qua 

12/01/1781 2 link  

Constitutio generalis pro honorabili Francisco 
Moors 

27/01/1781 3 link  

Transport zijdens Jan Martens in faveur Leonard 
Cristoffels 

31/01/1781 4 link  

Houwelijxe donatien zijdens Jan Brepoels en 
Willem Meesters in faveur oock Jan Brepoels en 
Marie Catrine Meesters 

17/02/1781 5 link  

Transport van rente zijdens Caspar Martus oft 
Martens823 in faveur Franciscus Swennen, 
jonckman 

02/03/1781 6 link  

Transport zijdens sieur Joannes Hanen, studiosus 
medicinae, in faveur Arnold Moors 

06/03/1781 7 link  

Transport zijdens sieur Joannes Hanen, studiosus 
medicinae, in faveur Jan Withofs, custer tot Gellick 

06/03/1781 8 link  

Tochtcessie zijdens Machiel Nelis824 in faveur Gerit 
Gerits 

29/04/1781 9 link  

Donatie zijdens Ida Vliegen825, weduwe, in faveur 
Marten Peters en Anna Peters, haere majorenne 
kinders 

29/04/1781 10 link  

Conventie tusschen Dijrick Gielen, ende sijne 
verdre broeders en zusters, kinders alle van 
Antoon Gielen en Anna Scoeps, bijde zaligers 

14/05/1781 11 link  

Affstant zijdens Dionijs Willems, weduwenaer826, in 
faveur sijnen soonen Leonard Willems 

21/05/1781 12 link  

 
821 Maria Hoelbeeckx. 
822 Laurens Driesens, weduwnaar van Marie Johenne Morrai, wonende te Eigenbilzen. 
823 Gaspar Martus of Martens, burger van Luik en inwoner in de parochie van Sint-Magdalena aldaar, gehuwd 
met Marie Morrai. 
824 Machiel Nelis, inwoner van Loock (=Laak) onder Houthalen, in 2de huwelijk Geurtrude Leners. Zijn eerste 
overleden echtgenote was Margarieta Hoelbeex. 
825 Ida Vliegen, weduwe van Gijs Peters, inwoonster van Stalken onder Zutendaal. 
826 Dionijs Willems, weduwnaar van Anna Cielen, inwoner van Rosmeer. 
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Transport zijdens Jan Gerits en sijne huijsvrouwe827 
in faveur den seer edele heer proost De Gradij de 
Croenendal & & & 

07/06/1781 13 link  

Constitutie der gemeijnte St Martenslinde828 02/07/1781 14 link  

Declaratiens Peter Stevens, Peter Alleleen en 
Wilhelmus Gerarts, ingesetene tot Veltweseth, ter 
requisitie Digna Tans, weduwe Peter Canen 
zaliger829 

15/07/1781 15 link  

Rentcreatie zijdens Henricus Thijsens, jonckman, in 
faveur oock Henricus Thijsens, sijnen vader 

06/08/1781 16 link  

Redemptie zijdens Tilman Martens in faveur 
Servatius Jans 

08/08/1781 17 link  

Transport Jan Noethofs830 in faveur Servaes 
Zustermans (Sustermans), minorenne kint van 
Matthijs Zustermans en Margareta Custers 

09/08/1781 18 link  

Transport zijdens Mattijs Cielen in faveur Jan 
Jans831, bijde van Mopertingen 

09/08/1781 19 link  

Cessie zijdens Antoon en Libert Teunissen in faveur 
Joannes Teunissen. Item verclaringe van hem en 
sijne huijsvrouwe 

13/08/1781 20 link  

Testament samenderhant zijdens Henricus Haesen 
en Elisabet Bruggen 

29/08/1781 21 link  

Cessie zijdens Willem Masen in faveur Matthijs 
Masen, sijnen broeder832 

15/10/1781 22 link  

Schijdinge en deijlinge der kinders Servais Kerckofs 
en Elisabeth Danen 

27/10/1781 23 link  

Renuntiatie van tocht zijdens Marie Elisabeth 
Drogmans833 voor Maria Geurtrudis Bogars 

02/11/1781 24 link  

Tochtrenuntiatie zijdens Geurt Reijners834 in faveur 
sijne kinders verweckt met sijne eerste 
huijsvrouwe Elisabet Jorissen, der selve cessie in 
faveur Arnoldus Machiels 

08/11/1781 25 link  

Testamentaire dispositie zijdens Matthijs Geurts, 
weduwenar wijlen Digna Canen zaliger 

25/11/1781 26 link  

Verclaringe en protestatie zijdens die 
dorpmeesters en gemeijntenaren van Eijgenbilsen 

16/12/1781 27 link  

 
827 Jan Gerits, gehuwd met Marie Biesmans, wonende te Waltwilder. 
828 Volmachtgeving in de rechtzaak tegen de gemeente die de Geheime Raad van de Prinsbisschop van Luik had 
aangespannen wegens het leveren van een kar aan Hollandse troepen van Dopf op 18/06/1779. 
829 Verklaringen over de lengte van Jeuris Caenen, zoon van Digna Tans, alsook over de tijd die nodig is om op 
het comptoir van Veldwezelt te geraken. N.B.: De verklaring kadert hoogstwaarschijnlijk in een strafrechtelijke 
procedure. 
830 Gehuwd met Cecilia Leveren, wonende te Neeroeteren. 
831 Weduwnaar van Maria Palmans. 
832 Willem Masen, gehuwd met Christina Hebbenaer, wonende te Loon-op-Zand in de meierij van ’s-
Hertogenbosch. Zijn broer Matthijs Masen is gehuwd met Cornelia Ghijsen en woont te Gellik. 
833 Marie Elisabeth Droogmans, weduwe van Gerardus Hogeers (?), wonende op het kasteel Hommelen te 
Eigenbilzen. Het afstand van haar vruchtgebruik is ten behoeve van haar dochter Maria Geurtrudis Bogars, 
verwekt met haar 1ste overleden echtgenoot Jacobus Bogars. Haar dochter staat op het punt te trouwen met 
Joannes Broux, inwoner van Hoelbeek, parochie Eigenbilzen. Viel een klein deel van Hoelbeek kerkelijk onder 
de parochie Eigenbilzen en voornamelijk onder de parochie Waltwilder? 
834 Hij is hertrouwd met Catrine Hoolbeek en woont te Veldwezelt. 
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Redemptie eender capitale van 7 hondert en vijftig 
guldens uijt 1500 (guldens) door den dorpmeester 
en gemeente Eijgenbilsen aen Wilhelmus Jans, 
regeerende dorpmeester 

19/12/1781 28 link  

Cessie voor d’eersame Everard Geurts en sijne 
huijsvrouwe Maria Reners 

27/12/1781 29 link  

Testament van Wijnandus Moors ende sijne 
huijsvrouwe Helena Geelen 

27/12/1781 30 link  

Cessie en transport zijdens Hubertus Haeckens, 
majorennen jonckman, in faveur Guiliaume Slegers 

28/12/1781 31 link  

Acte van reele geltpresentatie met offre en 
protestatie voor Herman Mevissen van Waltwilre 
aen en tegens Matthijs Bruggen, oock van Wilre 

16/01/1782 1 link  

Relaes van notaris en getuijgen ter requisitie 
Renier van Doren 

08/01/1782 2 link  

Surrogatie van beleeninge zijdens Stephanus 
Reijnders in faveur Leonard Christoffels 

25/02/1782 3 link  

Drij jaerigen toust zijdens den heer prelocuteur De 
Werixhas qualitate qua in faveur Hubert Hansen 

11/04/1782 4 link  

Obligatie van vier guldens jaerlijx zijdens Matthijs 
Bancken en zijne huijsvrouwe835 in faveur 
d’eersame Elisabeth Custers 

26/04/1782 5 link  

Testamentaire dispositie zijdens Christiaen 
Hamelaers, wedewenaer wijlen Beatrix Peters tot 
Rosmer 

09/06/1782 6 link  

Cessie en transport zijdens Helena Stevens ende 
Joannes Plessers in faveur Gilis Compeers 

11/06/1782 7 link  

Obligatie van twee guldens jaerlijxe quitrente 
zijdens Joannes Huijsmans en Maria Scobben, sijne 
huijsvrouwe, in faveur Elisabeth Custers 

25/06/1782 8 link  

Obligatie eender rente van 13 guldens 10 stuivers 
in faveur den seer edele heer De Gradij de 
Croenendal & 

15/07/1782 9 link  

Obligatie van rente ad dartig gulden jaerlijx – 
capital duijsent guldens zijdens Hermanus Daniels 
en Catrina Brulmans, sijne huijsvrouwe, in faveur 
den edele heer De Gradij de Croenendal &   

01/10/1782 10 link  

Declaratiens zijdens Peter Slegers ende Jan 
Mercken ter requisitie Laurens Jeuresen 

15/10/1782 11 link  

Cessie en transport zijdens de kinders en 
representanten wijlen Jacob Scoeps en Isabella 
Gilisen zaligers in faveur d’eersame Michael 
Meesters, mede redemptie voor voorschreven 
kinders 

17/11/1782 12 link  

Gecreerde erfrente van 7 guldens zijdens Gerardus 
Scherpenberg van Hoeselt ende Jan van Sichen van 
Eijgenbilsen in faveur van Rut Ramaeckers en 
Marie Helene Daniels van Waltwilre 

24/11/1782 13 link  

 
835 Gehuwd met Geurtrude Broux, wonende te Waltwilder. 
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Verclaeringe en obligatie zijdens Peter Coopmans 
voor sieur Joannes Hanen 

30/01/1783 3 link  

Verdeijlinge aen lant met mede vijfdeelige dijlinge 
zijdens die kinders en representanten wijlen 
Gerardus Thijsens en Maria Lethen836 

06/02/1783 4 link  

Cessie zijdens de representanten en erfgenamen 
wijlen Anna Jeuresen837 zaliger in faveur Franciscus 
Goesjens 

07/02/1783 5 link  

Transport zijdens Matthijs Mosen en sijne 
huijsvrouwe Cornelia Ghijsen in faveur Gijsbertus 
Ghijsen 

