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Beek, schepenbank gichten 1795 

 

Inleiding 

In het Ancien regime had de meerderheid van Limburgse dorpen een schepenbank. Een van de taken 

van de schepenbank was de registratie van transacties of overdrachten, al dan niet eerder voor een 

notaris verleden.  

De registraties in dit register betreffen slechts:  

• koop- verkoopakten van onroerende goederen;  

• obligaties of leningen met een borgstelling of onderpand (rentcreaties); 

• schenkingen onder levenden (donaties inter vivos);  

 

Deze overdrachten, ook transporten of gichten genaamd, vormen een bijkomende bron om de familie 

geografisch en sociaal verder te bepalen. In de akten zelf wordt soms ook specifiek verwezen naar 

erfdelingen en testamenten. Het is aan de lezer om die referenties verder te onderzoeken.  

Hieronder krijg je samenvattend de inhoud van de geregistreerde transacties tussen 5 maart 1795 en 

22 december 1795. 1 De kolommen in de bewerking geven respectievelijk de datum van de registratie 

aan, de folio2 en een samenvatting van de inhoud van de akte.  

De scans van dit gichtregister zijn online te bekijken via www.archieven.nl of via de zoekmotor van 

www.rhcl.nl. Gebruik het trefwoord ‘Schepenbank Beek’. 

Voor het gemak zijn in deze bewerking van het schepenbankregister de oude spellingen van dorps- of 

stedennamen geformaliseerd en enkel in hun moderne vorm terug te vinden. Lokale toponiemen van 

velden, akkers en dergelijke heb ik in hun originele vorm en al hun varianten laten staan, net zoals de 

persoonsnamen.  

 

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

 

 

 

 

 

 

Kenneth Booten  

4 december 2022 

 

 
1 Het archief van de schepenbank van Beek wordt in het HCL te Maastricht bewaard onder de archieftoegang 
Landen van Overmaas, 1411-1795 (01.075). De bewerking hieronder betreft inventarisnummer 4152.  
2 De folio’s van dit register gaan verder op die van het voorgaande register 4151. 

http://www.archieven.nl/
http://www.rhcl.nl/
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DATUM FOLIO OMSCHRIJVING 

 
05/03/1795 
 

 
626-629 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.P. Rooth op 
14/06/1780 te Beek, waarbij 
 
Hans Piter Claassens, gehuwd met Anna Margreta Lemmens, 
grenadier in het regiment Oranje Gelderland, nu met verlof te 
Neerbeek 
 
verkoopt aan 
 
Pieter Damen, gehuwd met Maria Catharina Friens, inwoner van 
Krawinkel ressort Geleen 
 
2 bunder 1 morgen 25 kleine roeden graade heide gelegen in 
Graetheide onder dit ressort. 
 
Reingenoten: een zijde het land gebroken door Lemmen Banens, 
andere zijde de heide van de verkoper, een hoofd het Beekerveld, 
ander hoofd de Sittarder weg. 
 
De verkoper had het perceel in erfpacht blijkens akte voor de 
schepenbank de dato 11/12/1778, waarbij dezelfde voorwaarden als 
destijds golden. 
 
Prijs: 201 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder. 
 
121 gulden werd betaald. De overige 80 gulden diende de koper 
voor 01/10/1780 te betalen.  
 
Het perceel is enkel met erfpacht en tiende belast. 
 
Getuigen: Hermanus Gruijls, inwoner van Geverik, en Jacob Erkens, 
inwoner van Beek. 
 

 
10/04/1795 

 
629-634 

 
Registratie donatie inter vivos verleden voor notaris H.F. Swildens 
op 23/02/1795 te Neerbeek, waarbij 
 
Peter Kempenaar en zijn echtgenote Cornelia Hagens, inwoners van 
Neerbeek, oud, gebrekkig en kinderloos 
 
schenken bij leven vanwege geboden hulp en goede diensten aan 
 
Theodorus Goossens, gehuwd met Maria Anna Moenen, en hun 
kinderen 
 
1) huis en verdere bouwagie, bouwplaats en koolhof, gelegen te 
Neerbeek, 29,5 kleine roeden. 
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Reingenoten: Adamus Goossens, ter andere het steegje, voorhoofd 
de Dorp Straat. 
 
2) 100 kleine roeden land gelegen in het Stokkenderveld onder deze 
hoofdbank gelegen. 
 
Reingenoten: Piter Wouters, andere zijde het gemene voetpad, 
voorhoofd Willem Coumans, ander hoofd de erfgenamen Dolmans. 
 
Voorwaarden: 
 
1) De schenkers reserveren voor zich, zolang ze leven, een kamer 
van het geschonken huis, ter hunner gebruik tot hun sterfdag. 
 
2) De begunstigden dienen de schenkers in hun oude en gebrekkige 
dagen bijstand en hulp bieden. 
 
3) De begunstigden dienen te zorgen voor de begrafenis van de 
schenkers. 
 
Getuigen: Alexander de Montaigne, gepensioneerd kapitein ten 
dienste van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, 
wonende te Neerbeek, en F. Coumans, wonende te Haasdal. 
 

 
10/04/1795 

 
634-637 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris H.F. Swildens op 
23/02/1795 te Neerbeek, waarbij 
 
Peter Kempenaars, gehuwd met Cornelia Hagens, wonende te 
Neerbeek 
 
verkoopt aan 
 
mejuffr. Maria Anna de Saveur, weduwe van Petrus Franscus 
Banens, wonende te Neerbeek 
 
108 kleine roeden land te Neerbeek, genaamd in het Lang Bounder. 
 
Reingenoten: aan drie zijden de koopster, een hoofd Willem 
Coumans. 
 
De verkoper had het volledige bezit van het perceel namens zijn 
echtgenote. 
 
Prijs: 4 gulden 15 stuiver per kleine roede en 9 stuiver godshelder. 
 
Het perceel is bank laatgoed en enkel belast met schat en tiende. 
 
Getuigen: Theodorus Goossens, inwoner van Neerbeek, en F. 
Coumans, inwoner van Haasdal. 
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20/04/1795 
 

 
637-640 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 
20/04/1795 te Meerssen, waarbij 
 
Adamus Geurts, inwoner van Kelmond onder Beek, weduwnaar van 
Maria Christina Caaven 
 
verkoopt aan 
 
Wijnandus Gulkers, inwoner van Geverik onder Beek, gehuwd met 
Ida Gilissen 
 
68 kleine roeden land gelegen bij Geverik op de Valkenburger weg. 
 
