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Uit de akten opgemaakt tussen 1623 en 1830 door Maaseiker notarissen en bewaard in het 

Rijksarchief te Hasselt, zijn de akten geselecteerd die betrekking hebben op personen of goederen uit 

het huidige Limburgse Stramproy.  

 

Hieruit zijn bijzondere feiten te achterhalen en kunnen genealogen hun voorouders zoeken. De 

zoekfunctie activeert u door op Ctrl + F te drukken.  

 

Enkele bijzonderheden uit dit extract: 

- de aanwezigheid van een schans in 1656 

- in 1697 gaat Jacob Bruns, inwoner van Stramproy buitenlands reizen 

- 1733: Jan Geulen is secretaris van de gemeente Stramproij 

- 1762: Joannes Cremers en Reinerus Wulbers zijn burgemeester van Stramproij 

- 1788: De Stramproyse Joanna Crops wil een religieus leven gaan leiden als begijn in Diest 

- 1808: Jean Vleeshouwers: ongehuwd kuiper St. Teunenhof Stramproy 

- 1810: Jean Mathieu Montforts: koster van de kerk in Stramproy 

(Nader: overleden op 19-09-1810 te Stramproy) 

- 1812: Joseph Vaesen: paardenkoopman Stramproy; Mathieu Verdonck: rentenier 

- 1812: Jean Severijns en Anna Catharina Swels: likeurstokers Maaseik; Jean Arits: schaapskoopman 

             Brugge 

- 1817: Thomas Creemers: Smid Aldeneik 

-1820: Laurentius Anjoin: Chirurg Thorn. Casimir Anjoin: verver Stramproy. Maximilianus Wiesen: 

            verver Stramproy 

- 1821: Willem Herman Smeiers: Schout Stramproy 

(Nader: Hij was getrouwd met Maria Vaesen. Smeiers wordt ook wel met lange ij geschreven. Zoon 

van Thilman Smeijers en Anna van Ass. Overleden 10-02-1838 Stramproy 

- 1822: Arnoldus Erents: bakker Stramproy  

(nader: geboren op 26-12-1774 te Stramproy. Ouders: Joannes Erens en Petronella Stals. Gehuwd op 

13-07-1816 te Stramproy met Jacqueline Nies, dochter van Godfroid Nies en Mathia Teuwen. 

Arnoldus overlijdt op 24-11-1841 te Stramproy) 

 

 

1623, 6 december 



Testament Jen Wagemans, o.a. aan Goert Goris en Itten Smeets te Stramprooi, haar halve broeder 
en zuster. ? rijksdaalders. 

1656, 17 juli, folio 17 

Thijs Moonen van Stramprooi als vader en momber van zijn kinderen verworven bij Mey Moonen† 

en Jaak Mols van Kelpen, verkopen aan Joannes Vander Vorst, burger van Maaseik, een zekere 

huistimmer op de Schans in Stramprooi gestaan hebbende. Prijs 318 gulden bestemd voor de 

kinderen. 

Getuigen: o.a. Hendrik Oyen en Alert Janssen van Thorn.  

1656, 2 oktober, folio 39 

Vaes Voegeldonk van Kinrooi verkoopt aan Houb Beelen van Stramprooi, zijn deel uit hei, wei, land, 

zand, huis, hof gelegen in Stramprooi, herkomende van Willem ingen Re(e)m, zijn schoonvader, ook 

van Stramprooi. 498 gulden. 

1674, 24 januari, 60 v 

Jan Seerden van Stramprooi leent van Jacob Seerden 150 gulden 5%. 

Pand: persoon, have en goed. 

1671, 10 november  

Verklaring van Catharina Vos. Enige tijd gelegen is zij geweest gans desperaat ballinck van haar man 

ten huize van Geurd van Ummissen al waar haar zoon Claes Vos ziek te bed lag. Daar is bij haar 

gekomen de E.H. pastoor van Stramprooi, die haar zoon Claes en haar zeer moeilijk viel, dat Claes 

iets zou maken en dat zij zou toestemmen. Zij weet niet precies wat zij geantwoord heeft. Zij was 

toen gans geturbeerd en uit haar zinnen. Er is haar nooit voorgehouden wat de pastoor van Claes 

wilde gemaakt hebben. Nu schijnt dat haar zoon enig testament en diverse legaten zou gemaakt 

hebben. Zij verklaart geen toestemming te willen geven. 

1681, 28 april 

Jan Hermans van Thorn x Clara Gelissen leent van Willem Vander Linden en Lenaerd Halermans van 

Stramprooi, 300 gulden, 6%. Speciaal pand: kamp te Panheel in heerlijkheid Pas, palende de 

Heerstraat naar Grathem, ter andere Hencken Krins (?) land; 5 vrechten groot en andere goederen 

onder Thorn.  

In de marge: 26 maart 1686 gekweten door de weduwe Hermans. 

1683, 21 juni folio 192 

Rut Beelen van Stramprooi leent van Corst Scroyen, inwoner van Kinrooi, 50 gulden, 4%. Pand: 

gereide en ongereide goederen. 

1697, 3 februari, folio 442 



Jacob Bruns, inwoner van Stramprooi, zoon van Dirk Bruns†, is van plan buitenlands te reizen. Geeft 

volmacht aan Petrus Bruns, pastoor in Neeroeteren, om zijn goederen van zijn vader zaliger, te delen 

met zijn consorten.  

1706, 21 oktober, folio 425, akte 430 

Mathijs Nelissen van Neeritter verklaart dat de 6.000 gulden die zijn schoonvader Jan Versiers had 

staan op de gemeente Kessenich en bij testament gelaten aan zijn zoon Jasper Versiers, ingeval hij 

wederom in ‘t land kwam, zijn naar de mombers gegaan. Ze zijn gebruikt als volgt:  

1300 gulden gekweten aan G. Heggen; aan Jacob Hermans van Itter 400 gulden;  
aan Marie N. van Stramprooi 125 gulden, wezende penningen opgenomen door Jan Versiers† 
belopende, 1825 gulden.  
De intresten van 6000 gulden zijn verdeeld tussen hem, Nelissen en zijn zwager Laurens Oosten. 

Ieder heeft gehad: 2087 gulden 10 st. Nelissen heeft zijn deel gekweten bij bmr. Vrijssen† als 

kerkmeester. 800 gulden. Item aan erfg. Jan Dingens† 1000 gulden. Kapitalen die hij opgenomen had 

in zijn huwelijk met Susanna Versiers.  

De rest, nl. 287 gulden 10 st. belooft hij te besteden aan zijn kind verwekt bij Susanna Versiers 

(momber is zijn zwager Lyna Swilliens x Mechtel Nelissen) (dochter = Anna Maria Nelissen). 

1703, 16 juli, folio 214 

Merry Gelen van Geistingen weduwe van Jacob Smeuleners, zegt dat haar man in hun huwelijk 400 

gulden uitzette; op de gemeente Ophoven 250 gulden en de rest op Jasper Moenen van Stramprooi. 

De 250 gulden kwamen van haar tweede man, Peter Joosten. Smeuleners was haar 3de man.  

