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Mopertingen, schepenbank gichten 1730-1750 

 

Inleiding 

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

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

notaris verleden. De registratie van overdrachten betreffen onder andere:  

• koop- verkoopakten van onroerende goederen;  

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

• schenkingen onder levenden (donaties inter vivos);  

• testamenten;  

• boedelscheidingen (partagie of akten van scheiding en deling);  

• verheffingen (relieven); 

• vernaderingen (naasting of beschudding) 

• erfmangelingen (permutatie of ruiling van onroerende goederen). 

 

Deze overdrachten of gichten vormen een bijkomende bron om de familie geografisch en sociaal 

verder te bepalen. Hieronder krijg je samenvattend de inhoud van de geregistreerde transacties tussen 

8 mei 1730 en 19 februari 1750.1 De kolommen in de bewerking geven respectievelijk de datum van 

de registratie aan, de folio in het register en een samenvatting van de inhoud van de akte.  

Je kan tegen betaling een digitale kopie van de geregistreerde akte van de schepenbank via het 

Rijksarchief van Hasselt bekomen of kosteloos zelf ter plaatse gaan om de stukken in te zien.2  

Voor het gemak zijn in deze bewerking 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  

25 januari 2022 

 

 

 

 

 

 
1 Het archief van de schepenbank van Mopertingen wordt in het Rijksarchief van Hasselt bewaard. De 
bewerking hieronder betreft Schepenbank Mopertingen (toegang 1126), inventarisnummer 53.  
2 Je kan je aanvraag richten via rijksarchief.hasselt@arch.be  

mailto:rijksarchief.hasselt@arch.be
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DATUM FOLIO OMSCHRIJVING 

 
08/05/1730 

 
1r-1v 

 
Registratie getuigenis, waarbij 
 
Lendert van Sichen, Willem Loijen, Jan Martens, Ciel Moors en 
Lendert van Sichen, allen ingezetenen van Mopertingen 
 
verklaren op verzoek van W.D. Bourghelle, kapitein in het regiment 
guarde dragonders van de prins Willem van Hessen-Kassel 
 
dat van de paarden van de compagnie van de vermelde kapitein op 
26/02/1730 één paard en op 01/03/1730 vier paarden 
doodgestoken werden en op 23/03/1730 nog eens twee paarden, 
op 25/03/1730 nog vier paarden en op 17/04/1730 nog een paard 
doodgeschoten of in totaal twaalf paarden. 
 
De paarden waren afgemaakt vanwege een drous en inwendige 
rottigheid van longen en lever, zoals ook vastgesteld werd bij 
visitatie door de gezworen paardenkeurmeesters van Maastricht.  
 
De getuigen verklaren dit gezien te hebben toen de 
paardenkeurmeesters een autopsie uitvoerden, alsook dat de 
vermelde paarden de hele winter in het dorp op droog voeder te 
Mopertingen hadden gestaan. 
 

 
02/10/1730 

 
1v-5r 

 
Registratie huwelijkse voorwaarde verleden voor notaris J.C. A 
Cruce op 06/02/1714 te Maastricht, waarbij 
 
Marten Lemmens en zijne echtgenote Ida Meesters, geassisteerd 
met hun zoon Teuwis Lemmens, toekomende bruidegom [partij 1] 
 
en 
 
Joris Kanen en Lenaerd Kanen, geassisteerd met hun ooms Nicolaes 
en Joris Caenen, partij doende voor Isabella Caenen, hun 
respectievelijke zus en nicht en toekomende bruid, dochter van 
wijlen Peter Caenen en Catharina Tants [partij 2] 
 
Partij 1 brengt in: 
 
Marten geeft aan zijn zoon: 
 
1) zijn huis, hof, brouwerij en getuig, schuren, stallingen en weide 
daaraan gelegen, alsook de weide tegenover de poort, beide weides 
24 grote roeden groot en achter het huis en hof gelegen 
 
2) huis en hof gelegen op de heere baen gaande van Maastricht op 
Bilzen met een weide erbij, 2 grote roeden. 
 
Beide percelen zijn te Mopertingen gelegen. 
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3) alle pacht- en halfpachtlanden die bij de winning zijn gelegen. 
 
4) wagen met achterste paard en alle toebehoren, alsook een ploeg, 
eg en alles dat dient tot het bewerken van het land. 
 
Een bunder en 5 grote roeden akkerland in 4 percelen gelegen, nl. 
 
5) 9 grote roeden gelegen in het gellicker veldt omtrent de Schutte 
haegen. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Eigenbilzen de Schaijboschstraet, 
naar Rosmeer dhr. Adolphi. 
 
6) 6 grote roeden gelegen onder Mopertingen in ’t Scheep. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Maastricht de Scheepwegh, op het 
hoofd naar Eigenbilzen Thijs Vrancken als win. 
 
7) 5 grote roeden gelegen op de nijtel bosch onder Mopertingen. 
 
Reingenoten: ter zijde naar Gellik de cast van Alden Biesen, op het 
hoofd dezelfde. 
 
8) 5 grote roeden gelegen op de groenen gracht. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Maastricht de groenegrachtstraet, 
ter zijde naar Rosmeer de cast van Alden Biesen. 
 
9) 2 koeien, 25 schapen, een zeug met biggen en 2 scheutelingen. 
 
De andere kinderen zullen daarbij vooruit trekken (uit handen van 
de bruidegom) na de dood van de vader en de moeder (Lemmens-
Meesters), te weten zijn zus Maria Lemmens, begijn te Tongeren 
200 gulden eenmaal.  
 
Alle andere goederen van de ouders (hier niet vermeld) worden na 
de dood van de ouders in de nalatenschap ingebracht en egaal 
verdeeld onder de zussen en broers, alsook de nu afgestane 25 grote 
roeden (= 1 bunder + 5 grote roeden).  
 
Het huwelijkspaar dient de ouders van kost en drank te voorzien en 
de landen te bewerken. Het stro van de landen blijft in bezit van de 
vader van de bruidegom. 
 
Partij 2 brengt in namens moeder Catharina Tants: 
 
1) 25 grote roeden akkerland gelegen in het broeck onder 
Veldwezelt. 
 
Reingenoten: ter zijde naar Veldwezelt land van het O.-L.-V.-altaar 
aldaar, op het hoofd naar de baan dhr. Foullon. 
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2) half bunder gelegen achter kercken winninge. 
 
Reingenoten: ter zijde naar de baan de erfgenamen Vande Wijer, ter 
zijde naar de Comfelder Straet dhr. Foullon. 
 
3) 6 grote roeden daarbij gelegen. 
 
Reingenoten: ter zijde naar Veldwezelt dhr. Foullon, ter andere naar 
Comfeld Jeuris Geelen. 
 
4) 9 grote roeden gelegen int kaef. 
 
Reingenoten: ter zijde naar de Souw de heren van Luik, op het hoofd 
naar de Ros Straet de abdis van Hocht, op de zijde naar de Brijckder 
Straet de weduwe Roosen. 
 
5) half bunder gelegen op de baen. 
 
Reingenoten: naar de Dousberg dhr. Foullon, naar Veldwezelt 
dezelfde. 
 
Het perceel is bezaaid met rogge, waarvan de helft voor het jaar 
1714 ten behoeve is van Joris Caenen en de andere helft voor de 
moeder (Catharina Tants). 
 
6) in plaats van een paard, schapen en varkens 125 gulden. 
 
7) 2 koeien. 
 
Ingeval het bruidspaar geen kinderen zullen verwekken, gaan alle 
ingebrachte goederen terug naar de respectievelijke families 
vanwaar ze afkomen. 
 
Na de dood van moeder Catharina Tants zullen de goederen die 
partij 2 ingebracht heeft in de scheiding en deling worden gebracht 
om met de andere goederen egaal onder de broers en zussen te 
kunnen verdelen. 
 
Getuigen: Georgius Schrammen, burger en brouwer te Maastricht, 
en Laurens Bastiaens. 
 

 
15/12/1730 

 
5v 

 
Registratie op verzoek van dhr. officier van Mopertingen om een 
arrest te plaatsen (=beslag te leggen) op alle goederen te 
Mopertingen van de filiale portie van Jan Vrancken de jonge, in 
handen van diens moeder, de weduwe Paulus Vrancken. 
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16/01/1731 6r Registratie cautie in een lopende rechtszaak te Maastricht vanwege 
beledigingen tussen schepen Lenaert van Sichen en de erfgenamen 
Hermans. 
 
Lenaert van Sichen hypothekeert zijn huis, hof en 2 annexe weiden, 
3 bunder, gelegen te Mopertingen. Het geheel is enkel jaarlijks 
belast met 12 kapoenen ten behoeve van de heer Van Eijll. 
 

 
27/04/1731 

 
6v-8v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.C. Ruijters op 
27/04/1731 te Maastricht, waarbij 
 
Leonardt van Sichen, inwoner van Mopertingen, gehuwd met 
Margareta Lunskens 
 
verkoopt aan 
 
moeder en conventualen van het klooster de Beijaert te Maastricht, 
vertegenwoordigd door Joannes Ruth, rentmeester van het klooster 
 
een kapitaal van 1.500 gulden3 ten laste en panden van Barbara 
Dresens, weduwe van Nicolaes Reijpers. 
 
De verkoper had de rente verkregen van Maria Cornelia Dresens per 
akte van 17/01/1727 en gegicht voor het Hoog Luik Gerecht te 
Maastricht. 
 
Prijs: 1.500 gulden + 5 stuiver godshelder. 
 
De prijs wordt ingekort met 600 gulden, vanwege 2 openstaande 
kapitalen van 200 en 400 gulden ten laste en panden van de 
verkoper en ten behoeve van de koper. 
 
Getuigen: Arnoldus Loijens, schout en schepen te Mopertingen, en 
Hubertus Lamberti. 
 

 
14/08/1731 

 
8v 

 
Registratie extract betekening arrest door bode Martens namens 
het officie van de heerlijkheid Mopertingen op de vruchten, beesten, 
erven en andere bezittingen van Ciel Moers, in zijn absentie aan zijn 
echtgenote thuis betekend. 
 

 
14/03/1732 

 
9r-9v 

 
Registratie erfpacht voor notaris J.R. Veugen op 13/03/1732 te 
Maastricht, waarbij 
 
Benedictus Le Camus, Ludovicus Van der Veecken en Otto Fosseroul, 
respectievelijk kanunniken, fabrieksmeester, scholaster en groot 
rekenmeesters van O.-L.-V.-kapittel te Maastricht 
 

 
3 De jaarlijkse rente staat niet vermeld in de gicht. 
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in erfpacht overdragen aan 
 
Ludovicus Lemmens, gehuwd met Margarita Zielen, inwoner van 
Mopertingen 
 
12 grote roeden akkerland gelegen te Mopertingen. 
 
Reingenoten: een zijde naar Gellik mevr. Merode, ter andere zijde 
naar Rosmeer Barbara Hulbex, op het hoofd naar Mopertingen het 
klooster de Nieuwenhoff, ander hoofd naar Hees Aert Meesters en 
de weg van Maastricht naar Bilzen, alsook de weg van Gellik naar 
Rosmeer, beide daardoor lopende. 
 
