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Zutendaal, digitaal repertorium notaris C. Vaes 1718-1733 

 

Inleiding 

 

Hieronder kan u omschrijvingen en links terugvinden naar de bewaarde akten van notaris Vaes in 

Zutendaal in de periode 1718 tot 1733, waarbij de Mormonen (www.familysearch.org) hun vroegere 

microfilms van de akten gedigitaliseerd hebben. Voor genealogen een welkome aanvulling, omdat in 

de Zutendaalse parochieregisters een gapende kloof is in de periode van circa 1635-1636 tot 1719-

1720. Om de kloof te dichten is het belangrijk de notariële akten uit de periode 1718-1733 mee in de 

reconstructies te nemen om via extra bronnen de juiste personen met elkaar te koppelen. Naast dit 

kleine aantal akten is er ook een ruime collectie aan akten, opgesteld door verschillende pastoors en 

onderpastoors van Zutendaal bewaard tussen 1616 en 1795 en die in deze bewerking niet behandeld 

worden, maar via de volgende link via FamilySearch bekeken kunnen worden. Die zijn genealogisch 

belangrijker vanwege de grotere omvang, de ruimere periode en de inhoud (vnl. huwelijkscontracten 

en testamenten). Via het Rijksarchief van Hasselt kan ook het schepenbankarchief van Zutendaal in 

Hasselt zelf geraadpleegd worden om meer akten over Zutendaalse voorouders op te graven. Ook de 

omliggende schepenbankarchieven van onder andere Genk1, Pietersheim (Lanaken), Munsterbilzen en 

de Buitenbank van Bilzen, alsook aangrenzende parochieregisters en lokale notarissen2 kunnen de 

gapende kloof van de zoektocht naar verre voorouders in Zutendaal dichten.  

 

U kan het bestand doornemen op zoek naar interessante akten en rechts op de link doorklikken om 

een akte te bekijken. Dit bestand telt amper 7 pagina’s of 78 akten, maar u kan gerust ook gericht 

zoeken via de sneltoets CTRL + F.  

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Booten 

7 januari 2023 

 
1 Zowel de rollen, gichtregisters en processen van de schepenbank van Genk staan sinds kort online via de 
website van het Belgische rijksarchief mits ingelogd. Ga naar de zoekmotor ‘zoeken naar archieven’ en toets als 
trefwoord ‘schepenbank Genk’ in om er te geraken.  
2 Kijk ook naar het digitaal repertorium van het notariaat van Simon Withofs van Eigenbilzen op deze website 
en zoek via CTRL+F via het trefwoord Zutendaal of via de gezochte Zutendaalse familienaam. Er komen 
regelmatig personen uit Zutendaal in voor. 

http://www.familysearch.org/
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-ZYBC?i=951&cat=527484
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Repertorium 

 

OMSCHRIJVING DATUM LINK 

Akkoord tussen Meeuwis Martens en Herman Nijs, beiden van Zutendaal3 01/03/1718 link  

Pachtovereenkomst korenmolen gelegen te Zutendaal tussen verpachter 
Baltasar Knuijtijser en pachter Adolf Moenen 

02/01/1720 link  

Verhuring huis en hof door Peter van Eijtfelt aan zijn broer Herman van Eijtfelt 09/02/1720 link  

Verhuring huis en hof langs het comptoir op de Bessemer door Houb van 
Hengel en Jan Wellekens, ook sprekende voor hun twee schoonbroers ten 
behoeve van Reijner Graven 

16/03/1722 link  

Donatie van rente van 100 gulden kapitaal ten laste van Maes Dinghens door 
Peter Houben en zijn echtgenote Anna Dinghens ten behoeve van haar nicht 
Maria Willems 

28/06/1720 link  

Scheiding en deling tussen Mathijs Martens en zijn broer Thomas Martens 02/05/1721 link  

Akkoord over verdeling goed afkomende van Andries Brabanders zaliger  01/09/1721 link  