1717, 11 januari, folio 50 

Huwelijksovereenkomst 

Thijs Stals van Stramprooi, toekomende bruidegom, met zijn zoon Mathijs ter ener en Margriet 

Wyermans, toekomende bruid, geassisteerd met E.H. Petrus Engels, pastoor van Neeroeteren en 

haar zwager, Jacob Versleger, den jongen:  

1. bruidegom brengt in: alle zijn gereide goederen. De bruid brengt haar roerend en onroerend goed 
in. 
Peter, de zoon van Peter Wyermans, zal 7 jaren, waarvan 1717 het eerste is, mogen trekken en 
genieten, de vruchten en inkomsten van haar, Margriets, patrimoniale goederen te Stramprooi, 
zowel van erfgoed als kapitaal. Ook de intrest van 700 gulden kapitaal staande in Bocholt op Jacob 
Crijns. Dit voor de studie die Peter doet. 

2. Als een van de twee sterft zonder lijfserven van beiden, zal de langstlevende onmiddellijk afstand 
doen van wat de eerste aflijvige ingebracht heeft. Mits profiterende 800 gulden eens. Sterft de 
bruidegom eerst, dan zal Mathijs, zijn zoon, instaan voor die 800 gulden. 

3. Sterft de bruidegom eerst met lijfserven van hun beiden, dan zal Mathijs, de zoon van Thijs, de 
smidse hebben met al het smeegereedschap en het ijzer van de smidse of in het huis van zijn 
vader.  

4. Alle penningen nodig om de processen af te maken van de bruid, moeten uit de goederen 
(penningen) van de bruid komen. 

5. De aanwinsten zullen na dood zonder lijfserven, naar twee zijden gaan. Met tocht voor de 
langstlevende. 



1733, 18 december, folio 48 akte 49 

Christoffel Driessens blijft borg voor Joannes Specken, inwoner van Thorn, die voor de justitie van 
Thorn een proces voert tegen Jacob Vaessen van Stramproy. 

1733, 3 januari, folio 218, akte 220 

Geurt Craewinckels, Peter Thijsmans en Michael Meulenberghs, allen borgers, inwoners en 

voermannen van Maaseik leggen een verklaring af op verzoek van Christoffel Driessen. Ze hebben 

voor Driessen, verschillende keren kolen gevaren naar Stramproy toen Driessen daar een steenoven 

had. Ze hebben toen nooit op naam en ten laste van Driessen, gegeten en gedronken of hun paarden 

laten voederen bij Jacob Vaesen. Ze zijn zelfs nooit bij Jacob Vaesen in huis geweest. Zo dikwijls ze in 

Stramproy uitgespannen hebben, was dat bij Jan Geulen, secretaris van de gemeente Stramproy. 

Daar hebben ze gegeten en gedronken. 

1771 20 november, folio 329, akte 140. 

Petrus Nijs van Weert heeft bij retract aan zekere Peter Jacobs van Stramprooi gedaan, van hem 

bekomen zeker huis, moestuin, bakhuis, cum annexis binnen Stramprooi gelegen ter ener Jan Jacobs, 

ter ander zijde Jan Clein, met het hoofd uitschietend op de gemeente straat. Volgens koopcedule 130 

royen land, bij deling bekomen tussen zijn broeder en zuster en zusters kind. Hem toegevallen een 

stuk akkerland in het Savelveld, een vierdel groot, palende het voorschreven kind zijn erve, ter ander 

zijde het Armenland, uitschietend op de weg. Nog een akkerland onder Stramprooi, ½ vierdel groot, 

aan het Heistraatje gelegen, ter ener Michiel Belen, ter ander Dirck Musers, Nog een beemd aan de 

Waterstraat, ter ener Jan Nijsen, ter andere Kellen baempt. Nu komt Peter Jacobs die verklaart met 

de 1ste  comparant een erfmangel te doen. De 1ste  staat af: huis cum annexis , de 2 stukken land en 

de baempt, alles onbelast. De 2de  geeft aan 1ste  een baempt onder Stramprooi langs de Vleyd 

(=Vloet?) gelegen, palende Jacobus Van Immissen, ter andere Peter Vaesens. De 2de  nog aan de 1ste  

tellen: 900 gulden. 

1756 26 april, folio 650, akte 302. 

Geurd Janssen van Stramprooi legt een verklaring af op verzoek van Thomas Rytjens aangeboren 

momber van Jacomina Linssen. Hij, Janssen, is in Maart 1754, door, nu wijlen Peter Lenssen, verzocht 

geweest naar de Neermolen in Bocholt te gaan, bij Jacob Coelen. Hij moest Coelen, die ziek was en 

wel niet meer zou opkomen, verzoeken rekening te maken in verband met momberschap. Jacob 

Coelen heeft geantwoord dat hij vandaag, noch morgen, noch overmorgen, en verder deze week niet 

kon komen. Janssen zei daarop dat Peter Linssen ondertussen zou kunnen sterven. Jacob Coelen 

antwoordde: Zo hij komt te sterven, zo zal zijn moeder alsdan wel consenteren tot een stuyver toe, 

zo haast wij rekenschap samen gedaan hebben. Janssen kan deze verklaring altijd onder eed 

bevestigen. 

1761, 28 december, folio 950, akte 449 

Willem van Horrick, president-schepen, Nelis Cremers, Mathijs Gijsen, Jacobus Veldmans en Willem 

vande Schoor, allen schepenen der hoge justitie van ‘t land van Thorn, leggen volgende verklaring af.  

Er is hun ter ore gekomen en klachtig voor gekomen hoe dat zeker jongske met name Sigbertus, 13 

jaar oud, zoon van Michael Janssen, geapprehendeerd is geworden door 4 soldaten van het 



Essendisch krijgscontingent, alsook zekere Lenart Van Fucht, inwoners alhier tot Thorn. Als ook 9 

inwoners van het dorp Stramprooi, territoir van ‘t land Thorn. Welke allen zonder prealabel decreet 

van de rechter of van hun schepenen en zonder klacht ten hunnen laste van ‘t protocol te zijn 

geexibeerd, door gewapende soldaten van het Essendischen kreigs contingent, zijn geapprehendeerd 

geworden en gevankelijk naar Thorn gebracht. En aldaar enige dagen gevangen gehouden zijn. Zulks 

wederrechtelijk vervaeren is strijdig tegen alle recht en politie van deze lande en strijdig met de 

privilegiën van hun land.  

De schepenen protesteren met klem tegen diegenen die zo iets hebben ondernomen. Ze verlangen 

kopie van de akte om zich daarmee te beklagen waar het nodig is. Gedaan te Thorn ten huize van 

Francis de Leur in de kamer achter de keuken. Aanwezig: E.H. Dinraets en Carel de Leur als getuigen. 