Het perceel is enkel met de schat belast en is door de acceptant te 
betalen. 
 
De jaarlijkse erfpacht aan het kapittel bedraagt 6 gulden, te betalen 
vanaf komende Sint-Andries. 
 
Voorwaarde is dat de acceptant gehouden zal zijn binnen de 2 jaar 
een huis te timmeren op het perceel dat als onderpand dient voor 
de erfpacht. Hij staat ook met zijn andere goederen borg voor de 
erfpacht. 
 
Getuigen: Caspar Lepiemme, kanunnik van Sint-Anna, en Marcellis 
Moors van Mopertingen. 
 

 
12/07/1732 

 
10r-10v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Ciel Moors, inwoner van Mopertingen, gehuwd met Ida Meesters 
 
150 gulden aan 5% rente leent van 
 
Adriana Saijers, burger en jonge dochter te Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 11 grote roeden akkerland gelegen in ’t Schip onder Mopertingen. 
 
Reingenoten: ter eenre op het hoofd naar Rosmeer de straat naar 
Hees gaande, ter zijde naar Maastricht Thijs Martens, ter zijde naar 
Mopertingen Merten Lemmens, op het hoofd naar Gellik de 
landcommandeur. 
 
2) huis, hof en weide genaamd Coppelmans hoff, 13 grote roeden, 
gelegen te Mopertingen. 
 
Reingenoten: naar Hoelbeek drossaard Emmerix, ter zijde naar 
Eigenbilzen Aert Meesters. 
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15/03/1733 

 
11r-12r 

 
Registratie door Jan Roel De la Haije, namens en voor dhr. cornet 
Guilliaume Johan de Thielen, als gehuwd zijnde met Maria Elisabeth 
Vanden Savel, van een mutueel testament opgemaakt op 
07/11/1715, waarbij 
 
Hans Willem Vanden Savel en zijn echtgenote Lisbet Lenerts hun 
laatste wil laten optekenen. 
 
Inhoud testament 
 
Zoon Hans Willem Vanden Savel heeft 14 jaar in diverse regimenten 
van verschillende landen (Franse, Nieuwburgse 2x en de Hollanders 
2x) gediend, hetgeen de ouders handenvol geld aan paspoorten 
gekost heeft en zelfs meer dan de waarde van zijn kindsdeel. Op dit 
moment zit hij op kosten van de ouders reeds drie jaar (in 
behandeling) bij de Cellebroeders.  
 
Daarom verklaren de ouders dat hun gemelde zoon zich tevreden zal 
moeten stellen na hun dood met slechts 100 gulden en dat alle 
goederen zullen verdeeld worden tussen de drie andere kinderen.  
 
Van die 3 andere kinderen krijgen de 2 dochters al het lijfsgoed, 
zowel lijnwaad als wol, alsook elk een bed met toebehoren, 2 paar 
lakens en 2 kussens. Elke dochter krijgt daarnaast ook 100 ducatons. 
Mocht een van de dochters reeds overleden zijn, gaan die 100 
ducatons naar de andere dochter. 
 
De langstlevende reserveert levenslang voor zichzelf een uitstaand 
kapitaal van 2.100 gulden ten laste van het dorp en de gemeente 
Mopertingen.  Die wordt niet in de erfenis gebracht bij het 
overlijden van een ouder. 
 

 
20/10/1733 

 
13r-14v4 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris Leonard Thielen te 
Maastricht op 06/06/1733, waarbij 
 
Gisbertus van Gulpen, kruisheer te Maastricht, als gevolmachtigde 
van zijn schoonbroer en van zijn zus, respectievelijk Paulus Van der 
Saevel en Maria Gertruidis van Gulpen, wonende te Herve, per 
volmacht de dato 14/03/1733 voor notaris Hauregard 
 
verkopen aan 
 
Johannes Ruth als rentmeester van het klooster de Beijaert alias Dal 
van Josaphat te Maastricht 
 
een kapitaal van 400 gulden tegen een rente van 5%, opgenomen 
door Francq Meesters, gehuwd met Anna Tieuwissen, inwoner van 

 
4 Folio 12 verso is onbeschreven. 
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Mopertingen, destijds ten behoeve van wijlen schout Hans Willem 
Van der Saevel. 
 
De borgstelling voor die obligatie is een huis en hof van 9 grote 
roeden, gelegen te Mopertingen op de baan gaande van Maastricht 
naar Hoelbeek en nog een half bunder akkerland gelegen aan de 
windmolen. Die akte was verleden voor notaris Godefridus 
Schaepen op 08/06/1703 en gegicht te Mopertingen op 06/08/1703 
en voor de Buitenbank van Bilzen op 14/03/1708. 
 
De obligatie was bij codicil overgedragen aan Paulus Van der Savel 
en zijn echtgenote door diens zus Maria Sophia Vandersavel tot 
betaling van haar begrafeniskosten en kerkelijke diensten per akte 
verleden voor gemelde notaris J.H.D. Hauregard op 26/02/1733. 
 
Prijs: 400 gulden.  
 
Getuigen: Arnold Loijens, schout van Mopertingen en Hoelbeek, en 
Isaacq Knoop. 
 
Aangehecht de volmacht voor kruisheer van Gulpen, waarbij nog 
extra gegevens staan zoals dat de oorspronkelijk opnemer Francq 
Meister (Meesters) overleden is, alsook dat de zus Maria Sophia 
Vandersavel sinds kort overleden is. Opgemaakt op 14/03/1733.5  
 

 
17/04/1734 

 
14v-15r 

  
Registratie akte van cautie (borgstelling) voor het proces lopende 
voor het gerecht van Hoelbeek tussen 
 
Matthijs Bullen, gehuwd met Barbara Wolffs, wonende te 
Mopertingen 
 
en 
 
Pieter Cielen en Theijs Martens, opponenten. 
 
De opponenten hadden gevraagd dat Bullen een borg zou plaatsen 
in handen van het gerecht. 
 
Borgstelling: 
 
Huis, hof en weide, 4 grote en 13 kleine roeden, gelegen te 
Mopertingen. 
 
Het pand en perceel zijn nog belast met een kapitaal van 100 gulden 
ten behoeve van de weduwe Geurt Meesters. 
 

 
20/06/1735 

 
15r-16r 

 
Registratie pachtcontract, waarbij 
 

 
5 Het overlijden van de zus zou dus logischerwijs tussen 26/02/1733 en 14/03/1733 gebeurd zijn. 
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dhr. Van Eijll, gebiedende heer van Mopertingen 
 
in pacht uitgeeft aan 
 
Ghijs Meijers 
 
banwindmolen van Mopertingen, alsook het huis genaamd 
Blanckenberg, met moeshof en weide met alle boomvruchten erop 
behalve die Van Eijll nog zal (laten) aanplanten. 
 
Het contract is voor 10 jaar en vangt aan op 01/03/1736. Er dient 
jaarlijks 200 gulden betaald te worden, verdeeld in 2 halfjaarlijkse 
schijven van 100 gulden. 
 
Andere bepalingen: 
 
De heurder (pachter) is gehouden al de kosten van het kleinwerk 
zoals cammen, spillen, latten, laekens, [?], sackzeel, praemzeel …, of 
al hetgeen de smid maakt, zelf te dragen. Van Eijll zal op zijn kosten 
het ijzer daarvoor leveren. 
 
De pachter dient voor het overige zelf in te staan voor het 
onderhoud van de molen en de eigenaar is niet aansprakelijk voor 
stilstand van de molen door schade van brand of door knechten of 
onachtzaamheid berokkend. 
 
De pachter zal op eigen kosten een nieuwe molensteen moeten 
kopen in Goije (=Goé of Gulke) in het Land van Limburg. Indien de 
prijs 70 rijksdaalders is, draagt Van Eijll de helft bij. Mocht het hoger 
dan 100 gulden zijn, draagt Van Eijll de helft bij voor het deel boven 
de 100 gulden. De transportkosten zijn voor Van Eijll, het plaatswerk 
voor de pachter. 
 
De pachter geniet de emolumenten van maalloon, zoals de 
aannemer hiervan voordien ook genoten heeft. 
 
De pachter dient ook enkele stenen te maken in de molen, die te 
leveren, en dienend voor een tarwe- en boquetmolen. Van Eijll zal 
hiervoor hout en ijzer leveren. 
 
De pachter dient het dak en de lemen wanden te onderhouden. Van 
Eijll zal stenen leveren om een nieuwe put te maken.  Ook krijgt de 
pachter hout, waarbij afgesproken wordt dat de pachter de gracht 
vult om een uitvaart te maken en een poort op eigen kosten. Voor 
ander onderhoud zal Van Eijll de materialen leveren en de pachter 
instaan voor de betaling van de werkuren. 
 

 
28/01/1735 

 
16r-16v 

 
Registratie chirographaire obligatie opgemaakt op 14/04/1731 te 
Maastricht, waarbij 
 
Johan Emerix 
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2.000 gulden aan 4% rente leent van 
 
de heren Custers, Wijers, Roosen, Touns, respectievelijk meester en 
rekenmeesters van het broederschap van de kapelanen van Sint-
Servaas te Maastricht.  
 
Borgstellingen: 
 
Zijn persoon, zijn ouderlijke goederen bij scheiding en deling 
toegevallen, alsook andere goederen waar ook gelegen. 
 

 
21/02/1735 

 
17r-17v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris G. Schaepen op te 
Maastricht, waarbij 
 
Leonard van Sichen, ingezetene en schepen van Mopertingen, als 
man en momber van zijn echtgenote Margarita Lunskens 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
Adriana Saijers, burger van Maastricht. 
 
Het opgenomen geld dient ter terugbetaling van 200 gulden 
kapitaal, geaffecteerd op zijn goederen gelegen te Hees en ten 
behoeve van de erfgenamen van dhr. Van Eijll. 
 
Borgstelling: 
 
Huis, hof en weide, 3 bunders groot, gelegen te Mopertingen. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Maastricht het veld, ter andere zijde 
naar Mopertingen de kapel van Mopertingen, ter zijde naar 
Eigenbilzen het klooster de Beijaert. 
 
Getuigen: Matthijs Bullen, ingezetene van Mopertingen, en God. 
Taccoen. 
 

 
11/07/1735 

 
17v-18r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Jan Palmars, ingezetene en gerechtsbode van Mopertingen 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
Adriana Saijers, burger van Maastricht. 
 
Borgstelling: 
 
Huis, hof en weide, 11 grote roeden, gelegen te Mopertingen. 
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Reingenoten: naar de windmolen de gemijn straat, andere (zijde) 
naar Eigenbilzen Meerte Lemmens.  
 

 
07/05/1736 

 
18r-18v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris G. Schaepen op 
06/05/1736 te Maastricht, waarbij 
 
Willem Palmaers, ingezetene van Mopertingen, gehuwd met 
Cornelia Moors 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
Adriana Saijers, burger van Maastricht. 
 