Reingenoten: een zijde Johannes Bemelmans, ter andere de 
weduwe Arnold Boosems, een hoofd Peter Speetjens, ander hoofd 
de vermelde weg. 
 
Het perceel was de verkoper toegevallen bij het overlijden van zijn 
voorzoon Gerardus Geurts, verwekt tijdens zijn 1ste huwelijk met 
wijlen Elisabeth Haazen. 
 
Prijs: 48 en ¾ stuiver per kleine roede + 5 stuiver godshelder + 
lijkoop. Het totaal bedraagt 165 gulden 15 stuiver.  
 
40 gulden wordt al betaald. De overige 120 gulden 15 stuiver zijn te 
betalen voor komende Sint-Remigius. 
 
Getuigen: Juffrouw C.W. Wilmar, geboren Van Auw, en J.A. Wilmar, 
inwoners van Meersen. 
 

 
23/04/1795 

 
640-643 
 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.H. Wilmar op 
23/04/1795 te Meerssen, waarbij 
 
Lambertus Haarden, gehuwd met Anna Elisabeth Slijpen, inwoner 
van Geleen 
 
verkoopt aan 
 
Maria Sibilla Lenarts, weduwe van Johannes Sleijpen, wonende te 
Beek op den Nieuwen hoff 
 
de volgende percelen te Beek, nl. 
 
1) 67 kleine roeden land gelegen in ’t Hommelsdaal. 
 
Reingenoten: een zijde Piter Hagemans, de andere Geret Wijnen, 
een hoofd Maghiel Piters. 
 
2) 102 kleine roeden land gelegen in de Camp. 
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Reingenoten: een zijde dhr. Stass, ter andere de Vloets graaf, een 
hoofd Lambert Lemmens. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met 4,5 kop rogge ten behoeve van de 
Armen van Beek. 
 
3) 100 en ¼ kleine roeden land gelegen in het Speebeeke veld. 
 
Reingenoten: Damus Hanen, andere zijde Peter Snijders, aan een 
hoofd de weduwe Kerkhofs. 
 
4) 100 kleine roeden land gelegen in het heijde veld. 
 
Reingenoten: een zijde Albert Lemmens, ter andere en een hoofd de 
kapelanij van Beek. 
 
Prijs: 1.388 gulden 7 stuiver 1 oord + 5 stuiver godshelder + lijkoop 1 
kroon. 
 
De percelen zijn laatgoederen en enkel belast met schat en tiende. 
Perceel 2 is weliswaar ook met de vermelde erfpacht belast. 
 
Getuigen: J.A. Wilmar en Francois Sijmonon, inwoners van 
Meerssen. 
 

 
24/04/1795 

 
643-646 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.H. Wilmar op 
24/04/1795 te Meerssen, waarbij 
 
Maria Sibilla Lenarts, weduwe van Johannes Slijpen, halfwin op den 
Nieuwenhoff onder Beek 
 
900 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Nicolaas Linssen, gehuwd met Catharina Baurs, inwoner van 
Neerbeek. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 67 kleine roeden land gelegen in ’t Hommelsdaal. 
 
Reingenoten: een zijde Piter Hagemans, de andere Geret Wijnen, 
een hoofd Maghiel Piters. 
 
2) 102 kleine roeden land gelegen in de Camp. 
 
Reingenoten: een zijde dhr. Stass, ter andere de Vloets graaf, een 
hoofd Lambert Lemmens. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met 4,5 kop rogge ten behoeve van de 
Armen van Beek. 
 



6 
 

3) 100 en ¼ kleine roeden land gelegen in het Speebeeke veld. 
 
Reingenoten: Damus Hanen, andere zijde Peter Snijders, aan een 
hoofd de weduwe Kerkhoffs. 
 
4) 100 kleine roeden land gelegen in het heijde veld. 
 
Reingenoten: een zijde Albert Lemmens, ter andere en een hoofd de 
kapelanij van Beek. 
 
Bovenstaande goederen werden door de opneemster gisteren 
gekocht van Lambert Haarden (zie vorige gicht). De lening wordt 
gebruikt voor de financiering van deze aankoop.  
 
Daarnaast hypothekeert ze ook haar deel van de erfenis die haar ten 
deel zal vallen bij het overlijden van haar moeder.  
 
Getuigen: dhr. A. Wilmar en dhr. J.A. Wilmar, inwoners van 
Meerssen. 
 

 
08/05/1795 

 
647-649 

 
Registratie extract schepenbank Beek van 07/05/1794 met resultaat 
publieke verkoop en kwitantie, waarbij 
 
Johan Pieter Pijls het hoogste bod uitgebracht had op 
 
een weide gelegen aan de Moolestraat, 138 kleine roeden. 
 
Reingenoten: de kinderen van Lambert Craanen, een hoofd de 
straat. 
 
De instelprijs was 80 stuiver per kleine roede. Het hoogste bod was 
92 stuiver per kleine roede voor een totaal van 634 gulden 16 
stuiver. 
 

 
10/05/1795 
 

 
649-652 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J. Stijnen op 
29/11/1774 te Beek, waarbij 
 
Mattijs Hagemans, als gehuwd zijnde met Margareta Rongen, en 
Nelis Ronge, meerderjarig en ongehuwd, en Maria Catharina Ronge, 
meerderjarige dochter, allen inwoners van Beek 
 
verkopen aan 
 
Pieter Heun, gehuwd met Elisabeth Pijls, wonende te Beker 
Genhoud3 
 
71,5 kleine roeden land omtrent de vouwen Bosch onder deze bank. 
 

 
3 Genhout onder Beek bestaat uit Klein Genhout en Groot Genhout. 
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Reingenoten: aan 2 zijden Joannes Puggens, voorhoofd Maggiel 
Lemmens. 
 
De verkopers hadden het perceel verkregen na de dood van hun 
ouders, Jan Ronge en Elisabeth Brouns, verdeeld volgens akte van 
partagie voor notaris J. Stijnen op 05/08/1774. Bij de deling was het 
perceel slechts 68,5 kleine roeden bevonden met 40 roeden voor 
Mattijs Hagemans, 18,5 kleine roeden voor Nelis Ronge en 10 kleine 
roeden voor Marie Catharina Ronge. 
 