09/02/1783 6 link  

Rentcreatie zijdens Bartholomeus Broux en Catrina 
Swennen in faveur Jan van Sichen 

13/02/1783 7 link  

Cessie en verdijlinge der kleders ende meubels 
zijdens Catharina Jans weduwe Lemmen Lenarts 

12/03/1783 9 link  

Conditien om lant te vercoopen zijdens 
d’eerfgenamen en representanten wijlen Lambert 
Lenarts en Catrina Jans zaligers 

08/04/1783 10 link  

Erfmangelinge tusschen Niclaes Gerits ende Peter 
Schepers 

04/05/1783 11 link  

Testamentaire dispositie zijdens Lambert Groedas 
ende Catrina Wijnants, sijne huijsvrouwe 

29/05/1783 12 link  

Transport voor Steven Lathouwers 05/06/1783 13 link  

Transport voor Wilhelmus Jans 05/06/1783 14 link  

Transport Wilhelmus Jans 05/06/1783 15 link  

Transport voor Jan Jans 05/06/1783 16 link  

Transport voor Franciscus Swennen 05/06/1783 17 link  

Transport voor Marcellus Meesters 05/06/1783 18 link  

Transport voor Joannes Jans, jonckman 05/06/1783 19 link  

Transport der kinders Jacob Scoeps (Schoeps) en 
Isabella Gilisen zaligers in faveur Jan Scoeps, mede 
kint, en Cornelia Vrancken, sijne huijsvrouwe 

30/06/1783 20 link  

Ratificatie, aggreatie & zijdens Margareta Dresens 
voor Laurens Dresens en Petrus Withofs, haeren 
man 

03/07/1783 21 link  

Transport zijdens Joannes Meijers in faveur 
Leonardus Meijers 

13/07/1783 22 link  

Donatie van meubelkens zijdens Bernardus 
Daniels838 in faveur sijnen soon, oock Bernardus 
Daniels 

11/08/1783 24 link  

Transport zijdens Joannes Slangen in faveur Jan 
Hermans 

07/09/1783 25 link  

Donatie zijdens Peter Ramakers839 in faveur Liben 
Ramaeckers 

07/09/1783 26 link  

 
836 Gewezen echtelieden te Wiemesmeer, ressort Zutendaal. 
837 Betreft verkoop namens de erfgenamen Willem Gielen en Maria Jeuresen, gewezen echtelieden, wonende 
te Tongeren. 
838 Bernardus Daniels, weduwnaar van Marie Helene Op den Acker, wonende te Munsterbilzen. 
839 Peter Ramakers, weduwnaar Catharina Smeets, inwoner van Waltwilder. Liben is zijn ongehuwde zoon. Zijn 
andere kinderen zijn uit het huis. 
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Drijjaerige beleeninge zijdens Catharina Withofs in 
faveur Renerus Vandoren 

26/09/1783 27 link  

Obligatie eender jaerlijxe rente van vierentwintig 
guldens zijdens Jaspar Withofs en Isabella Jans in 
faveur den seer eerwaarde heer G. Wouters, 
pastor tot Munsterbilsen 

01/10/1783 28 link  

Redemptie eender rente van twelf guldens thien 
stuivers jaerlijx door Jaspar Withofs gedaen aen 
Margareta Joost 

02/10/1783 29 link  

Transport zijdens Stephanus Vrancken en Petrus 
Coopmans in faveur Jan Jans840 

02/10/1783 30 link  

Transport zijdens Stephanus Vrancken en Petrus 
Coopmans in faveur Petrus Libens 

02/10/1783 31 link  

Transport zijdens Stephanus Vrancken en Petrus 
Coopmans en consorten in faveur Joannes 
Brepoels 

02/10/1783 32 link  

Redemptie zijdens Steven Vrancken ende Catrina 
Vrancken aen die kinders Willem Lathouwers ende 
Anna van Sichen zaligers 

05/10/1783 33 link  

Houwelijxe donatie zijdens Isabella Gielen, 
weduwe Paulus Jorisen, in faveur Balthazar Gielen 
ende Catrina Jorisen 

20/10/1783 34 link  

Cessie en transport zijdens Joannes Broux in faveur 
Guilielmus Bogars841 

20/10/1783 35 link  

Testamentair dispositie zijdens Joannes Croux, 
weduwenaer842 

07/11/1783 36 link  

Uijtgaf in forme van toust ter helligte van huijs, hof 
en landrijen zijdens Michiel Damen, weduwenaer, 
aen sijne kinders Hubert, Maria en Geurtrude 
Damen 

17/11/1783 37 link  

Testamentaire dispositie van Michiel Damen, 
weduwenaer843 

17/11/1783 38 link  

Testamentaire dispositie zijdens d’eerbare Maria 
van Sichen weduwe Joris Vrancken 

18/11/1783 39 link  

Testamentaire dispositie zijdens Maria Peters, 
jonge dochter 

07/12/1783 40 link  

Schijdinge en deijlinge der kinders Joannes Croux 
en Geurtrude Schoeps zaligers 

09/12/1783 41 link  

Conditionelen vercoop van drij roeden lants zijdens 
die kinders en representanten wijlen Jan Croux en 
Geurtrude Scoeps zaligers 

16/12/1783 42 link  

Cessie voor Joannes Croux , soone Mattijs Croux 
zijdens die kinders en representanten van Joannes 
Croux en Geurtrude Scoups zaligers 

31/12/1783 43 link  

 
840 Weduwnaar van Marie Palmarts, inwoner van Mopertingen. 
841 Gehuwd met Marie Joseph Frere, wonende te Alken. 
842 Joannes Croux, weduwnaar van Geurtrude Scops en van Marie Smeets, wonende te Eigenbilzen. 
843 Michael Daemen, weduwnaar van Marie Heckelers. 
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Cessie van drij roeden lants zijdens Joannes Croux, 
soone Matthijs Croux in faveur Elisabeth van 
Uijckoven, weduwe Peter Swennen saliger 

10/01/1784 1 link  

Renuntiatie en afstant zijdens Matthewis Swennen 
en sijne kinders in faveur Petronella Swennen, sijne 
dochter 

22/01/1784 2 link  

Conditien om vijf roeden lants te vercopen volgens 
inhalt van mutuel testament zijdens Joris Vrancken 
en Maria van Sichen zaligers 

12/02/1784 3 link  
 

Cessie en transport volgens inhalt van mutuel 
testament zijdens Joris Vrancken en Maria van 
Sichen zaligers 

19/02/1784 4 link  

Conditien om een stuck lants te vercoopen zijdens 
d’eerfgenamens wijlen Joris Vrancken zaliger 

11/03/1784 5 link  

Transport zijdens die kinders Dijrick Boelen en 
Maria Withofs zaligers in faveur Petrus Boelen 
medekint 

12/03/1784 6 link  

Testamentaire dispositie zijdens juffr. Maria 
Elisabetha Clasen844 

19/03/1784 8 link  

Donatie titulo causa mortis zijdens den eerwaarde 
heer Joannes Florentius Dethier, pastor in 
Eijgebilsen 

14/03/1784 7 link  

Transport van seven roeden lants en 7 clijne 
zijdens d’eerfgenamen Joris Vrancken zaliger 

01/04/1784 9 link  

Verbintenisse ende obligatie zijdens Wijnant van 
Uijckoven en Isabella Martens in faveur sieur 
Joannes Hanen, chirurgijn 

22/04/1784 10 link  

Cessie zijdens Peter Jeuresen en sijne 
huijsvrouwe845 in faveur Thomas Moors, jonckman 

09/05/1784 11 link  

Conditien om eene weijde te vercoopen zijndens 
sieur Hermanus Maens en sijne huijsvrouwe 
Cornelia Gerarts 

03/06/1784 12 link  

Transport van diertien roeden wijde oft ontrent 
zijdens sieur H. Maens en sijne huijsvrouwe in 
faveur Joannes Broeders 

11/06/1784 13 link  

Declaratiens zijdens Laurentius Masen ende 
Henricus Vrijs ter requisitie Petrus Vandoren, 
schepen846 

28/06/1784 14 link  

Declaratiens zijdens Wilhelmus Beenkens en 
Joannes van Nut, ter requisitie Joannes Moors, 
mede zijdens Paulus Bruggen ter requisitie der 
selve, d’eerste 29 julij 1784, den tweeden 30 julij 
1784 

29/07/1784 15 link  

Ratification et constitution de part Laurent Masen 
sur le prelocuteur Aertz 

09/08/1784 16 link  

 
844 Geboren te Eisden (of Eijsden?) en nu wonende bij de pastoor van Veldwezelt. 
845 Elisabeth Willems. 
846 Getuigenis over een vechtpartij ten herberge van Nelis Jacquers te Mopertingen. 
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Declaratiens en attestatiens zijdens Gilis Roux, 
Mees Delait, Paulus Kerkofs en Arnoldus Roux ter 
requisitie Everard Canen 

21/08/1784 17 link  

Declaratiens zijdens Joanna Plessers, Ida Fransen, 
Beatrix Reijnders, ende Helena Willems, ter 
requisitie Laurentius Masen 

31/08/1784 18 link  

Obligatie van 28 guldens rente jaerlijx zijdens 
Marcellus Meesters en sijne huijsvrouwe847 in 
faveur Hubertus van Sichen en sijne huijsvrouwe848 

29/08/1784 19 link  

Declaratiens zijdens Daen Poelmans ende Henricus 
Nijssen (den 3den en 18den 8bris 1784) 

03/10/1784 20 link  

Verdeijlinge eeniger immeuble goederen zijdens 
Laurentius Jorisen ende sijne huijsvrouwe Anna 
Willems voor hunne kinders 

01/11/1784 21 link  

Declaratiens gegeeven zijdens Geurtrude 
Vanuijckoven, weduwe Franciscus Withofs zaliger 

12/11/1784 22 link  

Testamentaire dispositie wijlen d’eersame Helena 
Beenkens, weduwe wijlen Guiliaume Jacquemar 
zaliger 

30/12/1784 23 link  

Cessie en surriguatie zijdens d’eerfgenamen en 
representanten wijlen den eerwaarde heer J. 
Fineau zaliger, in sijn leven pastor tot Gellick, in 
faveur den hoog edele wel geboren heer A.A. 
baron De Heusch & &  