Het opgenomen geld dient ter financiering van de aankoop van een 
schuur. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis, hof en ap- en dependentiën, 5 grote roeden, gelegen te 
Mopertingen. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Vrancken, ter andere zijde naar 
Mopertingen Herman Moors, aan een zijde de dorpstraat, naar 
Gellik een weg die naar Maastricht loopt. 
 
Getuigen: God. Taccoen en Renerus Bormans. 
 

 
14/05/1737 

 
18v-21v 

 
Registratie verkoop erfpacht verleden voor notaris A. Welters op 
03/03/1737 te Maastricht, waarbij 
 
Nicolaes Boix (Box), als erfgenaam van wijlen Joachim de Lovenfosse 
en Agnes Graeven, die laatste in haar leven moeder der eerwaarde 
paters Minderbroeders te Maastricht, per octrooi van het gerecht 
der vrije rijksheerlijkheid Wijlre van 09/01/1737 
 
verkoopt aan 
 
Alard Laurens Adriaen van Eijll, heer van Jonkholt, Hoelbeek en 
Mopertingen 
 
erfpacht van 4,5 vat rogge ten laste van de kassegoederen van de 
Balije Alden Biesen jaarlijks te Mopertingen te betalen door de heer 
Clander, rentmeester van Alden Biesen. 
 
De verkoper was de naakte eigendom en zijn moeder de tocht 
toegevallen bij akte van scheiding en deling onder kavel F op 
04/05/1711. 
 
Prijs: 135 gulden + 5 stuiver godshelder. 
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De eerste pacht zal vervallen met de komende Sint-Andries in 1737.  
 
Getuigen: Joannes Jaspers en Willem Miesijck. 
 
Aangehecht nog het octrooi van het gerecht van Wijlre na gedane 
verzoek, samengevat als volgt: 
 
Hendrick Nicolas Box alias Cappouns, zoon van Hendrick Box en 
Barbara Coecken, heeft sinds enkele jaren zijn woonplaats in Wijlre 
en er zich goed gedragen. Hij heeft verschillende rechtszaken zonder 
rechtsfundament moeten ondergaan en heeft geld nodig ten einde 
die processen te kunnen verder zetten en schuldeisers terug te 
betalen. Er waren processen onder andere tegen de vrienden van 
zijn overleden echtgenote die probeerden het vruchtgebruik van 
hem te vernaderen, alsook door de erfgenamen van zijn groottante 
Agnes Graeven. Omdat de verzoeker weduwnaar is (en vermoedelijk 
kinderen met zijn overleden vrouw heeft), heeft hij toestemming 
nodig van de schepenbank om zaken te verkopen. 
 

 
09/07/1738 

 
22r-23v 

 
Registratie erfmangeling,  waarbij 
 
Margareta Cielen, gevolmachtigd door haar echtgenoot Ludovicus 
Lemmens op 06/07/1738, ingezetenen van Mopertingen [partij 1] 
 
een perceel ruilt met 
 
Gisbertus Meijers, gehuwd met Ida Jonckholt en hun beide 
lijfserven. [partij 2] 
 
Partij 1 draagt over aan partij 2: 
 
12 grote roeden akkerland met de last erop van 6 gulden jaarlijkse 
erfpacht ten behoeve van de (kerk)fabriek van O.-L.-V., gelegen te 
Mopertingen. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Gellik mevrouw De Merode, ter andere 
zijde naar Rosmeer Barbara Hulbeecx, op het hoofd naar 
Mopertingen het klooster van de Nieuwenhoff, ander hoofd naar 
Hees Aert Meesters en de weg van Maastricht naar Bilzen, alsook de 
weg van Gellik naar Rosmeer, beiden daar door gaande. 
 
Ludovicus Lemmens had het perceel in erfpacht verkregen op 
13/03/1732 van de heren Benedictus Le Camus, Ludovicus Van der 
Veecken en van Otto Fosseroul, respectievelijke kanunniken, 
fabrieksmeester, meester-scholaster en meester van het kapittel van 
de O.-L-V.-kerk te Maastricht. 
 
Partij 2 draagt over aan partij 1: 
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3 grote roeden akkerland gelegen te Hees bij de limieten van 
Mopertingen omtrent de eijge haege. 
 
Reingenoten: naar Veldwezelt Lenart van Sichen met herenland van 
Sint-Servaas, naar Rosmeer Thomas Jorissen van Hees, op het hoofd 
naar Hees Vaes Jans van Hees als win (=pachter) van dhr. Linssen, op 
het ander hoofd naar Mopertingen de heerlijkheid Mopertingen. 
 

 
10/09/1738 

 
23v-26r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.C. Ruijters op 
09/09/1738 te Maastricht, waarbij 
 
Leonard van Segghen, schepen van Mopertingen, gehuwd met 
Margareta Lunskens 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Joannes Ruth als rentmeester van het klooster de Beijaert, ook Dal 
van Josephat genaamd. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis en hof gelegen te Mopertingen. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Maastricht het klooster van de 
Cellebroeders van Maastricht, naar Rosmeer Willem Loijen, ter zijde 
naar het dorp het klooster van de Wittevrouwen van Maastricht. 
 
Het opgenomen geld geeft Leonard aan zijn vader Hubert van 
Seggen, gehuwd met Anna Gidlo. Het geld is bedoeld voor zijn 
schoonzoon Vaes Piters, burger en meester-bakker te Maastricht, 
gehuwd met Maria van Seggen. De som zal afgetrokken worden van 
het gereserveerde kindsgedeelte dat de schoonzoon namens zijn 
echtgenote bij erfenis zou ontvangen. 
 
De schoonzoon verklaart ook zijn huwelijkspenningen ad 50 
pattacons genoten te hebben in de vorm van onder andere granen. 
 
Vader Houb (Hubert) staat ook met de volgende goederen garant 
voor de obligatie, nl. 
 
1) 6 grote roeden weide gelegen te Eigenbilzen naast zijn huis en 
hof, cijnzende in het Cleuts hof en belast met 3 koppen gerst. 
 
2) 4 grote roeden akkerland gelegen achter het vermelde huis en 
hof. 
 
Reingenoten: naar Eigenbilzen Vranck Meesters van Mopertingen, 
ter zijde naar Veldwezelt Jan Haenen. 
 
Getuigen: Theodorus Theunissen en Bernardus Vissers. 
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02/12/1738 

 
26r-29r 

 
Registratie, op verzoek van Teuwis Lemmens, inwoner van 
Mopertingen, voor zichzelf als voor zijn broers en zussen, van een 
akkoord na 
 
een proces hangende voor de Buitenbank van Bilzen, begonnen in 
1731 tussen aanlegger Marten Lemmens zaliger en verdergezet door 
diens erfgenamen  
 
en  
 
Ciel Moors, Aert Moors en Aert Meesters, opponenten. 
 
Het proces is nog steeds onbeslist en ging over 25 gulden jaarlijkse 
rente voor dhr. Sigers zaliger en daarna diens echtgenote op panden 
van de aanleggers. Het proces ging over de verdeling van de last van 
de rente. 
 
Akkoord gemaakt op 12/11/1738 voor commissaris J. Ad. Janssen te 
Bilzen, waarbij 
 
Franciscus Lemmens, pastoor van Martenslinde, en Herman 
Lemmens, Teuwis Lemmens en Peter Daenen als man en momber 
van Catharina Lemmens, tezamen als elk voor zich, alsook zich sterk 
makende voor de afwezige medeconsoorten, met name Peter 
Paulissen als man en momber van Barbara Lemmens, Maria en Anna 
Lemmens, allen erfgenamen van Marten Lemmens zaliger [partij 1] 
 
een minzaam akkoord wordt bereikt met 
 
Ciel Moors, Aert Moors en Aert Meesters [partij 2]. 
 
Partij 1 wordt ontlast van de jaarlijkse rente van 25 gulden, alsook 
van de achterstallen daarvan.  
 
Partij 2 dient 63 gulden te betalen aan Herman Lemmens (van partij 
1), omdat hij dit bedrag reeds had betaald aan de weduwe Sigers.  
 
Partij 2 dient ook het afgebod van de weduwe Sigers te purgeren, 
staande op 2 panden, afkomende en bezeten geweest door Marten 
Lemmens, vader zaliger van partij 1. 
 
Partij 2 en Lambert Moors en consoorten dienen vanaf nu die 25 
guldens jaarlijks te dragen. 
 
Mocht Lambert Moors en consoorten niet akkoord gaan, dient partij 
2 de eerste partij te helpen om via rechtswege hen hiertoe te 
dwingen. Ook verklaart partij 2 niet geweten te hebben dat de 
advocaat van hen (en Lambert Moors en consoorten) een schriftelijk 
document enkele weken eerder in de rol had laten inschrijven die 
een zekere laster ten aanzien van de overleden Marten Lemmens 
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beschreef. Partij 2 verklaart dat de overleden man een goede naam 
en faam had.  
 
Beide partijen zullen instaan voor hun tot nu gemaakte eigen 
gerechtskosten. 
 
Getuigen: Joannes Lansmans van Bilzen en Arnoldus Nassen. 
 
Aangehecht nog de verwijzing naar de registratie van het 
bovenstaand akkoord in het gichtregister van de Buitenbank van 
Bilzen de dato 26/11/1738. 
 

 
22/04/1739 

 
29v-30v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Reijnder en Anna Jeurissen, broer en zus 
 
verkopen aan 
 
Matthijs Nijsen, gehuwd met Elisabeth Mosen en hun beide 
lijfserven 
 
hun huis en hof gelegen te Mopertingen in het midden van het dorp, 
met de lasten erop rustende, met name 400 gulden kapitaal ten 
behoeve van dokter Wilsens van Hasselt, en een kapitaal van 150 
gulden ten behoeve van mevr. Hesselt te Maastricht, noch enige 
derdels kapoenen ten behoeve van de gebiedende heer te 
Mopertingen, en drie vaten rogge ten behoeve van Joanna Daemps 
te Hasselt.  
 
Reingenoten: ter zijde naar de kapel Peter Nijsen, ter zijde naar 
Eigenbilzen de broecksteege, op het hoofd naar Waltwilder Leendert 
Jeurissen, op het hoofd naar de windmolen de heerenstraet. 
 
Prijs: 150 gulden + de lasten + 1 stuiver godshelder + lijkoop. 
 
Reijnder Jeurissen stelt zich borg voor de minderjarige kinderen van 
zijn zus Anna Jeurissen, mochten die in de toekomst zich gerechtelijk 
verzetten tegen de gedane verkoop. 
 

 
20/10/1739 

 
30v-31v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Jos Van Abeele op 
05/01/1734 te Munsterbilzen, waarbij 
 
Peter Hansen, gehuwd met Celie Jeurissen,  
 
300 gulden aan 4% rente leent van 
 
Meuwis Meijers. 
 
Borgstellingen: 
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1) 5,5 roeden akkerland gelegen op den netelbosch. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Gellik Marten Lemmens, ter 2der naar 
de windmolen dezelfde Marten Lemmens, ter 3der Loij Lemmens. 
 