Prijs: 2 gulden 1 stuiver 2 oord per kleine roede + lijkoop + 5 stuiver 
godshelder voor een totaal van 142 gulden 2 stuiver 3 oord. Matthijs 
Hagemans had recht op 83 gulden, Nelis Ronge op 38 gulden 7 en ¾ 
stuiver, en Maria Catharina Ronge op 20 gulden 15 stuiver. 
 
Het perceel is laatgoed en belast met schat en tiende. Het perceel is 
verpacht aan Willem Thijssen voor 30 gulden jaarlijks, waarbij de 
jaarlijkse schat niet door de pachter, maar door de eigenaar betaald 
wordt. 
 
Getuigen: Mattijs Stijnen, oud-collecteur van beek, en Joannes 
Luijten, beiden inwoners van Beek. 
 

 
11/05/1795 
 

 
653-656 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.H. Wilmar op 
11/05/1795 te Meerssen, waarbij 
 
Hans Pieter Erkens, gehuwd met Maria Anna Penders, wonende te 
Geverik, ook gevolmachtigd voor zijn broer Steeven Erkens, gehuwd 
met Gertruijd Van der Haarden, inwoner van Nuth, en voor Francis 
Erkens, gehuwd met Anna Elisabeth de Vise, inwoner van 
Schietecoven onder Ulestraten, alsook voor zijn afwezige broer 
Hermanus Erkens, in Spaanse dienst 
 
verkopen aan 
 
Wilhelmus Coumans, gehuwd met Megteld Bemelmans, inwoner 
van Geverik, vertegenwoordigd door Hans Peter Bemelmans, 
ongehuwde meerderjarige inwoner van Geverik 
 
61 kleine roeden weide en koolhof te Geverik. 
 
Reingenoten: een zijde Johannes Gelissen, ter andere Johannes 
Steevens, een hoofd de straat, het andere Johannes Gelissen. 
 
Het perceel is belast met de helft van 4 vaten rogge ten behoeve van 
de kerk van Beek, alsook met de helft van 5 oord aan de Conings 
Caart. 
 
Prijs: 100 gulden + 10 stuiver godshelder + vermelde lasten + lijkoop. 
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Getuigen: juffr. C.W. Wilmar, geboren Van Auw, en Francis 
Sijmonon. 
 

 
20/05/1795 
 

 
656-660 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop op 10/04/1789 en 
nadien verleden voor notaris A. Wilmar op 20/05/1795 te Meerssen, 
waarbij 
 
Johan Peter Rooth, notaris en schepen van de hoofdbank Beek, 
weduwnaar van juffr. Catarina Margarita Nijsten 
 
verkoopt aan 
 
Leonardus Odekerken, inwoner van Kelmond, gehuwd met Anna 
Maria Walen 
 
178 kleine roeden gelegen op het Kelmonderveld onder de bank van 
Beek. 
 
Reingenoten: een zijde Nicolaas Tonno, ter andere Joh. Leonard 
Witzels, een hoofd de weduwe Veugen, ander hoofd diverse erven. 
 
Prijs: 3 gulden 3 stuiver per kleine roede + schrijfgeld + 5 stuiver 
godshelder. Het totaal bedraagt 560 gulden 14 stuiver. 
 
Het geld wordt na 1 jaar betaald, mits er intrest van 4% betaald 
wordt.  
 
Het geld en de intrest werd intussen betaald. 
 
Het perceel is enkel belast met schat en tiende. 
 
Getuigen: J.H. Wilmar en juffr. C.M. Wilmar, inwoners van 
Meerssen. 
 

 
08/06/1795 
 

 
660-664 

 
Registratie op verzoek van Willem Smeijsters namens zijn vader P.G. 
Smeijsters van een donatie inter vivos verleden voor notaris J.M. 
Luijten op 05/06/1795 te Sint-Jansgeleen, waarbij 
 
burger Willem Jacob Lemmens, gehuwd met Anna Bettina Stas, 
wonende te Beek 
 
schenkt aan 
 
burger P.W. Smeijsters, gehuwd met Anna Elisabeth Kerkhofs, 
wonende binnen de molen te Sint-Jansgeleen onder Spaubeek 
 
een bunder land gelegen in de Graatheijde, aanpalend met een 
lange zijde langs de donataris, ter andere zijde de erfgenamen van 
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wijlen luitenant Stass, voor een hoofd de Craewinckelder weg, ander 
hoofd de nieuwe landweg. 
 
De schenker heeft het perceel verkregen uit de nalatenschap van de 
vermelde luitenant Stass. 
 
Het perceel is belast met de tiende en een erfpacht van 10 gulden 
per bunder, jaarlijks te betalen aan de bank van Beek. 
 
De schenker reserveert voor zich nog het vruchtgebruik tot Sint-
Remigius 1796, maar de komende te betalen erfpacht is reeds voor 
de begunstigde van de schenking. 
 
Getuigen: Bernard en Christiaen Oetermans, inwoners van Sint-
Jansgeleen. 
 

 
26/06/1795 
 

 
664-667 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.H. Wilmar op 
26/06/1795 te Meerssen, waarbij 
 
Anna Maria Dederen, weduwe van Arnoldus Bosems, wonende te 
Klein Genhout onder Beek, en met autorisatie van de schepenbank 
de dato 24/06/1795 
 
verkoopt aan 
 
Anna Bosems, weduwe Gerit Raaven, wonende te Geverik onder 
Beek, vertegenwoordigd door haar broer Arnoldus Bosems 
 
50 kleine roeden land, af te meten uit een groter perceel van 125 
kleine roeden gelegen in het geverikerveld op de Valkenberger Weg 
onder Beek. 
 
Reingenoten: een zijde Wijnandus Gulkers, ter andere de weduwe 
Raaven, een hoofd de Valkenborger Weg, ter andere de verkoopster 
met de rest van het perceel. 
 
Prijs: 45 stuiver per kleine roede + 10 stuiver godshelder + lijkoop. 
Het totaal bedraagt 112 gulden 10 stuiver. 
 