Declaratie Hendrick Vaes, inwoner van Wiemesmeer over Jan de Last4 30/01/1721 link  

Conditionele schenking door Eilen Lemmens, weduwe Mathias Ruijskens, aan 
haar zoon Hendrick Ruijskens en diens echtgenote Helena Ruijskens 

21/02/1722 link  

Verkoop van erfdeel te As en Opglabbeek door Catharina Hanssen aan haar 
neef Hendrick Hanssen 

09/04/1723 link  

Testament Anna Reijmen, weduwe Gijsbert Creesen, wonende te As 16/08/1722 link  

Testament Aldegond Panhuijsen 18/09/1725 link  

Verhuring deel van Schrijversgoed te As door Houb Graven als man van Jenne 
Adams en sprekende voor de kinderen van Peter Schrijvers zaliger, en Geraert 
Martens als sprekende voor zijn kinderen verwekt met Aldegond Schrijvers, en 
Catharina Schrijvers sprekende voor haar twee broers Gilis en Lenaert 
Schrijvers, en dit ten behoeve van Paulus Blessen   

05/10/1722 link  

Verhuring deel van Nelissen of Willekensgoed gelegen te Stalken door Nicolaes 
Masen en Hendrick Hanssen aan Jan Willekens 

15/02/1723 link  

Conditionele schenking van Thomas Gommers aan zijn zoon Houb Gommers, 
gehuwd met Elisabeth Janssen 

12/02/1723 link  

Afstand vruchtgebruik goederen door Catharina Drueghen, weduwe Peter Nijs, 
wonende in het broeck onder Zutendaal ten behoeve van haar kinderen 
Huijbrecht, Jenne en Catharina Nijs 

28/06/1724 link  

Afstand helft van de beesten en huisraad door Catharina (Catlijn) Drueghen, 
weduwe Peter Nijs ten behoeve van haar zoon Houb Nijs5  

28/06/1724 link  

 
3 Beiden lagen met elkaar in proces, eerst te Zutendaal, vervolgens voor de Buitenbank van Bilzen en tenslotte 
voor de Leenzaal van Kuringen inzake de minderjarige dochter van Maghdalena Martens zaliger, dochter van 
Meeuwis Martens. Minzaam akkoord waarbij Herman alimentatie voor het kind dient te betalen. Ook krijgt ze 
bij meerderjarigheid 140 gulden als compensatie voor het recht van primogenituur op het huis en hof van 
Herman Nijs. Zie ook verder in dit repertorium de akte van 07/09/1728. 
4 Hij verklaarde dat Jan de Last een vijf à zes jaar dichtbij woonde en hem altijd als deugdzaam man gekend 
heeft.  
5 In ruil vroeg de moeder dat haar zoon haar levenslang zou onderhouden (van kost en kleren, linnen en wol) 
en hiervoor diende hij zijn zus Jenne een vaars te geven, die hij zelf zou onderhouden totdat die een koe werd. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZV-R?i=3&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZV-8?i=5&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZG-Z?i=6&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZT-V?i=7&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XT-N?i=8&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZK-V?i=9&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XD-P?i=10&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XL-D?i=11&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZJ-N?i=12&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9X5-L?i=13&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9Z5-2?i=14&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XJ-N?i=16&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XZ-P?i=18&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XK-2?i=20&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZP-3?i=22&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9X8-Z?i=23&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XZ-B?i=24&cat=527489
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Verkoop van meubels door de erfgenamen6 van Bartholomeus Martens zaliger, 
wonende tot Bessemer onder Zutendaal, ten behoeve van Jan Martens en zijn 
echtgenote Margriet Hanssen7 

24/01/1724 link  

Huwelijkse voorwaarden tussen Maria Oeijen8, weduwe van Lenaert Schruers, 
en Gijsbert Dinghens 

22/02/1724 link  

Obligatie van 100 gulden ad 4% rente door Jan Driesen, wonende op de 
Bessemer, district Zutendaal, ten behoeve van M. Andreas Manaix, ontvanger 
op de Bessemer9 