 2) 3 roeden gelegen aan de tombe. 
 
Reingenoten: naar de tombe Geurt Diricx, ter 2der naar Hees Peter 
Loijen, ter 3der naar Veldwezelt Palm Steuven. 
 
Getuigen: Jan Coeninx en Margareta Veugen. 
 

 
20/10/1739 

 
32r-37v 

 
Registratie redemptie kapitaal na en krachtens octrooi van de Prins-
Bisschop van Luik de dato 18/08/1738, waarbij 
 
Cecilia Haenen, gewezen weduwe van Henricus Noegen, nu weduwe 
van Peter de Weerdt 
 
620 gulden op 28/09/1738 ontvangen heeft van 
 
Aert Moors en nog 300 gulden van Marcelis Moors en nog 
20/10/1739 280 gulden van dezelfde Marcelis Moors. 
 
Tezamen bedraagt het totaal 1.200 gulden. De opgenomen 
bedragen zijn ter terugbetaling van hun aanpart van 1.200 gulden uit 
een groter totaal van 1.600 gulden kapitaal dewelke Franck 
Meesters van Mopertingen op 08/07/1713 had opgenomen van 
wijlen Petrus van Walsden, per akte van obligatie voor notaris F.B. 
Demelinne en Cecile Haenen nagelaten bij testament van haar 
moederlijke tante Elisabeth van Walsden op 26/02/1719. 
 
De gehypothekeerde panden worden hierbij ontgicht. 
 
Volgt het octrooi aan Cecile Haenen, burger van Maastricht van 
Luikse nativiteit waarbij  
 
haar tante Elisabeth van Walden per testament van 26/02/1719 had 
gelegateerd  
 
een kapitaal van 1.200 gulden, alsook 1.600 gulden ten laste en 
panden van Franck Meesters van Mopertingen aan haar en aan haar 
broer Jean Haenen een kapitaal van 1.000 gulden ten laste en 
panden van Gille Marres van het graafschap van de Vroenhof,  
 
op voorwaarde dat  
 
indien een van beiden zonder kinderen kwam te sterven de ene het 
deel van de andere ontving. 
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Nu had de 1ste echtgenoot van Cecile Haenen, met name Henrij 
Noegen, buiten haar medeweten de 1.000 gulden van het van de 
overleden broer geërfd kapitaal verkocht aan Anne Hertoghs, 
weduwe van Theodore (=Dirk) Gilissen voor de som van 1.000 
gulden per akte van 15/12/1721 voor notaris J.L. Veugen. De 
weduwe had enkele dagen vernomen dat Noegen niet gemachtigd 
was geweest om het kapitaal te verkopen.  
 
De weduwe Gilissen had vervolgens een suppliek ingediend voor de 
Krijgsraad te Maastricht op 29/12/1721, vragende dat Henrij Noegen 
haar binnen de 24 uur de 1.000 gulden met intrest zou terugbetalen. 
Noegen werd daartoe veroordeeld op 15/01/1722. Desondanks had 
de weduwe Gilissen sindsdien nog geen geld ontvangen.  
 
Via (de terugbetaling van het) het kapitaal van 1.200 gulden kan de 
weduwe en sinds haar overlijden haar kinderen voor de schade 
vergoed worden. Cecile Haenen  is met de kinderen van de weduwe 
Gilissen overeengekomen om 300 gulden aan hen te betalen.  
 
Vandaar het verzoek om het kapitaal te mogen verkopen of te laten 
terugbetalen (voor de terugbetaling zie hierboven). Met de 
overschot die haar rest, kan ze zichzelf en haar dochter 
onderhouden. 
 
Haar schoonbroer Jacque Peters, gehuwd met haar enige zus 
Gertruijdt Haenen, tekenen mee het akkoord.  
 
Vervolgens redemptie of terugbetaling verleden voor notaris F.B. 
Demelinne te Maastricht op 22/07/1722 van de afgesproken 300 
gulden aan de erfgenamen Gilissen per akte van , waarbij 
 
Joannes Christianus du Bois, voor hemzelf alsook als momber en 
voogd van de kinderen van Joannes Meesters, ¾ part (225 gulden) 
van de 300 gulden als erfgenamen van de weduwe Dirick Gilissen 
ontvangt van Caecilia Haenen. 
 
De andere erfgenaam voor ¼ part (75 gulden) Gerardt Blaffart heeft 
zijn geld al per akte voor dezelfde notaris op 24/06/1722 reeds 
ontvangen. 
 
Getuigen: Silvester Essers, advocaat en oud-gezworen Raad en Luiks 
stadhouder te Maastricht, en Arnoldus Loijens, schout van 
Mopertingen.  
 

 
27/09/1740 

 
37v-39v 

 
Registratie extract uit de rol van Mopertingen van 27/09/1740, 
waarbij 
 
Lemmen Jans verhaalt dat enige dagen geleden Matthijs Nijssen 
beslag heeft laten leggen op 4 grote roeden land te Mopertingen die 
aan Lemmen Jans toebehoorde. 
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Lemmen Jans protesteert hiertegen, vermits hij verklaart niet te 
weten welke pretenties de aanlegger hiervoor heeft en hij geen 
schulden ten opzichte van hem heeft. Hij wenst dat het arrest wordt 
opgeheven met ook zijn haver en vervolgens gerechtelijke stappen 
tegen Matthijs Nijssen te ondernemen. 
 
Matthijs Nijssen verklaart voor zich te volmachtigen procureur J.R. 
De la Haije van Maastricht. Lemmen Jans had de vruchten van 
Matthijs Nijssen laten asporteren (wegbrengen) onder de jurisdictie 
van Hoelbeek. 
 
Als borgstelling voor het lopende proces plaatst Lemmen Jans als 
borg 2 stukken akkerland onder Mopertingen gelegen: 
 
1) 3 grote roeden gelegen in het veltje. 
 
Reingenoten: ter eenre naar de heijmelijcker bergh Lenart Jeurissen 
als win, ter andere naar Mopertingen de kapelanen van Sint-Servaas. 
 
2) 4 grote roeden gelegen in den Dael. 
 
Reingenoten: ter eenre Willem Palmars als win, ter andere Teuwis 
Meesters van Rosmeer. 
 
Dit laatste perceel is belast met een vat rogge erfpacht ten behoeve 
van de pastorij van Eigenbilzen. 
 
Na de borgstelling is de procureur van Matthijs Nijssen akkoord met 
het lichten van het arrest.  
 

 
18/10/1740 

 
39v-41r 

 
Registratie, op verzoek van Jan Hoelbeeckx voor en namens 
Margareta Nulens, weduwe Peter Stevens, van een testament 
verleden voor pastoor L. Penxten op 20/10/1735 te Kleine-Spouwen, 
waarbij 
 
Peter Stevens van Berg onder Kleine-Spouwen, ziek zijnde, zijn 
testament laat optekenen. 
 
Inhoud testament 
 
1) wenst begraven te worden op het kerkhof van Kleine-Spouwen 
 
2) laat 5 stuiver na ten behoeve van de kathedraal van Sint-
Lambertus te Luik 
 
3) aan zijn echtgenote Margareta Nulens:  
 
2,5 roeden akkerland gelegen te Mopertingen in volle eigendom met 
vrije beschikking van bestemming (verkoop, hypotheek, belening of 
andere). Zij kan het ook gebruiken ter betaling van de 
begrafeniskosten of andere te betalen schulden. 
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Getuigen: Joannes Nulens, koster, en Joannes Gielen. 
 

 
16/02/1742 

 
41r-42v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Leonard Thielen op 
12/02/1742 te Maastricht, waarbij 
 
Leonard van Sichen, inwoner van Mopertingen, gehuwd met 
Margareta Theuwissen 
 
350 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Helena Cauwbergh, meerderjarige jonge dochter en 
inwoonster van Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Zijn huis en hof, 2 schuren en stallingen, 15 grote roeden, gelegen 
te Mopertingen. 
 
Reingenoten: ter eenre de gemeene straet, ter andere zijde de 
landcommandeur. 
 
2) 4 grote roeden land te Mopertingen in hetzelfde veld gelegen. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Anna Bosch, ter andere zijde 
naar Mopertingen Geurt Stevens van Rosmeer, uitschietende op 
landerijen behorende aan de abdij van Hocht. 
 
De gehypothekeerde goederen zijn nog belast met een kapitaal van 
300 gulden ten behoeve van mevr. Schel en Heldernis. 
 
Getuigen: Hubertus Nolens en Peter Brantz. 
 

 
12/05/1742 

 
43r-43v 

 
Registratie extract van arrest uit de rol van Mopertingen van 
12/05/1742 neergelegd door procureur Joan Roel De la Haije, 
waarbij 
 
bode Jan Martens namens de heer officier van ambtswege arrest 
heeft betekend aan Bijlen van Gronsveldt, weduwe van Geurt Ciel 
Meesters van Mopertingen. 
 
Er werd beslag gelegd op de filiale portie van Claes Claessen van 
Amelsdorp, gehuwd met Anna Meesters, alsook op de filiale portie 
van Nelis Loijen, als gehuwd zijnde met Maria Meesters voor zoverre 
het erven en landerijen betreffen onder Mopertingen en aan hen 
competerende sinds de dood van Geurt Ciel Meesters. 
 
De moeder had het vruchtgebruik en de 2 kinderen de naakte 
eigendom.  
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12/05/1742 

 
43v-44r 

 
Registratie extract van arrest uit de rol van Mopertingen van 
12/05/1742 neergelegd door procureur Joan Roel De la Haije, 
waarbij 
 
bode Jan Martens namens de heer officier van ambtswege arrest 
heeft betekend aan de meid van Nelis Loijen, zoon van Willem 
Loijen, vanwege diens afwezigheid. 
 
Er werd beslag gelegd op alle erven, huis, hof, weide en landerijen 
onder Mopertingen gelegen, alsook op zijn meubelen, beesten en 
effecten. Zie ook het taxaat van kosten ten gevolge van criminele 
aanklachten op folio 51 verso en 52 recto. 
 

 
16/05/1742 

 
44r-45r 

 
Registratie extract van arrest uit de rol van Mopertingen van 
12/05/1742 neergelegd door procureur Joan Roel De la Haije, 
waarbij 
 
bode Jan Martens namens de heer officier van ambtswege arrest 
heeft betekend aan de echtgenote van Claes Claessen tot Amelsdorp 
op zijn bezittingen onder de jurisdictie van Mopertingen gelegen.  
 
In de marge staat pro memorie geschreven dat de taxering van de 
kosten van de tegenpartij (de landheer namens zijn officier), 
vertegenwoordigd door Joan Roel De la Haije, en te betalen door 
Claes Claessen, hier had moeten staan en nu beschreven is onder 
folio 51 en die van Nelis Loijen op folio 51 en die van Matthijs Cielen 
op folio 52. 
 

 
12/03/1744 

 
45r-48v 

 
Registratie testament, waarbij 
 
Meijs Theuwissen en zijn echtgenote Mechtildis Peters, inwoners 
van Mopertingen en beiden nog gezond, hun laatste wil laten 
optekenen. 
 