De prijs wordt met 50 gulden ingekort, omdat de koopster reeds 
voor gulden het perceel in belening had. Die belening wordt met 
deze transactie opgeheven. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 
Getuigen: dhr. J.H. Wilmar en François Sijmonon, beiden inwoners 
van Meerssen. 
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02/07/1795 
 

667-670 Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.H. Wilmar op 
02/07/1795 te Meerssen, waarbij 
 
Joh. Peter Penris, gehuwd met Maria Sibilla Sassen, wonende te 
Neerbeek onder Geleen 
 
verkoopt aan 
 
Johannes Erkens en zijn broer Severinus Erkens, beiden wonende te 
Neerbeek onder Beek 
 
62 kleine roeden weide gelegen te Neerbeek onder Beek. 
 
Reingenoten: een zijde de weduwe Aret Boosten, ter andere de 
erfgenamen Erke Erkens, een hoofd Philip Ferran, ander hoofd de 
verkoper. 
 
De verkoper had het perceel bij publiek opbod op 25/06/1794 van 
Steven Hendr. Sassen gekocht. 
 
Prijs: 112 stuiver per kleine roede voor een geheel van 347 gulden 4 
stuiver. 
 
Het perceel is belast met 1/6 van een kop zaad ten behoeve van de 
kerk van Beek en met de last van de reparatie van de brug gelegen 
tegenover de weide over op de Beek liggende. Het perceel is 
laatgoed en belast met de schat. 
 
Getuigen: dhr. P. Van den Heuvel, schepen van Maastricht, en J.A. 
Wilmar, inwoner van Meerssen. 
 

 
04/07/1795 
 

 
670-674 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 
23/03/1787 te Meerssen, waarbij 
 
Johannes Geurts, inwoner van Geverik, in 2de huwelijk met Ida 
Cardouk 
 
verkoopt aan 
 
Jan Martens, inwoner van Geverik, gehuwd met Gertruijd Leenders 
 
45 kleine roeden land gelegen op de Winkel in het Geveriker veld 
onder de hoofdbank Beek. 
 
Reingenoten: een zijde Manus Moors, ter andere Johannes Penders, 
een hoofd de erfgenamen Jan Vranken, ander hoofd Vaas Sijen. 
 
Prijs: 54 stuiver per kleine roede, te betalen in Franse kronen ad 4 
gulden 17 stuiver 2 oord per kroon + 5 stuiver godshelder + lijkoop. 
Het totaal bedraagt 121 gulden 10 stuiver. 
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De prijs wordt met 50 gulden ingekort. Dit is het bedrag dat reeds 
betaald was ter opheffing van de belening van het perceel ten 
aanzien van Johannes Bekkers. 
 
Van het ontvangen geld gebruikt de verkoper 20 gulden tot 
terugbetaling van een belening van een perceel van 25 kleine 
roeden land gelegen op het Cleen Geverik, die de verkoper in 
belening uitgegeven had aan Willem Wouters. De overige 
verkooppenningen dienen ter reparatie van de noodbouw van het 
woonhuis van de verkoper.  
 
De verkoper had het perceel destijds gekocht van zijn broer Reijner 
Geurts, en na het overlijden van zijn 1ste vrouw Anna Catharina 
Martens was het hem in volle eigendom toegekomen. 
 
Het perceel is enkel belast met schat en tiende. 
 
Getuigen: Joh. Hendr. Wilmar en Peter Wauben, inwoners van 
Meerssen. 
 

 
27/07/1795 

 
674-679 

 
Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris H.F. 
Wildens (=Swildens) op 26/10/1787 te Haasdal, waarbij 
 
dhr. L.W. Van den Heuvel, schout van Geulle, Bunde en Ulestraten, 
wonende te Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
Willem Willems, inwoner van Beek, gehuwd met Maria Sibilla 
Berkelaars 
 
1 morgen 2 (grote) en 42 kleine roeden land, genaamd het putje, 
gelegen op de vosse Coul in het Heuvelder velt. 
 
Reingenoten: sonnen opganck dhr. Schoenmakers, ondergang 
Coenraad Kerkhoffs, beide hoofdzijden molenaar Smeijsters. 
 
Prijs: 300 gulden + 5 stuiver godshelder. 
 
De 300 gulden worden niet betaald, maar omgezet in een obligatie 
aan 4% rente. 
 
Borgstellingen: 
 
1) het aangekochte perceel land. 
 
2) 50 kleine roeden gelegen op den Heuvel, genaamd de vosse Cuijl. 
 
Reingenoten: aan 2 zijden Willem Kerkhofs, voorhoofd Coenrard 
Kerkhofs. 
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Het verkochte perceel is belast met schat en tiende, dewelke de 
koper vanaf 1788 op zich neemt. 
 
Getuigen: H.J.M. Kemerling, notaris te Gulpen, en dhr. J. 
Schoenmakers. 
 

 
08/08/1795 

 
679-681 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.H. Wilmar op 
05/05/1793 te Meerssen, waarbij 
 
Johan Dirk van Aubel, gehuwd met Maria Catharina Pennings, 
wonende te Amby 
 
verkoopt aan 
 
Johannes Martens, gehuwd met Geertruijd Leenders, inwoner van 
Geverik onder Kelmond 
 
62,5 kleine roeden weide te Geverik. 
 
Reingenoten: een zijde de koper, ter andere Johannes Pisters, een 
hoofd de straat, ander hoofd Jan Paas. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met de helft van 2 vaten en 15 kannen 
rogge ten behoeve van de Caart van dhr. Hesselt. Daarnaast is er ook 
de ordinaire schat te betalen. 
 
Prijs: 109 gulden 15 stuiver + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Willem Erens van Ulestraten, en C.W. Wilmar, inwoners 
van Meerssen. 
 

 
14/08/1795 

 
682-686 

 
Registratie, op verzoek van Johannes Rouffelaars voor en namens 
zijn vader Franciscus Rouffelaars, van een verkoopakte verleden 
voor notaris H.J. Jacobs op 28/05/1795 te Halen, waarbij 
 
Jacobus Erckens, wonende te Diest, krachtens het testament van zijn 
overleden echtgenote Maria Hamers, per akte voor notaris Pieter 
Rooth te Beek 
 
verkoopt aan 
 
Franciscus Roeffelaars, ingezetene van Riksingen bij Tongeren 
 
huis, schuur en stallingen gelegen te Beek omtrent de kerk. 
 
