
Nieuwe titel. Donders, Pierre ongehuwd, landbouwer, Vangeneijgen, Guillaume landbouwer 

en zijn echtgenote Donders, Gertrude won. te Ittervoort vernieuwen titel van erfpacht van 34 

ltr. 92 cl. rogge tbv de Staat. Is veronderpand een stuk akkerland te Ittervoort. Reinende 

Klaaren, Pierre de erfgenamen en Donders, Theodore, groot 22 aren, afkomstig van Linssen, 

Jean. Getuigen Paulussen, Gerard en Keunen, Jean.  

Franse akte. 

 

27 april 1816, akte nr. 58 

Nieuwe titel. Ex, Marguerite ongehuwd, zonder beroep en haar zuster Ex, Josephe, naaister, 

beiden won. te Thorn, erfgenamen van Ex, Gerard hun vader vernieuwen titel van erfpacht 

tbv. de Staat, van 11 ltr, 68 cl. rogge. Is veronderpand een stuk land te Ittervoort genaamd de 

Scholtus. Regenoten Casemakers, Ferdinand en Haus, Gerard, groot 44 aren. Getuigen 

Paulussen, Gerard en Keunen, Jean. 

Franse akte. 

 

27 april 1816, akte nr. 59 

Nieuwe titel. Verkissen, Jean draaier won. te Thorn vernieuwt titel van erfpacht tbv. de Staat 

van 23 ltr. 28 cl. rogge. Is veronderpand een stuk akkerland te Thorn in de Campagne 

genaamd Hoogveld. Regenoten Motkée, Mathieu en hijzelf, uischietend op het gehucht 

genaamd Baerstraat, groot   

7 aren, 70 ca. Getuigen Paulussen, Gerard en Keunen, Jean. 

Franse akte. 

 

29 april 1816, akte nr. 60 

Nieuwe titel. Coomans, Jean Chretien koopman won. te Thorn vernieuwt titel van erfpacht 

van 65 gulden Cleefs tbv de Staat. Is veronderpand 

1. een stuk akkerland te Thorn bij de Steenberg. Regenoten Beerenbroek, de heer, 

uitschietend de gemene weg Thorn-Wessem, groot 44 aren. 

2. een stuk akkerland te Thorn genaamd  Hoogengraef. Regenoten Bugnum van, de 

weduwe en Smeets, Renier, uischietend op de gemene weg, groot 33 aren. 

3. een stuk land te Thorn genaamd Steenberg, Regenoten Vandeboel, Antoine, 

uitschietend op de gemene weg Thorn-Wessem, groot 44 aren. 

4. een stuk land te Thorn genaamd de Meers. Regenoten de erfgenamen van Keskenshof, 

aan de andere kant toebehorend aan de kathechismusstichting, uitschietend  op de 

gemene weg, groot 44 aren. 

5. een stuk land te Thorn genaamd de Blaesbalk. Regenoten Plevits de, van Roosteren de 

heer en de dijk, groot 27 aren, 8 ca. 

Getuigen Paulussen, Gerard en Keunen, Jean. 

Franse akte. 

 

29 april 1816, akte nr. 61 

Nieuwe titel. Monforts, Ernest Charles rentenier won. te Grathem vernieuwt titel van erfpacht 

van 50 ltr. 88 cl. rogge tbv. de Staat. Is veronderpand een stuk akkerland  te Thorn genaamd 

de Crommenstap. Regenoten de weg van de Baerstraat naar Grathem en Lamerigts, de 

erfgenamen, uitschietend op Kaesemakers, Ferdinand en Swillens, Antoine de erfgenamen, 

groot 29 aren, 4 ca.  

Een rente van 1 hl. 16 ltr. 40 cl. rogge tbv de Staat. Is veronderpand een stuk akkerland te 

Thorn genaamd de Maesse bemden, genaamd de Hemel. Regenoten de weg van Thorn naar 

de Baerstraat en Motkée, Mathieu, uitschietend op Indencleef, Jean de erfgenamen en de 