Inhoud testament 
 
Alle vorige testamenten en codicillen worden hierbij van geen 
waarde.6 
 
1) Beiden wensen op het kerkhof van Eigenbilzen begraven te 
worden met een kerkelijke dienst zoals de langstlevende zal 
beslissen voor de eerste van hen die sterft; 
 
2) laten 5 stuiver na aan de kathedraal van Sint-Lambertus van Luik; 
 
3) de langstlevende wordt universeel erfgenaam; 

 
6 Er worden in deze akte naar geen specifieke eerdere testamenten of codicillen verwezen. 



21 
 

 
4) de langstlevende, in nood en niet hertrouwd, mag in nood 
verkopen, belenen of hypothekeren:  
 
A. het huis en hof, 7 grote roeden, gelegen te Mopertingen op de 
heijmerijcke straet. 
 
Reingenoten: ter eenre Arnold Roijen, ter andere Ciel Moors. 
 
Het huis en hof is jaarlijks belast met 6 vaten rogge, waarvan 2 ten 
behoeve van de kapelanen van Sint-Servaas en 4 ten behoeve van 
het Sint-Catharinagasthuis te Maastricht, en met 1 stuiver cijns. 
 
B. 9 grote roeden akkerland en 5 kleine roeden daarlangs in 
hetzelfde winhof. 
 
Reingenoten: ter eenre Hermen Leesen en sieur Keerens. 
 
Het perceel is belast met een kapitaal van 100 gulden ten behoeve 
van Agatha Munix en 1,5 oord cijns, tiendevrij. 
 
C. 8 grote roeden op den heijmerijcken bergh onder Eigenbilzen. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Maastricht Jan Withofs, ter andere naar 
Hoelbeek Thijs Engels. 
 
D. 5,5 grote roeden in het scheepveldt onder Mopertingen. 
 
Het perceel is belast met een vat rogge ten behoeve van het gelucht 
van Eigenbilzen en met 1,5 oord cijns. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Meesters, ter andere Theunis Hoelbeecx 
als win. 
 
E. 2,5 grote roeden gelegen op het willerveldt aan het moorsbroeck. 
 
Reingenoten: ter eenre Merten Maesen, ter andere Lemmen Jans. 
 
F. 2 grote roeden min 5 kleine roeden in het Rosmerer veldt. 
 
Reingenoten: ter eenre Peter Daenen als win, voorhoofd Houb 
Baerten. 
 
G. 5,5 grote roeden weide onder Eigenbilzen op de woenselstraet 
(?). 
 
Reingenoten: ter eenre Lemmen Jans met de wederdeling. 
 
Het perceel is belast met 3 vaten en 3 koppen rogge ten behoeve 
van het hertighdom (?) van Munsterbilzen. 
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H. 10 grote roeden land en weide gelegen op de beeckomstraet 
onder Eigenbilzen, genaamd de Vlick. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met 3 gulden 3 oord intrest ten 
behoeve van het kapittel van Munsterbilzen. 
 
I. twee vaten rogge erfpacht, verschuldigd door Lenart Wolters van 

Lafelt en geaffecteerd op zijn huis en hof. 
 
Reingenoten: naar Vlijtingen Willem Palmars en de gemeenstraet. 
 
J. 5 grote roeden akkerland aan Capouns bampt gelegen. 
 
Reingenoten: Wijn Peters. 
 
Het perceel is met 100 gulden kapitaal belast ten behoeve van dhr. 
Roulants van Munsterbilzen. 
 
5) na hun beider dood mag de pastoor van Eigenbilzen of indien de 
pastoor wenst het gerecht de andere goederen per publiek opbod 
laten verkopen. De opbrengst na aftrek van schulden is voor de 
lafenis hunner beiden zielen en die van hun zoon Joannes, van de 
testatrices broer Wijnandus Peters, hun beide ouders en vrienden. 
 
6) Mocht de testatrice als eerste komen te overlijden zullen de 
boven beschreven 8 grote roeden akkerland op den heijmerijcken 
berg onder Eigenbilzen verkocht worden om de begrafenis te 
betalen met de kerkelijke dienst. Mocht de testateur als eerste 
komen te overlijden, worden de beschreven 5 grote roeden gelegen 
aan Capouns bampt onder Willer verkocht.  
 
7) Ingeval de pastoor niet alle zielemissen voor hen kan lezen, is hij 
gehouden de missen die hij niet kan lezen, te laten lezen door de 
paters capucijnen van Maastricht en door de paters Minderbroeders 
van Rekem of Maastricht. 
 
8) Als iemand protesteert (van de erfgenamen) tegen dit testament, 
verliest hij zijn deel dat hij mogelijk geërfd zou hebben. 
 
9) De testateur en testatrice kiezen de pastoor van Eigenbilzen als 
executeur-testament. 
 

 
26/03/1744 

 
48v-50r 

 
Registratie erfpacht verleden voor notaris J.D. Schmising op 
21/03/1744 te Tongeren, waarbij 
 
oud-borgemeester Jacobus Grouwels als momber van de 
weeskinderen van wijlen oud-borgemeester Van Aken en juffrouw 
Cornelia Grouwels, in hun leven gehuwd 
 
in erfpacht uitgeven aan  
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Jan Cielen en zijn echtgenote Margareta Reijners 
 
10 roeden akkerland onder Mopertingen. 
 
Reingenoten: naar Mopertingen de Cruijswegh, naar Gellik de 
heirbaene, naar Rosmeer Teuwis Lemmens, naar Hees de 
gebiedende heer van Mopertingen. 
 
Het perceel is nog belast met 4 denieren cijns en een half vat koren 
jaarlijks te voldoen op Sint-Remigius en Sint-Andriesmis ten behoeve 
van de gebiedende heer van Mopertingen. Die lasten zijn voor de 
aannemer van de erfpacht. 
 
De te betalen erfpacht bedraagt 11 gulden jaarlijks. 
 
Dan volgt er een onduidelijk stuk in de akte. 
 
De akte werd opgesteld ten huize van oud-borgemeester Jacobus 
Grouwels in de honts straet te Tongeren. 
 
Getuigen: Paulus Jacobus Grouwels, schepen van Tongeren, en sieur 
Joannes Matthewis. 
 

 
03/08/1744 

 
50v-51r 

 
Registratie7 obligatie, waarbij 
 
Gerardus Vrancken, inwoner van Mopertingen, gehuwd met 
Elisabeth Moors 
 
400 gulden aan 5% rente leent van 
 
Arnoldus Godefridus Loijens, licentiaat der beide rechten, gehuwd 
met Maria Catharina Delhoigne. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Zijn huis en hof, 7 grote roeden, gelegen te Mopertingen aan de 
kapel. 
 
Reingenoten: naar de molen de gebiedende heer, naar het dorp 
Peter Nijsen. 
 
2) 4 grote roeden land onder Mopertingen gelegen in het bovenste 
veld. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Amelsdorp Thijs van Sichen, naar 
Rosmeer Franck Meesters. 

 
7 Tien dagen later op 13/08/1744 wordt zo goed als dezelfde transactie nogmaals in dit register geregistreerd. 
Het is onduidelijk indien het abusievelijk een dubbele ingave van hetzelfde betreft, indien het een registratie op 
vraag van de rentcrediteur is en een op vraag van de rentdebiteur of dat Gerardus Vrancken op 10 dagen tijd 2x 
hetzelfde bedrag van Loijens geleend heeft. 
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Het perceel is belast met de schat en met enige kapoenen aan de 
gebiedende heer. 
 

 
12/06/1743 

 
51r-51v 

 
Registratie taxaat aan kosten ingediend op 11/06/1743 en te 
betalen door Claes Claessen van Amelsdorp, beklaagde en 
veroordeelde in criminele zaken ten aanzien van de gebiedende 
landheer en de adjunct van dezelfde heer van ambtswege. De te 
betalen kosten bedragen 1.349 gulden 13 stuiver 1 oord.  
 

 
12/06/1743 

 
51v-52r 

 
Registratie taxaat aan kosten ingediend op 11/06/1743 en te 
betalen door Nelis Loijen, beklaagde en veroordeelde in criminele 
zaken ten aanzien van de gebiedende landheer en de adjunct van 
dezelfde heer van ambtswege. De te betalen kosten bedragen 1.176 
gulden 14 stuiver.  
 

 
24/01/1744 

 
52r-53r 

 
Registratie veroordeling boete gevorderd op 17/11/1739, 
veroordeling uitgesproken op 01/12/1739 en te betalen door 
Matthijs Cielen, beklaagde en veroordeelde in criminele zaken ten 
aanzien van de gebiedende landheer en de adjunct van dezelfde 
heer van ambtswege. Na een eerste verstek van 23/09/1743 wordt 
de beklaagde veroordeeld tot een boete van 3 goudguldens, alsook 
nadien op 05/02/1743 (betekend op 05/03/1743) een taxering van 
de te betalen (gerechts)kosten ter waarde van 244 gulden 3 stuiver 
1 oord. 
 

 
09/05/1744 

 
53r-55r 

 
Registratie tochtrenuntiatie en partagie verleden voor notaris R. 
Veugen op 19/03/1727 te Maastricht, waarbij 
 
Jan Croonen, inwoner van Mopertingen 
 
afstand doet van het vruchtgebruik ten behoeve van 
 
zijn drie dochters, met name Margariet Croonen, gehuwd met 
Leonardus van Sichen, Isabella Croonen, gehuwd met Gerard van 
Cauwbergh, en Beatrix Croonen, ongehuwd 
 
van al zijn roerende en onroerende goederen om het vervolgens 
onder hen op de volgende manier te verdelen. 
 
Deel oudste dochter (Margariet Croonen) 
 
Zijn winning met alle pacht- en halfpachtlanden, een paard, een koe, 
vaars, 2 scheutelingen (varkens), kar, ploeg, eg en alle huismeubels. 
Dit is ter voldoening van de 20 vaten koren en 17 pattacons die zijn 
schoonzoon Leonardus van Sichen hem voorgeschoten had. 
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In ruil dient het koppel wel de vader en schoonvader levenslang van 
kost, drank, logies en kleding te voorzien.  
 
Jan Croonen voorziet voor hen jaarlijks 10 vaten koren en zal de 
lasten betalen tot het jaar 1726. Mocht hij ruzie krijgen met zijn 
dochter en schoonzoon, reserveert hij zich een kamer in de winning 
en een plaats in de schuur om zijn vruchten in te schuren.  
 
Leonard van Sichen dient jaarlijks voor zijn schoonvader 19 roeden 
land te akkeren, waarvoor Leonard het profijt krijgt van het 
grasgewas van een beemd, groot een half bunder.  
 
De schoonvader behoudt voor zich ook een koe en het genot van de 
vruchten van de hof. 
 
Deel Isabella Croonen en haar man 
 
Een paard, koe, vaars, 2 scheutelingen. 
 
Deel Beatrix Croonen 
 
Een paard, koe, vaars, 2 scheutelingen. Vermits Beatrix nog geen 
paard gekregen heeft, krijgt ze eenmalig 50 gulden in plaats van een 
paard. 
 