Reingenoten: de straat en de erfgenamen Jan Haeghmans in 2 
zijden. 
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De verkoper had het perceel verkregen vanwege zijn overleden 
ouders. 
 
Prijs: 550 gulden Brabants Luiks in klinkende en blinkende 
penningen. 250 gulden werd reeds betaald. De overige 300 gulden 
dienen in 2 gelijke schijven betaald te worden, de 1ste binnen de 2 
jaar en de laatste binnen de 4 jaar. 
 
Het huis, schuur en stallingen werd bij Pasen laatstleden verhuurd 
voor 6 jaar aan Joannes Roeffelaars voor een huursom van 30 gulden 
per jaar. 
 
De koper van het pand zal volgend jaar pas huurgeld met Pasen 
trekken. Agesproken wordt dat 15 gulden van de jaarlijkse huur 
telkens naar de verkoper gaat om het openstaande te betalen 
verkoopprijs te doen verminderen. 
 
Joannes Rouffelaars (zoon van Franciscus en huurder) verklaart 
jaarlijks de 15 gulden te gaan betalen in Diest ten huize van de 
verkoper aldaar. Hij stelt zich ook meer borg voor het openstaande 
bedrag van zijn vader. Het gekochte perceel wordt hierbij 
gehypothekeerd. 
 
Getuigen: Joannes Henricus Jacobs en Peter Huijbrechts. 
 

 
17/08/1795 

 
687-689 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 
16/08/1795 te Meerssen, waarbij 
 
Johannes Peter Kerkhoffs, inwoner van Genhout onder Beek, 
gehuwd met Ida Dullens 
 
verkoopt aan 
 
Adam Ummelen, inwoner van Kelmond, ongehuwd en meerderjarig 
 
75 kleine roeden land gelegen bij Geverik onder Beek. 
 
Reingenoten: een zijde Jacob Schoenmaakers, ter andere Johannes 
Slangen, een hoofd de veeweg. 
 
Het perceel komt af van de partagie van de verkopers ouderlijke 
nalatenschap. 
 
Prijs: 55 stuiver per kleine roede + 6 stuiver godshelder + lijkoop. Het 
totaal bedraagt 206 gulden 5 stuiver. 
 
Het perceel is laatgoed en enkel belast met schat en tiende. 
 
Getuigen: dhr. P. Van den Heuvel, secretaris van Meerssen, en 
Jacobus Lies, inwoner van Meerssen. 
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01/09/1795 

 
689-692 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 
01/09/1795 te Meerssen, waarbij 
 
Piter Greeven, en zijn nicht Elisabeth Greeven, beiden ongehuwd 
meerderjarige inwoners van Beek 
 
verkopen aan 
 
Bastiaan Nijsten, inwoner van Beek, gehuwd met Johanna Maria 
Daamen 
 
50 kleine roeden land gelegen onder de hoofdbank Beek op de 
Molenberg. 
 
Reingenoten: een zijde Peter Houbperts, ter andere Matthijs 
Haagmans, een hoofd de adsteeg, ander hoofd Maghiel Moberts. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met de helft van 1 en 1/5 vat rogge 
erfpacht ten behoeve van de kerk van Voerendaal. 
 
Prijs: 50 stuiver per kleine roede + 5 vaten rogge (ad 7 gulden per 
vat) + 5 stuiver godshelder. Het totaal, uitgezonderd de rogge, 
bedraagt 125 gulden. De reeds betaalde pacht door de koper doet 
de prijs met 24 gulden inkorten. 
 
Het perceel kwam af van Johannes Greeven en was tot nu toe in 
onverdeeldheid in bezit door de verkopers, elk voor een helft. 
 
Het perceel is laatgoed en belast met schat en tiende. 
 
Getuigen: dhr. J.A. Wilmar, secretaris van Beek, en Jan Ruijters, 
inwoner van Meerssen. 
 

 
07/09/1795 

 
692-696 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 
07/09/1795 te Meerssen, waarbij 
 
Elisabeth Greeven, enige dochter van wijlen Johannes Greeven, 
inwoonster van Beek, geassisteerd met haar ondertrouwde 
bruidegom Mattijs Box, inwoner van Hoensbroek 
 
verkoopt aan 
 
Piter Gaden, ongehuwde meerderjarige inwoner van Beek 
 
59 kleine roeden land, af te meten uit een groter perceel van 259 
kleine roeden, gelegen op de Meulenberg onder de hoofdbank Beek. 
De afmeting zal geschieden op het lange ter zijde van Welter 
Penders, Peter Leenders, een hoofd Johan Adam Bausch, ander 
hoofd Franciscus Snakkers. 
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Het volledige perceel is bezwaard met een kapitaal van 100 gulden 
ten behoeve van Lambertus Raaven te Groot Genhout. De 
verkoopster dient deze last van het perceel te halen binnen het jaar. 
 
Prijs: 50 stuiver per kleine roede + 5 stuiver godshelder + lijkoop. De 
totale kooppenningen bedragen 147 gulden 10 stuiver. 
 
De verkopers reserveren voor zich de staande oogst aardappelen. 
 
Het perceel is laatgoed en is belast met schat en tiende, die vanaf 
1796 door de koper te betalen zijn. 
 
Getuigen: J.A. Wilmar, secretaris van Beek, en juffr. Johanna 
Elisabeth Ross, inwoners van Meerssen. 
 

 
22/09/1795 

 
696-699 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 
22/09/1795 te Meerssen, waarbij 
 
Mattijs Box, gehuwd met Elisabeth Greeven, inwoner van Beek 
 
verkoopt aan 
 
Piter Gaaden, ongehuwde meerderjarige inwoner van Beek 
 
100 kleine roeden land, af te meten uit een groter perceel van 200 
kleine roeden gelegen op de Meulenberg onder Beek, langs Peter 
Gaaden of de koper, voorhoofd Joh. Adam Bausch, ander hoofd de 
weduwe Snakkers. 
 
Het perceel is belast met een kapitaal van 100 gulden ten behoeve 
van Lambert Raaven van Groot Genhout. 
 
Prijs: 250 gulden + 5 stuiver godshelder + lijkoop. 
 
Het perceel is laatgoed en enkel nog belast met schat en tiende. 
 
Getuigen: juffr. C.W. Wilmar, geboren Van Auw, en dhr. J.A. Wilmar, 
secretaris van Beek. 
 