15/03/1724 link  

Afstand vruchtgebruik op huis, hof, landen en beemden gelegen te Zutendaal te 
Daal tegenover de schansgraaf, genaamd Daentiens goederen, door Geertruijt 
Philippens, weduwe van Gilis Smeets, ten behoeve van haar zoon Christiaen 
Smets 

12/07/1724 link  

Verkoop erfdeel te Zutendaal in Daal door Christiaen Smits aan zijn broer Jan 
Smeets10 

29/02/1724 link  

Akkoord omtrent gemaakte schulden tussen Peter Martens (de oude) en zijn 
zoon Peter Martens (de jonge), wonende te Roelen onder Zutendaal 

27/03/1724 link  

Pachtovereenkomst van 3 jaar tussen Peter Martens (de oude) en zijn zoon 
Peter Martens (de jonge) 

27/03/1724 link  

Minzaam akkoord tussen Herman Nijs, gehuwd met Maria Nelen, en Bernaert 
Graven inzake de nagelaten meubelen van Catharina Nijs zaliger 

06/02/1725 link  

Pachtovereenkomst tussen Maria Smets, weduwe van Peter Lenaerts, wonende 
te Waterschei onder Genk van haar huis met 1/3 van het goed (landen en 
beemden) waarvan ze de tocht van bezit11, ten behoeve van Joris Mewissen in 
ruil voor kost en inwoning bij de pachter 

14/04/1725 link  

Verkoopsvoorwaarden voor publieke verkoop van huis, hof, landerijen, bos en 
beemden te Gewaai onder Zutendaal door de erfgenamen Peter Lenaerts 
zaliger12 

23/05/1725 link  

Verkoop half bunder beemd in het Speurkerbroeck onder Bilzen door Maria 
Catharina de Bernard13 ten behoeve van Peter Cops en zijn echtgenote Lucia 
Gommers  

10/02/1725 link  

Verkoop erfdeel in landen als beemden gelegen te Zutendaal in het dorp, 
genaamd graven of beerenten goed door Reijner Graven14 en zijn echtgenote 
Cornelia Priemers ten behoeve van zijn neef Bernaert Graven, jongman15 

19/05/1725 link  

Verkoop deel huisraad en vee door Maria Masen, weduwe Houb van Henghel, 
geassisteerd met haar twee schoonbroers Jan Willekens en Cornelis Meijssen, 
ten behoeve van Peter Coninckx 

08/06/1724 link  

 
6 Als verkopers worden genoemd: Geraert Martens, Geertruijt Martens, Peter Martens als man van Aldegond 
Martens, Peter Schouteden als vader van zijn kinderen verwekt met Catharina Martens. 
7 Nog twee naschriften erbij gepend met betaaldata aan de erfgenamen de dato 20/02/1725 en 30/06/1726. 
8 Zij had nog 4 voorkinderen met haar overleden man, met name Geraert, Martinus, Catharina en Laurens, 
dewelke zij na haar dood elk 100 gulden zal schenken en nog andere zaken.  
9 Het kapitaal van de obligatie, alsook de verschuldigde rente, werden terugbetaald op 16/03/1725.  
10 Dezelfde familie draagt in deze en de vorige akte de variante namen van Smets, Smeets en Smits. De betaling 
van de transactie gebeurt in verschillende termijnen waarbij de betalingen na de akte erbij geschreven staan. 
11 Haar kinderen Lenaert, Jan, Matheus, Maria en Lucas Lenaerts gaan akkoord met de pachtovereenkomst. Ze 
zullen de begrafenis van hun moeder zelf betalen of kosten mocht ze ziek worden. 
12 Erfgenamen die genoemd worden zijn Jan Peters alias Lenaerts met zijn moeder Maria Sijmens, alsook Peter 
Lenaerts en Hendrick Peter Bogaerts als aangestelde mombers van de vaderlijke en moederlijke zijde voor de 
minderjarige kinderen Geertruijt en Leentie Peters alias Lenaerts. 
13 Het perceel had ze per testament van haar halfbroer H.M.F. van Eijsden, ongehuwd, verkregen. 
14 Het erfdeel was op hem toegevallen na de dood van Houb Graven en Maria Casters. 
15 Zoon van Bernaert Graven de oude. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XL-2?i=25&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XJ-D?i=27&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9X8-K?i=28&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZR-C?i=29&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZR-C?i=29&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZT-3?i=30&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9Z5-B?cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZF-2?i=32&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XJ-5?i=33&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XZ-W?i=35&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XV-P?i=37&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZG-L?i=38&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZR-Y?i=39&cat=527489
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Pachtovereenkomst van 6 jaar voor huis, hof, stallingen, landerijen en beemden 
gelegen te Gewaai door Maria Masen, geassisteerd met haar twee 
schoonbroers Jan Willekens en Cornelis Meijssen, ten behoeve van Peter 
Coninckx 