Er blijven nog onroerende goederen gereserveerd voor de vader die 
pas verdeeld worden na zijn dood. Mocht de vader de lasten op de 
percelen tot het jaar 1726 niet betaald hebben eenmaal gestorven, 
dient elk kind voor 1/3 bij te dragen in die last.  
 
De vader bekent ook dat zijn oudste dochter haar beloofde 
huwelijkspart destijds niet gekregen heeft en dat daarom de andere 
kinderen niets extra kunnen claimen van haar. 
 
Getuigen: Joannes Habets en Guilliaum de Mee. 
 

 
13/08/1744 

 
55r-55v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Gerardus Vrancken, inwoner van Mopertingen, gehuwd met 
Elisabeth Moors 
 
400 gulden aan 5% rente leent van 
 
Arnoldus Godefridus Loijens, licentiaat der beide rechten, gehuwd 
met Maria Catharina Delhoigne. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Zijn huis en hof, 7 grote roeden, gelegen te Mopertingen aan de 
kapel. 
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Reingenoten: naar de molen de gebiedende heer, naar het dorp 
Peter Nijssen. 
 
2) 4 grote roeden land onder Mopertingen gelegen in het bovenste 
veld. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Amelsdorp Thijs van Sichen, naar 
Rosmeer Franck Meesters. 
 
Het perceel is belast met de schat en met enige kapoenen aan de 
gebiedende heer. 
 

 
20/10/1744 

 
55v-57r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris Dion. De Winghe op 
24/04/1744 te Hasselt, waarbij 
 
Marie Gertruijdt Feijtmans, begijn te Hasselt en haar zus Mechtild 
Feijtmans, jonge dochter 
 
verkopen aan 
 
Lambert Moors, inwoner van Mopertingen 
 
6 roeden land gelegen te Mopertingen onder den groenen gracht. 
 
Reingenoten: op het hoofd de landcommandeur, ter zijde naar 
Eigenbilzen mevr. van Hocht, op het hoofd naar Comveld de 
verkoopster. 
 
Het perceel is belast met de tiende. 
 
Prijs: 40 gulden Luiks per roede en 5 stuiver lijkoop. Het geld werd in 
goede zilveren munten betaald. 
 
De akte werd in het begijnhof te Hasselt opgesteld. 
 
Getuigen: Jan Hoelbeecx van Mopertingen en Marie Baers. 
 

 
29/05/1745 

 
57r-57v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Lendert van Sichen, schepen van Mopertingen, gehuwd met 
Margareta Lunskens 
 
125 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Clara Loijens. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis en hof gelegen te Mopertingen. 
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Reingenoten: ter sonnen opganck de heerenstraet. 
 
In de marge geschreven: Op 12/11/1745 heeft Lendert van Sichen 
zijn handtekening (op de afgegeven akte) erkend als de zijne.  
 

 
21/01/1746 

 
58r-58v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Paulus Lenarts, burger en inwoner van Maastricht, gehuwd met 
Maria Elisabeth Van der Meeren 
 
verkoopt aan 
 
Jan Hoelbeecx, inwoner van Mopertingen, gehuwd met Maria 
Simons 
 
8 grote roeden akkerland gelegen achter Aert Moors hoff. 
 
Reingenoten: naar Mopertingen Peter Henssen als win, naar 
Rosmeer Geurt Stevens van Rosmeer, naar de zonsopgang Teuwis 
Meesters van Rosmeer, naar Amelsdorp mevr. van Hocht. 
 
Prijs: 45 gulden per grote roede (of 360 gulden) + lijkoop + 5 stuiver 
godshelder. Het geld werd in schillingen betaald. Mocht de koper 
vernaderd worden, wenst hij ook in schillingen terugbetaald te 
worden. 
 
Het perceel is enkel met enige cijns belast. 
 

 
16/02/1746 

 
58v-59v 

 
Registratie betaling ter consignatie van de schout van Mopertingen 
na (gedwongen) publieke verkoop op verzoek van de gebiedende 
heer van het huis en hof, afkomende van Loij Lemmens en in bezit 
geweest van diens echtgenote Margareta Cielen, publiek verkocht 
op 22/12/1745. 
 
Huis, hof en weide, 10 grote roeden, gelegen op de heerbaen 
leidende naar Bilzen. 
 
Reingenoten: naar de Baenwijer Gilis Jeurissen, naar de windmolen 
dezelfde, op het hoofd naar Rosmeer het veld. 
 
Hoogste bod en verbleven aan: 410 gulden door Gijs Meijers, 
gehuwd met Ida Jonckholt.   
 

 
27/09/1746 

 
59v-61r 

 
Registratie huwelijkscontract, verleden voor de Hoeseltse notaris 
Guill. Voncken op 07/07/1742 te Waltwilder, waarbij 
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Leonardus van Sichen en Margareta Lunskens, als vader en moeder 
van de toekomende bruidegom Hubert van Sichen  
 
en 
 
Teuwis Lemmens en Isabella Caenen, als vader en moeder van de 
toekomende bruid Maria Lemmens  
 
het volgende afspreken. 
 
 
Leonardus van Sichen draagt over aan zijn zoon: 
 
1) 8 roeden ervan enkel met 2 oord cijns belast en bezaaid met 
rogge, gelegen in het mopertingen veldt. 
 
Reingenoten: ter eenre naar de windmolen de heren van de Biessen, 
ter 2der naar Gellik het convent van Hocht. 
 
2) een bunder land gelegen te Hoelbeek, genaamd den ketel. 
 
3) na Leonardus zijn dood krijgt de zoon het huis en de hof, 3 
bunders groot, gelegen te Mopertingen in de maeger Steege met de 
lasten erop. 
 
4) ook na de dood van Leonardus krijgt Hubertus alle pachtlanden, 
alsook het achterste paard, kar, ploeg en eg. 
 
Teuwis Lemmens draagt over aan zijn dochter:   
 
1) half bunder land gelegen aan de gubbelkens wijers onder Wilre 
(=Waltwilder), beplant met boongoed. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Hoelbeek de wijers, naar Mopertingen 
de heren van de Biessen. 
 
Het perceel is met enige haver cijns belast.  
 
2) 9 roeden in het vermelde veld, bezaaid met haver. 
 
Reingenoten: naar de herbaen Jan Hoelbeecx van Mopertingen, naar 
Amelsdorp Willem Willems van Amelsdorp. 
 
3) koe, jonge zeug met baggen op, een bed met toebehoren en een 
bruidskleed en een paard of de waarde ervan, en een half vierdel 
schaap, (die laatste) te geven door de opdragers (peter en meter?) 
in 3, 4 of 5 keren. 
 
Mocht de bruid of de bruidegom komen te sterven zonder kinderen 
na te laten, zullen de goederen terugkeren naar de familie vanwaar 
de goederen komen. De (waarde van de) geschonken goederen 



29 
 

dienen na de dood van de ouders ook in de erfenisdeling ingebracht 
te worden. 
 
De akte werd opgemaakt op het landgoed van de weduwe Geurt 
Meesters te Waltwilder, gelegen op de oude herbaen. 
 
Getuigen: Lenart Jeurissen en Anthonis Baerten. 
 

 
21/03/1747 

 
61v-63v 

 
Registratie huwelijkscontract opgemaakt door schepen Leonardus 
van Sichen op 01/02/1745 te Mopertingen en latere bevestiging op 
21/03/1747, waarbij 
 
 Simon Hoelbeecx, gehuwd met Catharina Geurden, als ouders van 
de toekomende bruid, hun jongste dochter Beatrix Holbeecx 
goederen schenkt. Zij staat op het punt te huwen met weduwnaar 
Aegidius Lathouwers. 
 
Simon Hoelbeecx brengt het volgende in: 
 
1) Huis en hof gelegen op den Caberich, circa 7 grote roeden en 
enkele kleine roeden. 
 
Reingenoten: naar de windmolen Theunis Holbeecx, naar 
Eigenbilzen de kapelanen van Sint-Servaas, op het hoofd naar 
blanckenbergh een straat gaande naar het dorp. 
 
2) 3 grote roeden gelegen op de Slavooren. 
 
Reingenoten: naar Hoelbeek dhr. Keerens, op het hoofd dezelfde, 
naar Eigenbilzen Geurt Lenaerts, naar Mopertingen Theunis 
Baertmans de hamaker. 
 
3) 5 grote roeden op het smisveltjen. 
 
Reingenoten: naar het broeck de kapelanen van O.-L.-V., ter zijde 
naar de wijeren Leendert van Sichen, op  het hoofd naar 
blanckenbergh Wijn Lathouwers, op het hoofd naar Waltwilder het 
kapittel van Munsterbilzen. 
 
4) 17,5 grote roeden pachtland, toebehorende aan de heren van de 
Biessen, gelegen in een groter perceel met de lasten daarop 
staande. 
 
Na de dood van de ouders hoeft dit niet ingebracht worden in de 
erfenis vanwege de getrouwe dienst van de dochter ten aanzien van 
de ouders. Het huwelijkspaar dient evenwel na de dood van de 
schenkers hun schoonbroer Reinier Hobben (?), gehuwd met Cristina 
Holbeecx, eenmalig 150 gulden uit te betalen, alsook 100 gulden aan 
Anna Lemmens. Die 100 gulden staan op dit moment als hypotheek 
op het huis (ten behoeve van Anna Lemmens). De 150 gulden voor 
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de vermelde Renier is voor zijn aandeel in het nu geschonken huis 
aan het huwelijkspaar. 
 
Het huwelijkspaar dient de ouders ook levenslang van kost en drank 
te voorzien. 
 
Mocht Beatrix Holbeecx komen te sterven zonder kinderen te 
hebben met Aegidius Lathouwers, dan mag hij de percelen houden, 
maar na de dood van zijn schoonouders niet verder delen in de 
successie.  
 
Naschrift: Op 21 maart 1747 kwam schenker Simon Holbeecx de 
eerdere akte nogmaals voor de schepenbank bevestigen. 
 

 
17/11/1747 
 

 
63v-65r 
 

 
Registratie conditionele afstand van tocht verleden voor notaris 
Guil. Caris op 30/09/1747 te Maastricht, waarbij 
 
Teuwis Lemmens en zijn echtgenote Sibilla Caenen, inwoners van 
Mopertingen 
 
verklaren afstand te doen van hun vruchtgebruik ten voordele van 
 
hun schoonzoon Maximilianus Swinnen, gehuwd met Catharina 
Lemmens. 
 
Het betreft het vruchtgebruik op het huis, hof, stallingen en panhuis, 
alsook het brouwgetuig, een moeshof en weiden rondom, gelegen 
te Mopertingen. 
 
Voorwaarde 
 
Maximilianus dient zijn schoonouders levenslang te onderhouden, 
vrije toegang en logies in het huis, kost en drank te voorzien. Ook de 
schoonzus van Maximilianus Ida Lemmens geniet hetzelfde zolang ze 
ongehuwd is. 
 
