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Boorsem, schepenbank gichtregister 1790 – 1796 

 

In het Ancien regime had de meerderheid van Limburgse dorpen een schepenbank. Een van de taken 

van de schepenbank was de registratie van transacties of overdrachten, al dan niet eerder voor een 

notaris verleden. Deze registratie van overdrachten betreffen onder andere:  

• verkoopakten van onroerende goederen;  

• obligaties of leningen met een borgstelling of onderpand; 

• schenkingen onder levenden;  

• testamenten;  

• boedelscheidingen;  

• vernaderingen (=naasting of beschudding). 

 

Deze overdrachten of gichten vormen een bijkomende bron om familieverbanden en hun bezittingen 

te reconstrueren. Hieronder krijg je samenvattend de inhoud van de geregistreerde transacties tussen 

13 juni 1790 en 4 februari 1796. 1 De kolommen in de bewerking geven respectievelijk de datum van 

de registratie aan, de folio’s binnen het register en een samenvatting van de inhoud van de akte.  

Je kan tegen betaling een digitale kopie van de geregistreerde akte van de schepenbank via het 

Rijksarchief van Hasselt bekomen of kosteloos zelf ter plaatse gaan om de stukken in te zien. 2 In dit 

register vind je minder frequent akten die voorheen voor een notaris verleden werden. Indien je zo 

een wenst te bekijken, heb je de mogelijkheid de onderliggende notariële akte via het notarisarchief 

op te vragen. In dat geval betreft het vaak een Maastrichtse notaris en die zijn in het RHCL te Maastricht 

bewaard. De meeste Maastrichtse notariële akten uit het Ancien Regime zijn gratis en eenvoudig 

raadpleegbaar via de website www.familysearch.org   

Voor het gemak zijn in deze bewerking de verschillen in variaties van dorps- of stedennamen zoals 

bijvoorbeeld Maestricht en Tricht geformaliseerd en enkel in hun moderne vorm als Maastricht terug 

te vinden. Boorsheim en Reckheim en andere plaatsen wordt uniform in hun hedendaagse schrijfwijze 

als Boorsem en Rekem weergegeven. Lokale toponiemen van velden, akkers en dergelijke heb ik in 

hun originele vorm en al hun varianten laten staan, net zoals de persoonsnamen.  

 

Je kan gemakkelijk met Ctrl-F het gehele bestand doorzoeken.  

 

Kenneth Booten3  

Februari 2022 

 
1 Het archief van de schepenbank van Boorsem wordt in het Rijksarchief van Hasselt bewaard. De bewerking 
hieronder betreft Graafschap Rekem (toegang 1173), inventarisnummer 1062 (schepenbank Boorsem, gichten 
1790-1796).   
2 Je kan je aanvraag richten via rijksarchief.hasselt@arch.be voor een scan of het register in de leeszaal ter 
inzage te reserveren. 
3 Een welgemene dank aan de onvermoeibare Tony Schalenborgh voor de gemaakte foto’s van dit 
schepenbankregister en ze mij ter hand gesteld te hebben. 

http://www.familysearch.org/
mailto:rijksarchief.hasselt@arch.be
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DATUM FOLIO 
 

OMSCHRIJVING 

 
13/06/1790 

 
1r-1v 

 
Registratie vernadering en verwijzing naar eerdere 
verkoop bij opbod, waarbij  
 
op 11/03/1790 publiek verkocht werd in Kotem ten 
huize Willem van Welsden een perceel van 6 grote 
roeden en 3 ¼ klein roeden, gelegen te Boorsem aan 
de krommen dijk 
 
Reingenoten: ter eenre de dijk, ter andere Nijst 
Dewitt. 
 
die waren in het bezit van Renier Van den Bock, 
zoals hij bij scheiding en deling onder kavel B eerder 
op 13/12/1789 had verkregen. 
 
Hoogste bieder was Hendrik Dewit van de Halle. Had 
30 gulden per grote roede geboden voor een totaal 
van 184 gulden 17 stuiver 2 oord met daarenboven 1 
stuiver per betaalde gulden aan schrijf- of 
conditiegeld en ¼ vat bier voor drinkgelag en 5 
stuiver godshelder.  
 
Hendrik Dewit werd op 16/03/1790  
 
vernaderd  
 
door Hendrik Peters, wachtmeester, gehuwd met 
Maria van Juggen, inwoner van Kotem  
 
De oorspronkelijk geveilde prijs en onkosten werden 
door de beschudder betaald. 
 

 
20/06/1790 

 
1v-2v 

 
Registratie vernadering na eerdere verkoop bij 
opbod, waarbij 
 
Op 26/05/1790 te Kotem ten huize van Willem van 
Welsden 2 gelijke percelen van in totaal 10 grote 
roeden 13 kleine roeden (dus elk perceel 5 grote en 
6,5 kleine roeden) in het Borsemer veld op de moelje 
weg, met de schare daarop.  
 
Reingenoten: boven de erfgenamen Piter Penders, 
onder de weduwe W. Albrechts 
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1ste perceel verkocht aan Joannes Lenders, 
meerderjarige jongman van Boorsem. 
Betaalde prijs 82 gulden per grote roede 
 
2de perceel aan Matthijs Albers van ’t Huijt (=Heut). 
Betaalde prijs 83 gulden per grote roede. 
 
Er werd nog 30 gulden voor akkerloon en zaadgoed 
betaald, alsook 1 stuiver per betaalde gulden aan 
conditie- of schrijfgeld. Totale prijs 952 gulden 11 
stuiver, ton bier voor het drinkgelag (opgedronken 
op de dag van de veiling) en 10 stuiver godsgeld.  
 
Beide kopers werden nadien vernaderd op 
11/06/1790 door 
 
Joannes Cortleven van Kotem, gehuwd met Anna 
Catharina Kerkhofs, die laatste als bloedverwante 
van de kinderen van Joannes Houben, weduwnaar 
van Anna Sophia Boijen, inwoner van Kotem. 
  

 
26/06/1790 

 
2v-3v 

 
Registratie chirographaire verkoopakte en bijgaande 
donatie, beide gedaan voor de Boorsemse pastoor 
F.H. De la Croix  
 
Chirographaire verkoop van 30/11/1789: 
 
Maria Maes in naam van haar vader Ferdinand Maes  
 
verkoopt aan 
 
Maria Schreurs (schoonzus van Ferdinand Maes) 
 
Helft van de schuur en de koeienstal gelegen naast 
het huis van Maria Schreurs. 
 
Prijs: 60 gulden 
 
Conditie: Ferdinand Maes behoudt levenslang recht 
zijn gerief te plaatsen in de koeienstal en het te 
gebruiken.  
 