21/12/1784 24 link  

Uijtgaf van deserviture der pastorije van Gellick 
zijdens de representanten en erfgenamen wijlen 
den eerwaarde heer J. Fineau, gewesen pastor tot 
Gellick, in faveur den seer eerwaarde heer Joannes 
Van den Bosch, wesentlijcken pastor tot Clijne 
Spauwe 

21/12/1784 25 link  

Tochtcessie zijdens Petrus Withofs en sijne 
huijsvrouwe Margareta Driesen in faveur Laurens 
Driesen, hunnen vader 

31/12/1784 26 link  

Tochtcessie wijlen Agnes Jeuresen, weduwe 
Thewis Jans conditionelijck in faveur haerdre 
kinders, mede conventie tusschen voorschreven 
kinders 

28/01/1785 1 link  

Redemptie eender capitale somme van 
tweehondert guldens noch tweehondert guldens 
zijdens die borguemeesters en gemeente Gellick 
aen sieur Janssens van Peer 

29/01/1785 2 link  

Constitutie en volmacht zijdens den seer 
eerwaarde heer J.B. Smeets, coadjutor in 
Eijgebilsen, aen en voor den seer eerwaarde heer 
J.B. Smeets, cappellaen der vrije grafschap van 
Gronsvelt 

21/02/1785 3 link  

Uijtgaf in toust der wenninge van Croenendal aen 
Hermannus Castrois 

15/03/1785 4 link  

 
847 Anna van Sichen. 
848 Isabella Swennen. Schoonzus van Anna van Sichen. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-16ML?i=967&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-16QT?i=969&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-16RK?i=971&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-16LD?i=973&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-16J6?i=975&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-166N?i=977&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-1684?i=979&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-R3YK-1DKL?i=981&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-16QN?i=983&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-16W9?i=985&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-G3YK-163K?i=988&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-16F6?i=990&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-16WG?i=992&cat=571704
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHN-13YK-167W?i=994&cat=571704


117 
 

Bescud van de helft van negen roeden lants 
gedaen door Stephanus Lathouwers aen 
Wijnandus Hanen 

01/04/1785 5 link  

Houwelijxe giften zijdens Joris Geurts en Maria 
Ghijsen aen hunne soone outsten Petrus Geurts, 
aenstaende bruijdegom 

30/04/1785 6 link  

Cessie en transport zijdens Geurt Reners, Dijrick, 
Lambert en Elisabeth Reners, weduwe Paulus 
Kerkofs, in faveur Claes Jeuresen 

05/05/1785 7 link  

Declaratie van wijlen Stephanus Broeders 
beneffens ontfanck van hondert guldens brabants 
eens door Aleijdis Broeders, weduwe Martinus 
Mosen zaliger 

22/05/1785 8 link  

Inhibitie zijdens d’eerwaarde heeren J.H. Notté, 
pastor tot Rosmer, ende J. Withofs, vicarius in 
Eijgebilsen in qualiteijten als executeurs 
testamenteires wijlen den eerwaarde heer J. 
Fineau zaliger, gewesen pastor tot Gellick, aen den 
hoog edelen hoog wel geboren heer baron De 
Heusch, heere van Zangrije, Gellick, Eijgebilsen & &  

15/07/1785 9 link  

Tijtel van patrimoniele goederen zijdens Renerus 
Boelen en sijne huijsvrouwe849 in faveur Petrus 
Boelen, hunnen soone 

20/07/1785 10 link  

Obligatie en conventie zijdens d’erfgenamen en 
representanten wijlen Hubert Plessers en Marie 
Stevens zaligers 

05/08/1785 11 link  

Cessie der beesten en vercogde meubelen van Gilis 
Roux zijdens sieur Christiaen Lousbergs en Eva 
Tans, sijne huijsvrouwe, representeerende Claes 
Jeuresen zaliger, in faveur en aen de kinders van 
Gilis Roux en Catrina Jeuresen 

09/09/1785 12 link  

Cessie zijdens Elisabeth Schoenmakers850, weduwe, 
ende Martinus Martens, haere soone, ten behoeve 
Maria Bastiaens, weduwe Gerardus Schepers 

05/11/1785 13 link  

Transport zijdens d’eerfgenamen en 
representanten wijlen den eerwaarde heer M. 
Meesters zaliger ten behoeve van Maria Jans, 
jonge dochter &  

24/11/1785 14 link  

Testament Leonard Reners, presente sijne 
huijsvrouwe Elisabet Jans851 

20/01/1786 1 link  

Deijlinge der kinders en representanten wijlen 
Mevis Weijnen en Maria Martens zaligers 

18/04/1786 2 link  

Deijlinge der kinders en representanten wijlen 
Franciscus Withofs en Geurtrude van Uijckoven 

22/04/1786 3 link  

 
849 Gehuwd met Anna Daniels, wonende te Hoelbeek, parochie Waltwilder. 
850 Weduwe Wilhelmus Martens. 
851 Elisabeth Jans was voorheen weduwe van Arnold Nulens. Ze woont met haar huidige echtgenoot in de 
hanestraete te Eigenbilzen. 
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Conditien om eenige parceelen landen & te 
vercoopen ter instantie d’eerbaere Maria 
Geurtrudis Withofs 

04/05/1786 4 link  

Transport van vijf en een halve groot roeden lants 
int wesenter brouck zijdens d’eerbaere Maria 
Geurtrudis Withofs in faveur d’eersame Wijnandus 
Withofs852 

16/05/1786 5 link  

Transport van drij roeden lants op de cartilshoven 
tot Eijgebilsen zijdens d’eerbaere Maria Geurtrudis 
Withofs in faveur d’eersame Adamus Scils en 
consorten 

16/05/1786 6 link  

Cessie, surroguatie en overlaetinge zijdens 
d’eerbare Cornelia Jaspers, weduwe Jan Clerx, 
ende haere kinders, ten faveur Leonardus 
Meesters en sijne huijsvrouwe Mechtildis Clerx, 
oock haere dochter en schoonsoone 

12/06/1786 7 link  

Cessie zijdens Petronella Peters in faveur Peter 
Peters853 

21/08/1786 8 link  

Reciprocque testamentaire dispositie zijdens 
Machiel Geurts en Maria Geurts 

19/09/1786 9 link  

Erfmangelinge tusschen Mattheus Borgoms en 
Godefridus Withofs 

27/10/1786 10 link  

Codicillaire dispositie zijdens Cilis Geurts en Anna 
Gielen, sijne tegenwoordige huijsvrouwe 

12/01/1786 1 link  

Tochtrenuntiatie zijdens Maria Roumans, weduwe 
Renier Machiels, in faveur haere dochter en 
schoonsoone854  

16/01/1786 2 link  

Constitutie en volmagt zijdens Jan Jeuresen en 
Catrina Meesters in faveur hunnen schoonsoone 
Thomas van Sichen 

22/01/1786 3 link  

Inhibitie zijdens den seer eerwaarde heer J. 
Withofs, vicarius in Eijgebilsen in qualitijt als 
executeur testamentaire aen den hoog edele hoog 
welgeboren heer baron De Heusch, heere van 
Zangrije, Gellick, Eijgebilsen & &  

06/02/1786 4 link  

Testamentaire dispositie zijdens Jaspar Withofs 
ende sijne huijsvrouwe Isabella Jans 

13/02/1786 5 link  

Codicillaire dispositie zijdens Leonard Reners in 
trouwe met Elisabeth Jans 

14/02/1786 6 link  

Testamentaire reciprocque dispositie zijdens 
Servaes Willems ende Maria Willems, zuster en 
broeder 

18/02/1786 7 link  

Koopdagh gehouden den 1ten meert 1786 01/03/1786 8 link  

Conditien om vier en eene halve groot roeden 
ackerlants te vercopen zijdens d’eersame Joannes 
Broeders 

07/03/1786 9 link  

 
852 Wijnandus Withofs is de oom van Geurtrudis Withofs. Ze is burger van Maastricht en ongehuwd. 
853 Halfbroer van Petronella. 
854 Maria Roumans enige dochter woont met de schoonzoon bij haar in, met name Catharina Machiels, gehuwd 
met Jan Steegen, inwoners van Amelsdorp. 
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Cessie en transport zijdens Jan Broeders wegens 
vier en eene halve groot roeden lants in faveur den 
eersame Ludovicus Moris van Holt 

16/03/1786 10 link  

Cessie en transport zijdens Cornelia Pluckers855 en 
consorten in faveur Machiel Swennen 

22/03/1786 11 link  

Cessie en transport zijdens d’eersame Cornelia 
Pluckers en consorten in faveur Leonard van 
Gronsvelt 

22/03/1786 12 link  

Cessie en transport zijdens Cornelia Pluckers en 
consorten in faveur Joannes Broeders 

22/03/1786 13 link  

Cessie en transport zijdens Cornelia Pluckers ende 
haere kinders & in faveur den hoog edele hoogwel 
geboren heer baron De Heusch & 

22/03/1786 14 link  

Cessie en transport zijdens Cornelia Pluckers en 
consorten in faveur Jaspar Steegen 

22/03/1786 15 link  

Cessie en transport zijdens Cornelia Pluckers en 
consorten in faveur Simon Withofs, notaris tot 
Eijgebilsen 

22/03/1786 16 link  

Rentcreatie zijdens Joannes Swennen in faveur 
Cornelia Pluckers, weduwe Jacquet 

22/03/1786 17 link  

Euwelijcke ende altijdt duerende erfmangeline 
zijdens den hoog edele hoogwel geboren heer 
baron De Heusch, heere van Zangrije, Gellick, 
Eijgebilsen & & & ende d’eersame Peter Coopmans 
met sijne huijsvrouwe, Catharina Vrancken van 
Eijgebilsen 