 
05/10/1795 

 
699-702 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris Pieter Rooth op 
02/10/1795 te Beek waarbij 
 
Catharina Martens, weduwe van Johannes Leenders, wonende te 
Klein Genhout, geassisteerd met haar zoon Johannes Pieter 
Leenders, soldaat in het regiment d’Envie, nu met verlof hier 
 
verkopen aan 
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Pieter Sassen, gehuwd met Anna Hendrix, wonende te Klein 
Genhout 
 
10 kleine roeden weide gelegen te Klein Genhout. 
 
Het perceel is laatgoed en enkel belast met de schat.  
 
De voorwaarde is dat de verkoopster levenslang de vruchten geniet 
die groeien op de graaf van het perceel. 
 
Prijs: 3 gulden per kleine roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Jan Boosten en Catharina Paulissen, beiden inwoners van 
Beek. 
 

 
06/11/1795 
 

 
703-706 
 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 
06/11/1795 te Meerssen, waarbij 
 
Peter Wouters, weduwnaar van Catharina Coumans, en Hans Peter 
Wouters, ongehuwd en meerderjarig, en Johannes Janssen, 
weduwnaar van Isabella Wouters, allen inwoners van Neerbeek, de 
vermelde H.P. Wouters zich ook sterk makende voor zijn zus en 
broer, met name Nelis Wouters en Maria Ida Wouters, en voor zijn 
schoonbroer Bartholomaeus Penders, de andere 2 zich sterk 
makende voor de afwezige schoonbroer Piter Pieters 
 
verkopen aan 
 
Willem Waalen, gehuwd met Maria Helena Henssen, inwoner van 
Oensel onder Beek 
 
74 en 1/8 kleine roeden of de helft van een weide gelegen tot Groot 
Genhout onder Beek. 
 
Reingenoten: een zijde de steeg, ter andere Anthon Haartmans, een 
hoofd de erfgenamen Maria Catharina Wouters. 
 
Prijs: 95 stuiver per kleine roede + 9 stuiver godshelder + lijkoop. Het 
totaal bedraagt 352 gulden 2 stuiver. 
 
Het perceel is belast met de schat en met ¼ van een kapoen ten 
behoeve van het huis van Sint-Jansgeleen. 
 
Getuigen: juffr. C.W. Wilmar, geboren Van Auw, en dhr. J.A. Wilmar, 
secretaris van Beek, beiden inwoners van Meerssen. 
 

 
07/11/1795 
 
 

 
707-709 
 
 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 
09/02/1794 te Meerssen, waarbij 
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  Servatius Kerkhoffs, bombardier onder het korps artilleristen ten 
dienste van deze landen 
 
verkoopt aan 
 
zijn broer Jacobus Kerkhoffs, inwoner van Beek, ongehuwd en 
meerderjarig 
 
80 kleine roeden land gelegen buiten het Siekendal straatje onder 
de hoofdbank Beek. 
 
Reingenoten: een zijde de weduwe Seeveren, ter andere de weduwe 
Johannes Penders, een hoofd de weduwe Conrad Kerkhofs, het 
andere dhr. Jacobus Schoenmaekers. 
 
Prijs: 60 stuiver per kleine roede + 5 stuiver godshelder + lijkoop. Het 
totaal bedraagt 240 gulden. 
 
Het perceel wordt gepacht door hun andere broer Peter Kerkhoffs. 
 
Het perceel is laatgoed en is enkel belast met schat en tiende. 
 
Getuigen: dhr. J.H. Wilmar, secretaris van Beek, en juffr. C.W. 
Wilmar, geboren Van Auw, inwoners van Meerssen. 
 

 
18/11/1795 
 

 
710-713 
 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 
18/11/1795 te Meerssen, waarbij 
 
Johannes Slangen, gehuwd met Catharina Kerkhofs, inwoner van 
Geverik 
 
verkoopt aan 
 
Megteld Maas, ongehuwde dochter, meerderjarig en inwoonster 
van Geverik 
 
48,5 kleine roeden land gelegen in het geverikerveld. 
 
Reingenoten: een zijde Vaas Sijen, ter andere de koopster, een 
hoofd de vermelde Vaas Sijen, het andere Francis Penders. 
 
Prijs: 60 stuiver per kleine roede + 5 stuiver godshelder + lijkoop. Het 
totaal bedraagt 145 gulden 10 stuiver. 
 
De staande oogst wordt dit jaar nog voor de koper ingeschuurd. De 
koopster geniet van de helft van de knap. Het kaf en stro zijn nog 
voor de verkoper. De koper en verkoper zullen elk de helft van de 
schat voor 1796 betalen. 
 
Het perceel is laatgoed en is enkel belast met schat en tiende. 
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Getuigen: J.A. Wilmar, secretaris van Beek, en Maghiel Janssen, 
beiden inwoners van Meerssen. 
 

 
21/11/1795 
 

 
713-716 
 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 
07/06/1795 te Meerssen, waarbij 
 
Johannes Hendricus Wouters, inwoner van Maaseik, gehuwd met 
Elisabeth Bosschelaars 
 
verkoopt aan 
 
Sibilla Maas, weduwe van Piter Wouters, inwoonster van Groot 
Genhout onder Beek, vertegenwoordigd door haar zoon Leonardus 
Wouters 
 
de goederen te Beek uit zijn ouderlijke nalatenschap na de dood van 
zijn vader Jacobus Wouters, waarvan de helft aan hem toegevallen 
is, nl. 
 
1) helft van 200 kleine roeden weide gelegen te Beekergenhout, 
genaamd de Geele Weijde. 
 
Reingenoten: een zijde Peter Hermens, ter andere de weduwe 
Mattijs Habets, een hoofd de Dorp Straat. 
 
2) helft van 85 kleine roeden land gelegen in het Lindeveld. 
 
Reingenoten: beide zijden de koopster, een hoofd de Beekerweg, 
het andere de steeg. 
 
3) helft van 61 kleine roeden land mede aldaar gelegen.. 
 
Reingenoten: een zijde Johannes Ramaakers, ter andere de 
koopster, een hoofd de Beekerweg. 
 
4) helft van 134 kleine roeden land gelegen in het vermelde 
Lindeveld. 
 
Reingenoten: een zijde Johannes Ramaakers, ter andere de weduwe 
Jacobus Vroomen, een hoofd Peter Kuijpers. 
 