Donatie 23/08/1777: 
 
Maria Cuijpers, weduwe van wijlen Andries Delhaije, 
74 jaar oud, lange tijd last van duizelingen in het 
hoofd 
 
doneert na haar dood aan 
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haar schoonbroer Ferdinand Maes voor goede 
bewezen diensten (toen ze ziek was) 
 
-de halfscheid van de schuur en de stal met de berm 
achter door  
 
-4 treden weide 
 

 
13/07/1790 

 
4r-6r 

 
Registratie scheiding en deling (13/07/1790) en 
approbatie dag erna (14/07/1790) te Rekem van de 
goederen van de voormalige wijlen echtelieden 
Lambert Maes en Maria Kessen en verdeeld in 3 
egale parten of kavels. 
 
Erfgenamen: 
 
1) Mattewis Maes, gehuwd met Cathrijna Bonger, 
inwoner van Boorsem 
 
2) Machiel Mulder namens zijn echtgenote Maria 
Maes, heden ten dage soldaat in dienst van Hare 
Hoogmogendheden 
 
3) Lendert Miermans, weduwnaar van Maria 
Cathrijna Maes, wonende te Pietersheim, dewelke 
met zijn wijlen vrouw 3 minderjarige kinderen 
hebben 
 
Kavel A: 
 
Gevallen aan Mattewis Maes: 
 
1) huis, hof en weide te Boorsem, 5 grote en 17 ½ 
kleine roeden 
 
Reingenoten: oost de Dorpstraet, noord en west 
Pieter Op den Akker; 
 
Belast met jaarlijks een kapoen, 3 oord cijns en keur 
ten gunste van de Graaf van Rekem 
 
Taxatie: 700 gulden 
 
2) 4 grote 11 ½ kleine roeden in het onderste 
middelste velt. 
 
Reingenoten: naar Kotem Pieter Alberts, naar 
Mechelen de abdij van Hocht 
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Belast met 6 oord cijns en een keur aan de Graaf van 
Rekem 
 
Taxatie: 135 gulden 
 
3) 3 grote roeden op den geest. 
 
Reingenoten: naar Boorsem Hendrik Lambrigs, naar 
de windmolen Dirk Bongers 
 
Taxatie: 165 gulden 
 
4) stuk land aan Canegat, 2 grote roeden 17 kleine 
roeden. 
 
Reingenoten: naar Boorsem Pieter Dewit, naar 
Mechelen Pieter Jeukens. 
 
Taxatie: 151 gulden 5 stuiver 
 
Totaal kavel A = 1151 gulden 5 stuiver 
 
Kavel B: 
 
Gevallen aan Lendert Miermans (namens zijn 
kinderen). 
 
1) 6 grote en 6 ¾ kleine roeden omtrent de 
windmolen. 
 
Reingenoten: naar de molen Willem Op den Akker, 
oost Mattewis Maes. 
 
Taxatie: 400 gulden 
 
2) weide aan de Rekheimerstraet gelegen, 10 grote 
en 2 ½ kleine roeden. 
 
Reingenoten: boven Jacobus Klaessen, onder 
Hendrik Bekkers. 
 
Belast met jaarlijks 3,5 kop haver en 7,5 stuiver 
handgeld ten behoeve van de Graaf van Rekem 
 
Taxatie: 550 gulden 
 
Totaal kavel B = 950 gulden 
 
Kavel C: 
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Gevallen aan Machiel Mulder (namens zijn 
echtgenote) 
1) 5 grote 1 ¼ kleine roeden gelegen in den vuijlen 
dries. 
 
Reingenoten: naar Boorsem Willem Op den Akker, 
boven beneficie van Sint-Petronella. 
 
Taxatie: 313 gulden 17 stuiver 2 oord 
 
2) 5 grote en 12 ¾ kleine roeden in het 
ondermiddelste velt. 
 
Reingenoten: oost de Begijnen van Rekem, west 
Gerardus Op den Akker. 
 
Taxatie: 330 gulden 
 
3) een morgen in het busselken. 
 
Reingenoten: oost de heer Schrijber, naar Mechelen 
Sint-Denijsland. 
 
Taxatie: 250 gulden 
 
Totaal kavel C = 893 gulden 17 stuiver 2 oord 
 
 
Naast de verdeelde baten van de goederen, worden 
ook de lasten die erop staan, verdeeld. 
 
Totale lasten = 364 gulden 17 stuiver 2 oord, te 
weten: 
 
-lening van 100 gulden ad 5% rente ten gunste van 
Begijnenklooster te Rekem 
-lening van 50 gulden ad 5% rente ten gunste van de 
heer Smits 
-lening van 70 gulden 17 stuiver 2 oord ten gunste 
van de gemeenten Rekem en Boorsem ad 5% rente 
-belening  van 144 gulden op 2 percelen ten gunste 
van Mattewis Maesen (die ook erfgenaam is hier) 
 
Leningen en beleningen terug te betalen voor 15 
augustus en verdeeld als volgt: 
 
Kavel A (Mattewis Maesen) betaalt 274 gulden 10 
stuiver (waaronder 144 gulden aan zichzelf voor de 
beleende stukken)  
 
Kavel B betaalt 73 gulden 5 stuiver 
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Kavel C betaalt 17 gulden 2 stuiver 2 oord. 
 
Na baten en lasten is elk deel 876 gulden 15 stuiver 
waard. 
 
Condities: 
  
1) Mattewis Maes wordt gehouden eender 
testament, donatie of codicille van de vader Lambert 
Maes voor de schepenbank van Boorsem te laten 
registreren om over te gaan tot de scheiding van de 
roerende goederen en boedelschulden over te gaan 
 
2) elke mede-erfgenaam zal afzien van pretenties op 
de andere hun stukken 
 
3) bij nog onbekende te verdelen stukken of 
schulden worden beiden egaal in 3 verdeeld 
 
Approbatie of goedkeuring door de partijen (op 
14/07/1790) 
 

 
21/07/1790 

 
6r-7r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Michael Müller, soldaat in dienst van Haar Hoog 
Moogende de Heeren Staaten der Vereenigde 
Nederlanden, gehuwd met Maria Maes 
 
verkoopt aan 
 
Agnes Van de Weert, weduwe van Joannes Lenders, 
inwoonster van Boorsem, geassisteerd met haar 
meerderjarige zoon Joannes Lenders  
 
3 percelen akkerland gelegen te Boorsem 
 
1) drie grote en 1 ¼ kleine roeden in den vuijlen 
dries. 
 
Reingenoten: naar Boorsem Willem Op den Akker, 
boven beneficieland van Sint-Petronella 
 
2) vijf grote en 12 ¾ kleine roeden gelegen in het 
onder middelste veld. 
 