27/03/1786 18 link  

Donatie zijdens Laurens Jeuresen856 in faveur 
Hubertus van Herfve 

07/04/1786 19 link  

Cessie zijdens Hendrick Smets in faveur Lambert 
Thans 

10/04/1786 20 link  

Cessie zijdens Hendrick Smets in faveur Joannes 
Hoho 

10/04/1786 21 link  

Obligatie van ses guldens jaerlijx ten laste Peter 
Coopmans en sijne huijsvrouwe Catrina Vrancken 
in faveur den seer eerwaarde heer J. Fl. De Thier, 
pastor in Eijgebilsen 

14/04/1786 22 link  

Testamentaire dispositie mutuel zijdens Henricus 
Schoenmakers ende Maria Wagemans, 
echteluijdens, in faveur Elisabeth Schoenmakers, 
hunne dochter 

29/04/1786 23 link  

Constitutie en volmagt zijdens den eerwaarde heer 
J. Notté, pastor in Rosmer, ende J. Withofs, vicarius 
in Eijgebilsen, in qualitatibus quibus testamentaire 
executeurs wijlen den eerwaarde heer J. Fineau, 
pastor zaliger geweest in Gellick, ten faveur den 
heer prelocuteur Corselius tot Luijck 

05/05/1786 24 link  

 
855 Weduwe Franciscus Jacquet, wonende op het comptoir te Veldwezelt. 
856 Weduwnaar Anna Willems en inwoner van Rosmeer. Zijn schoonzoon Hubertus van Herfve is gehuwd met 
Maria Jeuresen. 
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Eerfmangelinge tusschen Nicolaus ende Wilhelmus 
Pelarts, gebroeders 

07/05/1786 25 link  

Transport zijdens Willem Peters ende Henricus 
Biesmans in faveur Willem Pelarts 

07/05/1786 26 link  

Purgement en deijlinge zijdens d’eerfgenamen ab 
intestato wijlen Lambertus Damen857 zaliger 

09/05/1786 27 link  

Cessie conditionele zijdens Matthijs Nijs van Bilsen 
in faveur de heer out borguemester Beirenbrouckx 

14/05/1786 28 link  

Cessie van vier groot roeden lants en eene halve 
voor vier groot roeden en eene halve lants van 
beleeninge geextingueert zijdens d’eerfgenamen 
Lemmen Damen zaliger in faveur Thomas Withofs 
mede erfgenaem 

14/05/1786 29 link  

Cessie eender jaerlijxe erfrente van vier guldens 
vijftien stuivers uijt eene meerdre rente zijdens 
d’eerfgenamen Lemmen Damen zaliger in faveur 
Thomas Withofs mede erfgenaem 

14/05/1786 30 link  

Transport van 4 roeden lants achter de Cappelle 
van Eijgebilsen zijdens d’eerbaere Maria 
Geurtrudis Withofs in faveur d’eersame Joannes 
Broeders 

16/05/1786 31 link  

Transport van vijf roeden lants uijt een half bonder 
int gellickervelt zijdens d’eerbare M. Geurtrudis 
Withofs, ende eene groot roede uijt voorschreven 
half bonder zijdens Lambert Jans, alle in faveur van 
d’eerbare Joannes Broeders 

16/05/1786 32 link  

Transport eender boomgart van ses groot roeden 
in de Beekemstrate zijdens d’eerbaere Maria 
Geurtrudis Withofs in faveur d’eersame Michael 
Jans 

16/05/1786 33 link  

Cessie en egalisatie eender rente van 250 guldens 
tegens 300 guldens zijdens d’eerfgenamen en 
kinders Thomas Damen ende Geurtrude Plucken 
zaligers in faveur Thomas Withofs, mede 
erfgenaem 

16/05/1786 34 link  

Transport van drij roeden lants op de Cartielshoven 
tot Eijgebilsen zijdens d’eerbaere Maria Geurtrudis 
Withofs in faveur d’eersame Willem Nulens 

16/05/1786 35 link  

Transport der hellicht van thien en eene halve 
groot roeden ackerlants op den weeraert tot 
Eijgebilsen geleegen zijdens d’eerbaere Maria 
Geurtrudis Withofs in faveur d’eersame Matthewis 
Meesters 

16/05/1786 36 link  

Uijtgaf zijdens Maria Wagemans in trouwe met 
Hendrick Scoenmakers in faveur Jacobus 
Scoenmakers, haeren soone 

28/05/1786 37 link  

Cessie zijdens Stas Peters en sieur Henricus 
Jacquemar in faveur Joannes Bessems 

29/05/1786 38 link  

 
857 Overleden te Brussel. 
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Conditien om eenige parceelen lants te vercoopen 
zijdens d’eersame Jan Damen, en Jaspar Withofs 

01/06/1786 39 link  

Codicillaire dispositie wijlen Peter Ghijsen 
weduwenaer wijlen Catrina Jeuresen 

05/06/1786 40 link  

Beleeninge van twee roeden lants zijdens Isabella 
Clasen, weduwe Hubert Meijers in faveur Mevis 
Meijers, molder tot Mopertingen 

05/06/1786 41 link  

Cessie van ses roeden lants zijdens Jan Damen in 
faveur Lambertus van Sichen 

09/06/1786 42 link  

Cessie en transport wegens vijf groot roeden lants 
geleegen op den flick zijdens Joannes Damen ende 
sijne huijsvrouwe in faveur Nicolaus Jeuresen, 
jonckman 

13/06/1786 43 link  

Cessie van drij groot roeden lants op den canis 
bergh geleegen zijdens Jaspar Withofs en sijne 
huijsvrouwe in faveur Joannes Mosen 

13/06/1786 44 link  

Declaratie van Niclaes Jans ter requisitie Jan 
Damen en Margareta Scops 

01/07/1786 45 link  

Erfmangelinge zijdens de weduwe Machiel Gielen, 
Renier Gielen en Joris Hasen, in trouwe met Anna 
Gielen ende zijdens Joris Canen 

03/07/1786 46 link  

Protestatie zijdens Wijnandus Withofs tegen 
vercoops van twee stucken lants door sieur 
Haenen, chirurgijn, vercogt 

16/08/1786 47 link  

Redemptie van 7 hondert guldens capital gedaen 
door die dorpmeesters van Gellick aen Egidius 
Cuijpers858 van St. Huberts Lille 

21/08/1786 48 link  

Afstant voor de weduwe Jan Clerx859, mede cessie 
zijdens die selve in faveur Joannes Meesters 

25/08/1786 49 link  

Overtellinge eender beursse gelts zijdens den seer 
eerwaarde heer J. Notté, pastor tot Rosmer aen 
d’eerbaere Geurtrude Desiron860 

06/09/1786 50 link  

Cessie en conventie zijdens Paulus Thijs en Gilis 
Hasen 

09/09/1786 51 link  

Genoomene verclaeringe en resolutie wijlen die 
hooge edele hoogwel geboore mevrouwe 
baronesse van Scherpenzeel & &  

22/09/1786 52 link  

Renuntiatie van tocht ende cessie zijdens Servaes 
Ghijsen861 ende sijne kinders in faveur Nicolaas 
Jorissen 

05/10/1786 53 link  

Cessie en opdraght zijdens Wijnant Moors ten 
behoeve Balthazar Gielen 

11/11/1786 54 link  

 
858 Gehuwd met Hendrina Elisabeth Pijpers. De gemeente Gellik had eertijds op 15/11/1737 een bedrag van 
1.400 gulden geleend van Adriaentje Gubbels, weduwe van Dilus (?) Cuijpers. 
859 Cornelia Jaspers, weduwe Jan Clerx. Zij doet afstand van haar vruchtgebruik op een perceel van 2,5 grote 
roeden land te Rosmeer in behoeve van haar kinderen en schoonkinderen die het vervolgens doorverkopen 
aan Joannes Meesters. De kinderen en schoonkinderen zijn: Leonardus van Tongre, gehuwd met Geurtrudis 
Clerx, wonende te Eigenbilzen, en Petrus Clerx, gehuwd met Anna Geurtrudis Oeppens, wonende te Eupen. 
860 Weduwe Hendrick Daenen, inwoonster van Rosmeer. 
861 Weduwnaar Helena Jeuresen, inwoner van Veldwezelt. 
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Mutuele testamentaire dispositie zijdens Jan van 
Sichen en sijne huijsvrouwe Geurtrude Damen 

23/11/1786 55 link  

Vernaerderinge gedaen door Maria Boelen, jonge 
dochter, aen Elisabet van Uijckoven, weduwe Peter 
Swennen 

27/11/1786 56 link  

Vernaerderinge gedaen door Maria Boelen, jonge 
dochter, aen Catharina Withofs 

02/12/1786 57 link  

Testamentaire dispositie zijdens d’eersame 
Wilhelmus Smets862 

02/12/1786 58 link  

Uijtgaf en donatie met conditie zijdens d’eersame 
Henricus Schoenmakers in faveur Joannes 
Schoenmakers 

24/12/1786 59 link  

Uijtgaf in toust van eene wijde en bampt in twee 
parceelen zijdens den seer eerwaarde heer J.B. 
Smeets, pastor in Eijgebilsen, ten hoogsbiedende 
verbleeven aen Elisabet Broux, weduwe Jan van 
Gronsvelt ende aen Arnold Moors op den vroenhof 
van Hoelbeek 

08/03/1787 1 link  

Conditien om een stuck lants te vercoopen zijdens 
die vaderlijcke en moederlijcke erfgenamen wijlen 
Jan Meesters zaliger, ende vijf roeden bos in 
Stoffen bos zijdens d’erfgenamen wijlen Geurt 
Lenarts zaliger 

30/06/1787 2 link  

Donatien en opdragten zijdens Maria Jans, 
weduwe Jacobus Geurts, in faveur haere kinders 

29/07/1787 3 link  

Houwelijxe donatiens als andre zijdens Jan 
Martens en sijne huijsvrouwe, mede Wijnant 
Smets en Helena Stevens voor Theodorus Smets en 
Maria Martens 

04/01/1787 2 link  

Testamentaire mutuele dispositie zijdens Petrus 
Bouwens en Maria Vrancken, echteluijdens 

30/01/1787 3 link  

Afvraeginge zijdens Jan Steegen aen Maria 
Biesmans 

13/02/1787 4 link  

Conventie en accord tusschen Thomas Damen en 
Margareta Scoups, weduwe Jan Daemen, in sijn 
2den houwelijck 