1761, 28 december, folio 952, akte 450 

Mathijs Henderix, Mathijs Cremers, Mathijs Vaesen, Henricus Veltmans, Joannes Vleeschouwers, 

Arnoldus Pleunissen, Peter Jacobs, Arnoldus Spranckenis en Hendrik Janssen, allen ingezeten 

jonkmannen van Stramprooi, verklaren dat zij op de 11de november jongstleden ‘s nachts om twee 

uren door secretaris Stolzen, de kapitein en 16 of meer soldaten van het Essendisch Kreigs 

contingent te Stramprooi van hun bed zijn gehaald zonder prealabel decreet van de rechter van ‘t 

land Thorn. Ze zijn gevankelijk naar Thorn gebracht, zonder te weten wat hun last was. Ze hebben 

kopie van de aanklacht gevraagd, zeggende inwoners van dit land te zijn, die zich althoos op het 

recht kunnen beroepen. Ze presenteren eventueel waarborg te stellen. Men sloeg geen acht op hun 

woorden. Mathijs Hendrickx die niet gezwind genoeg veerdig was werd zelfs nog deerlijk geslagen 

door secretaris Stolzen. De moeder van Peter Jacobs werd ook met slagen overvallen. Tegen zulke 

gewelddadige onderneming protesteren de comparanten instantelijk. In Thorn waren ze deels in de 

…….. (onleesbaar) en één, te weten Peter Jacobs in het gevangenhuis. Toen zijn ze in verhoor 

gebracht. Secretaris Holzen en de kapitein van ‘t Essendische kreigs contingent fungeerden als 

rechters en de furst. trompetter als secretaris. Ieder der comparanten heeft 7 gulden 18 st. moeten 

betalen als schrijfgeld en voor hun kosten ieder 2 gulden 17 st. Peter Jacobs heeft moeten betalen zo 

schrijfgeld als amende: 53 gulden. Hendrik Janssen, zo schrijfgeld als amende: 43 gulden. Waarvan 

allen kwitantie ontvangen hebben van de trompetter. Uitgezonderd Peter Jacobs, die werd de 

kwitantie geweigerd. Ze willen deze verklaring met solemnele eed bevestigen. 

Gedaan in Thorn ten huize van Francis de Leur, binnen de kamer achter de keuken. Aanwezige 

getuigen: E.H. Dinraets en Carel de Leur.  

1762, 7 december folio 994 akte 469 

Nach dem ich, endts unterschriebener, zu Thorn residirender Pabst-und Kayserlicher notarius, durch 

die Hochw. herren canonichen Closset und Vogelius als des hiesigen Hoch graefl. Hochw. capituls 

deputirte, wie dan auch von samentlichen zur zeit gegenwartigen herren standen des Landts Thorn 

gezimmend versucht und requiriret geworden mich mit zweyen zeugen nach dem hiesingen so 

genanten Dinghaus zu verfugen umb auf alles was dorten in der landtsverzamlung vorgehen mochte, 

genaue acht zu haben, auch daruber einen formlichen Notarial act zu verfertigen, so thue hiermit 

jederman kund und zu wissen, das ich auf heuth den 7ten december 1762, mit denen Endtsbenenten 

zweyen Zeugen gemäs das an mich hierab gelangten ersuchs mich auff das dinghaus verfügt und 

aldorten deütlich gehöret habe wie das unter anderen die aldort anwesende herren deputirten und 

ubrige landes ständen den in des landts und gerichts Eydt sthehenden landt secretarium Herrn 

Stolzen gefragt haben ob er des landtags resolusionen zu Prothocoll nehmen wolle oder nicht. 



Woraüff derselbe zur andtwort gabe: Er seye secretarius von der furstin und nicht vom landt; das er 

umb die paar pattakons profit, so er von landt zoge, sich lieber bedancken, als auff die a….t chicanirt 

seyn wolle. 

Ferner wurde von samentlichen herren landts standen dem furgemelten herrn Stolzen angedeutet in 

dem Landts prothocoll den von ihme ohne wissen der standen eingeflossenen titul als landtsmeier, 

welchen er den hr Bormans zu gemessen hatte aus zu thuen zu wollen, in dem der herr Bormans von 

ihrer hochfurstl. Dhl. als meier angestelt seye und erkennet worden: Wogegen als dan nochmahlen 

die sammentliche Herren landtstanden quam solemnissi.. protestiret haben, in deme der vorgemelte 

herr Bormans, ohne des capitals Rath und vorwissen auch wieder die klare rechten des landts Thorn, 

zum meier angesetzt worden;  

Worauff der herr landt secretarius Stolzen das landts prothocoll von sich hinweg geworffen, welches 

da die beyde herren deputirten Closset und Vogelius zü sich nahmen, wurde solches denen selben 

duch herren Bormans und Stolzen mit offenbahrer gewalt aüs denen handen gerissen, womit 

(ohngeachtet aller gegen solches ünerlaübtes attentat von seythen deren landtständen gethaner 

protestation) die beyde herren Bormans und Stolzen weggegangen seyndt, im abgehen würde 

vorgemelter herr landts secretarius Stolzen nochmahlen befragt ob er das jungste in denen 

Thornischen landts angelegenheiten ergangenes Conclusam Caesareum de 14de 7bris 1762 züm 

prothocoll nehmen wolle oder nicht; die antworth ware noch mahlen “nein” und hieraüff habben 

sich beyde obengemelte herren aus der landtags verzamlüng retirirt. Also geschehen und passirt in 

gegenwarth von J.M. Reuthen und Mart. Nuchelmans als glaübhaffte Zeugen hierzu beruffen. Qu.. 

originale huyus una mecum Notario subsignarunt anno, mense et die quibus supra. Quod attestor, 

J.J. Frische, Secris. Aplica. nec non Caesarea authbus. Nots. Publ. juratus manu signoque… 

Kund und zu wissen seye hiermit das auff heuth den 4ten january 1763 vor mir offenbahren zu 

Maseyck residirende Notarius und nachbenenten zeugen persohnlich erschienen seyndt Joannes 

Cremers und Reinerus Wulbers burgem.ters von Stramproye, Mathijs Konings burgem.ster von 

Baexen, Marten Leuten burgem.ster von Grathem, Peter Jorissen burgem.ster von Elle undt Nijs 

Reinders burgem.ster von Haeler und Engel Versiers burgemeester von Biersel (doorgestreept) 

welche alle erscheinendt alle zu sammen als auch jeder in particulari auff ihren Eydt erklarten, das 

obgemelte declaration durch dem herrn notarium Frische geschrieben de dato 7 xbris 1762, in allen 

ihren puncten und clausulen ist wahr und wahrhaftig, und das vorgemelte herr notarius Frische mit 

denen zwijen in acte benente Zeugen dem so genanten Dinghaus zu Thorn is gegenwärtig gewesen 

undt das alle das jenige was in seinem actio notarial gemelt, in des herren notary und zweijen zeugen 

gegenwärth ist passiret, und ihme von denen herren deputirten des hochgr. capituls wie dan auch 

von samentlichen zur zeit gegenwortigen herren standen des Landts Thorn anbefohlen auff alles was 

in der landts versamlüng vorgehen mochte genaue acht zu haben, welches er auch gethan und de 

verbo ad verbum in seinem act Notarial, hieroben gemelte annotiret und klährlig angeduitet. Also 

geschehen und declarirt zu Grathem auff den Schloss von dem Hochgeb. herrn Graff von Kerckem in 

gegenwärth von Wilhelm Op Steyn undt Philip Koch als geloibhaffte zeugen hier zu ersucht. 

(De burgemeesters kunnen tekenen, behalve Marten Luitgens van Grathem). 

1771, 29 oktober, folio 578, akte 279 

Mathijs Deckers, borger, Maaseik, verklaart te vercautioneren voor Willem Peters ten opzichte van 

een mangeling van paarden aan Mathijs Van Ummessen van Stramproy, voor een som van 49 

patakons, welke Helmus Peters bij die mangeling aan Mathijs Van Ummessen moet uitkeren. 



1765, 30 september, folio 347 akte 223 

Huwelijksvoorwaarden tussen Peter Houben, geboortig van Stramprooi, wonend binnen Kessenich 

en Anna Cornelia Aengevaeren weduwe Renerus Rutten. 