Reingenoten: oost de juffrouwen van het klooster 
van Rekem, west Gerard Op den Akker 
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3) een morgen in het busselken belast met 2 
molsters haver en  oord cijns ten behoeve van Luikse 
Sint-Denijskapittel 
 
Reingenoten: oost de heer Schreiber, naar Mechelen 
Sint-Denijsland 
 
De goederen waren in handen van de verkoper 
vanwege verdeling van zijn schoonouderlijke 
goederen op 13/07/1790 onder kavel C. 
 
Prijs: 950 gulden, lijkoop, 9 stuiver godshelder. 
 
Voorwaarden: 
 
De huidige staande schare op de percelen is voor de 
verkoper gereserveerd.  
 
De percelen zijn niet verder belast dan met ordinaire 
landslasten, schat en tiende.  
 

 
26/08/1790 

 
7r-8r 

 
Registratie erfmangeling tussen 
 
enerzijds  
 
Partij1: Wilhelmus van Welsden, inwoner van Kotem 
en gehuwd met Catharina Van de Weert 
 
en anderzijds 
 
Partij 2: Joanna Houben, weduwe van Wilhelmus 
Alberts, inwoonster van Uikhoven voor het 
vruchtgebruik en haar meerderjarige kinderen voor 
de naakte eigendom, allemaal inwoners van 
Uikhoven, te weten Matthijs Alberts (gehuwd met 
Elisabeth Humble), Joannes Alberts, Paulus Alberts, 
Joanna Alberts, Joannes Groenen als gehuwd zijnde 
met Maria Alberts  
 
Erfmangeling: 
 
Partij 1 draagt over aan partij 2 (moeder krijgt het 
vruchtgebruik en de kinderen de naakte eigendom) 
het volgende, namelijk: 
 
9 grote roeden en 1 kleine roede land gelegen te 
Uikhoven op het kerkveldje nr. 91, afkomende van 
Gertrudis van Heijlerhoff als erfgename van hare 
wijlen moeije (=tante) Anna Gertrudis van Walsden 
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en via vernadering aangekocht van Renier 
Welkenhuijsen volgens gicht van 17/08/1790. 
 
Reingenoten: Piter Meijer met de wederdeling, 
onder de voorschreven erfgenamen van Wilhelmus 
Alberts 
 
Partij 2 draagt het volgende over aan partij 1: 
 
2 grote en 10 kleine roeden land gelegen in het 
magerveld te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Lendert Janssen, onder Joannes 
Houben van ’t hoofd (=Heut), ter zonnen opgank de 
weduwe Willem Albrechts. 
 
De meerwaarde van het stuk dat partij 1 overdraagt 
ten opzichte van partij 2 bedraagt 504 gulden die bij 
deze transactie eveneens overhandigd worden door 
partij 2 aan partij 1.  
 
Het overgedragen goed van partij 2 is belast met 2 
oord cijns ten gunste van de graaf van Rekem.  
 
Voor het overige zijn de goederen van beide niet 
verder belast dan met schat en tiende. 
 

 
26/08/1790 

 
8r-9r 

 
Registratie akte van afstand van tocht 
(=vruchtgebruik) en verkoop, waarbij 
 
Joanna Houben, weduwe Wilhelmus Alberts, 
inwoonster van Uikhoven 
 
afstand doet van haar vruchtgebruik ten behoeve 
van  
 
haar kinderen: Matthijs Alberts (gehuwd met Joanna 
Elisabeth Humble), Joannes Alberts, Paulus Alberts, 
Joanna Alberts en schoonzoon Joannes Groenen 
(gehuwd met Maria Alberts) 
 
Die laatsten verkopen hierna aan 
 
Joannes Penders, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Maria Catharina Dewit, namens zijn schoonvader 
Nijst Dewit (schepen van Boorsem) 
 
twee percelen: 
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1) een morgen en 1 ¾ kleine roeden land in het 
voulemerveld gelegen. 
 
Reingenoten: boven Matthijs Dewit, onder Claes 
Lemmens, ter zonnen opgank Lendert Janssen en 
anderen, ondergank Nijst Dewit en anderen. 
 
2) 3 grote en 15 kleine roeden gelegen in het 
magerveld. 
 
Reingenoten: boven Geurt Dewit, onder Christ. 
Dubois. 
 
Prijs: 608 gulden, lijkoop, vijf stuiver godshelder. 
 
De percelen zijn enkel belast met de schat en de 
tiende. 
 

 
26/08/1790 

 
9r-10r 

 
Registratie afstand van tocht (=vruchtgebruik) en 
verkoopakte, waarbij 
 
Joanna Houben, weduwe Wilhelmus Alberts, 
inwoonster van Uikhoven 
 
afstand doet van haar vruchtgebruik ten behoeve 
van  
 
haar kinderen: Matthijs Alberts (gehuwd met Joanna 
Elisabeth Humble), Joannes Alberts, Paulus Alberts, 
Joanna Alberts en schoonzoon Joannes Groenen 
(gehuwd met Maria Alberts) 
 
Die laatsten verkopen hierna aan 
 
Nijst Dewit, schepen van Boorsem, inwoner van 
Kotem en gehuwd met Catharina Alberts  
 
Een morgen en vij ¾ kleine roeden weide gelegen te 
Kotem. 
 
Reingenoten: boven de koper met de wederdeling, 
onder Coen van Mulken, naar de heide de 
landstraat. 
 
Het perceel is belast met nieuwerfhaver en vijf 
stuiver handgeld ten gunste van de graaf van Rekem 
 
Prijs: 325 gulden, lijkoop, 5 stuiver godshelder. 
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De verkopers reserveren voor zichzelf 2 bomen uit 
deze weide, namelijk de eik en de dikste 
notenboom. 
 

 
15/09/1790 

 
10r-
12v 

 
Registratie schuldbekentenis, cessie en transport; 
schuldbekentenis verleden voor notaris A. Ruijters 
op 03/08/1790 te Maastricht, waarbij 
 
schuldbekentenis: 
 
P.J. Leuning, licentiaat in de rechten en schepen van 
Maastricht, gehuwd met M.C. Loo 
 
bekent 
 
dat notaris Ruijters senior van Maastricht, op zijn 
(Leuning) verzoek op 28/04/1790 vier wissels 
getekend en getrokken had ter waarde van 6.400 
gulden Hollands ten voordele van de weduwe 
Zurkann in ’s-Gravenhage. Leuning had, om notaris 
Ruijters senior over te halen de wisselbrieven te 
tekenen en te trekken, hem op dezelfde dag 2 
promessen voor een even groot bedrag afgegeven.  
 
en dat hij (Leuning) ingevolge 2 acceptaties of billets 
à ordre de dato 28/04/1790 en 14/07/1790 notaris 
Ruijters senior ook nog 550 gulden Brabants 
Maastrichter Cours verschuldigd is 
 
en dat hij (Leuning) gebrekkig is gebleven om de 
afgegeven 2 promessen en billets (t.w.w. 6.400 
gulden +  550 gulden) te voldoen voor vervaldag. 
 
