
groot 44 aren, /200 roeden, naast Snijkers, Joannes de weduwe aan beide zijden. Getuigen 

Reijnen, Jacobus en Sijben, Franciscus. 

Franse akte. 

 

10 mei 1816, akte nr. 100 

Nieuwe titel. Graus, Mathijs dagloner en Grispen, Gerion koopman, beiden won. te Thorn 

vernieuwen titel van elk een rente tbv. de Staat  en  Vlorop van, Leonard kleermaker won. te 

Thorn en Vlorop van, Elisabeth, huisvrouw van Janssen, Michiel metselaar, bevoegd, won. te 

Thorn van 93 ltr. en 12 cl. op een stuk akkerland te Thorn genaamd Hoogveld, groot omtrent 

300 roeden, / 66 aren, naast Meuvissen, Franciscus en Parren, Franciscus Jacobus de 

erfgenamen, uitschietend op het gehucht genaamd Baarstraat. Getuigen Heuvelmans, Herman 

en Wolfhagen, Joannes. 

Franse akte. 

 

10 mei 1816, akte nr. 101 

Nieuwe titel. Grispen, Joannes Mathijs landbouwer won. te Ittervoort zich sterk makend voor 

Heulkens, Maria Elisabeth, zijn moeder-weduwe vernieuwt titel van een rente tbv. de Staat 

van 93 ltr. 20 cl. rogge op een stuk land genaamd Borgcamp, groot 1 ha.10 aren , naast 

Coolen, Peter de weduwe van Neeritter en de beek, uitschietend op de molen. Getuigen 

Vanderdonck, Henricus Jacobus en Deijaert, Joseph. 

Franse akte. 

 

10 mei 1816, akte nr. 102 

Nieuwe titel. Cox, Henricus en zijn zoon Cox, Michel landbouwers won. te Thorn vernieuwen 

titel van een rente tbv. de Staat van 8 gulden Cleefs en een rente van 4 gulden Cleefs en een 

rente van 46 ltr. 60 cl. rogge op een stuk akkerland te Ittervoort genaamd het Rijdcampken, 

groot omtrent 300 roeden, 66 aren, naast Heuvel van den, Lambert en de weg van Thorn naar 

Hunsel en een stuk akkerland te Thorn genaamd het Hoogveld, groot omtrent 100 roeden,/  22 

aren, naast Geurts, Caitanus en Stakenborg, Theodoor. Getuigen Wolfhagen, Joannes en 

Grispen, Joannes. 

Franse akte. 

 

10 mei 1816, akte nr. 103 

Nieuwe titel. Coolen, Elisabeth, weduwe van Schoor van den, André won. te Thorn vernieuwt 

titel van een rente tbv. de Staat van 48 ltr. 75 cl. rogge op een stuk akkerland te Thorn 

genaamd Eijndercamp, groot omtrent 400 roeden / 48 aren, naast Lamerichs, Lambert de 

weduwe en Ludwig, Jacobus. Getuigen Grispen, Joannes en Wolfhagen, Joannes. 

Franse akte. 

 

10 mei 1816, akte nr. 104 

Nieuwe titel. Schaken, Arnold landbouwer won. te Thorn als voogd over Parren Jan Cornelis, 

Parren, Paul en Parren, Joseph, 3 kinderen van wijlen Parren, Jacobus en Schaken, Joanna, die 

verklaart dat Parren, Frans verschuldigd was een rente 2 ¾ maat rogge of 64 ltr. 2 cl aan het 

voormalig kapittel van Thorn thans aan de Staat op een stul akkerland te Thorn op het 

Hoogveld, groot omtrent 200 roeden/ 44 aren, naast Grispen, Gerion en Claassens, Mathijs. 

Getuigen Theunissen, Lambert en Grispen, Joannes. 

Franse akte. 

 

10 mei 1816, akte nr. 105 