01/03/1787 5 link  

Cessie en transport zijdens Joannes Bastiaens ende 
sijne huijsvrouwe Maria Steegen in faveur Jan 
Steegen en Maria Reeners 

06/03/1787 6 link  

Toust van vijf roeden lants zijdens Maria Boelen, 
jonge dochter, voor Catrina Engels, weduwe Dries 
Huijsmans 

11/03/1787 7 link  

Toust van drij roeden lants zijdens Maria Boelen863 
aen Joannes Moors 

24/03/1787 8 link  

 
862 Weduwnaar Joanna de Cock, inwoner van Waltwilder. 
863 Ongehuwd, wonende op de abdij van Herkenrode. 
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Constitutie zijdens d’eersame Paulus Berx864 in 
faveur d’eersame Henricus Bleijlevens en sijne 
huijsvrouwe865 

16/04/1787 9 link  

Cessie en transport zijdens d’eersame Herman 
Mevissen866 ende sijnen soone Dionisius in faveur 
d’eersame Michael Jans 

29/04/1787 10 link  

Erfmangelinge zijdens Niclaes Withofs en Jan 
Willems867 

05/05/1787 11 link  

Rentcreatie zijdens Hendrick Aarden in faveur 
Martinus Peters, jonckman 

10/05/1787 12 link  

Conditien om twee stucken lants te vercoopen 
zijdens d’eersame Thomas Damen 

22/05/1787 13 link  

Cessie en transport zijdens d’eersame Thomas 
Damen in faveur d’eerbaere Isabella Clasen, 
weduwe Hubert Meijers 

31/05/1787 14 link  

Cessie en transport zijdens d’eersame Thomas 
Damen in faveur die edele juffrouw M.C De 
Matthijs 

31/05/1787 15 link  

Cessie en transport zijdens d’eerbaere Maria van 
Cosen, weduwe Nol Weijnen, en haere kinders, in 
faveur Wilhelmus Mosen, weduwnaar wijlen 
Barbara Wijnen 

31/05/1787 16 link  

Rentcreatie zijdens Christiaen Meijers en sijne 
huijsvrouwe in faveur Joannes Meijers 

06/06/1787 17 link  

Mutuel en reciprocque testament zijdens Georgius 
Canen ende Eva Kerckofs, sijne huijsvrouwe 

28/06/1787 18 link  

Transport van vijf en een halve groot roeden lants 
zijdens die vaderlijcke en moederlijcke erfgenamen 
wijlen d’eersame Jan Meesters zaliger in faveur 
d’eersame Michael Meesters, mede erfgenaem 

02/07/1787 19 link  

Transport zijdens Peter Gielen in faveur Peter 
Loijen868 

10/07/1787 20 link  

Conditien om drij roeden lants te vercoopen 
zijdens Lambert Boelen, backer en ingeseten 
borger der stadt Maestricht 

16/07/1787 21 link  

Cessie en transport zijdens Matthewis Biesmans869 
in faveur Nicolaus Jeuresen 

22/07/1787 22 link  

Testamentaire dispositie zijdens d’eersame 
Christiaen Hamelaers870 

03/08/1787 23 link  

Act d’un deportement par le tres noble seigneur 
De Gradij de Croenendal & &871 

04/08/1787 24 link  

 
864 Weduwnaar van Marie Elisabeth Meerbeex, inwoner van Munsterbilzen. 
865 Henricus Bleijlevens, gehuwd met Marie Geurtrude Doenen, wonende te Gangelt. 
866 Weduwnaar van Maria Jans, inwoner van Waltwilder. 
867 Inwoner van Beverst, gehuwd met Geurtrudis Van de Broeck. 
868 Zowel koper als verkoper wonen in Martenslinde. 
869 Matthewis Biesmans, gehuwd met Helena Jeuresen, wonende te Mopertingen. Hij verkoopt een perceel 
akkerland aan zijn bij hem inwonende schoonbroer Nicolaus Jeuresen. 
870 Weduwnaar van Beatrix Peters, inwoner van Rosmeer. 
871 Betreffende rechtszaak voor de officiaal van Luik tegen meester-timmerman Parent over gedane werkuren 
en geleverd hout. 
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Transport zijdens Wijnandus Moors in faveur 
Joannes Scols 

25/09/1787 25 link  

Cessie zijdens d’eerfgenamen en representanten 
wijlen Claes Fransen en Mechtildis Simons in 
faveur Antoon Verjans, mede representant 

03/10/1787 26 link  

Cessie van parten en deelen zijdens Nicolaus 
Hermans in faveur Joannes Scoenmakers 

07/10/1787 27 link  

Cessie en transport zijdens d’erfgenaemen en 
representanten wijlen Niclaes Fransen en 
Mechtildis Simons in faveur Gijsbertus Ghijsen en 
sijne huijsvrouwe Catrina Fransen 

17/10/1787 28 link  

Deijlinge der kinders en representanten wijlen 
Nicolaes Fransen en Mechtildis Simons 

17/10/1787 29 link  

Houwelijxe donatiens zijdens d’eersame Hubert 
Hasen872, ende Eva Kerckofs, weduwe Joris Canen, 
in faveur hunnen soone Gilis Hasen en dochter 
Elisabeth Canen toecomende getrouwde 

25/10/1787 30 link  

Conditien om een bosken te vercoopen genaempt 
het heijmerijck soogenaempt ter instantie der 
kinders en representanten wijlen Jan Anten en Ida 
Borgoms 

04/12/1787 31 link  

Cessie en transport zijdens de kinders wijlen 
Joannes Anten en Ida Borgoms873 in faveur die 
juffrouw Maria Barbara Matthijs, dochter wijlen 
den heer out scoltus De Matthijs 

20/12/1787 32 link  

Conditien onder de welcke vercogt sijn thien groot 
roeden lants zijdens d’eersame Remijs Boelen, 
Joannes Boelen, en Maria Boelen874 en ten 
hoogsbiedende verbleeven aen Joannes Boelen 

26/02/1788 1 link  

Opdragt zijdens d’eersame Remigius Boelen ende 
Joannes Boelen in faveur d’eersame Joannes 
Boelen en Maria Weijnen 

01/04/1788 2 link  

Opdragt en cessie zijdens Lambert Lenarts en sijne 
huijsvrouwe875 in faveur Joannes Masen en sijne 
vrouwe 

15/10/1788 3 link  

Permissie en gegevene volmacht zijdens Loijs 
Peters en sijne huijsvrouwe Maria Scane, gegeeven 
aen en in faveur Joannes Peters, hunnen soone 
ende Catrina Daniels, sijne vrouwe 

02/03/1788 1 link  

 
872 Hubert Hasen, gehuwd met Maria Moors, wonende op de Hasendans onder de graafschaf van de Vroenhof. 
Hun zoon Gilis Hasen gaat trouwen met Elisabeth Canen, dochter van wijlen Georgius Canen en van de nog 
levende Eva Kerckhofs, wonende te Veldwezelt. 
873 De kinderen zijn Ursula Anten, gehuwd met Gregorius Van den Berg; Maria Anten, gehuwd met Matthijs Van 
den Berg; Elisabeth Anten, meerderjarig en ongehuwd; minderjarige Matthijs en Agatha Anten, 
vertegenwoordigd door de voogd Wilhelmus Keelhoff. 
874 Remigius, Joannes en Maria Boelen zijn zussen en broers van elkaar en geboren te Hoelbeek. In de volgende 
akte worden ze nader bepaald. Remigius Boelen woont te Hoelbeek en is ongehuwd. Joannes Boelen is gehuwd 
met Anna Elisabeth van Crutzen, is burger, inwoner en bakker te Hasselt. Maria Boelen is ongehuwd en woont 
in de abdij van Nonnemielen. 
875 De verkoper Lambert Lenarts is gehuwd met Catrina van Sichen en woont te Smeermaas. De koper Joannes 
Masen is gehuwd met Elisabet Jans en woont te Eigenbilzen. 
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Minnelijck versoeck en antwort zijdens d’eersame 
Joannes Cuijpers ende Thomas Damen 

13/03/1788 3 link  

Mutuele testamentaire dispositie zijdens 
Franciscus Moors en Joanna Nichij 

14/04/1788 4 link  

Donatiens bij maniere van verdeijlinge zijdens 
Wilhelmus Lunskens en Cornelia Mevissen, sijne 
huijsvrouwe, tusschen hunne kinders 

20/04/1788 5 link  

Erfmangelinge tusschen Isabella Moors, 
weduwe876, met haere kinders, en tusschen Gerard 
Clasen met sijne huijsvrouwe Geurtrude Swennen 

20/04/1788 6 link  

Cessie en transport zijdens Jaspar Withofs877 en 
sijne kinders in faveur Eustachius Dulen 

28/04/1788 7 link  

Conditionele donatie zijdens Joris Geurts en sijne 
wettige huijsvrouwe Maria Ghijsen in faveur Geurt 
Geurts, hunnen soone in houwelijck met Cornelia 
Bauwens 

08/05/1788 8 link  

Testamentaire dispositie zijdens Maria Jeuresen in 
trouwe met Leonard Swennen 

14/06/1788 9 link  

Donatie zijdens Peter Peters878 aen sijnen neve, 
oock Peter Peters 

15/06/1788 10 link  

Opdragt zijdens Leonardus Swennen in faveur 
Hubertus van Herfve 

19/06/1788 11 link  

Deijlinge der kinders Remigius Boelen en Maria 
Loijen zaligers 

27/06/1788 12 link  

Cessie zijdens Maria Martens879, weduwe Thomas 
Prijs, in faveur Joannes Prijs880, haeren stiefsoone, 
mede cessie zijdens den selven Prijs in faveur 
Joannes Diets en Maria van Eijck, echteluijdens 

18/08/1788 13 link  

Constitutie, volmagt en autorisatie zijdens den seer 
eedele en eerwaarde heer A.J. De Gradij, domheer 
& & voor en aen den heer out borgemeester 
Maurissen, facteur en aen den eedele heer Michel 
Joseph Loijs de Gradij, heer van Croenendal & 