dat notaris Ruijters senior hem op zijn beloftes heeft 
aangesproken en verwittigd 
 
dat Leuning beloofde binnen 8 dagen de schuld te 
voldoen, zoniet hij zijn persoon en goederen 
hypothekeert om daar zo nodig verhaal op te 
kunnen doen 
 
Getuigen: Andreas Stans, J. Dirix, wonende te 
Maastricht 
 
Cessie en transport: 
 
Verleden voor notaris A. Ruijters te Maastricht op 
15/08/1790, waarbij 
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P.J. Leuning zijn belofte niet is nagekomen en dus 
notaris A. Ruijters senior het recht heeft diens 
goederen openbaar te verkopen totdat het bedrag 
terugbetaald is. De onroerende goederen van 
Leuning zitten vervat respectievelijk bij donatie van 
03/02/1787 voor dezelfde notaris A. Ruijters 
verleden en bij akte van cessie van 05/08/1790 voor 
notaris J.F. Habets verleden. 
 
Alle goederen van Leuning worden gecedeert en in 
een inventaris ondergebracht. Na verkoop krijgt A. 
Ruijters senior het verschuldigde bedrag en 
terugbetaling van zijn kosten. 
 
Getuigen: P.D. Theunissen, oud-schepen Maastricht 
en J. Dirix, wonende te Maastricht. 
 

 
16/10/1790 

 
12v-
13r 

 
Registratie overdrachtsakte en betaling van 
meermaat, waarbij 
 
Machiel Houben, nu inwoner van Mechelen-aan-de-
Maas, weduwnaar van Maria Catharina Dewit, nu in 
2de huwelijk met Anna Mechtildis Tulleners 
 
draagt over aan 
 
zijn minderjarige dochter Maria Anna Houben 
 
10 kleine roede aan meermaat bij generale meting 
te Boorsem in drie grote roeden in het Halveld. 
 
Reingenoten: oost Jacobus Claessens, west de 
erfgenamen Simon Janssen 
 
De 3 grote roeden waren de comparant toegekomen 
in de periode van zijn 1ste huwelijk via aankoop van 
Arnold Penders van Kotem en bij het afsterven van 
zijn 1ste vrouw overgegaan op zijn minderjarige 
dochter Maria Anna Houben.  
 
De meermaat van 10 kleine roeden bedroeg 20 
gulden, lijkoop na landkoop, 5 stuiver godshelder. 
  

 
17/10/1790 

 
13v-
14r 

 
Registratie chirographaire akte van cessie en 
overdracht van 9 oktober 1790 door notaris A.M. 
Ruijters, na openbare verkoop van 04/10/1790 ten 
herberge van Hendrik Diriks te Daaluikhoven, 
waarbij 
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Hendrik Dewitte, wonende te Boorsem op de Halle, 
gehuwd met Marg. Van de Weert  
 
de hoogste bieder was op 
 
de helft van een half bunder akkerland tussen 
Boorsem en Kotem tussen de erven van Arnold 
Klaessens en de Paters Predikers en uitschietende op 
de gemeene straat. Het stuk moet afgemeten 
worden in de lengte naar de onderste kant. 
 
Het perceel behoorde voorheen toe aan schepen 
Leuning en door zijn cessionaris notaris A.M. Ruijters 
ten overstaan van J.M. Janssens als secretaris van de 
schepenbank van Boorsem  openbaar verkocht. 
 
Hoogste bod: 74 gulden per grote roede, schrijf- en 
vacatiegeld aan 1 stuiver per betaalde gulden, 
makende een totaal van 388 gulden 10 stuiver. 
 
Het perceel is enkel belast met schat en tiende. 
 

 
24/10/1790 

 
14v-
15r 

 
Registratie chirographaire akte van cessie en 
overdracht van 9 oktober 1790 door notaris A.M. 
Ruijters, na openbare verkoop van 04/10/1790 ten 
herberge van Hendrik Diriks te Daaluikhoven, 
waarbij 
 
Willem Lenders, wonende te Boorsem, weduwnaar 
van Isabella Op den Akker 
 
de hoogste bieder was op 
 
de helft van een half bunder akkerland tussen 
Boorsem en Kotem tussen de erven van Arnold 
Klaessens en de Paters Predikers en uitschietende op 
de gemeene straat. Het stuk moet afgemeten 
worden in de lengte naar de bovenste kant. 
 
Het perceel behoorde voorheen toe aan de heer 
schepen Leuning en door zijn cessionaris notaris 
A.M. Ruijters ten overstaan van J.M. Janssens als 
secretaris van de schepenbank van Boorsem  
openbaar verkocht. 
 
Hoogste bod: 76 gulden per grote roede, schrijf- en 
vacatiegeld aan 1 stuiver per gulden, makende een 
totaal van 399 gulden. 
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12/10/1790 15v-
18r 

Registratie akte van scheiding en deling opgemaakt 
voor landmeter J. Gerets te Rekem en approbatie 
allemaal op dezelfde dag voor de schepenbank te 
Boorsem, waarbij 
 
Catharina Janssen, weduwe van Hendrik Lambrichts 
van Boorsem, na afstand gedaan te hebben van de 
tocht, de goederen worden verdeeld tussen de 
kinderen en schoonkinderen, te weten: 
 
1) Dionijst Lambrigs, gehuwd met Maria Gertruijd 
van Walsden 
 
2) Jasper Rookx, gehuwd met Ida Lambrigs 
 
3) Matthijs Lenders, gehuwd met Maria Lambrigs 
 
4) Gerardus Dewit, gehuwd met Cornelia Lambrigs 
 
5) Hendrik Op den Akker, partij makend voor zijn 
minderjarige kinderen met zijn wijlen vrouw 
Margareta Lambrigs verwerkt, te weten: Catharijn, 
Hendrik, Lambert en Ida Op den Akker 
 
6) Catharina Lambrigs, meerderjarige jonge dochter 
 
7) schepen Peter Humble, partij makende voor de 
imbeciele Elisabeth Lambrigs 
 
8) Maria Agnes Lambrigs, meerderjarige jonge 
dochter  
 
De verdeling gebeurt in acht gelijke kavels of loten. 
 
Kavel A: 
 
-7 grote en ¾ kleine roede aan de Reekheimer straet. 
 
Reingenoten: boven de Abdij van Hocht, onder Nijst 
Haenraets. 
 
Het perceel is belast met nieuwerfhaver en handgeld 
50 gulden kapitaal aan 5% rente uit een groter deel 
van 100 gulden ten behoeve van de Heer Smits  
 
-5 grote en 1 ¾ kleine roeden in het windmolenveld 
aan de Baen. 
 