08/06/1724 link  

Conditionele schenking door Peter Wijen en zijn echtgenote Elisabeth Coninckx 
van een hoek van zijn hof ten behoeve van Hendrick Thijs en echtgenote 
Aldegondis Panhuijsen 

22/04/1725 link  

Testament Aldegond Panhuijsen16 18/09/1725 link  

Stichting jaargetijde door Hendrick Thijs en Aldegondis Panhuijsen ter lafenis 
van de ziel van de laatste en haar ouders 

18/09/1725 link  

Schenking bij aanstaand huwelijk door Peter Houben aan de toekomende 
bruidegom en bruid, met name Faes Creijns en Maria Willems17   

04/02/1727 link  

Ontvangst resterend verkoopbedrag door Aert Fakers, koper, aan de verkopers 
Joannes Lenaerts alias Peters, geassocieerd met Hendrick Peter Bogaerts en 
Peter Lenaerts als aangestelde mombers, van een goed gelegen te Gewaai 

23/05/1727 link  

Testament Elisabeth Dinghens18 25/02/1726 link  

Lening van 50 gulden door Jan Martens, waard op de Bessemer aan Jan Creijns 
en echtgenote Elisabeth Veuskens19 

03/03/1727 link 
  

Volmachtgeving door Peter Martens, Maria Martens en Andries Lijnen met zijn 
echtgenote Elisabeth Martens aan hun schoonbroer Willem Wouters en zijn 
echtgenote Anna Martens, wonende te Bergen-op-Zoom om hun belangen 
aldaar te behartigen 

10/03/1727 link  

Verkoop recht van primogenituur voor 100 gulden op een huis, hof, stallingen 
en schuur gelegen te Zutendaal in het dorp door Lambertus Graven, jongman, 
circa 30 jaar oud, aan zijn broer Bernaert Graven20 

26/05/1727 link  

Pachtovereenkomst van 3 jaar van Teeuwkens goed gelegen te Stalken onder 
Zutendaal door Christina Bielen, weduwe van Lemmen Driesen, aan haar 
schoenbroer Wouter Driesen 

13/07/1727 link  

Betalingsbelofte door Liesbeth Driesen, weduwe Jan Wolfs, aan haar broer 
Wouter Driesen 

28/02/1728 link  

Akkoord door Herman Nijs en zijn echtgenote Agnes Meijssen ten aanzien van 
hun oudste zoon Mathijs Nijs21 

07/09/1728 link  

Overdracht obligatie ten laste van de gemeente Zutendaal van 250 gulden door 
Herman Nijs en zijn echtgenote Agnes Meijssen ten behoeve van hun zoon 
Remeijs Nijs 