30/08/1788 14 link  

Redemptie eender rente van acht guldens jaerlijx 
zijdens Remigius en Joannes Boelen aen Michiel 
Damen 

31/08/1788 15 link  

Cessie en opdragt zijdens Joannes Heckelers en 
Geurtrude Canen, echteluijden voor Agatha 
Heckelers881, hunne dochter 

15/09/1788 16 link  

Testamentaire dispositie zijdens Lambert van 
Stockem, weduwenaer882 

30/10/1788 17 link  

 
876 Isabella Moors, weduwe Simon Meesters. 
877 Weduwnaar Catrina Vandoren, inwoner van Eigenbilzen. 
878 Peter Peters, weduwnaar Agnes Scouteden, inwoner op de Bessemer onder Zutendaaal. Zijn neef en 
naamgenoot Peter Peters is gehuwd met Anne Marie Nijs en het koppel woont bij hen in. 
879 Maria Martens woont te Hechtel. 
880 Joannes Prijs is gehuwd met Cristina Prijs en woont te Mechelen-aan-de-Maas. 
881 Dochter Agatha Heckelers staat op het punt als begijn te leven in het groot begijnhof van Sint-Catharina te 
Tongeren. 
882 Lambert van Stockem, weduwnaar van Anna Martens, inwoner van Eigenbilzen. 
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Verpandinge en vercauteringe zijdens Paulus 
Simons en Ida Jakers883 in faveur Willem, Christiaen 
en Geurt Hardij 

20/12/1788 18 link  

Conditiens om vijf groote roeden lants te 
vercoopen zijdens d’eersame Joannes Gielen, 
jonckman 

23/12/1788 19 link  

Transport van vijf roeden lants zijdens Joannes 
Gielen in faveur Petrus Coopmans in trouwe met 
Isabella Broeders 

30/12/1788 20 link  

Cessie en constitutie zijdens Henricus 
Scoenmakers884 in faveur Joannes Scoenmakers, 
sijnen neeve 

24/01/1789 1 link  

Cessie en transport zijdens Joannes Engelen in 
faveur J. Beirenbroux, oudt borgmeester der stadt 
Bilsen 

09/02/1789 2 link  

Beleeninge zijdens Simon Gilisen aen Arnoldus 
Moors 

24/02/1789 3 link  

Testamentaire dispositie wijlen Maria Boelen, 
majorenne jonge dochter van Cilis Boelen en 
Catrina Lenarts zaligers 

05/03/1789 4 link  

Transport van vier groote roeden lants zijdens 
d’eersame Michael Jans en Maria Geurtrudis 
Withofs in faveur d’eersame Henricus Ouwerx 

27/03/1789 5 link  

Transport van twee groote roeden en eene halve 
lants zijdens d’eerbaere jonge dochter Maria 
Geurtrudis Withofs, in faveur d’eersame Arnold 
Moors 

27/03/1789 6 link  

Cessie en transport zijdens Joannes Withofs en 
Anna Geurtrudis Withofs in faveur d’eersame 
Matthijs Cielen885 

27/03/1789 7 link  

Cessie zijdens Leonard van Sichen en Arnold Moors 
namens d’eerbaere Maria Geurtrudis Withofs, 
hunne swagersse in faveur d’eerbaere Maria Wils, 
weduwe Franciscus Joost 

04/04/1789 8 link  

Cessie en transport zijdens die kinders en 
erfgenamen wijlen Jaspar Withofs en Catrina van 
Doren zaligers in faveur Michael Jans en Anna 
Withofs, mede kinte 

28/04/1789 9 link  

Uijtgaf van beleeninge zijdens Renier Scellings in 
faveur Matthijs Gerits 

28/05/1789 10 link  

Cessie en afstandt zijdens Joanna Motten, weduwe 
Petrus Boelen zaliger in faveur der kinders 
verweckt met sijne 1ste vrouwe886 

23/06/1789 11 link  

Declaratiens zijdens d’eersame Joannes van Sichen 
en Jaspar Joost887 

11/08/1789 12 link  

 
883 Beide partijen lagen met elkaar in proces voor de officiaal in Luik. 
884 Weduwnaar Maria Wagemans, inwoner van Eigenbilzen. 
885 Gehuwd met Joanna Lathouwers, inwoner van Eigenbilzen. 
886 De eerste vrouw van Petrus Boelen was Joanna Geurts. 
887 Verklaring dat ze een zekere Peter Martens goed gekend hebben, dewelke gewoond heeft omtrent de 
Hartenberg te Eigenbilzen en dat dezelfde Martens niet in Eigenbilzen geboren was, maar in zijn jeugd van deur 
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Cessie zijdens Matthijs Mosen en Barbara Ouwerx 
in faveur van Cornelius Schijns 

17/08/1789 13 link  

Donatie bij forme van deijlinge zijdens Willem 
Gerarts ende Anna Biesmans sijne huijsvrouwe in 
faveur Henricus Scoenmakers en Cornelia Gerarts 

23/08/1789 14 link  

Declaratiens zijdens Paulus Janssens ende Paulus 
Kerckofs ter requisitie van Jacque Titeux888 

08/12/1789 15 link  

Declaratiens zijdens Laurens Masen, Matthijs 
Mulkens, Matthijs Masen ende Machiel Hoelbeek 
ter requisitie van den heer Bosquet van 
Petersheim889 

27/12/1789 16 link  

Cessie en transport zijdens Petrus Fransen en 
Petronella Frisson890 in faveur Matthijs Frisson, 
jonckman, geswagers 

02/11/1789 17 link  

Transport zijdens Joannes Croux en Anna Wolters 
in faveur Francois Gobert 

15/02/1790 1 link  

Declaratie gegeeven zijdens Matthijs Boelen ter 
requisitie den heer Bosquet van Petersheim891 

18/02/1790 2 link  

Gegeven declaratie door Matthijs Mulkens ter 
requisitie van den heer Bosquet van Petersheim 
&892  

18/02/1790 3 link  

Scheijdinge en deijlinge der kinders en 
representanten wijlen Steven Brulmans en Joanna 
Veuskens zaligers 

22/02/1790 4 link  

Erfmangelinge tusschen Georgius Peters en 
Balthazar Moors 

28/02/1790 5 link  

Scheijdinge en deijlinge der kinders wijlen Christine 
Bastiaens en Maria Ghijsens zaligers, mede 
transport wijlen Gerardus Weijns en Geurtrude 
Bastiaens in faveur Bartholomeus Bastiaens en 
Maria Hardij, sijne huijsvrouwe 

05/04/1790 7 link  

Rentcreatie gedaen door Arnoldus van Gronsvelt in 
faveur Dijrick Swennen 

18/04/1790 8 link  

Donatie inter vivos Petrus Geurts aen sijne vrouwe 
Catrina Biesmans 

22/04/1790 9 link  

Tochtdoodinge en deijlinge der kinders Henricus 
Scoenmakers en wijlen Maria Wagemans 

25/04/1790 10 link  

Opdragt van twee roeden en 7 clijne bosch zijdens 
Cornelia Mevissen893 en haere dochter Geurtrude 
Lunskens in faveur Leonardus Bamps 

09/05/1790 11 link  

 
tot deur in Eigenbilzen om brood ging bedelen. Joannes van Sichen is 75 jaar en inwoner van Eigenbilzen. 
Jaspar Joost is 69 jaar en ook inwoner van Eigenbilzen. 
888 Inwoner van Wonck. Alle drie hadden ze 38 zakken turf geladen om in Luik te gaan verkopen. De goederen 
werden op het comptoir van Veldwezelt in beslag genomen. 
889 Verklaringen omtrent waterproblemen te Gellik en Lanaken in 1780. 
890 Het koppel woonde in Tongerlo. 
891 Verklaring over het onderhoud van de wijers op de bercken gelegen tussen Gellik en Lanaken. 
892 Aanpassing eerdere verklaring over de demping van enkele wijers en het watergebruik van de beek. 
893 Cornelia Mevissen, weduwe Willem Lunskens. Hun dochter Geurtrude Lunskens is weduwe van Peter Peters. 
Leonardus Bampts is gehuwd met Isabella Mevissen. Ze wonen allemaal in Hoelbeek.  
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Uijtgeevinge voor twee jaeren van eenen jongen 
cledemaker, te weeten den soon van Leonard 
Meesters, aen Martinus Brepoels, cledemaker  

13/06/1790 12 link  

Opdragt van twee roeden lants zijdens Gijsbertus 
Ghijsen en sijne huijsvrouwe in faveur Renier 
Rinckeings 

20/06/1790 13 link  

Donatie causa mortis zijdens Laurentius Masen, 
weduwenaer894 

10/10/1790 14 link  

Cessie en transport zijdens Ludovicus Lobbinger 
van Opitter in faveur van den eersamen Joannes 
Martens van Gellick 

11/12/1790 15 link  

Eerfmangelinge tusschen d’eersame Matthijs 
Gerarts ende Arnoldus Martens, item cessie zijdens 
Arnold Martens in faveur Matthijs Gerarts 

03/03/1790 6 link  

Cessie en transport zijdens Joannes Masen en 
Gerardus Scoenmakers qualitate qua in faveur 
Godefridus Withofs 

07/01/1791 1 link  

Reciprocque cessie en donatie tusschen Egidius 
Hasen ende sijne huijsvrouwe Elisabeth Caenen 

04/02/1791 2 link  

Rentcreatiens door den eersame Joannes Reijners 
aen de pastorije van Eijgebilsen ende die armetafel 
aldaer  

10/02/1791 3 link  

Erfmangelinge en cessie zijdens de kinders en 
representanten wijlen Herman Peters en 
Margareta Reners in faveur Joannes Reners en 
Marie Haenen 

04/03/1791 4 link  

Testamentaire dispositie zijdens Joannes Masen en 
Catrina Scoenmakers 

26/03/1791 5 link  

Transport zijdens Joannes Masen in faveur Matthijs 
Mosen 

26/03/1791 6 link  

Conditien en vercoop van diverse parcelen lants, 
weijde en holt gewasch zijdens die kinders en 
representanten wijlen Matthewis Swennen en 
Catrina van Uijckoven zaligers 