Reingenoten: boven de pastorij Wijshaegen, onder 
Pieter Dewit. 
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Het perceel is belast met een molster St-
Dionijshaver. 
 
-Een stuk land aan de Reekheimerstraet. 
 
Reingenoten: onder Joannes van Vlijtingen, boven 
Dirk Maesen.  
 
Het perceel is belast met een oord cijns ten voordele 
van de graaf van Rekem en meet 2 grote en 11 ¾ 
kleine roeden. 
 
Kavel B: 
 
-5 grote 9 ¾ kleine roeden weide te Boorsem, belast 
met nieuw erfhaver en handgeld. 
 
Reingenoten: onder Teunis Brouns, boven Willem 
van Walsden. 
 
-stuk akkerland aan het Canegat. 
 
Reingenoten: oost Dirk Bongers, west Jasper Rookx. 
 
- 3 grote 3 ½ kleine roeden tiendevrij land aan de 
kromstraat. 
 
Reingenoten: naar Boorsem Joannes Lenders, naar 
Mechelen Pieter Dewit. 
 
Het perceel is belast met een oord cijns aan de 
pastorij van Boorsem en leenroerig onder Elsloo. 
 
- 1 grote en 2 kleine roeden groes uit een groter 
geheel van 16 ¾ roeden het swijnsbroek genaamd. 
 
Reingenoten: onder kavel C, boven kavel H. 
 
Het perceel is belast met nieuw erfhaver en 
handgeld. 
 
Kavel C: 
 
-7 grote en 7 ¼ kleine roeden weide te Boorsem. 
 
Reingenoten: oost de Siepe, west de Dorpstraat, 
boven Dirk Bongers. 
 
Het perceel is belast met nieuwerfhaver en 
handgeld. 
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-perceel in het wintmolenvelt genaamd op de heijde, 
5 grote roeden groot. 
 
Reingenoten: oost Korst Duijkers, west Nijst 
Haenraets. 
 
Het perceel is belast met 2 vaten rogge erfpacht ten 
behoeve van de religieuzen van de Nieuwenhof. 
 
- 2 ½ grote roeden te Boorsem achter de hoeven. 
Reingenoten: onder Reijnier Welkenhuijsen, boven 
Dirk Bongers. 
 
Het perceel is belast met 1 oord cijns ten behoeve 
van de graaf van Rekem. 
 
Kavel D: 
 
- 9 grote 1 ¾ kleine roeden weide uit een groter 
geheel van 19 grote en 1 ¾ kleine roede wei gelegen 
op den panakker. 
 
Reingenoten: noord kavel E met de wederdeling, 
zuid Ferd. Maes. 
 
- 2 ½ grote roeden land in de Hameij delle gelegen. 
 
Reingenoten: onder Arnold Klaessen, boven Dirk 
Bonger en anderen. 
 
- 2 ½ grote roeden aan de Kromstraet. 
 
Reingenoten: oost Dirk Maesen, west Hendrik 
Lambrigs. 
 
Kavel E: 
 
-10 grote roeden weide uit een grotere weide van 19 
grote roeden 1 ¾ kleine roeden de panakker 
genaamd. 
 
Reingenoten: boven kavel D met de wederdeling, 
onder Egbert Hoogwarts. 
 
Het is belast met jaarlijks 4 vaten rogge erfpacht ten 
behoeve van de begijnen van Rekem. 
 
- 5 grote 8 ½ kleine roeden land aan de Kromstraet 
gelegen. 
 
Reingenoten: oost Dirk Bongers, west Reijnier Muris. 
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Het is leenroerig onder Elsloo en tiendevrij. 
 
- 1 grote 18 kleine roeden groes in het swijnsbroek 
gelegen. 
 
Reingenoten: onder Arnold Klaessen, boven kavel H 
met de wederdeling. 
 
Het is belast met nieuwerfhaver en handgeld. 
 
Kavel F: 
 
- 9 grote en ¼ kleine roeden weide achter Boorsem 
 
Reingenoten: oost Dirk Bongers, west Arnold 
Klaessen. 
 
-2 grote en 11 ¾ kleine roeden land in het 
onderstevelt. 
 
Reingenoten: oost Nijst Haenraets, west Philip de 
Lisle. 
 
- 2 grote en 18 ¼ kleine roeden in het volemervelt. 
 
Reingenoten: boven de abdij van Hocht, onder de 
weduwe W. Albrechts. 
 
Het perceel is belast met enige Sint-Dionijshaver. 
 
Kavel G: 
 
- 2 grote en 13 ¼ kleine roeden weide te Uikhoven. 
 
Reingenoten: boven Joannes Maes, onder Matthijs 
Dewit. 
 
De weide is belast met nieuw erfhaver en handgeld. 
 
- 5 grote en 1 ½ kleine roede land omtrent de 
Kromstraet. 
 
Reingenoten: oost Willem Op den Akker, west Sint-
Dionijsland. 
 
- 5 grote 6 ½ kleine roeden aan de grimbier delle 
gelegen. 
 
Reingenoten: boven de begijnen van Rekem, onder 
Nijst Haenraets. 
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Kavel H: 
 
- 2 grote en 16 ¾ kleine roeden achter Boorsem aan 
het Cruijs gelegen. 
 
Reingenoten: oost Dirk Bongers, west Machiel 
Lemmens. 
 
- 2 ½ grote roeden in het Ukovervelt. 
 
Reingenoten: onder de graaf van Rekem, boven Nijst 
Haenraets. 
 
- 2 ½ grote roede in hetzelfde veld. 
 
Reingenoten: boven Pieter Dewit, onder Lendert 
Gijsen. 
 
- 3 grote 3 ½ kleine roeden weide bij het Ukovervelt. 
 
Reingenoten: Pieter Dewit, onder de weduwe 
Hendrik Lemmens. 
 
Het perceel is belast met nieuw erfhaver en 
handgeld. 
 
- 3 grote 16 ¾ kleine roeden groes in het 
swijnsbroek. 
 
Reingenoten: boven Matthijs Haerden, onder kavel E 
met de wederdeling. 
 
Het perceel is belast met nieuw erfhaver en 
handgeld. 
 

 
Daarnaast zal mede-erfgenaam Nijst Lambrigs huis, 
hof en weide te Boorsem bezitten, 11 grote roeden 
en 16 ½ kleine roeden groot. 
 
Reingenoten: onder Dirk Masen, boven Joannes 
Kuijpers. 
 
Het stuk is belast met ¼ kapoen, 1 ½ vat haver grote 
mate, vijf stuiver handgeld en ½ oord cijns, allemaal 
ten behoeve van de graaf van Rekem. 
 
In ruil betaalt Nijst Lambrigs de andere erfgenamen 
na drie maanden elkeen 179 gulden 7,5 stuiver. 
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Verder krijgt Matthijs Lenders een huis, hof en weide 
te Boorsem, 6 grote en 4 ½ kleine roeden groot. 
 