5) helft van 100 kleine roeden land gelegen aldaar op genaax 
genaamd. 
 
Reingenoten: een zijde Mattijs Penders, ter andere Peter Pijls, een 
hoofd Peter Kuijpers. 
 
Het totaal bedraagt 1 bunder 1 morgen en 80,5 kleine roeden. De 
verkochte helft is 290 en ¼ kleine roeden. 
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Prijs: 4 gulden per kleine roede + 5 stuiver godshelder. Er is geen 
lijkoop. De kooppenningen bedragen in totaal 1.161 gulden. 
 
De verkoper reserveert voor zich nog de schaar van 1795, alsook het 
nog te krijgen pachtgeld. 
 
De percelen zijn laatgoederen en zijn enkel belast met schat en 
tiende. 
 
Getuigen: Jacobus Anth. Wilmar en Martinus Pluijs, inwoners van 
Meerssen. 
 

 
23/11/1795 
 

 
717-719 
 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.P. Rooth op 
08/08/1779 te Beek, waarbij 
 
Jacob Wouters, inwoner en burger van Maaseik, gehuwd met 
Johanna Goldsteijn 
 
verkoopt aan 
 
zijn broer Pieter Wouters, inwoner van Groot Genhout, gehuwd met 
Maria Sibilla Maas 
 
127,5 kleine roeden akkerland gelegen aan de Lind onder Groot 
Genhout onder Beek. 
 
Reingenoten: een zijde de koper, andere zijde de weg, een hoofd de 
proost van Sint-Gerlach, ander hoofd de gemeene straat. 
 
Prijs: 2 gulden per kleine roede + lijkoop + 3 stuiver godshelder. Het 
totaal bedraagt 255 gulden. 
 
Het perceel is enkel belast met schat en tiende. 
 
Getuigen: J.H. Rooth, procureur te Maastricht, en Paulus Henneux, 
inwoner van Beek. 
 

 
23/11/1795 
 

 
720-723 
 

 
Registratie, op verzoek van Sibilla Maas, weduwe van Peter 
Wouters, van een verkoopakte verleden voor notaris J. Stijnen op 
13/11/1777 te Beek, waarbij 
 
Mattijs Wouters, meerderjarig en ongehuwd, inwoner van Leiden 
maar geboren onder de bank van Beek 
 
verkoopt aan 
 
zijn broer Piter Wouters, gehuwd met Maria Sibilla Maas, inwoner 
van Genhout onder Beek 
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1) 116,5 kleine roeden land gelegen aan den Neetelen Struijck. 
 
Reingenoten: Caspar Penris, ter andere Piter Martens, voorhoofd de 
weg. 
 
2) 101 kleine roeden land gelegen in het Linde Veld. 
 
Reingenoten: Jan Dols, ter andere Jacob Wouters, voorhoofd de 
Beeker wegh. 
 
3) 46 kleine roeden beemd gelegen in de Kelmonder Beemden. 
 
Reingenoten: de kinderen van Hendr. Philips, ter andere de koper, 
voorhoofd Hof Kelmond. 
 
4) 50 kleine roeden gelegen aan de Beeker wegh. 
 
Reingenoten: Jacobus Vroomen, ter andere Jacob Wouters, 
voorhoofd de Beeker wegh. 
 
5) 123 kleine roeden land gelegen op de Giseberg. 
 
Reingenoten: Joannes Ramaakers, ter andere Peter Sassen, 
voorhoofd Jacobus Martens. 
 
Dit laatste perceel is een leen van Printhagen. 
 
6) 1/3 van 41 kleine roeden gelegen in het putbroek. 
 
Reingenoten: de erfgenamen Peter Smeets, ter andere Joannes 
Puggens. 
 
Prijs: 1.200 gulden + lijkoop + 3 stuiver godshelder. 
 
De percelen zijn enkel belast met schat en tiende. 
 
De verkoper stelt dat onmiddellijk na de verdeling van de ouderlijke 
goederen hij ook 77 roeden land achter Bekkers gelegen aan zijn 
broer Peter Wouters heeft overgedragen. 
 
Getuigen: Matthijs Stijnen, oud-collecteur van Beek, en Marte 
Wouters van Spaubeek. 
 

 
10/12/1795 
 

 
723-725 
 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 
10/12/1795 te Meerssen, waarbij 
 
Caspar Peuchens, inwoner van Beek, ongehuwd en meerderjarig 
 
verkoopt aan 
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de gezamenlijke kinderen van Maria Hauthekkers, verwekt met 
wijlen Lambertus Nicolaij, vertegenwoordigd door Cornelis Philips, 
inwoner van Klein Genhout onder Beek, gehuwd met een van de 
vermelde kinderen, met name Anna Maria Nicolaij 
 
58 kleine roeden land gelegen op het Kempken bij Klein Genhout 
onder Beek. 
 
Reingenoten: opgang Willem Hauthekkers, ondergang diverse 
hoofdstukken, een hoofd de Eijk graave weg. 
 
Prijs: 70 stuiver per kleine roede + 5 stuiver godshelder + lijkoop. Het 
totaal bedraagt 203 gulden en werd in Franse kronen betaald ad 4 
gulden 17 stuiver 2 oord per kroon en enig supplement in ander 
geld. 
 
Het perceel is laatgoed en enkel belast met schat en tiende. 
 
Getuigen: juffr. C.W. Wilmar, geboren Van Auw, en Jasper Coninx, 
beiden inwoners van Meerssen. 
 

 
11/12/1795 

 
726-729 
 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Wilmar op 
11/12/1795 te Meerssen, waarbij 
 
Helena Penders, gehuwd met Peter Lemmens, inwoonster van Beek 
 
verkoopt aan 
 
de gezamenlijke kinderen van wijlen Nicolaas Tonno, 
vertegenwoordigd door de ongehuwde meerderjarige Nicolaas 
Tonno, inwoner van Beek 
 
99 kleine roeden land gelegen in het heijde veld onder Beek. 
 
Reingenoten: een zijde de weduwe Coen Kerkhoffs, ter andere de 
erfgenamen Touts, een hoofd de weduwe Johannes Vreen, het 
andere Johan Willem Vreen. 
 