11/04/1791 7 link  

Beleeninge door Giel Swennen in faveur 
Godefridus Swennen – mede opdragt zijdens 
Michiel Swennen in faveur Godefridus Swennen 

17/04/1791 
en 
09/02/1792 

8 link  

Transport zijdens d’eer(f)genamen (en) 
representanten Thewis Swennen en Catrina van 
Uijckoven zaligers in faveur Petronella Swennen, 
meede erfgename895 

18/04/1791 9 link  

Cessie en transport zijdens de kinders en 
representanten wijlen Matthewis Swennen en 

18/04/1791 10 link  

 
894 Laurentius Masen, weduwnaar Maria Pipers, inwoner van Gellik. 
895 De kinderen en schoonkinderen van het overleden koppel zijn: Joannes Reijsen, gehuwd met Genoveva 
Swennen, wonende te Beverst; Joannes Achten, gehuwd met Elisabeth Swennen, wonende te Diepenbeek; 
Joannes Swennen, wonende te Antwerpen; Wijnandus Swennen, wonende te Maastricht; Godefridus Clasen, 
gehuwd met Gertrude Swennen, wonende te Amelsdorp; Petronella Swennen, wonende te Eigenbilzen; en 
Michiel Swennen, wonende te Eigenbilzen komt slechts een keer voor als medekind in de opeenvolgende serie 
van verkoopakten. In de serie verkoopakten van de erfgenamen Matthewis Swennen – Catrina van Uijckhoven 
komt niet telkens elk kind voor. 
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Catrina van Uijckoven zaligers in faveur Michiel 
Swennen, medekint 

Cessie en transport zijdens de kinders en 
representanten wijlen Matthewis Swennen en 
Catrina van Uijckoven zaligers in faveur Petrus 
Withofs, gehuwd met Margarita Driesen 

18/04/1791 11 link  

Cessie en transport zijdens d’eerfgenaemen en 
representanten wijlen Matthewis Swennen ende 
Catrina van Uijckoven zaligers in faveur Wijnandus 
Martens 

18/04/1791 12 link  

Transport zijdens d’eerfgenaemen en 
representanten wijlen Thewis Swennen ende 
Catrina van Uijckoven zaligers in faveur Dijrick 
Swennen 

18/04/1791 13 link  

Transport zijdens d’eerfgenaemen en 
representanten wijlen Matthewis Swennen ende 
Catrina van Uijckoven zaligers in faveur Petrus 
Withofs en Margareta Driesen 

18/04/1791 14 link  

Cessie en transport zijdens d’eerfgenaemen en 
representanten wijlen Matthewis Swennen ende 
Catrina van Uijckoven zaligers in faveur Joannes 
Broeders 

18/04/1791 15 link  

Cessie en transport zijdens d’eerfgenaemen en 
representanten wijlen Matthewis Swennen ende 
Catrina van Uijckoven zaligers in faveur Henricus 
Scoups 

18/04/1791 16 link  

Cessie en transport zijdens d’eerfgenaemen en 
representanten wijlen Matthewis Swennen ende 
Catrina van Uijckoven zaligers in faveur Dijrick 
Martens 

18/04/1791 17 link  

Cessie en transport zijdens d’eerfgenaemen en 
representanten wijlen Matthewis Swennen ende 
Catrina van Uijckoven zaligers in faveur Dijrick 
Martens 

18/04/1791 18 link  

Uijtgeevinge in erve zijdens Petrus Withofs en sijne 
huijsvrouwe in faveur der weduwe Peter Swennen, 
Michiel Swennen en Franciscus Swennen896 

20/04/1791 19 link  

Testament van Henricus Matthijs van Roolen897 17/05/1791 20 link  

Cessie, conventie en tochtvertijinge tusschen 
Nicolaus Gerits898 ende Joannes en Maria Gerits, 
sijne dochter en zoone 

24/05/1791 21 link  

Eerfmangelinge tusschen Gerardus Clasen ende 
Joannes Broeders 

04/06/1791 22 link  

Cessie zijdens Ludovicus Lobbinger van Opitter in 
faveur Joannes Martens van Gellick 

07/07/1791 23 link  

 
896 Elisabet van Uijckoven, weduwe Peter Swennen; Franciscus Swennen, meerderjarig en ongehuwd, en 
Machiel Swennen, circa 24 jaar en dus nog minderjarig (<25 jaar).  
897 Roelen onder Zutendaal. 
898 Weduwnaar Christina Thijsen, inwoner van Waltwilder. 
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Rentcreatie zijdens Joannes Engelen in faveur den 
eerwaarde heer Wouters, pastor tot Munsterbilsen 

11/07/1791 24 link  

Eerfmangelinge zijdens Martinus Peters ende 
Theodorus Leijen899 

07/08/1791 25 link  

Conventie en reciproque cessie zijdens Peter 
Groudas en Joannes Colla Wernot, geswagers900 

21/08/1791 26 link  

Testament van Jaspar Joost 13/09/1791 27 link  

Testamentaire dispositie zijdens Cornelius Gerits 
en Isabella Swennen901 

15/10/1791 28 link  

Erfve uijtgeevinge van ontrent drij groote roeden 
lants zijdens Matthijs Masen in faveur Lenart 
Ghijsen 

29/02/1792 1 link  

Uijtgeevinge in touste zijdens Thomas Withofs aan 
die hoog edele wel geboren heeren barons van 
Scherpenzeel-Heusch & &  

19/03/1792 2 link  

Meetinge en verdeijlinge voor Hendrick Brepoels, 
Willem Reners, en de weduwe Willem Lunskens902 

21/03/1792 3 link  

Cessie van Ludovicus Groudas in faveur Petrus 
Groudas, sijnen broeder, mede rentcreatie zijdens 
Petrus Groudas in faveur Matthijs Bringmans 

15/04/1792 4 link  

Vernaerderinge gedaen door Martinus Mosen en 
sijne huijsvrouwe Elisabet Steegen aen Joannes 
Broux 

24/04/1792 5 link  

Cessie zijdens Andries Thewissen903 in faveur Jan 
van Gronsvelt904 

01/07/1792 6 link  

Declaratie, ordonnantie, en donatie zijdens 
Henricus Mosen905 

09/05/1792 7 link  

Deijlinge der kinders Jan Vrancken en Catrina 
Jeuresen zaligers 

19/05/1792 8 link  

Declaratie zijdens Maria Peters, dochter Jan Peters 
zaliger, ter requisitie Paulus Moors en Joannes 
Nijssen906 

08/06/1792 9 link  

Cessie en transport zijdens Jan Moors ende 
Geurtrudis Damen, sijne huijsvrouwe, in faveur 
Renerus van Dooren en Isabella Moors, sijne 
huijsvrouwe 

16/07/1792 10 link  

 
899 Theodorus Leijnen, gehuwd met Anna Peters, wonende op de Bessemer onder Lanaken. 
900 Peter Groudas, gehuwd met Catrina Bringmans en Joannes Colla Weernot, gehuwd met Magrita Groutas, 
allen inwoners van Veldwezelt.  
901 Inwoners van Confelt onder Gellik. 
902 Cornelia Mevissen, weduwe Willem Lunskens, inwoonster van Eigenbilzen. 
903 Andries Tewissen en Isabella Vuegen wonen te Membruggen. Jan van Gronsvelt, gehuwd met Maria Vuegen 
woont in Eigenbilzen. Isabella en Maria zijn zussen. 
904 In de akte zelf staat 01/07/1792, op de achterzijde staat 01/05/1792. 
905 Weduwnaar Isabella Moors, inwoner van Eigenbilzen. 
906 Verklaring dat Maria Jans bij Maria Peters was langsgekomen met een brief die ze zogenaamd van 
dragonder M. Jans uit Breda ontvangen had, die vol stond met beledigingen ten aanzien van haar, maar die 
gedicteerd zou zijn door Paulus Moors en Jan Nijssen en neergepend door notaris Lambrechts. Maria Peters 
kan niet geloven dat beklaagde Paulus Moors zich met dergelijke zaken zou bezighouden. 
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Verclaeringe en declaratie zijdens Michael 
Broeders, jonckman, soone van Laurens 
Broeders907 

17/07/1792 11 link  

Transport zijdens Ida Haenen, weduwe908, in faveur 
Wijnandus Haenen, haeren broeder 

31/07/1792 12 link  

Cessie zijdens Jan van Gronsvelt in faveur Dijrick 
Martens 

05/08/1792 13 link  

Cessie bij maniere van beschud oft vernaerderinge 
zijdens Dijrick Martens in faveur Jacobus en 
Gerardus Croux, gebroeders 

17/08/1792 14 link  

Cessie zijdens Wilhelmus Meesters ende Maria 
Withofs in faveur hunnen schoonsoone Dijrick 
Swennen909 

09/10/1792 15 link  

Cessie en surroguatie zijdens Gerardus Croux in 
faveur Joris Jeuresen 

24/10/1792 16 link  

Testamentaire dispositie zijdens Joannes Bastiaens 
en sijne huijsvrouwe Maria Steegen 

09/11/1792 17 link  

Declaratie gegeeven door Joannes Withofs, 
coopman, ter requisitie van P.G. Lambrichts, 
notarius910 

21/11/1792 18 link  

Donatie causa morts zijdens Beatrix Mosen, 
huijsvrouwe van Franciscus Martens en latere 
revocatie van hetzelfde testament 

01/12/1792 
en 
19/04/1794 

19 link  

Protestatie gedaen door Martinus Martens en 
Catrina Moors aen hunne moeder en 
schoonmoeder Elisabeth Scoenmaeckers, weduwe 
van Wilhelmus Martens zaliger 

17/12/1792 20 link  

Cessie en transport zijdens Isabella Martens911 en 
Maria van Uijckoven, haere dochter, in faveur 
Michael Jans 

19/12/1792 21 link  

Testamentaire dispositie zijdens Maria van 
Uijckoven, jonge majorenne dochter  

20/12/1792 22 link  

Testament wijlen d’eersame Henricus Tulleners en 
Maria Keersten, echteluijden 

13/01/1793 1 link  

Copie van cessie en rente creatie door Jan Mertens 
en sijne huijsvrouwe aen Mattheus Mertens912 