07/09/1728 link  

 
16 Naast haar echtgenoot Hendrick Thijs begiftigt ze ook haar halfbroer Anthonius Petrus Lingelkints (=zoon van 
Petrus Lingel), haar twee neefjes Herman en Joannes Panhuijsen en haar nicht Maria Panhuijsen. 
17 Het huwelijkspaar komt inwonen bij Peter Houben, de oom van de bruid. 
18 Begunstigden in het testament zijn haar zus Jen Dinghens (x Jan Wirix) en Cornelis Manen (x Catharina 
Coninckx). 
19 Jan Creijns belooft het geld terug te betalen voor de grote kermis te Zutendaal of kerkwijding, vallende op de 
eerste zondag van oktober in 1727. 
20 Hun ouders Bernaert Graven en Catharina Thilen leven nog en gaan akkoord met de regeling. Het recht van 
de primogenituur zal in werking treden na de dood van beide ouders. 
21 De ouders hadden 300 gulden moeten lenen (200 gulden van Elisabeth Van den Broeck en 100 gulden van de 
schout van Bilzen) voor de proceskosten in de zaak van hun zoon Mathijs Nijs inzake de defloratie van 
Maghdalena Martens. Het proces was voorgekomen voor de Buitenbank van Bilzen en voor de Leenzaal van 
Kuringen. De 300 geleende gulden zullen voor de schade die anders de andere kinderen van het koppel lijden, 
ten laste staan op het erfdeel van Mathijs Nijs. Zie ook de eerste akte van 01/03/1718 in dit repertorium. Het 
procesdossier hierover is onder andere bewaard in het schepenbankarchief van Zutendaal. Zie Rijksarchief 
Hasselt, Schepenbank Zutendaal (toegang 1447), inventarisnummer 46: Mewis Martens als vader en momber 
van Mathijs Nijs: vaderschap van het kind van Magdalena: 1711, 1 omslag. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZG-R?i=40&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZN-B?i=41&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZN-B?i=41&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XJ-Q?i=42&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XC-P?i=43&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XF-Q?i=44&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XN-7?i=45&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZL-J?i=46&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XK-6?i=47&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XK-6?i=47&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZR-7?i=48&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XD-N?i=49&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XD-N?i=49&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XC-J?i=50&cat=527489
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Pachtovereenkomst van een goed gelegen te Cosen22, door Lenaert Steenen en 
Jan Willekens als mombers van de kinderen van Gilis Faesmans en Anna Masen 
zaligers, aan Arnoldt Adons 

06/10/1727 link  

Pachtovereenkomst door Mathijs Jorissen, wonende op de Bessemer, ten 
behoeve van Godefridus Cops, van een bunder land gelegen in de hoeveput 

25/02/173823 link  

Verkoop van huis, hof, landen, beemden, bos en water gelegen te Stalken 
onder Zutendaal door Dirick Bergh en zijn echtgenote Elisabeth van Rempts24 
ten behoeve van Hendrick Vaes, gehuwd met Mechel Bijnens en hun beide 
lijfserven 

02/03/1728 link  

Verkoop van alle vruchten, huisraad, beesten door de erfgenamen25 van Jan 
Scholteden en Catharina Thilen ten behoeve van Herman Scholteden en zijn 
echtgenote Maria Meijers 

10/01/1728 link  

Verkoop grond door de weduwe Christiaen Bampts, Ruth Branders, en Eva 
Leunis met haar schoonzoon Jan Wirix en haar broer Peter Leunis, sprekende 
voor de minderjarige kinderen verwekt (door Eva) met Hendrick Bampts, ten 
behoeve van Jacob Smeets  

30/01/1728 link  

Afstand van vruchtgebruik (na zijn dood) door Peter Cops aan zijn kinderen 
verwekt met Lucia Gommers zaliger met uitzondering van Willems goederen te 
Wiemesmeer26 

21/02/1728 link  

Overdracht erfgoederen inde bempden geheten op de Cop goederen na afstand 
van tocht (zie vorige akte) door Hermannus Panhuijsen als gehuwd zijnde met 
Elisabeth Cops, Jacobus Vlieghen als gehuwd zijnde met Maria Cops, Lambert 
Cops en Godefridus Cops, allen kinderen van Peter Cops en Lucia Gommers (die 
laatste overleden) ten behoeve van hun broer Jan Cops27  