Man: inbreng 3000 gulden. 
Vrouw: alle reële goederen in weduwlijke staat aangekocht. 
Ze had in 1ste  huwelijk 8 kinderen nog levend. 5 zonen, 3 dochters. 
Verdere voorwaarden. 

1788, 30 juni, folio 734v, akte 387 

Jonge dochter Johanna Crops, geboortig van Stramprooi, wil religieus leven gaan leiden als begijn op 

het groot en vermaard begijnhof binnen Diest. Zij krijgt een rente van E.H. Petrus Philippus Hermans, 

kapelaan in Neeroeteren. Gevestigd op een boerderij in Maaseik-Gremelslo. 

1779, 11 januari, fol.350, akte 136. 

Reijner Fellen van Geijstingen leent 600 gl. van Jacob Franssen van Stramprooi. 3 %. 

1783, 3 september, fol.238, akte 183. 

Clara Veugen weduwe Willem Verkennis, wonende op de hof de Vosberg tot Catert gelegen, legt een 

verklaring af op verzoek van Herman Vander Borcht, koopman van Maaseik. Willem Wulbers van 

Stramprooi, koper van de hof, heeft in de keuken van het huis gezegd en verteld aan haar zoon Jan 

Verkennis, nu zaliger, dat hij de hof gekocht heeft voor 3700 guldens. Vander Borcht was over deze 

aankoop in proces voor de justitie van Thorn. 

1790, 23 februari, fol.270v, akte 219. 

Joannes Henricus Eijckholt, heer der vrijheerlijkheid Visserweert x Maria Wendelina Eijckholt, 

verkoopt aan Henricus Eijcken, inwoner van Stramprooi, huizing met annexis in Weert op de 

Ulenmerckt, genaamd de Blauw hand en moeshof buiten de Hoogpoort achter aan de Hofakker. ± 35 

roeden. Voor 2600 gl. Cleefs. 

1793, 21 mei, fol.31. 

Godefridus Wolfs, geboortig van Neeritter, voorheen jager en jachtbewaarder van baron de Hasche 

de Hamal, grote domproost van Luik en administrator van de heerlijkheid Neeritter; tegenwoordig in 

dienst als jager van baron de Liliën, heer van Elen en Sippenau, verklaart, dat hij in zijn functie in 

Neeritter, ongeveer 6 à 7 jaren geleden op de jacht van Neeritter bevonden heeft en geattrappeerd 

heeft, zekere Eijcken, inwoner van Stramprooi en zulks ter plaatse als men de oude kapel voorbij is 

om op Stramproij te gaan; alwaar gelegen is een plaats, genaamd Brandsven ( Molenbeersel, achter 

Daelkapel) en waar ook gelegen zijn de Heije-kemp.  (plaatsnamen bestaan nu nog). Daar heeft hij 

Eijcken betrapt, ontwapend en gebracht naar de heer Magnee, admodiateur te Horn. Magnee heeft 

hem door tussenkomst van kanunnik de Weerdt van Maaseik, vrijgelaten, tegen 2 kronen. Die zijn 

inderdaad betaald. Einde van verklaring. 

Jaar 7. 18 Germinal, akte 55. (1795) 



Jan Mathijs Hilven van het Venne, Maaseik, meerderjarige jonkman. 

Martinus Peters, Manestraat Kinrooi, meerderjarige jonkman, leggen een verklaring af op verzoek 

van  

Maximiliaan Van de Walle van Kinrooi en  

Joannes Christus van de Manestraat Neeritter. 

De eerste twee waren getuigen toen Dirk Hilven de mobilaire nalatenschap deelde van Jan Hilven, 

overleden in Stramprooi. Deling met 3 en 4 en consorten. De vrouw van Dirk Hilven heeft toen 

gevraagd aan Hendrik Teijbers, om de meubelen, op haar deel gevallen, naar huis te varen. Dat is de 

verklaring. 

Jaar 9. 18 nivose, akte 42. (Jan 1795) 

Leonard Muijzers, meerderjarige jonkman van Stramprooi, verkoopt aan Bartholomeus Govers, 

Elisabeth Govers x Peter Nijs, wonende te Uffelsen gemeente Hunsel, Catharina Govers x Jacobus 

Houben, deze alsook Bartel Govers, wonend in Stramproy. 

al zijn gereide goederen door hem onverdeeld bezeten met de comparanten. 

Item zijn landerijen, huis, genaamd Meeven, stallingen, schuur, moeshof, boomgaard,alles in 

Stramprooi. 

Item zijn aandeel in de landerijen, komend van zijn ouders = ± 1 bunder 3 vrechten. 

De mobilavie voor 100 gl. 

Aandeel huis, enz. 500 gl. 

600 gl. blijven staan tegen 4 %. 

Getuigen: in huis van de aankopers in Stramprooi: Willem Aengevaeren en Jan Stijns van Stramprooi. 

Jaar 9. 13 messidor, akte 213. (1 juli 1795) 

Jacobus Vereijken x Maria Coolen van Weert verkopen aan Cornelis Coolen x Catharina Vaessen van 

Oler-Wessem: een pachthof, gelegen op den Millert onder Leveroij, met alle landerijen, weiden en 

houtwas. Omtrent 8 bunders groot, nu bewonnen door Joannes Vinnen. Voor 4350 gulden. Ze 

betalen spoedig 2000 gl. De rest 3 ½ %. Gedaan in Stramprooi, ten huize weduwe Eijken. Getuigen: 

Arnold Janssen van Thorn en Jacobus Vaessen van Stramprooi. 

Jaar 10. 18 ventose, akte 156. (1795?) 

Jacomina Scheijmans weduwe Peter Custers, nu in huwelijk met Joannes Keijaerts van Neeritter ter 

ener en Christina Korstjens met haar man Peter Van de Port van Uffelsen (Hunsel) mede namens Jan 

Mathijs Korstiens van Vlieren, meijerie ’s Hertogenbosch. Leonardus Bijlmaekers, Peter Bijlmaekers, 

Peter Linssen x Christina Bijlmakers, inwoners van Heel, Henricus Bijlmaekers van Beegden, Joannes 

Janssen van Stramprooi, Henricus Janssen en Peter Janssen van Ophoven, deze 3 broeders samen 

ook voor hun zuster Marie Janssen, blind, wonend bij de twee laatsten, allen akkerlieden, naaste 

bloedverwanten van Peter Kusters†, ter ander zijde, hadden meningsverschil over Vlaserhof met 

bijbehorende landerijen, bemden, houtwas, heide, enz. nu in pacht bij Hendrik Clercx, zo onder 



Neeritter, Kessenich als elders. En meningsverschil over 10,20 a land, genaamd de Blijk onder Kinrooi, 

palende Mathijs Fiddelaers en Lenert Theuven erve, ter derde de erfgenamen van Jan Smeijers. 

Tussen Peter Custers en Jacomina Scheijmans was het Luiks connubiaal recht van toepassing 

(huwelijksrecht). In zo verre dat Jacomina Scheijmans de Luikse goederen van haar man Peter 

Custers† blijft in eigendom houden ofte niet. Overeenkomst met behulp van Jacobus Jozef Gelders 

en Gerard Laurens Stoffels, rechtsgeleerden Maaseik. De 2de comparanten laten in eigendom en 

dragen over aan 1ste comparant, al hun recht en gerechtigheid in Vlasserhof en de Blijk voor 2000 fr. 