De verkoopster had het perceel verkregen bij overname van de 
goederen van haar gevluchte man, blijkens akte van 19/06/1776 en 
verkoopt het nu noodgedwongen uit armoede om in het 
levensonderhoud van haarzelf en haar kinderen te kunnen voorzien. 
 
Prijs: 63 stuiver per kleine roede + 9 stuiver godshelder + lijkoop. Het 
totaal bedraagt 311 gulden 17 stuiver.  
 
Het perceel is laatgoed en enkel belast met schat en tiende. 
 
Getuigen: juffr. C.W. Wilmar, geboren Van Auw, en J.A. Wilmar, 
secretaris van Beek, beiden inwoners van Meerssen. 
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15/12/1795 
 

 
729-732 
 

 
Registratie chirographaire verkoopakte van 13/08/1795 in de 
Maasband, waarbij 
 
G.J.A. Stass 
 
verkoopt aan 
 
zijn schoonbroer Arnoldus Walraven, gehuwd met Petronella 
Catharina Stass 
 
de goederen die hij bij akte van partagie voor notaris Wilmar op 
04/01/1794 toegevallen zijn na het overlijden van zijn ouders 
luitenant Hendr. Stass, en A.C.C. Stass, geboren Groeber, met 
voorwaarden zoals opgesteld op 13/12/1793, nl. 
 
percelen hem toegevallen onder kavel J voor in de 40 bunder 
heideland welke stukken op de kaart door landmeter Jaspers 
genummerd zijn met nrs. 4,10,28 en 40 en 5 percelen akkerland 
tezamen bedragende een half bunder.4  
 
Er rust een jaarlijkse erfpacht op van 10 gulden per bunder. 
 
Prijs:  2.400 gulden. De verkoper doet ook afstand van de 
pachtgelden die in oktober vervallen. 
 

 
15/12/1795 
 

 
732-734 
 

 
Registratie chirographaire verkoopakte van 04/02/1794 te Beek, 
waarbij 
 
G.J.A. Stass 
 
verkoopt aan 
 
zijn schoonbroer Arnoldus Walraven, gehuwd met Petronella 
Catharina Stass 
 
een perceel dat hem bij akte van partagie voor notaris Wilmar op 
04/01/1794 onder kavel J toegevallen was na het overlijden van zijn 
ouders luitenant Hendr. Stass, en A.C.C. Stass, geboren Groeber, met 
dezelfde voorwaarden zoals opgesteld zijn geworden op 
13/12/1793, nl. 
 
146 kleine roeden akkerland gelegen te Beek op den Heuvel. 
 
Reingenoten: Willem Pijls en diverse hoofdstukken, ter andere dhr. 
Bausch en Willem Lemmens, een hoofd Willem Lemmens. 
 
Prijs: 600 gulden. 
 

 
4 Summiere beschrijving van te de verkopen stukken in de akte is niet geheel duidelijk. 
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Het perceel is belast met de ordinaire banklasten, maar wel 
tiendvrij. 
 

 
22/12/1795 
 

 
734-7405 
 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.J. Simons op 
18/12/1795 te Limmel, waarbij 
 
Burger Arnold Walraven, inwoner en koopman in de Maasband, 
gehuwd met Petronella Catharina Stass 
 
1.300 gulden aan 5% rente leent van 
 
Wilhelmina Simons, geboren Breberenus van Dijck, namens mevr. 
Vonck, geboren Eijkholts, inwoonster en burger van Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 3 morgen en 36 kleine roeden akkerland gelegen in het Heuvelder 
veld. 
 
Reingenoten: burger Nicolaas Tonnen en diverse hoofdstukken, een 
hoofd burger Rooth, ander hoofd de Beeker Weg. 
 
2) 146 kleine roeden land op den Heuvel. 
 
Reingenoten: burger Willem Pijls en meer anderen, ter andere zijde 
burger Bausch, een hoofd burger Will. Lemmens. 
 
3) 1 bunder land in het beker Heijdeveld. 
 
Reingenoten: burger Wernerus Lungen, ter andere de weg naar 
Elsloo. 
 
4) 1 bunder aldaar. 
 
Reingenoten: Wernerus Lungen, ter andere zijde de vermelde weg. 
 
5) 1 bunder aldaar. 
 
Reingenoten: luitenant Stass, ter andere Wernerus Lungen. 
 
6) 1 bunder aldaar. 
 
Reingenoten: burger Koek, ter andere luitenant Stass. 
 
7) 184 kleine roeden aldaar. 
 

 
5 De laatste folio’s zijn in het register niet geheel correct genummerd. De nummering springt van 736 naar 738 
om te eindigen met twee keer 740. De benamingen ‘burger’ in deze akte duiden niet op het burgerschap 
(poorter) van het Ancien Regime, maar is een vertaling van de Franse term ‘citoyen’.  
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Reingenoten: de vermelde weg, ter andere den Elsloer rijn met de 
weg. 
 
8) een bunder aldaar. 
 
Reingenoten: burger Sterkloff, ter andere de opnemer. 
 
9) een bunder aldaar. 
 
Reingenoten: burger Schöller, ter andere de opnemer. 
 
10) een bunder aldaar. 
 
Reingenoten: burger Sterkloff, ter andere Wernerus Lüngen. 
 
11) een bunder aldaar. 
 
Reingenoten: burger Lemmens, ter andere burger Sterkloff. 
 
12) half bunder aldaar. 
 
Reingenoten: burger Lemmens, ter andere burger Wernerus Lungen. 
 
13) 42 vaten erfpacht die de opnemer jaarlijks trekt.  
 
Dit laatste door de opnemer gekocht van burger Willem Hendrik van 
Panhuijs, voormalig rentmeester van De Domeinen en geestelijke 
goederen, inwoner van Maastricht, per akte verleden voor notaris A. 
Ruijters op 01/01/1790 en op 16/12/1790 te Beek gegicht, ter 
waarde van 1.400 gulden jaarlijks te vervallen op Sint-Andries en 
waarvan de opnemer de lijst van debiteurs in handen heeft. 
 
De laatste 10 percelen zijn niet belast met de schat, maar met 10 
gulden erfpacht per bunder ten behoeve van de bank van Beek. De 
eerste 2 percelen zijn lastenvrij en het 2de is tiendvrij. 
 
Getuigen: Joseph Alzbach en Maria Agnes Verham, inwoners van 
Limmel. 
 

 

 