21/02/1728 link  

Overdracht door Peter Cops van zijn huisraad, beesten en vruchten ten 
behoeve van zijn zoon Jan Cops28 

21/02/1728 link  

Twee kapitalen van telkens 50 gulden ten laste van Herman Scholteden en zijn 
echtgenote Maria Meijers, waarbij enerzijds hen 50 gulden uitbetaald werd 
door onderpastoor van Zutendaal H. Smits, het geld afkomende van Catharina 
Schrijvers als erfgenaam universeel van Barbara Thilen zaliger, die (=Catharina) 
de 50 gulden aan de onderpastoor gegeven geeft voor een zondagsgebed voor 
haar tante Barbara Thilen, alsook nog 50 gulden in de vorm van een rente die 
door Herman Scholteden zijn overleden vader per testament waren 
gelegateerd (maar nog niet overgedragen) ter fundatie van een zondagsgebed 
ter lafenis van zijn ziel en die ten laste stonden van Aert Faquers29 en zijn 
echtgenote Anna Veuskens 

20/05/1728 link  

 
22 Kozen? 
23 Vermoedelijk een schrijffout voor 1728. 
24 Het goed te Stalken was op Dirick Bergh gedevolueerd na de dood van zijn moeder Maria van Dormael.  
25 Het betreft de kinderen en schoonkinderen, met name Geurt Meijers als gehuwd zijnde met Catharina 
Scholteden, Jan Linmans als gehuwd zijnde met Elisabeth Scholteden, Dirick Kellens als vader en momber van 
zijn kinderen verwekt met Barbara Scholteden, Geraert Jonckers als gehuwd zijnde met Aldegondis Scholteden. 
Mogelijks is de koper ook een zoon van het overleden koppel. 
26 Ze mogen goederen overdragen aan hun broer Jan Cops zolang Peter Cops nog de vruchten geniet tijdens zijn 
leven. 
27 Na de dood van vader Peter Cops zal Jan Cops zijn broers en zussen 3.000 gulden uitbetalen.  
28 In ruil dient Jan Cops zijn 3 broers Lamber, Peter en Godefridus Cops elkeen 500 gulden uit te betalen, en aan 
zijn zussen Elisabeth en Maria Cops ook 100 gulden (400 gulden hebben beiden al ontvangen).  
29 De interpretatie is onzeker vanwege de voor mij onduidelijke structuur in de akte. 
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https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XV-T?i=52&cat=527489
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Minzaam akkoord tussen Jan Bampts, gehuwd met Maria Tilens, en zijn 
kinderen uit een vorig huwelijk30, met name Christophorus Bampts, 
onderpastoor te Wijgmaal en Anna Bampts, gehuwd met Hendrick Thijs 

02/06/1728 link  

Verkoop half bunder heide gelegen te Papendaal door Aerts Vaes, voor zichzelf, 
alsook sprekende voor de minderjarige kinderen van wijlen Mathijs Martens en 
Catharina Vaes, ten behoeve van Jan Kristijns 

20/06/1728 link  

Testament Hubert Graven31 15/07/1728 link  

Overdracht obligatie ter waarde van 100 gulden ten laste en panden van de 
erfgenamen van Aert Schoenmakers, gelegen te Schoonbeek, gedevolueerd op 
Lenaert Lenaerts na de dood van zijn oom Jacob Peters zaligers, en dit ten 
behoeve van Cornelis Waben, weduwnaar 

30/07/1728 link  

Verkoop geërfd deel in een huis, hof, landen, beemden, bos gelegen te 
Zutendaal door Peter Janssen32, tegenwoordig wonende te Houthalen en 
gehuwd met Anna Vaes ten behoeve van zijn zus Anna Janssen 

09/08/1728 link  

Verkoop obligatie 50 gulden staande ten laste van de gemeente Genk met 
jaarlijkse vervaldag op 25 juli door Dirick Schruers33, gehuwd met Margarita 
Ghijsen, ten behoeve van Hubert Jeuckxkens 