Reingenoten: onder Arnold Klaessen, boven Joannes 
Lenders. 
 
Het perceel is belast met 350 gulden kapitaal aan 3% 
rente ten behoeve van Pieter Dewit en ook enige 
cijns aan de Abdij van Hocht en nog ongeveer 15 
oord cijns aan de graaf van Rekem. Jaarlijks krijgt hij 
½ kapoen van Jacobs Kuijpers en consoorten. 
 
Alsook een hof daarbij gelegen, 1 grote en 14,5 
kleine roeden groot. 
 
Reingenoten: boven Dirk Bongers, onder Joannes 
Lenders. 
 
De hof is belast met keur ten behoeve van de graaf 
van Rekem. 
 
Matthijs Lenders zal de mede-erfgenamen binnen 3 
maanden elkeen 87 gulden 10 stuiver betalen. 
 

 
Bij nog onbekende lasten of opbrengsten wordt dit 
pro rata verdeeld. 
 
Approbatie en toewijzing kavels 
 
Catharina Janssen doet afstand van het 
vruchtgebruik op al de verdeelde goederen. 
 
Kavel A → Geurt Dewit 
Kavel B → Hendrik Op den Akker 
Kavel C → Casper Roox 
Kavel D → Catharina Lambrichts 
Kavel E → Agnes Lambrichts 
Kavel F → Matthijs Lenders 
Kavel G → Nijst Lambrichts 
Kavel H → Peter Humble namens Elisabeth 
Lambrichts 
 
[N.B.: stond enkele folio’s eerder dat deze 
uitgebreide akte iets verder dan voorzien staat 
ingeschreven] 
 

 
27/10/1790 

 
18r-
18v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
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Dionijs Lambrichts, inwoner van Boorsem, gehuwd 
met Maria Gertruijd van Welsden 
 
verkoopt aan 
 
Willem van Welsden, inwoner van Kotem, gehuwd 
met Catharina Van de Weert 
 
5 grote en 3 à 4 kleine roeden akkerland, gelegen op 
den Meulebok te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven en onder Willem van Welsden, 
ter zonnen op- en onderganck dezelfde. 
 
Prijs: 500 gulden, zonder lijkoop, 4 stuiver 
godshelder 
 
Het perceel is enkel belast met de schat en de 
tiende. 
 

 
05/12/1790 

 
19r-
19v 

 
Registratie obligatie van 04/11/1790, waarbij 
 
Dionijs Lambrigts, inwoner van Boorsem en gehuwd 
met Maria Gertrudis van Welsden 
 
200 gulden aan 4% rente geleend heeft van 
 
Licentiaat J.C.S. De Limpens, drossaard van Boorsem 
 
Borgstelling: 
 
- 1,5 morgen land gelegen in de Halle, uitschietende 
op de Bampstraat. 
 
Dionijs had dit perceel bij erfmangeling verkregen 
van Francis Timmermans van Uikhoven per akte voor 
notaris J.B. Caenen op 21/02/1790. 
 
Het perceel is enkel belast met een oord cijns ten 
behoeve van de graaf van Rekem. 
 

 
05/12/1790 

 
19v-
20v 

 
Registratie erfmangeling, verleden voor notaris J.B. 
Caenen op 21/02/1790 te Rekem, tussen 
 
Partij 1 : Dionijs Lambrichts, wonende te Boorsem 
en gehuwd met Maria Gertruijdis van Walsden 
 
en 
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Partij 2: Francis Timmermans, wonende te Uikhoven 
en gehuwd met Margaretha Geerits 
 
Partij 1 draagt aan partij 2 over: 
 
-1 morgen akkerland, zijnde nieuwe erf, gelegen in 
het ukoverveld, uitschietende op de groenstraete 
met de daarbij staande plantagie van weiden met 
bomen. 
 
Reingenoten: ter eenre Hendrick Op den Akker, naar 
Boorsem Piter Op den Akker. 
 
-Een halve morgen in hetzelfde veld aldaar. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang Frans Cortleven, 
ondergang Matthijs Janssen. 
 
Enkel het eerste perceel is belast met nieuw 
erfhaver. 
 
Partij 2 draagt in ruil over aan partij 1: 
 
- 1,5 morgen akkerland gelegen in de Hall onder 
Kotem, belast met een oord cijns op Boorsemer 
kermisdag ten behoeve van het hooggrafelijk recept. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang de Abdij van Hocht, 
ondergang …, uitschietende op de Bamstraet, ook 
met de potinge of plantagie van weiden met bomen 
daarvoor staande. 
 
Getuigen: Mejuffr. M.E.F. Caenen, Joannes Geerits 
van Uikhoven. 
  

 
10/12/1790 

 
20v-
24r 

 
Registratie terugkoop percelen op verzoek van 
secretaris J.M. Janssens ten behoeve van de 
kinderen van Joannes Houben van Kotem, verwekt 
met wijlen Anna Sophia Boijen met extract 
gichteregister met oudere ingebedde erfkoop. 
 
Erfkoop: 
 
Volgens extract gichtregister Boorsem van 
10/11/1779 met ingebedde erfkoop, verleden voor 
notaris J.B. Caenen op 05/11/179 te Rekem, waarbij 
 
Joannes Houben, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Anna Sophia Boijen 
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in erfkoop overdraagt aan 
 
Willem Alberts, gehuwd met Catharina Elisabeth 
Josephina Frederici 
 
1) een morgen land in de Voulemer, uitschietende 
op de gemeene straet binnen de jurisdictie Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Coen van Mulken, onder de 
weduwe Cornelis Hoogwarts. 
 
Het perceel is bezaaid met koren, wezende de 3de 
schaar. 
 
2) een morgen in de hall. 
 
Reingenoten: boven Hendrik Lambrichts, onder 
Theodor Bocken. 
 
Het perceel is bemest en bezaaid met wintergerst. 
 
Beide percelen zijn met de beterije (schaar en mest) 
getaxeerd op 500 gulden. 
 
3) 13 grote roeden gelegen in het Borssemerveld 
achter het Zijphultjen. 
 
Reingenoten: boven mevrouw van Hocht, met nog 
meer andere diverse hoofdstukken, onder Hendrick 
Janssen van Kotem. 
 
Het perceel is bezaaid met koren, zijnde de 3de 
schaar. 
 
4) 1,5 morgen gelegen op de mooljeweg. 
 
Reingenoten: boven pastorijlanden van Wijshaegen, 
onder Gerit Op den Acker met diverse hoofdstukken. 
 
Het perceel is bezaaid met koren, zijnde de 2de 
schaar. 
 
Beide percelen zijn getaxeerd inclusief de beterije op 
775 gulden. 
 
5) circa een half bunder. 
 
