
Met diverse voorwaarden, oa. De verpachter neemt het recht om in het verpachte huis te blijven wonen voor 

tenminste 1/3 deel van het huis. 

De huur van het huis bedtaagt jaarlijks 43 franken, 56 centimes. De pacht begraagt 17 mud, 4 schepels, 7 

koppen rogge. 

Getuigen Tonnaer, Frans hoefsmid en Theunissen, Christiaan schoolonderwijzer. 

 

17 november 1833, akte nr. 18 

Schreven, Machiel in huwelijk met Govers, Johanna en zijn zuster Schreven, Catharina meerderjarig, 

ongehuwd, landbouwers wonende te Ittervoort verklaren schuldig te zijn aan Hoeben, Gertrudis, 

weduwe van Coppen, Jan Mathias, landbouwster wonende te Ell gemeente Hunsel een kapitaal van 400 

gulden Cleefs, doende 364 franken, 64 centimes. Akte 2 oktober 1792, Eggelen notaris. Tot verzekering 

is veronderpand. 

1. een pachthof genaamd Schreven, huis met schuur en stallingen en moeshof, groot 20 roeden, 70 ellen 

te Ittervoort, naast de weg van Hunsel op Itteren. 

2. een stuk bouwland, groot 82 roeden, 88 ellen te Kessenich, naast Loverhuis en Hanssen, Nol. 

3. een beemd groot 82 roeden, 88 ellen, genaamd de Driessen te Kessenich, naast Loverhuis en 

Cremers, Willem. 

4. 22 roeden, 10 ellen gedeeltelijk schaarhout en vuile bemd te Neeritter, naast Hanssen, Nol en de 

beek. 

5. een stuk land te Hunsel, groot 2 bunder, 49 roeden, naast Cremers, Willem en Rutten, Tiske. 

6. 20 roeden, 70 ellen land te Hunsel, naast Cremers, Willem en een weg. 

7. 20 roeden, 70 ellen land te Hunsel, naast Sniekers, Jakob en Maesen, Jakob. 

Toebehorend aan de schuldenaren als erfgoed van hun vader Schreven, Machiel. Getuigen Tonnaer, Frans 

hoefsmid en Ex, Pieter Jakob herbergier. 

 

18 november 1833, akte nr. 19 

Op verzoek van Schaeken, Arnoldus, weduwnaar van Peerlings, Maria, landbouwer zal openbaar verkocht 

worden huisraad, enige prullen, 1 olievat en een lantarne, 2 emmers, 1 olievat, 1 ponder, enig ijzerwerk, 

2 stoelen, 1 koekpan, 1 tinnen theepot, 1 koperen ketel, 1 koperen eeker, 1 watermoor, 1 zijschotel,  1 

ijzeren ketel, 1 tafel, 1 ijzeren ketel, enig akkergereedschap, 1 Maaseikervat, 1 zaal en ligt, 1 rijzadel, 1 

spinwiel, 2 snijmessen, een vederen bed, (niet verkocht), 1 lamp, 1 boterstun, 1 roerlepel, 1 koperen 

maremiet, 1 koffijmolen, 1 koperen pannetje, 1 koperen moor, 2 porcelainen borden, 1 zoutvat en 

mostaardpot, 2 tinnen schotels, 2 tinnen borden, 2 tinnen schotels, 2 tinnen borden, 3 tinnen schotels, 1 

zoutromp, 2 stoelen, 2 stoelen, 1 vlasreep, 1 vlasbraak, 1 bierton, een korenzig, 1 ladder, 1 snijlist met 

mes, 1 waskuip, 1 zif, 1 kop, 1 staande horlogie, 1 kastje, 1 rek, 1 spiegel, 1 kagchel, 1 moel, 1 kast, 1 

wanmolen, 1 paard en kar, 1 ploeg en egge, 1 koe, 1 rund, 1 rund, 1 rund (niet verkocht), 1 varken, 1 

varken, 1 koperen ketel, 1 bijl en schop, 1 tafel, 12x 5 kwart mud aardappelen, 150 ponden stroo, 1 ton 

moes, 1 stoel, 1 boterpot, 1 vaatje. Totaal 91 nummers Totale opbrengst 514 franken, 35 centimes. 

Getuigen Tonnaer Francis en Tonnaer, Hendrik beiden hoefsmid. 

Bijlage de afrekening van de notaris.  

 

18 november 1833, akte nr. 20 

Op verzoek van Schaeken, Arnoldus, weduwnaar van Peerlings, Maria, en zijn zoon Schaeken, Cornelis en 

huwelijk met Ruiters, Anna Catharina zal openbaar verkocht worden van een stuk akkerland te 

Ittervoort op de Drogen, groot 58 roeden, 1 el, 60 palmen, naast Moers, de notaris , Caesemakers, de 

weduwe en van 2 kanten de straat. De helft toebehorend aan Schaeken, Arnoldus en de andere helft aan 

zijn zoon. Destijds aangekocht door Schaeken, Arnoldus en Peerlings, Maria. Toegewezen aan de zoon 

en mede-eigenaar voor 364 franken. Getuigen Theunissen, Christiaan schoolonderwijzer en Emans, 

Winand veldwachter. 

 

21 november 1833, akte nr. 21 

Ingenhut, Helena in huwelijk met Goijen, Antoon Mathis landbouwster wonende te Kessenich maakt 

testament. Ik herroep alle voorgaande en codicillen. Ik geef aan mijn petekind Gilissen, Helena bij mij 

wonende een stuk akkerland genaamd de Hoef te Kessenich, groot 60 roeden vierkant, naast Michiels, 

de heer. Halving, Jetten en van beide kanten de straat om ervan te genieten na de dood van mijn 