(Ontvangen). 

Jaar 10. 2 germinal, (fol) 174 akte. (24-09-1801?) 

Joannes Cremers x Maria Swagten van Stramprooi, lenen van Lambert Van de Winkel x Elisabeth 

Linssen van Neeritter, 200fr. 5 %. Pand: huis, stalling, schuur en 40,18 a akkerland achter het huis. 

Gelegen in Stramprooi, omtrent de kerk, ter ener Joannes Meermans, ter ander Peter Baerts, ten 

derde de straat. Item een beemd in Stramprooi aan het Meulenbroeker rot, ter ener Jasper Moonen, 

ter ander Mathijs Vleeshouwers. Groot 40,18 a (2 vrechten?). 

Jaar 11. 25 germinal, akte 248. (16 oktober 1802?) 

Bartholomeus Vinckers, bejaarde jonkman, akkerman, Stramprooi, toekomende bruidegom en 

Catharina Cremers weduwe Jan Maess? met haar vader Lambert Cremers en haar moeder Maria 

Gilissen van Molenbeersel, Neeritter, toekomende bruid. 

Jaar 12. 10 ventose, akte 255. (3 oktober 1803?) 

Joannes Cramers, arbeider x Maria Swagten, van Stramprooi, verkopen aan Maria Elisabeth Linssen 

weduwe Lambert Van de Winkel, landbouwster en haar twee kinderen, van Neeritter: 88,58 a. land, 

1 bunder uit een stuk van 4 ha.42 a. 90 ca. (5 bunder) in Swagtenveld, onder de Manestraat, deel 

makende van Swagtengoed, uitschietend op de Harstraat. Voor 475 fr. 

Jaar 12. 26 germinal, akte 201. (16 april 1804) 

Joannes Cremers x Marie Swagten, akkerman Stramprooi, verkopen aan Peter Van de Winkel, 

koopman Neeritter; akkerland in de Harbamd, palende Paulus Driessens, ter ander Lambert Swagten, 

uitschietend op de Harstraat. Groot 42,28 a. = 200 roeden. Voor 250 fr. 

In de marge staat als medeverkoopster bijgeschreven: Elisabeth Swagten, dienstmeid bij Jan 

Paulissen te Beersel onder Ittervoort, bejaarde jonge dochter. 

Jaar 12. 15 fructidor, akte 330. (Frans) (02 september 1804) 

Jean Cremers x Marie Swagten, landbouwer Stramprooi, verkoopt aan Lambert Aen de Kerk, 

landbouwer Neeritter, akkerland op de Manestraat. 

Jaar 13. 4 floreal, akte 170-250. (26 september 1804) 

Mathieu Stevens, meerderjarige jonkman, zonder beroep Biersel-Neeritter, nabij Bouwens, maakt 

testament. Heeft 2 omen: Theodoor en Mathieu Stevens, 2/3 van zijn meubil- en immobil.goederen. 

Op voorwaarde dat ze zijn tante Petronella Stevens in Stramprooi, 650 fr. geven, onmiddellijk na zijn 



dood. En aan de kinderen van wijlen zijn oom Pierre Stevens in Weert, eveneens 650 fr. Getuigen: 4 

personen uit Beersel, waaronder Gerard Vris, landbouwer. 

Jaar 13. 12 floreal, akte 181. (4 oktober 1804) 

Gertrude Van Immissen weduwe Theodoor Cremers, landbouwster; Jean Janssen, landbouwer x 

Jeanne Marie Cremers, allen van Stramprooi. 

De 1e voor de tocht, de 2e voor eigendom, verkopen aan Henri Cremers, landbouwer Stramprooi, 66 

a. = 300 roeden akkerland in Neeritter, geheten Heijkamp, ter ener de hei, ter ander Godfried 

Leenders. ( Is gelegen in Molenbeersel-Heikamp) Voor 400 fr. 

Jaar 13. 25 messidor, akte 251. (14 juli 1805) 

Pierre Arits, landbouwer, in 2e huwelijk gehuwd met Elisabeth Jacobs, Stramprooi, maakt testament. 

Aan Elisabeth Jacobs, ¼ van al mijn goederen, roerend en onroerend. 

Jaar 14. 16 vendemiaire, akte 10. (8 oktober 1805) 

Jacques Nies en Rutger Nies, meerderjarige jonkmannen, landbouwers, samenwonend in Stramprooi, 

lenen 400 fr. 5 %. Van minderjarige kinderen van Jean Haventer en Joanna Catharina Van de Voort, 

overleden in Beersel-Kessenich, nl. Jeanne, Pierre Jean, Lambert, Petronella en Marie Helena 

Haventer, voor wie present is Godfried Scheijven, wonend in Kelpen-Wessem, hun voogd. Pand van 

Nies: hun boerderij, genoemd Moensgoed, huis, stal, schuur, tuin en ± 7,9720 ha. = 9 bunder akker, 

wei, houtgewas in Stramprooi in het Wisbroek. Ze bezitten dat onverdeeld. 

1806. 29 april, akte 175. 

Testament Antoon Stevens, Molenbeersel. 8 a. aan 6 kinderen van Jacques Lemmen† x Gertruda 

Veltmans Stramprooi. 200 fr. 

1808. 20 januari, akte 21.28. 

Jean Vleeshouwers, ongehuwd kuiper in Stramprooi, Marten Pelmers, landbouwer x Gertrude 

Vleeshouwers Altweert, Jean François Van Seijlberg, bakker x Catharina Vleeshouwers Weert, 

verkopen aan Jean Lemmen, landbouwer, die accepteert ook voor Petronella Lemmen, Jeanne 

Lemmen, Catharina Lemmen, Maria Lemmen en Gertrude Lemmen, zijn zusters, allen minderjarig 

Stramprooi: ¼ van huis en brouwerij en tuin. Groot 38,50 a. = 175 roeden, nabij de kerk. Palend 

Mathieu Haeldermans, Henri Veltmans. Eveneens ¼ van de stoomketel en ¼ van de werktuigen. 

Eveneens verkopen ze aan dezelfden: ¼ van een boerderij, huis, schuur, stallen, andere gebouwen, 

akker, wei, bos, genoemd Teunenhof in Stramprooi. Palend de weg, Henri Veltmans en Mathieu 

Haeldermans. Groot 7,04 ha. ± 8 bunders. Voor 1400 fr. 

1808. 3 juni, akte 200.316. 

Pierre Cupkens, landbouwer x Joanna Op den Heuvel, Stramprooi, verkopen aan Henri Bosmans, 

landbouwer Hagendoorn, Ophoven en Guillaume Bosmans, landbouwer Kinrooi, akker en bos, ieder 

de helft, in Kinrooi, Schrumpershoef. Voor 400 fr. Oppervlakte ? 



1808, 28 december, akte 406,  681 

Michel Legros, landbouwer, Stramproy, verkoopt aan Henri Vleeshouwers, herbergier Maaseik, een 

huis en tuin in Stramproy, palende de kerk, Henri Stulkens, ter derde Henri Veltmans. Bezwaard met:  

1. 300 fr. 5% t.v.v. Henri Maas Tungelroy; 
2. 300 fr. 4% t.v.v. Antoon Truyens Weert. 
Voor 400 fr. boven de lasten. 