Maximilianus neemt alle bestaande lasten op het huis op zich. Na de 
dood van zijn schoonouders dient hij zijn 2 schoonzussen, de 
vermelde Ida Lemmens en Maria Lemmens, gehuwd met Hubrecht 
van Sichen, uit de erflanden na te laten elk een bunder land, alsook 
eenmalig 50 gulden uit te keren. De overige goederen van de ouders 
zullen egaal verdeeld worden. 
 
Maximilianus dient voor zijn schoonouders profijt en op eigen 
kosten 3 bunder en 7,5 grote roeden land te akkeren. In ruil krijgt 
Maximilianus zolang de schoonouders leven het vrij gebruik en 
vruchtgebruik van 7 grote roeden beemd en van 5 grote erfelijke 
roeden land gelegen te Bredelo, alsook van 4 grote roeden land 
gelegen aan de Commensdal. Hij krijgt na hun dood ook al hun 
pacht- en halfpachtlanden in gebruik, alsook de beesten, ijzerwerk, 
wagen, kar, ploeg, eg, meubelen en huisraad.    
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16/05/1746 

 
65v-66v 

 
Registratie overdracht van vruchtgebruik  van 07/11/1745, waarbij 
 
Peter Nijssen en zijn echtgenote Margareta Nelissen 
 
het vruchtgebruik overdragen aan 
 
hun oudste zoon8 gehuwd met Elisabeth Mosen. 
 
Het betreft het vruchtgebruik op alle erven, pacht- en 
halfpachtlanden, alsook op de meubelen. Ook alle schulden en 
lasten zijn dan voor de acceptanten. Ook dient de zoon zijn ouders 
kost en kleding te geven. De ouders helpen de zoon mee met het 
werk zolang zij hierin in staat zijn.  
 
De ouders reserveren voor zich 5 grote roeden gelegen in 2 
percelen, nl. 3,5 roeden gelegen te Rosmeer en 3,5 roeden gelegen 
te Eigenbilzen. 
 
Ook is afgesproken dat de 2 dochters van Peter Nijsen krijgen van 
hun oudste broers elke zondag en op elke heilige dag kost en drank. 
De jongste dochter van Peter Nijsen heeft plaats nodig om haar 
lijnwaad te maken en Maximilianus dient zijn 2 jongste 
schoonzussen van een slaapplaats te voorzien. 
 
Getuigen:  Gerard Vrancken en Jan Hoelbeecx. 
 

 
04/01/1748 

 
66v-68v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.C. Vanden Abeele op 
23/11/1747 te Munsterbilzen, waarbij 
 
Peter Henssen, inwoner van Mopertingen, gehuwd met Bilie 
Jorissen 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
de douarière De Heusch, wonende te Munsterbilzen. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 5,5 roeden land gelegen te Mopertingen en sorterende onder het 
laathof van dhr. Van Eijll, baron van Jonkholt, Mopertingen && 
 
Het perceel is belast 1 kop rogge jaarlijks op Sint-Andries ten aanzien 
van hetzelfde laathof. 
 
De wederhelft van de 5,5 roeden behoren aan Lemmen Boolen van 
Bilzen. 
 

 
8 Niet bij naam genoemd in de akte.  
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Reingenoten: op het hoofd naar de windmolen dhr. 
landcommandeur, op het hoofd naar Mopertingen de heren De 
Matthijs van Hoeselt, naar Rosmeer de vermelde Lemmen Boolen 
met de wederdeling, naar Gellik Peter Paulussen. 
 
2) half bunder land gelegen te Hees in het tommer veldt. 
 
Reingenoten: naar Veldwezelt de weduwe Lenart Geurts, naar Hees 
Haub Dirix als win van de Heilige Geest van Maastricht, naar de 
windmolen Jan Peter, naar Rosmeer Jan Jeurissen van Hees. 
 
3) 6 roeden land onder Vlijtingen gelegen tussen Gellik en Vlijtingen. 
 
Reingenoten: naar Ellicht Ghijs Peters, naar de Jeker die gemeen 
straete, naar Rosmeer de wederdeling. 
 
Dit perceel was de opnemer bij lotkaveling toegevallen bij scheiding 
en deling van 30/10/1747, per akte voor notaris Welters te 
Maastricht. 
 
De eerst te vervallen rente is nu binnen 1 jaar exact. 
 
De akte werd opgesteld in het huis van de douarière te 
Munsterbilzen in haar slaapkamer. 
 
Getuigen: Paulus Maurissen en Adriaen A Loweijs. 
 

 
03/02/1748 

 
68v-70r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Guil. Caris op 21/10/1747 
te Maastricht, waarbij 
 
Gerard Vrancken, inwoner van Mopertingen, gehuwd met Elisabeth 
Moors 
 
100 pattacons of 400 gulden aan 4% rente leent van 
 
Willem Meijers, inwoner van Munsterbilzen. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis en hof te Mopertingen. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Amelsdorp de kapel, ter andere zijde 
naar Eigenbilzen de erfgenamen Peter Nijsten. 
 
Het perceel is enkel belast met jaarlijkse erfcijns.  
 
Getuigen: Franciscus Roussel, priester en beneficiant van Sint-
Servaas te Maastricht, en Jacob Wijnen, inwoner van Uikhoven. 
  

   



33 
 

03/02/1748 70r-71r Registratie obligatie verleden voor notaris Guill. Caris op 
21/10/1747 te Maastricht, waarbij 
 
Gijs Meijers, inwoner van Mopertingen, gehuwd met Ida Jonckholts 
 
1.000 gulden aan 4% rente leent van 
 
zijn broer Willem Meijers, inwoner van Munsterbilzen. 
 
De persoon en alle goederen van Gijs Meijers, waar ook gelegen, 
gelden als borgstelling, maar worden verder niet gespecifieerd in de 
akte. 
 
Getuigen: Franciscus Roussel, priester en beneficiant van Sint-
Servaas te Maastricht, en Jacob Wijnen, inwoner van Uikhoven. 
 

 
15/02/1748 

 
71v-73r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Ludov. Burtin op 
17/11/1747 te Maastricht, waarbij 
 
Maximilianus Swinnen, inwoner van Mopertingen, gehuwd met 
Catharina Lemmens 
 
500 gulden aan 5% rente leent van 
 
Petrus Janssen, gehuwd met Anna Elisabeth Jorissen, burger en 
koopman te Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Zijn huis, hof, stallingen, panhuis, brouwgetuig en weiden rondom 
het huis als daar tegenover gelegen, gelegen te Mopertingen. 
 
Reingenoten van het huis en winning: naar Rosmeer Jan Palmans, 
naar Eigenbilzen Nelis Loijen. 
 
Dit perceel was de opnemer in volle eigendom toegevallen, per akte 
van renuntiatie en surrogatie door zijn schoonhouders op 
30/09/1747 op voorwaarde van onderhoud van zijn schoonouders, 
per akte voor notaris Guill. Caris en vandaag te Mopertingen gegicht. 
 
2) 7,5 grote roeden land gelegen aan de tombe onder Hees. 
 
Reingenoten: naar Hees de kruisheren van Maastricht, naar de 
tombe de representanten van sieur Andreas Huijsmans, op het 
hoofd naar Veldwezelt den tomber wegh. 
 
3) 12 grote roeden land gelegen in het Roesmerveldt. 
 
Reingenoten: voorhoofd Jan Vrancken, naar Mopertingen Gilis 
Jorissen, naar Spouwen Thijs Vrancken, op het hoofd naar 
Veldwezelt Maximilianus Swinnen. 
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Getuigen: Nicolaes Vrancken en Philip Aerden. 
 

 
02/03/1748 

 
73r-77v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Guill. Caris op 
21/12/1747 te Maastricht, waarbij 
 
Willem Palmars, inwoner van Mopertingen, met toestemming van 
de schepenbank van Mopertingen 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Jacobus Maurissen, als rentmeester van dhr. Allard Laurens Adriaen 
van Eijll, heer van Jonkholt, Hoelbeek, Mopertingen &&& 
 
Borgstellingen: 
 
Goederen, gronden en erven als aan de 2 ouderloze en minderjarige 
kinderen van wijlen Pieter Cielen, met name Matthijs en Margareta 
Cielen in eigendom toebehoren en ressorteren onder Mopertingen, 
met name: 
 
1) huis en hof gelegen te Mopertingen. 
 
Reingenoten: naar Eigenbilzen de weduwe Hinnisdael, ten 
dorpswaarts de kapel van Mopertingen. 
 
2) 7 grote roeden akkerland gelegen aldaar op den Nijdenbosch. 
 
Reingenoten: naar Rosmeer en naar Mopertingen dhr. Van Eijll. 
 
Het nu opgenomen geld dient tot onderhoud en alimentatie van 
beide vermelde 2 weeskinderen.  
 
Getuigen: Joannes Clermont en Christianus Neven, beiden burgers 
van Maastricht. 
 
Aangehecht het eerder gedane rekwest aan de schepenbank en de 
gegeven toestemming. 
 
Rekwest 
 
Willem Palmars legt voor dat de 2 weeskinderen van wijlen Peter 
Cielen bij hen inwonen en waarvan zijn vrouw, Cornelia Moors, hun 
grootmoeder is. Zij hebben de weeskinderen altijd naar behoren van 
logies, kost, drank en andere noodwendigheden voorzien. Sinds 2 
jaren zijn door de oorlog en de continue fourageringen  zijn 
veldgewassen weg, en sinds de laatste veldtocht is hij ook zijn 
beesten (koeien, paarden, varkens, enz.) kwijt en is nu onvermogend 
om de weeskinderen van het nodige te voorzien. Hij heeft geen geld, 
brood, koren of andere noodzakelijkheden meer.  
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Daarom vraagt hij om 200 gulden te mogen lenen met als hypotheek 
de kinderen hun geërfde goederen, vermits hij ze al 2 jaar van alles 
voorzien heeft gehad zonder iets van de weeskinderen hun 
landerijen teruggekregen te hebben.  Hij wil brood en koren kopen 
en zomergoed om bij het volgende seizoen te landerijen te bezaaien. 
Hij zal de kinderen bij zich houden tot dat ze in staat zijn hun eigen 
kost te winnen. 
 
Marginaal appointement van de schepenbank de dato 22/12/1747 
 
De schepenen hebben de kwitanties uit 1742 en 1743 ook bekeken, 
waarbij de suppliant (Willem Palmars) en zijn aangetrouwde nicht 
Anna Moors ten behoeve van de landerijen van de kinderen 
kapitalen die erop rusten, hadden terugbetaald. De schepenen staan 
Willem Palmars toe om geld te lenen en daarbij de weeskinderen 
hun goederen te hypothekeren. 
 
 

 
14/03/1748 

 
77v-79r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Jacob Thielen op 
04/03/1748 te Maastricht, waarbij 
 
Lemmen Moors, inwoner van Mopertingen, gehuwd met Helena 
Vrancken 
 
350 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Johanna Fosseroul, eerwaarde moeder, en Maria Gertrudis du 
Manij, procuratores van het klooster van het dal van Josaphat, 
genaamd de Beijaert te Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 6 grote roeden weide te Mopertingen. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Mopertingen de weduwe Leendert 
van Sichen, op het hoofd naar het kleehofken dhr. landcommandeur, 
naar de windmolen Aert Moors. 
 