29/09/1728 link  

Testament van Anna Box, weduwe van Thomas Vincken34 30/08/1728 link  

Minzaam akkoord tussen de naaste vrienden van vaderszijde35 en de vrienden 
van moederszijde36 van wijlen Hendrick Wijnen 

15/11/1728 link  

Pachtovereenkomst van 3 jaar door Andries Lijnen en Lenaert Walen als 
mombers van de minderjarige kinderen van Christiaen Bampts en Maria Lijnen 
zaligers ten behoeve van Meuwis Martens voor een huis, hof en bijbehorende 
landerijen gelegen te Wiemesmeer  

27/04/1731 link  

Kwitantie van 17 gulden betaald door Keerst Bams en ontvangen door Jan Wirix 
en Hendrick Bampts naar aanleiding van een door hun moeder verkocht goed 
te Niel aan Jacobus Smets 

28/04/1731 link  

Akkoord tussen H. Motmans, pastoor van Zutendaal, Bernaert Graven, 
kerkmeester, Hendrick Thijs, Jan Driesen en Gielis Schrijvers, borgemeesters als 
gevolmachtigden voor de gemeente Zutendaal, en klokkengieter Anthoon 
Bernaert betreffende de vergoedingen voor twee klokken en een schel voor de 
kerk van Zutendaal 

03/08/1728 link  

Getuigenis door ouden van dagen van Genk inzake het houden van honden te 
Genk in het verleden zonder gebruik van kluppel37 en zonder hierop 
aangesproken te worden door het gerecht 

22/03/1726 link  

 
30 Er is ook nog sprake van een 3de voorkind Petrus Bampts, dewelke goederen na zijn dood heeft achtergelaten 
en waarop de vader en de stiefmoeder geen aanspraak zullen maken. 
31 Hij begiftigt zijn echtgenote Johanna Adams en zijn dochter Anna Graven. 
32 Een gedeelte van het goed was hem toegevallen na de dood van zijn ouders. 
33 De obligatie was hem toegevallen per testament van de broer van zijn echtgenote, met name Jan Ghijsen 
zaliger, en opgesteld door pastoor Motmans van Zutendaal. 
34 Zij begiftigt haar schoonzoon Jan Schouteden, gehuwd met haar dochter Catharina Vincken die bij haar 
inwoont. De schoonzoon dient de andere dochter Heijlken Vincken een bedrag van 200 gulden uit te betalen, 
een bed met toebehoren en een koe eenmaal ze meerderjarig (?) is. Tot minstens haar 15de jaar dient Jan zijn 
minderjarige schoonzus mee op te voeden.  
35 Wijn Wijnen, Baltis Plessers als echtgenoot van Jenne Drueghen, Jan Meijssen als echtgenoot van Catharina 
Drueghen en Jan Bastiaens als echtgenoot van Johanna Wijnen. 
36 Jan Scholteden, Herman Scholteden voor zichzelf alsook voor zijn broer Martinus Scholteden, Thomas Bollen 
als echtgenoot van Elisabeth Scholteden en Jan Crijns voor zijn stiefmoeder Catharina Nijs.  
37 Getuigden de volgende inwoners van Genk: Jan Willems, circa 80 jaar oud, Jan Hendrikx, 60 jaar oud, Wouter 
Geurden, 62 jaar oud, Geraert Smets, 86 jaar oud, Dirick Schrijvers, 72 jaar oud, Jan Waben, 70 jaar oud, en 
Lens Lenaerts, 50 jaar oud.  
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Publieke verkoop meubelen (en beesten) door Jan Martens en Wouter Bijnens 
als mombers van de weduwe van Jan Gommers zaliger   

27/11/1727 link  

Publieke verkoop van de beesten en schapen van de weduwe Jan Gommers 
zaliger 

23/05/1727 link  

Publieke verkoop meubels door Jan Schouterden en Hubert Coninckx als 
mombers van het minderjarige kind van Willem Scholteden, met name 
Gerardus Scholteden 