Reingenoten: naar boven de erfgenamen Piter 
Penders, onder de koper. 
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Dit perceel heeft geen beterije en is getaxeerd op 
350 gulden. 
 
6) een half bunder gelegen op de Heijlacker. 
 
Reingenoten: boven mevrouw van Hocht, onder 
Joannes Vanwalsden. 
 
Het perceel is onbezaaid en de 4de schaar. Het is 
getaxeerd op 475 gulden. 
 
Alle zes percelen samen zijn getaxeerd aan 2.100 
gulden. 
 
Het ontvangen diende onder andere om de volgende 
schulden terug te betalen: 
 
1) 150 gulden kapitaal ten behoeve van het 
damesklooster te Rekem 
 
2) 240 gulden kapitaal ten behoeve van de organist 
van de kerk van Rekem 
 
3) 63 gulden kapitaal ten behoeve van de Sint-
Petronellakapel te Rekem 
 
4) 400 gulden kapitaal ten behoeve van mevr. Van 
Aken te Maastricht 
 
5) terugbetaling belening van een half bunder, ten 
behoeve van Piter Alberts ter waarde van 364 
gulden inclusief onkosten 
 
6) terugbetaling belening van een half bunder, ten 
behoeve van de koper Willem Albrechts ter waarde 
van 243 gulden 8 stuiver 
 
De percelen zijn belast met schat en tiende en 
perceel 1 met Sint-Denijshaver en 2 oord cijns, 
perceel 2 met 2 oord cijns aan de proost van Sint-
Servaas. 
 
Voorwaarden erfkoop: 
 
De verkoper behoudt het recht voor zichzelf en voor 
zijn kinderen om de percelen te mogen terugkopen 
per minimaal 2 percelen samen. 
 
De naasten mogen enkel vernaderen, indien ze het 
geheel (6 percelen) vernaderen. 
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Indien de koper vernaderd wordt of dat de verkoper 
of diens kinderen de percelen terugkopen, wordt er 
rekening gehouden met de beterijen (bemesting en 
bezaaiing). Per morgen betaalt de terugkoper dan 
voor de beterij 7 gulden de 1ste 2 jaren, 4 gulden 
voor het 3de jaar, 3 gulden voor het 4de jaar, 2 gulden 
voor het 5de jaar en 1 gulden voor het laatste jaar. 
Omgekeerd werd er bij terugkoop ook rekening 
gehouden met minderwaarde. 
 
Getuigen: Joannes Geerits en Nicolaes Hentjens 
 
Latere terugkopen: 
 
De weduwe W. Albrechts tekende een onderhandse 
akte, zeggende dat de percelen 1 en 2 teruggekocht 
werden door Joannes Houben op 04/08/1789 en 
percelen 5 en 6 op 21/05/1790. Ze kreeg hiervoor 
825 gulden en 85 gulden 2 stuiver 2 oord voor 
beterie. 
 
Voor notaris F. Keelhoff verklaarde ze op 
13/06/1790 terugbetaald was voor percelen 3 en 4 
door Joannes Houben voor de som van 747 gulden 5 
stuiver 2 oord.  
 
Alle eerdere in erfkoop overgedragen goederen 
werden bij deze teruggekocht. 
 

 
29/12/1790 

 
24r-
25r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Mathewis Maes de oude, inwoner van Boorsem, 
gehuwd met Margareta Wijnen 
 
800 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
J.C.S. De Limpens, drossaard van Boorsem, gehuwd 
met M.C.B.S. Ferrier 
 
Borgstellingen: 
 
- 3 stukken akkerland gelegen te Boorsem dewelke 
de koper dankzij het geleende geld vandaag of 
morgen gaat vernaderen van Agnes Van de Weerd, 
weduwe van Joannes Lenders van Boorsem 
 
Eerste stuk is 5 grote en 1 ¼ kleine roeden groot, 
gelegen in den vuijlen dries. 
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Reingenoten: naar Boorsem Willem Op den Akker, 
boven beneficieland van Sint-Petronella. 
 
Tweede perceel is 5 grote en 12 ¾ kleine roeden 
groot en gelegen in ’t ondermiddelste veld. 
 
Reingenoten: oost het juffrouwenklooster van 
Rekem, west Gerard Opdenakker. 
 
Derde perceel is 5 grote roeden, gelegen in het 
busselken, belast met 2 molsters haver en 2 oord 
cijns ten behoeve van het kapittel van Sint-Denijs te 
Luik. 
 
Reingenoten: oost de heer Schreiber, naar Mechelen 
Sint-Dionijsland. 
 
De weduwe Joannes Lenders had deze percelen van 
Michaël Müller, gehuwd met Maria Maes bij 
koopakte van 21/07/1790. 
 
Extra borgstellingen: 
 
-3,5 morgen akkerland te Boorsem gelegen in ’t 
bovenste windmolenveld, waarvan 1 ½ morgen 
ressorteert onder de bank van Sint-Dionijs te 
Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de abdij van hocht, onder N. 
Gerits van Wezet, naar de heide Lendert Mieremans 
van Lanaken. 
 
-12 grote roeden in hetzelfde veld, kortbij, 
ressorterende onder de bank van Sint-Dionijs. 
 
Reingenoten: onder Hendrik Op den Akker, boven 
Joannes Kuijpers. 
 
-4 grote roeden in de hameij delle gelegen. 
 
Reingenoten: onder Joannes Lenders, boven de 
weduwe Hendrik Janssen 
 
-4 grote roeden en 3 kleine roeden land in het 
mechelsveld te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Joannes Op den 
Akker, onder de weduwe Joannes Lenders. 
 
-1 morgen weide gelegen in ’t onderste veld langs de 
Zijpe. 
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Reingenoten: boven de schutte weijde, onder 
Hendrik Dewit. 
 
-0,5 morgen land in ’t onderste veld te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Peter Op den Akker, onder 
Walburgis Maes. 
 
-4 grote roeden weide te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Piter Penders, onder 
Matthewus Maes de jonge. 
 
-huis, hof gestaan en gelegen binnen Boorsem, 4 
grote en 10 ½ kleine roeden. 
 
Reingenoten: boven Matthijs Lenders, onder 
Cathrijn Kessen, weduwe Lambert Roox. 
 

 
03/01/1791 

 
25v-
26r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Joannes Houben, inwoner op het Heut in deze 
baronie, gehuwd met Anna Alberts 
 
verkoopt aan 
 
zijn broer Egbert Houben, inwoner van Boorsem, 
weduwnaar van Caecilia Claessens 
 
2 grote roeden weide beplant met bomen uit een 
groter geheel van 5 grote roeden te Kotem, af te 
meten aan de onderste kant 
 
Reingenoten (van de 2 roeden): ter zonnen opgank 
de verkoper, onderganck Matthijs Dewit. 
 