2) 5,5 grote roeden akkerland gelegen aan de kommersdael. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar de hoolstraet dhr. 
landcommandeur, ter zijde naar Amelsdorp Theunis Hoelbeecx, ter 
zijde naar de heerebaan Matthijs van Sichen, ter zijde naar de 
Bronswijeren dhr. Kerens van Maastricht. 
 
3) 3 grote roeden land gelegen in het Scheep. 
 
Reingenoten: naar Gellik den daelderwegh, ter zijde naar den 
groenen gracht Geurt Lenarts. 
 
4) 6 grote roeden land onder den groenen gracht gelegen. 
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Reingenoten: op het hoofd dhr. landcommandeur, naar Eigenbilzen 
mevr. van Hocht. 
 
5) 5 grote roeden land gelegen op den Nestel boss. 
 
Reingenoten: naar Hees op het hoofd Wijn Lathouwers, ter zijde 
naar Rosmeer dhr. landcommandeur. 
 
De opnemer belooft dat zijn echtgenote de akte zal komen 
ratificeren. 
 
Getuigen: Paulus Lenaerds, burger en koopman van Maastricht, en 
Pieter Abrams. 
 

 
21/03/1748 

 
79v-81r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 08/03/1748 en 
nadien verleden voor notaris Guill. Caris op 20/03/1748 te 
Maastricht, waarbij 
 
Tilman Kerens, stadsbouwmeester van Maastricht als 
gevolmachtigde van Antoon Cox als erfgenaam van Maria Agnes 
Simons, weduwe van drossaard Joannes Emmerix, in zijn leven oud-
schepen van Maastricht 
 
verkoopt aan  
 
Franciscus Moors, jongman van competente ouderdom, inwoner 
van Mopertingen 
 
14 grote roeden boomgaard beplant met fruitbomen gelegen te 
Mopertingen. 
 
Reingenoten: voorhoofd Ciel Moors, ter zijde naar Munsterbilzen 
Antoon Cox, ter andere zijde Meuwis Thieuwissen, naar 
Mopertingen het kapittel van Sint-Servaas. 
 
Prijs: 42 gulden per grote roede of een geheel van 588 gulden + 20 
gulden 4 stuiver 2 oord lijkoop + 7 gulden conditiegeld. 
 
Getuigen: Hendrick Aerts en Arnoldus Brouns, inwoners van 
Maastricht. 
 

 
23/03/1748 

 
81r-83v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 20/03/1748 
te Maastricht, waarbij 
 
Franciscus Moors, meerderjarig jongman en inwoner van 
Mopertingen 
 
500 gulden aan 5% rente leent van 
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Maria Gertrudis Jorissen, inwoonster, burger en koopvrouw te 
Maastricht. 
 
Het opgenomen geld zal gebruikt worden ter betaling van de 
aankoop van een weide van 14 grote roeden groot, gelegen te 
Mopertingen (zie vorige gicht), die de opnemer onlangs gekocht 
heeft van de erfgenamen van mevr. Emmerix. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank of op het hoofd Ciel Moors, naar 
Eigenbilzen Aert Moors, naar Munsterbilzen bouwmeester Kerens. 
 
Borgstellingen:  
 
1) De aangekochte weide. 
 
De opnemer zijn vader, met name Aert Moors, doet afstand van zijn 
tocht op het kindsgedeelte van zijn zoon zodat hij dit kan 
hypothekeren. Hij hypothekeert zijn kindsgedeelte, met name: 
 
2) 1/6 deel in een weide van 9 grote roeden. 
 
3) 1/6 deel van 22 grote roeden akkerland gelegen te Mopertingen 
langs de heere baen. 
 
Reingenoten: naar Veldwezelt en Mopertingen de landcommandeur, 
naar Gellik de erfgenamen van Gijs Meijers. 
 
4) 1/6 deel in een half bunder gelegen onder Gellik. 
 
Reingenoten: naar Veldwezelt de erfgenamen Werij, naar 
Mopertingen Jan Daemen, naar de heere baen de erfgenamen van 
Peter Noijens. 
 
5) 1/6 deel van 9 grote roeden grond ook daar gelegen. 
 
Reingenoten: naar Hees Loije Lemmens, naar Velwezelt het klooster 
de Beijaert van Maastricht. 
 
6) 1/6 deel van 8 grote roeden aldaar in 2 percelen gelegen. 
 
Alsook nog andere goederen gelegen onder Eigenbilzen en elders. 
 
Getuigen: Baltus Schoonmaeckers en Egbert Ruijters. 
 

 
14/08/1748 

 
83v-85v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Jacob Thielen op 
10/08/1748 te Maastricht, waarbij 
 
Matthijs Martens, weduwnaar van Elisabeth Lenaerts, nu in 2de 
huwelijk met Eva Lieben, inwoner van Eigenbilzen 
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200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Marie Jenne Fosseroul, eerwaarde moeder, en Maria Gertruijdt de 
Manij, procuratores van het begijnenklooster van het Dal van 
Josaphat te Maastricht, ook Beijaert genaamd, geassisteerd met hun 
rentmeester Paulus Lenaerts. 
 
De opnemer zal het geld aanwenden ter aankoop van paarden, 
koeien en gereedschap. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 6 grote roeden land gelegen in de Waeter Cuijll onder Eigenbilzen. 
 
Reingenoten: naar het lanck Eijckenhoudt het klooster de Beijaert, 
ter andere zijde op het hoofd naar Eigenbilzen het vermeld klooster, 
naar de windmolen Celis Moors van Mopertingen, naar Gellik de 
kapelanen van Sint-Servaas. 
 
Het pand komt af en werd gekocht van Paulus Heugen van Hasselt, 
volgens gicht voor de Buitenbank van Bilzen. 
 
2) 5 grote roeden land gelegen op de groene graef onder Gellik. 
 
3) 11 grote roeden land gelegen onder Mopertingen in het Scheep. 
 
Reingenoten: ter eenre … Meijers, ter andere zijde naar 
Mopertingen Ciel Moors. 
 
4) 6 grote roeden land gelegen onder Mopertingen aan Winckels 
bloeck. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Rosmeer het moolenpatje, ter andere 
zijde naar Eigenbilzen Lenaert Lenaerts. 
 
Alsook andere landerijen en erven krachtens het mutueel testament 
opgerecht met zijn overleden 1ste echtgenote, verleden voor pastoor 
Joannes Flo. De Thier te Eigenbilzen de dato 01/03/1737. 
 
Getuigen: Johannes Francis Piott en Johannes Blavier. 
 

 
04/12/1748 

 
85v-88r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Guil. Caris op 10/07/1748 
te Maastricht, waarbij 
 
Catharina Boelen, weduwe Nelis de Ville, inwoonster van Hoelbeek 
 
150 gulden aan 5% rente leent van 
 
Herman Jans, burger en meester-hoefsmid te Maastricht, gehuwd 
met Maria Catharina Vlecken. 
 



39 
 

Borgstellingen: 
 
Percelen grond die de opneemster in haar weduwenstaat geërfd 
heeft, haar onder kavel B toegevallen ab intestato van haar tante 
van vaderskant, met name van Catharina Boelen, gehuwd geweest 
met Lenard Jeurissen, per akte van partagie van 29/06/1748 voor 
notaris Withofs van Eigenbilzen en bestaande uit 
 
1) helft van 7 grote roeden akkerland gelegen omtrent de heerbaen 
achter Mopertingen. 
 
Reingenoten: ter eenre de wederdeling, ter zijde naar Mopertingen 
Aert Moors, een hoofd de representanten van wijlen Leonard 
Jeurissen. 
 
2) 3,5 grote roeden land gelegen op het hoosken onder 
Mopertingen. 
 
Reingenoten: ter zijde naar Amelsdorp de erfgenamen Simon 
Hoelbeecx, op het hoofd naar Waltwilder Aert Moors, ter zijde naar 
Mopertingen Gilis Jeurissen, op het hoofd naar de hoolstraet Teunis 
Baertmans. 
 
3) 2 grote roeden land aldaar gelegen aan de hoolstraet. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar Spouwen Leonard Swennen van 
Eigenbilzen, naar Mopertingen Herman Leesen, op het hoofd naar 
Waltwilder Nelis Loijen, naar Maastricht de erven van de Grote 
Heilige Geest. 
 
4) de helft van 4,5 grote roeden land gelegen in het Roosmer veldt 
naar de kant van Mopertingen. 
 
Ze hypothekeert ook no speciaal de helft hetgeen haar nog 
toekomende is, maar nog in onverdeeld is, met name 
 
5) huis en hof gelegen in de broeck steege onder Mopertingen. 
 
Het huis komt af van wijlen Catharina Boelen, representerende Lijn 
Boelen. 
 
Reingenoten: op het hoofd naar de gemeen dorpstraet Ciel Moors, 
naar Waltwilder Jan Hoelbeecx, ter zijde naar Eigenbilzen de 
vermelde steeg, ter andere zijde naar de kapel Thijs Neijssen. 
 
De vermelde percelen zijn enkel belast met een jaarlijkse cijns. 
 
Getuigen: Nicolaus Le Fevre en Franciscus Withoffs, beiden burgers 
van Maastricht. 
 

 
29/10/1749 

 
88r-88v 

 
Registratie verklaring en borgstelling, waarbij 
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Margareta Cielen, weduwe Ludovicus Lemmens 
 
aangeeft dat ze een proces ligt namens haar kinderen voor de 
schepenbank van Rosmeer tegen 
 
Nuel Daenen en Peter Cielen en consoorten, beiden onderdanen 
van Hoelbeek 
 
over en wegens 11 grote roeden akkerland. 
 
De weduwe geeft aan zich te zullen schikken naar het vonnis van de 
schepenen van Rosmeer en belooft namens haar kinderen de kosten 
te betalen. Ze staat hiervoor persoonlijk en met haar goederen borg. 
 

 
19/02/1750 

 
88v-89v 

 
Registratie tochtdoding en obligatie, waarbij 
 
tochtdoding 
 
Paum Stueven, weduwnaar van Maria Jeurissen, ingezetene van 
Mopertingen 
 
afstand doet van zijn vruchtgebruik ten voordele van 
 
zijn zoon Reiner Stueven 
 
op het (vruchtgebruik van het) kindsgedeelte van diezelfde Reiner. 
 
obligatie 
 
Reiner Stueven, meerderjarige jongman en inwoner van 
Mopertingen 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Catharina van Gulpen, burger en jonge dochter, wonende te 
Maastricht. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis met alle ap- en dependentie, tezamen 16 grote roeden, 
genaamd Cabergh, gelegen te Mopertingen. 
 
Reingenoten: ter eenre dhr. landcommandeur, ter andere zijde 
Reijner Reijners. 
 
In de marge: geredimeert (=terugbetaald) door Reiner Stueven aen 
juffr(ouw)e Maria Catharina van Gulpen. 
 

 