1810, 28 juni, akte 194 

Jean Mathieu Montforts, bedienaar van de succursale kerk in Stramprooi en Catharina Elisabeth 

Montforts, ongehuwd, zonder beroep, beiden van Stramprooi, verkopen voor de eigendom met 

voorbehoud van het vruchtgebruik voor de langstlevende van hun beiden, aan François Braekers, 

landbouwer Beek en Theod. Smeets, zonder beroep, Beersel (Ittervoort), ieder voor de helft, 2/3de uit 

64,24 a akkerland onder Thorn, genoemd den Heuvel. Palende Theod. Parren en grond van de grote 

Hegge. Nog 2/3de uit de Heggenbampt in de Ohé in Thorn, 1,1924 ha. De stukken zijn erfgoed van 

hun ouders. 800 fr. 

1810, 22 oktober, akte 290 

Catharina Elisabeth Montforts, ongehuwd, Stramproy, brengt verduidelijking aan in akte van 28 juni 

jl. (zie akte 194).  

1810, 8 november, akte 313 

Op verzoek van Catharina Elisabeth Montforts, eigenares Stramproy, en François Braekers, namens 

zijn schoonvader Jean Smeets, landbouwer Molenbeersel als vruchtgebruiker, verkopen huis en tuin 

in de Tripperstraat, Thorn, palend Philip Parren/ Sophia Janssen. Verkocht aan Wilhelmina Reynders, 

ongehuwd Thorn, voor 719,20 fr. 

1810, 9 november, akte 316 

Conrard Janssen, ongehuwde knecht en Marie Catharine Janssen, ongehuwde dienstmeid, beiden 

van Thorn, handelend mede voor Gerard Janssen, knecht; Jean Mathieu Janssen en Elisabeth Janssen 

x Jean Groenendaal, dagloner Nienem ?( Nunem?). Jean Mathieu Janssen woont als knecht in Thorn. 

Verkopen aan Regine Cremers weduwe Theod. Lyssens, landbouwster Stramproy (voor wie aanwezig 

is G.G. Cornelis) akkerland in Stramproy. Palend Joseph Peters/Jean Janssen. 

1810, 29 november, akte 338 

Catharina Elisabeth Montforts, ongehuwd, Stramproy, verkoopt aan François Braekers, landbouwer x 

Maria Smeets, Beek en Theodoor Smeets, landbouwer, Beersel (Ittervoort) ieder voor de helft:  

1. akkerland in Thorn bij de kapel, palend Jacques Joosten / Jean Kunnen / de weg. 50,62 a (230 
roed) 

2. akkerland nabij de goederen Aengenbroek in Thorn, palende de laan van Aengenbroek / Ludwig / 
erfgenamen Dodé, 53 a (241 r.)  

Voor 400 fr. 



1811, 18 februari, akte 55 

Catharina Elisabeth Montforts, ongehuwd, Stramproy, machtigt François Braekers, landbouwer, 

Beek-Bree om aangifte te doen van successie bij bureau van registratie en Domeinen in Maaseik van 

haar broer Jean Mathieu Montforts, in leven bedienaar in kerk van Stramproy. 

1813, 11 mei, akte 123 

Op verzoek van Jean Smeets, landbouwer, Ittervoort, als voogd van Jean Mathieu, Anne Marie en 

Louis, drie minderjarige kinderen van wijlen Theodoor Coppen en Jeanne Symkens† overleden in 

Haler.  

Eveneens op verzoek van Jacquemine Coppen weduwe Mathieu Verkennis, zonder beroep, Anne 

Coppen, zonder beroep, beiden van Haler (Ittervoort) en Jean Coppen, landbouwersknecht, 

Tungelroy (Weert) alle drie meerderjarig,  

wordt inventaris opgemaakt met beschrijving van roerende goederen en meubilaire effecten in het 

sterfhuis van Theodoor Coppen x Jeanne Symkens. De zegels, gelegd door de vrederechter worden 

daarvoor verbroken. Schatting wordt gedaan door Mathieu Peters, landbouwer Ittervoort en Henri 

Smeets van Hunsel, gekozen door de verzoekers. Tegenwoordig is ook Lambert Camp, landbouwer 

Stramproy, voogd. 

4 blz. opsomming. Geschatte waarde niet samengeteld. Onroerend goed bestaat uit 4,40 ha akker, 

2,64 ha wei en 1,66 ha hout; woning, schuur en stallen. Alles deels onder Ittervoort, deels Hunsel en 

deels Weert. 

1813, 12 juli, akte 154 

Jean Severijns, herbergier x Catharina Swels Maaseik, verklaren: 

In 1787 hebben, voor schepenbank van Thorn, Pierre Swels x Marie Haelens, (overleden in 

Stramproy), ouders van Catharina Swels, een kapitaal geconstitueerd t.v.v. Catharina Haelens† 

echtgenote van Jean Ex, landbouwer Thorn, groot 900 fl Cleefs (Franse kroon 5 gl 15 st) = 907,50 fr. à 

4%. Eigenaarster van het kapitaal is Anne Gertrude Ex; tochter is haar vader Jean Ex. Echtpaar 

Severijns-Swels zullen de intrest verder betalen. Pand: eigendommen in Maaseik. (Nieuwe titel).  

1813, 6 juli, akte 170 

Pierre Arits in 2de huwelijk met Elisabeth Jacobs, landbouwer, Stramproy en zijn dochter Christine 

Arits weduwe in laatste huwelijk van Theod. Luismans, landbouwster Stramproy, verkopen, de eerste 

als tochter, de tweede als eigenares, aan Jan Mathieu Theeven x Maria Catharina Vleeshouwers, 

landbouwer, schoonzoon van genoemde Pierre Arits en bij hem wonend, alle onroerende goederen 

komende van Anne Van Immissen†, moeder van Christine Arits, makende ¼. Terzelfdertijd verkopen 

Pierre en Christine Arits aan Jean Mathieu Theeven ¼ van alle roerende en onroerende goederen die 

Christine bezit van haar moeder en eventueel van haar vader. Voor 700 fr. 

jaar 6, 14 floreal, (05 oktober 1797??) 

Verkoop van bomen in Neeroeteren, Kellengoed, door Vaessen en consorten van Stramproy. 



1806, 30 januari, akte 21 

Notaris biedt een wissel aan aan Lamb. Loomans, Bosstraat 35, Maaseik, ter grootte van 139 gl. 

Cleefs, namens de Heer Smeiers, akkerman, Stramproy. 

1811, 29 oktober, akte 113 

Gertrude Smeets, zonder beroep en Susanne Smeets weduwe Mathieu Haldermans, beiden van 

Stramproy, verkopen openbaar in Kessenich: een huis en grond. 

1812, 5 februari, akte 16 

Pierre Jacques Vaesen, paardenkoopman Weert; Joseph Vaesen, paardenkoopman, Stramproy; 

Marie Elisabeth Vaesen, zonder beroep, Stramproy; Mathieu Verdonck, rentenier x Marie Gertrude 

Vaesen, Stramproy mede voor Mathieu Vaesen, zonder beroep, Stramprooi; stellen een 

gevolmachtigde aan om erfenis te regelen van hun moederlijke oom, Philip Hermans, bedienaar van 

de kerk in Neeroeteren. Ze delen deze erfenis met een reeks "Penders"=sen. 