04/12/1727 link  

Publieke verkoop van meubels door Helena Swertens, weduwe Peter Kiwits 04/03/1728 link  

Pachtovereenkomst van 6 jaar van ¼ van het Sijmens goed te Stalken, voor 
zoveel competerende aan Mathijs Jorissen en zijn echtgenote, ten behoeve van  
Jan Bijnens 

16/02/1730 link  

Kwitantie van geld ontvangen door Mathijs Jorissen uit handen van Jan Lijnens 
inzake de verkoop van een koe 

16/02/1730 link  

Pachtovereenkomst van 6 jaar van huis met landerijen gelegen te Gewaai door 
Mathijs Jorissen ten behoeve van Mathijs Smets 

22/02/1730 link  

Scheiding en deling van renten verstorven na de dood van Jan Gommers en 
Barbara Thilen door enerzijds de erfgenamen Jan Gommers, met name Joannes 
Cops, Lambertus Cops, Petrus Cops, Hermannus Panhuijsen en Jacobus 
Vlieghen, zich sterk makende voor Godefridus Cops, en anderzijds Lambert 
Bollen en Bernaert Graven als echtgenoot van Margarita Bollen, ook sprekende 
voor de kinderen van hun zus en schoonzus Elisabeth Bollen, kinderen van 
Augustijn Bollen en Mechtel Gommers zaligers 

18/05/1732 link  

Pachtovereenkomst van 6 jaren van huis, landerijen en een beemd gelegen te 
Sledderlo door Hendrick Jeuckxkens ten behoeve van Christiaen Claesen 

31/12/1732 link  

Scheiding en deling van het Geerkens goed te Zutendaal tussen Peter Martens 
ter eenre en ter andere Peter Bijnens voor zichzelf alsook sprekende voor het 
minderjarig kind Lenaert Smits, alsook Hendrick Clissen van Gelabbeeck als 
medevoogd van Lenaert Smits 

14/05/1732 link  

Scheiding en deling inzake bomen tussen Wouter Bijnens als gevolmachtigde 
van Catharina Schrijvers als erfgename van Barbara Thilen, en Martinus Vaes 
voor zichzelf alsook voor zijn zussen en broers, en de erfgenamen van Gilis 
Schrijvers en Catharina Thilen zaligers38 

17/12/1732 link  

Akkoord tussen Paulus van Henghel en Jan Scholteden, ook sprekende voor hun 
schoonzus Agnes Thilen, en anderzijds hun schoonbroer Wouter Driesen, 
rakende het aanpart van de roerende goederen (beesten, schapen, vruchten en 
koren)  

25/10/1733 link  

Pachtovereenkomst van 6 jaar met betrekking tot goederen gelegen te Stalken 
tussen enerzijds Paulus van Henghel en Jan Scholteden, ook sprekende voor 
hun schoonzus Agnes Thilen, en anderzijds hun schoonbroer Wouter Driesen, 
met betrekking tot hun erfdeel verstorven aan hen na de dood van hun 
schoonvader Peter Thilen 

25/10/1733 link  

 

 
38 De akte gaat een pagina verder met een akkoord tussen enerzijds Gilis Schrijvers, zoon van Hendrick 
Schrijvers van Papendaal, die ook spreekt voor zijn broers en zus, en anderzijds Catharina Schrijvers, dochter 
van Peter Schrijvers, die zich ook sterk maakt voor haar zussen. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9X4-8?i=74&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9Z8-Z?i=75&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZZ-P?i=79&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9X4-L?i=81&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9X7-R?i=84&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9Z6-5?i=85&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9Z6-5?i=85&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZX-9?i=86&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZZ-3?i=88&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3G3-F9XC-7?i=89&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZZ-B?i=90&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZD-S?i=92&cat=527489
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53G3-F9ZD-F?i=93&cat=527489