16/01/1793 2 link  

Cessie en rentecreatie door Jan Martens en sijne 
huijsvrouwe aen Mattheus Mertens, hunnen soone 

16/01/1793 3 link  

Testamentaire dispositie gedaen door Jan Mertens 
en Maria Simons, sijne vrouwe 

16/01/1793 4 link  

 
907 Verklaring van doorgang met kar en paard gedurende vorige jaren doorheen de tuin van buurman Michael 
Jans te Eigenbilzen. De declarant verklaart op vraag van requirent (Michael Jans) dit niet meer te doen. 
908 Weduwe Jan Peters, inwoonster van Waltwilder. 
909 Weduwnaar Gertrudis Meesters, inwoner van Eigenbilzen. 
910 Verklaring omtrent ontmoeting met Jean Opsteijn van Wezet (bij Rekem) dat het hem eender was met wie 
zijn dochter Anne Marie Opsteijn huwde, zij het met de notaris of met Withofs, en dat het afhing wie zijn 
dochter zelf verkoos.  
911 Weduwe Wijnant van Uijckoven. 
912 Mattheus Mertens is de zoon van Joannes Mertens en Maria Simons, inwoners van Rosmeer (zie ook 
volgende aktes). 
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Testamentaire dispositie gedaen door Jan Mertens 
en Maria Simons – item cessie en rentcreatie der 
selve gedaen aen Paulina Mertens, hunne dochter 

16/01/1793 5 link  

Scheijdinge en deijlinge der kinders wijlen Jan 
Martens en Maria Hoelbeex 

18/03/1793 6 link  

Donatiens causa mortis zijdens Lambert Moors, 
weduman913 

21/03/1793 7 link  

Redemptie van hondert guldens capitale zijdens 
Jan van Sichen914 en aen den selven gedaen door 
Catrina Swennen, vrouwe Mevis Broux 

29/03/1793 8 link  

Verdijlinge, estimatie en partagie der meuble 
effecten in’t beirenbrouck gedaen zijdens Marie 
Stegen, weduwe Jan Bastiaens, Cornilia Bastiaens, 
mede zijdens Cristina Schepers ende Jan Schepers 

05/05/1793 9 link  

Conditien om een stuckxken lants te vercoopen 
zijdens die kinders en representanten van Dijrick 
Boelen en Maria Withofs zaligers 

24/05/1793 10 link  

Transport zijdens die kinders en representanten 
wijlen Dijrick Boelen en Maria Withofs zaligers in 
faveur Joannes Broeders 

26/05/1793 11 link  

Cessie zijdens Gerardus Vrancken in faveur Petrus 
Vrancken915 

26/05/1793 12 link  

Tochtrenuntiatie voor Eeverardus Canen mede 
donatie causa mortis zijdens den selven 

02/07/1793 13 link  

Uijtgaf in toust voor de weduwe Jan Swennen916 en 
oock met conssorten, alle kinders en 
representanten wijlen Leonaerdus Swennen zaliger 

16/08/1793 14 link  

Donatie causa mortis zijdens Joannes Moors aen 
sijnen broeder Lambert Moors917 

25/08/1793 15 link  

Cessie en transport Hendrick Scoenmakers918 in 
faveur Jan Scoenmakers, sijnen broeder 

02/10/1793 16 link  

Renuntiatie en cessie zijdens Wilhelmus Cristoffels 
in faveur van sijnen broeder Wijnandus 
Cristoffels919 

05/11/1793 17 link  

Declaratie wijlen d’eerbaere Maria Roumans, 
weduwe Renier Michiels tot Amesdorp woonende 

30/11/1793 18 link  

 
913 Lambert Moors, weduwnaar van Maria Engels, inwoner van Eigenbilzen. 
914 Weduwnaar Geurtrude Daemen, inwoner van Eigenbilzen. 
915 Gerardus, meerderjarig en ongehuwd, inwoner van Eigenbilzen. Petrus Vrancken is zijn neef, gehuwd met 
Maria Jans, inwoner van Mopertingen. 
916 Anna Helena Indembosch, burger en inwoonster van Maastricht, weduwe Joannes Swennen, bij leven 
meester-bakker te Maastricht. 
917 Joannes en Lambert Moors zijn beiden zonen van Lambert Moors en Maria Engels zaligers. Joannes Moors 
ligt ziek te bed. 
918 Henrick Schoenmaakers is geboren te Eigenbilzen, nu korporaal in het regiment van luitenant-generaal 
Stavenisse Pons, compagnie van ritmeester Vandegraaf ten dienste van de Hollandse Republiek, gehuwd met 
Joanna Wijnholts. 
919 Beiden zonen van wijlen Leonard Cristoffels en Elisabeth Smeets (nog levend). De oudste zoon Wilhelmus 
doet afstand van zijn recht van primogenituur ten voordele van zijn jongere broer. 
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Tochtrenuntiatie wijlen Elisabeth Jans, weduwe920, 
in faveur haeren soone Joannes Nulens, mede 
cessie en transport wijlen (sic!) 921 Joannes Nulens 
voorschreven in faveur sijnen broeder Willem 
Nulens 

28/12/1793 19 link  

Declaratie922 Marie Roumans, weduwe Renier 
Michiels Hamers Dorff (?) ter requisitie van 
Catharina Roumans 

00/12/1793 20 link  

Rentcreatie voor de hellicht van vier roeden lants 
te genieten jaerlijxen intrest van hondert guldens 
zijdens Andries Winten in faveur Matthijs Mosen923 

31/12/1793 1 link  

Cessie en transport zijdens Jan Rinckings en Maria 
Paulisen in faveur Rener Rinckings en Elisabeth 
Fransen 

23/02/1794 2 link  

Cessie en transport zijdens Joannes Richard 
Paulissen in faveur Gilis Compeers 

21/03/1794 3 link  

Schijdinge en deijlinge zijdens die kinders van 
wijlen Joannes Reners en Margarita Hermans 
zaligers 

31/03/1794 4 link  

Deijlinge der kinders van Lambert van Stockem 
ende Anna Martens zaligers 

07/04/1794 5 link  

Cessie van seven roeden lants zijdens Willem 
Engels met sijne huijsvrouwe in faveur Wijnandus 
Martens 

14/04/1794 6 link  

Cessie zijdens Maria van Stockem in faveur Hubert 
van Sichen, mede uijtgaf in pagt zijdens den selven 
aen Paulus van Stockem 

22/04/1794 7 link  

Donatie causa mortis zijdens Anna Elisabeth 
Bartholomevissen924 

27/04/1794 8 link  

Mutuele testamentaire dispositie zijdens Matthijs 
Ghijsen en Elisabeth Dijrix, echteluijdens 

17/06/1794 9 link  

Donatie en surroguatie zijdens Cornelius Gerarts 
aen sijnen broeder Joannes Gerarts925 

21/06/1794 10 link  

Obligatie wegens 200 guldens capitaele zijdens 
Thomas Vansighen en Cornelia Jeurissen in faveur 
Hubert Vansighen en sijne huijsvrouwe Isabella 
Swennen 

04/07/1794 11 link  

Erfmangelinge en cessie tusschen Matthijs Mosen 
en Joannes Mosen, gebroeders926 

17/07/1794 12 link  

 
920 Elisabeth Jans, weduwe Arnoldus Nulens, nu hertrouwd met Leonaert Reneers. 
921 Joannes Nulens leeft nog en handtekent ook de akte. In de akte omschreven als ruiter in het regiment van 
generaal Poes en compagnie van dezelfde, in garnizoen te Leijen (=Leiden?). 
922 Verklaring over gemaakt akkoord nadat het ouderlijk huis na de slag bij Lafelt in 1747 in brand was 
gestoken. 
923 In de akte staat 31/12/1793 als aktedatum, op de achterzijde 05/01/1794. 
924 Weduwe Jan Collaers, inwoonster van Eigenbilzen. 
925 Kinderen van Cornelius Gerarts en Isabella Swennen, beiden overleden, voorheen wonende te Confelt onder 
Gellik. 
926 Aktedatum 17/07/1794, op de achterzijde 15/07/1794. 
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Donatie causa mortis zijdens d’eersame Gerardus 
Schepers927 (sic!) aen sijne huijsvrouwe Agnes 
Ghijsen 

26/11/1794 15 link  

Donatie causa mortis zijdens d’eersame Leonard 
Reners928 

26/11/1794 14 link  

Overtellinge van gelatene penningen zijdens 
Jacobus Bosch qualitate qua voor sijne zuster,929 
weduwe Jan Masen, aen d’erfgenaemen van 
Joanna Catrina Schoenmaeckers en bij testament 
gemaeckt 

03/08/1794 13 link  

Testamentaire dispositie zijdens den eersame 
Franciscus Swennen alde, weduwenaer930  

09/12/1794 16 link  

Testamentaire dispositie zijdens Elisabeth Broux931 23/01/1795  link  

Scheijdinge en deijlinge der kinders ende 
representanten wijlen Franciscus Swennen en Ida 
Lenarts zaligers 

23/02/1795 2 link  

Erfmangeling tussen Sofia Castermans, weduwe 
Willem Bastiaens, en Jan Dolmans, gehuwd met 
Margriet Bastiaens 

31/05/1795 3 link  

Cessie en surrogatie sijdens Stephanus Broeders932 
in faveur Leonardus Swennen, jonckman 

04/11/1795 4 link  

 

 

 
927 In de akte zelf betreft het Gerardus Stevens, gehuwd met Agnes Ghijsen. 
928 Leonardus Reenders, weduwnaar van Elisabeth Jans, inwoner van Eigenbilzen. 
929 Jacobus Bos, inwoner van Munsterbilzen, is gevolmachtigde voor zijn zus Anna Bos, weduwe van Jan Masen, 
inwoonster van Gellik. 
930 Franciscus Swennen, weduwnaar van Ida Lenaerts, inwoner van Eigenbilzen. 
931 Weduwe Jan van Grontsvelt, inwoonster van Eigenbilzen. 
932 Stephanus Broeders is weduwnaar en inwoner van Rijkhoven. Leonardus Swennen woont te Mopertingen.  
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