1812, 4 juni, akte 132 

Jean Severijns x Anne Catharine Swels, likeurstoker, Maaseik, verkopen aan Thomas Arits, 

landbouwer, Stramproy en diens broer Jean Arits, schaapskoopman Brugge, de boerderij van Pierre 

Swels in Stramproy: huis, schuur, stallen, paardenstal en tuin ± 5,0853 ha akkerland, 3,5684 ha 

weiden in 6 percelen. Voor 6000 fr.  

1816, 8 april, akte 145 

1. Mathieu Kunnen x Elisabeth Haeffenter, landbouwer, Ell (Ittervoort); 2.Godfroid Scheyven x 

Petronelle Haeffenter, landbouwer, Wessem; 3. Pierre Kremers x Gertrude Haeffenter, landbouwer, 

Neeritter; 4. Pierre Jean Smeets x Petronella Haeffenter, landbouwer, Stramprooi; 5. Catharina 

Haeffenter weduwe Gerard Wiën, landbouwster, Wessem; 6. Leonard Haeffenter, landbouwer, 

Hunsel; 7. Henri Kleutjens, landbouwer, Hunsel; 8. Godefroid Scheijven, reeds genoemd, nu als voogd 

van: 1. Jeanne; 2. Pierre Jean; 3. Lambert; 4. Petronella en 5. Marie Helene Haeffenter, minderjarige 

kinderen van Jean Haeffenter, zonder beroep, Kessenich, bekennen als representanten van wijlen 

Jean Haeffenter, een schuld aan het vroeger kapittel van Thorn:  

1. 5 Maaseiker vat rogge (1,1640 hl); 
2. aan beneficie St. George: 17 Maaseiker rogge (3,9575 hl); 
3. 15 vat Maaseiker rogge (3,4920 hl) aan de kapelanen van Thorn. 
Pand: Schreurshof onder Ittervoort, bestaande uit huis, schuur, stallen, tuin, akkers en weiden. 10 

bunders (8,80 ha). 

1816, 23 december, akte 439 

Jean Henri Joseph Smabers, zonder beroep, Maaseik, ter ener en Adrien Pleunis, landbouwer, 

Stramprooi, namens Lambert Cremers, landbouwer, Stramprooi. Remplacement voor Corneil 

Cremers, zoon van Lambert. 

1817, 24 februari, akte 78 



Thomas Creemers, smid, Aldeneik, verkoopt aan Mathijs Haeldermans, akkerman, Stramproy, een 

huis, schuur, stal en moeshof in Aldeneik omtrent aan de kerk. 

1817, 10 april, akte 140 

1. Henricus Christis, akkerman, Beersel Neeritter; 
2. Joanna Christis x Reyner Lemmen, akkerlieden, aldaar; 
3. Catharina Christis, ongehuwd dienstmeid, Kessenich; 
4. Anna Catharina Christis x Henricus Pelsers, akkerlieden, Stramproy; en  
5. Anna Maria Christis x Mathis Vleeshouwers, akkerlieden, Stramproy, 
verkopen een grondrente in Kessenich. 

1817, 30 mei, akte 234 

Jacques Goovers x Joann Hendriks, dagloners, Stramproy, geven volmacht aan Jacques Kummel, 

zakenman, Maaseik, die hun zaken moet regelen. 

1817, 16 juni, akte 266 

Cornelis Fiddelaers, akkerman, Stramproy, verkoopt aan Christiaan Siemkens, akkerman, Kinrooi, een 

beemd in Neeritter (=Manestraat-Molenbeersel).  

1818, 28 januri, akte 48 

Verkoop van hout in Neeroeteren op verzoek van Mathieu Verdonck, landbouwer, Stramproy, voor 

33,08 gl . ± 60 soutsen (stronken). 

1818, 23 april, akte 178 

Openbare verkoop van dennen in Maaseik op verzoek van Herman Smeiers, landbouwer, Stramproy. 

Voor 329,90 fr = 155,87 gulden. 

1818, 26 september, akte 344 

Herman Smeiers, brouwer, Stramproy, laat wissel aanbieden aan Caroline Gertrude Mathilde Dullens 

weduwe Guillaume Smeets, handelaarster, Markt nr 399 Maaseik. 131,93 gulden. 

1819, 21 april, akte 121. 

Openbare verkoop van dennen aan de Snellewind in Maaseik, op verzoek van Herman Smeiers, 

akkerman, Stramproy. 

1820, 22 maart, akte 84. 

Laurentius Anjoin, chirurg en zijn kinderen 1. Elisabeth. 2. Ludovicus Anjoin, zonder beroep, allen van 

Thorn; mede voor Casamier Anjoin x Maximilianus Wiesen, ververs, Stramproij, ook dochter en 

zuster van de verkopers, verkopen aan Joannes Nieskens, dekker, Thorn x Ida Koolen: een huis met 

moeshofke daar achter op de Boogestraat in Thorn naast Lambert Vanden Heuvel en Paulus Keunen. 

Jaarlast: rente van 3,65 gl. t.v.v. de Domeinen, Maaseik. Voor 283,50 gl. (=600 fr.). 



1820, 23 mei, akte 177. 

Openbare verkoop van dennen in Maaseik, op verzoek van Hermanus Smeiers, brouwer, Stramproij. 

Voor 126,48 gl. 

1821, 8 januari, akte 9. 

Laurentius Anjou, chirurgijn, Thorn, en zijn kinderen: 1. Elisabeth. 2. Ludovicus Anjou, zonder beroep, 

bij hem wonend. 3. Casimirus Anjou x Maximilianus Wiesen, verver, Stramproij. Verkopen aan 

Joannes Corbey, koopman, Thorn, een akkerland op den Lindenpad in Thorn naast de Armen van 

Thorn en Nogarede. 21 vierkante roeden 56 vierkante ellen (98). Gekocht op 26.5.1800, volgens akte 

van notaris Vande Borne. Nu verkocht voor 201,41 gl.  

1821, 7 februari, akte 49, akte 241. 

Petronella Paradijs, ongehuwd, meerderjarig, zonder beroep, wonend in Stramproij, zich ophoudend 

in Maaseik, maakt testament. Alles voor Joanna Catharina Palenberg, ongehuwd, Capucienenplaats, 

Maaseik. Last: eerlijk begraven.  

1821, 25 juli, akte 218. 

Openbare verkoop van grond in Kinrooi-Kessenich, op verzoek van Gertrudis Smeets, meerderjarige 

ongehuwde dochter van Gerard Smeets x Elisabeth Windelen; wonend in Stramproij. 

Vertegenwoordigd door Willem Herman Smeiers, schout, Stramproij. 

1822, 28 februari, akte 41. 

Joannes Geelen, smid x Anna Helena Nijs, overleden in Neeritter op 13.11.1821. Voogd en vader van 

minderjarige kinderen: Elisabeth, Mathijs en Jacobus Geelen, allen van Neeritter. En op verzoek van 

Arnoldus Erents, bakker, Stramproij als toeziend voogd. Inventaris opgemaakt van de goederen uit de 

huwelijksgemeenschap. 167 items. Actief en passief. Veel smidse alaam.  

1822, 26 augustus, akte 229. 

Jan Vandael, landbouwer, Stramproij verkoopt aan Jacob Janssen, landbouwer, Molenbeersel-

Neeritter, twee percelen grond in Molenbeersel. Geërfd van zijn ouders. 

1822, 31 augustus, akte 232-234 

Joanna Catharina Borgoens, meerderjarig, ongehuwd, zonder beroep, van Stramproij, kon van haar 

ouders Mathijs Borgoens en Digna Nelissen, landbouwers, Ophoven, geen toestemming krijgen voor 

een huwelijk met Jan Mathijs Hornigs, bouwman, Stamproij. Ze gebruikt de rechtsmiddelen en 

verzoekt alsnog toestemming van de ouders via notaris. 

1823, 16 mei, akte 155. 

1.  Jan Cornelis Driessen x Anna Maria Linssen, akkerman, Hunsel;  
2. Peter Mathijs Linssen, landbouwer, Stramproij;  
3. Mathijs Coolen x Anna Catharina Linssen, beenhouwer, Neeritter, en   



4. Margareta Vanderzanden weduwe Mathijs Linsen, akkervrouw, Neeritter, als moeder van haar vier 
minderjarige kinderen nl.: Elisabeth, Petronella, Christiaan en Susanna Linssen (met voogd Jacobus 
Storms, landbouwer)  

verpachten publiek een huis gemeenschappelijk bezeten van hun vader Mathijs Linssen. Huis en tuin 

in Neeritter, palend: Hendrik Geraets en Renier Van Ratingen. 6 vierkante roeden. Toegewezen aan 

Mathijs Coolen, beenhouwer, Neeritter, voor 28,82 gl. Voor 11 maanden van 21 mei 1823 tot 26 april 

1824. 

1823, 20 september, akte 256. 

1. Anna Maria Linssen x Jan Kornelis Driessen, landbouwer, Hunsel.  
2. Pieter Mahijs Linssen, landbouwer, Stramproij.  
3. Anna Catharina Linssen x Mathijs Kolen, beenhakkers, Neeritter.  
4. Margareta Vanderzanden weduwe Mathijs Linssen, landbouwster, Kessenich, moeder-voogdes van 

Elisabeth, Petronella, Christiaan en Susanna Linssen, (met landbouwer Jacob Storms van Neeritter 
als toeziend voogd).  

Willen grond verkopen in Neeritter en Maaseik. Opmaken van de voorwaarden. 

 

1823, 5 november, akte 303. 

1. Joanna Catharina Linssen x Mathijs Koolen, landbouwer, Neeritter, en 
2. Pieter Mathijs Linssen, landbouwer en kuiper, Stramproij en Anna Maria Linssen x Kornelis 

Driessens, landbouwers, Hunsel.  
Verkopen aan Maria Catharina Moens weduwe Hendrik Linssen, handelaarster-eigenaarster, 

Neeritter:  

1. Bouwland op de Euffelse pad in Neeritter. Palend, weduwe Lambert Vande winkel en de 
erfgenamen Mathijs Linssen: nl. Elisabet Linssen, Petronella, Christiaan en Susanna Linssen. 
Uitschietend op de aankoopster. 35 vierkante roeden 42 vierkante ellen.  

2. Bouwland in Kessenich. Samen voor 132,30 gl. (280 fr.) 

1823, 30 december, akte 341. 

Publieke verkoop van dennen in Maaseik. Op verzoek van Herman Smeiers, schout, Stramproij. 120 

loten voor 54,43 gl 

1824, 3 november, akte 269. 

Cornelis Fiddelaers, zonder beroep, Stramproij, verkoopt aan Catharina Vande Winkel, huisvrouw van 

Jan Schroyen, landbouwers, Kinrooi (Neeritter):  

1. Een huis met moestuin  op de Goort in Kinrooi. Palend, Ruth Steyvers, Gerard Scheymans en de 
erven van Hubenshof. 13 vierkante roeden 20 vierkante ellen.  

2. Een bosje aan Horkergrozen, palende de erven van Wemerhof en de gemeentegroezen. 22 
vierkante roeden.  

Geërfd van zijn vader Wilm Fiddelaers. Gekocht met penningen van Catharina Vande Winkel. Voor 

196,40 gl.  

1826, 12 april, akte 114. 



Verkoop van onroerend goed in Thorn en Ittervoort, uit de nalatenschap van Mathijs Verlaak x Judith 

Fabry, ouders, overleden in Wessem. Op verzoek van Margaritha Verlaak x Hubert Gielen, kuiper. 

Renier Verlaak, hoefsmidsknecht, beiden in Maaseik. Frans Verlaak, landbouwer, Ophoven. Mede 

i.n.v. 1. Jan Lodewijk Verlaak, pakhuisknecht, Rotterdam. 2. Laurentius Verlaak, hoefsmidsgezel, 

Antwerpen, en 3. Joanna Verlaak, dienstmeid, Aldeneik: 

a. Bouwland in de Kleine Hove in Santfort, palend, Theodoor Stakenborg en Wilm Geraets. 44 
vierkante roeden. Last: 87 koppen 30 maatjes rogge aan kerkfabriek van Stramproij.  

b. Dito op Scheleveldje in Thorn. Palend, de beursstichting Tielens en de erven van Antoon 
Vandeboel. 34 vierkante roeden.  

c. Dito in Santforterveld. Palend, Peter Verlaak en Jan Groenegras. 35 roeden 20 ellen vierkant. 
d. Dito aldaar, 33 roeden.  
e. Dito aldaar. 12 vierkante roeden. Aan Peter Lipsen, landbouwer, Thorn.  
Voor 462,68 gl. Aanvaard voor hem en voor Godfried en Catharina Motque, landbouwers, Thorn.  

1826, 18 mei, akte 162. 

1. Wilm Creemers, akkerman, Kinrooi (Neeritter).  
2. Jan Creemers, akkerman, Stramproij.  
3. Thomas Steyvers, akkerman, Neeritter x Anna Maria Creemers.  
4. Helena Creemers, meerderjarige ongehuwde landbouwster, Neeritter.  
5. Joanna Creemers, dienstmeid, Ophoven.  
6. Anna Creemers bijgestaan door Simon Campen, akkerman, Stramproij.  
7. Mechtildis Creemers, dienstmeid, Maaseik, mede voor Katherina Creemers x Wilm Perelings, 

akkerlieden, Kessenich.  
Verkopen Cobbegoed in Neeroeteren. Geërfd van hun moeder Elisabeth Jeenen echtgenote Jan 

Cremers.  

1829, 10 januari, akte 6. 

Willem Thomassen, timmerman, Stramproij, verkoopt aan Willem Reynen, landbouwer, Echt, een 

akkerland in Echt, palend, Gisbert Smeets en de erven van Thijs Maessen. 19 roeden 36 ellen 

vierkant. Geërfd van zijn moeder Maria Catharina Keyaert. Verkocht voor 36,22 gl. 

1830, 4 januari, akte 3. 

Kristina Joosten, meerderjarig, ongehuwd, Stramproij, verkoopt aan Maria Catharina Mons weduwe 

Linssen van Neeritter, voor wie aanneemt, haar zoon Frans Andries Linssen: een akkerland in den 

Bosch in Ittervoort. Palend met 2 zijden de aankoopster, Jacob Storms en de erven van Groot 

Schoufs. 39 roeden 38 ellen. Geërfd van haar moei Maria Katharina Driessens. Zie notaris Moers, 

Thorn. 7 januari 1822. Verkocht voor 130 gl. 

 

 