Prijs: 130 gulden, lijkoop, 1 stuiver godshelder 
 
Het perceel is enkel belast met de schat. 
 

 
12/01/1791 

 
26r-
26v 

 
Registratie vernadering, waarbij 
 
Joannes Lenders, meerderjarige jongman, inwoner 
van deze baronie, als gevolmachtigde van zijn 
moeder Agnes Van de Weert, weduwe van Joannes 
Lenders 
 
vernaderd is geworden door 
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Matthewis Maes de oude, inwoner van Boorsem, 
gehuwd met Margareta Wijnen 
 
op 
 
3 stukken akkerland te Boorsem 
 
die Joannes Lenders namens zijn moeder verkregen 
had via koop van Michael Müller, gehuwd met Maria 
Maes voor de prijs van 950 gulden. 
 
Perceel 1:  
 
5 grote en 1 ¼ kleine roede in den vuijlen dries. 
 
Reingenoten: naar Boorsem Willem Op den Acker, 
boven beneficieland van Sint-petronella 
 
Perceel 2:  
 
5 grote 12 ¾ kleine roeden in ’t onderste middelste 
veld. 
 
Reingenoten: oost het juffrouwenklooster te Rekem, 
west Gerard Op den Acker. 
 
Perceel 3: 
 
Een morgen in ’t Busselken, belast met haver en cijns 
t.b.v. de heren van Sint-Dionijs te Lijk. 
 
Reingenoten: oost de heer Schreiber, naar Mechelen 
Sint-Dionijsland. 
 
De eerdere verkoop was voor deze schepenbank 
gegicht op 21/07/1790. Dezelfde prijs als bij de 
verkoop wordt nu ook bij de vernadering betaald. 
 

 
24/01/1791 

 
26v-
27v 

 
Registratie obligatie, verleden voor notaris J.B. 
Caenen te Rekem op 22/01/1791, waarbij 
 
Mathijs Lenders, wonende te Boorsem, gehuwd met 
Maria Lambrichts 
 
350 gulden aan 4,5% rente heeft geleend van 
 
J.C.S. De Limpens, Jure utrusque licentiatus 
(=licentiaat in beide rechten), advocaat, drossaard in 
Boorsem, Mechelen, Stein en andere plaatsen, 
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momenteel wonende te Boorsem, gehuwd met Mar. 
Clara Barb. Sigismunda de Ferriere 
 
Borgstellingen: 
 
-1,5 morgen akkerland in de Hall te Kotem. 
 
Reingenoten: naar de Maas Hendr. Op den Acker, 
naar de heide Hend. Dewit van de Hall, boven Piter 
Alberts, onder Maria Alberts. 
 
-4 grote en 5 kleine roeden akkerland gelegen in het 
middelste veld te Boorsem. 
 
Reingenoten: naar de Maas Mevr. van Abdij van 
Hocht, naar de heide pastorijland van Boorsem, 
boven mevr. van de Abdij van Hocht, onder Willem 
Lenders met de wederdeling. 
 
-0,5 morgen land gelegen aan het Cruijsken te 
Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de weg, onder Dirick Bongers, 
ter sonnen opgang diezelfde Dirick Bongers, 
ondergang … 
 
-1 morgen land gelegen achter de boomgaart in het 
Borsemerveld. 
 
Reingenoten: boven de heer Schrammen van 
Maastricht, onder de weduwe Matthijs 
Welckenhuijsen 
 
Het geld van de huidige obligatie dient om een 
andere terug te betalen aan de weduwe van 
advocaat P.F. Caenen die ter zelfder tijd wordt 
terugbetaald. 
 
Getuigen: Louis Gregoir, mejuffr. M.E.F. Caenen, 
beiden van Rekem. 
 

 
08/02/1791 

 
28r-
29r 

 
Registratie obligatie aangegaan voor de 
schepenbank van Pieterheim op 30/09/1790, 
waarbij 
 
Lendert Mieremans, inwoner van Pietersheim, 
weduwnaar van Maria Catharina Maes 
 
70 gulden aan 5% rente geleend te hebben van 
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J.M. Janssens, als secretaris van de schepenbank van 
Boorsem 
 
om de obligatie in handen te geven van Peter 
Alberts, momber van minderjarige Maria Anna 
Houben, kind van Machiel Houben, die hij verwekte 
met zijn 1ste vrouw M. Catharina Dewit, zoals de 
momber namens haar 70 gulden bij het gerecht 
gedeponeerd had op 28/09/1790 
 
Mieremans betaalt die rente jaarlijks aan de 
minderjarige (via de momber). 
 
Borgstellingen: 
 
-weide aan de Reckheimerstraat te Boorsem, 10 
grote en 2,5 kleine roeden groot 
 
Reingenoten: boven Jacobus Klaessens, onder 
Hendrick Beckers 
 
Het perceel is belast met jaarlijks 3 vat en 1 ½ kop 
haver en 7,5 stuiver handgeld voor de graaf van 
Rekem. 
 
Dit perceel was de lener toegevallen namens zijn 
vrouw onder kavel B bij akte van scheiding en deling 
van 13/07/1790 voor landmeter Gerets en gegicht te 
Boorsem op 14/07/1790. 
 
Verder zijn de goederen van de ontlener enkel belast 
met een kapitaal van 70 gulden 17 stuiver 2 oord ten 
behoeve van de gemeente Rekem en Boorsem, 
waarvoor dit geld nu geleend is ter terugbetaling. 
 
Redemptie kapitaal: 
 
A. Van der Hagen, schatheffer verklaart 70 gulden 17 
stuiver 2 oord van Mieremans nu ontvangen te 
hebben als betaling voor de bevonden meermaat in 
de landerijen van zijn schoonvader zaliger Lambert 
Maes.  
 

 
13/02/1791 

 
29r-
30r 

 
Registratie chirographaire vernadering en eerdere 
koopakte na scheiding en deling, die gegicht was te 
Boorsem op 4/5/1790, neergelegd door Renier van 
Juggen, namens zijn vader Arnold van Juggen. 
 
Extract gichteregister 4/5/1790: 
 



30 

 

Licentiaat J.C.S. De Limpens, drossaard van Boorsem 
als gevolmachtigde van Renier Van den Bolk 
 
heeft openbaar laten veilen op 11/03/1790 ten huize 
van Willem van Welsden te Kotem en verkocht aan 
 
Lendert Janssen, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Joanna van Mulken 
 
1 morgen en 5 kleine roeden land in het bovenste 
Halveld nr. 108 te Boorsem na scheiding en deling de 
dato 13/12/1789 onder kavel B 
 
Reingenoten: Boven Arnold van Juggen, onder 
Gosen Penders 
 
Het perceel is enkel belast met de schat en de 
tiende. 
 
Hoogste bod; 83 gulden per grote roede voor een 
totaal van 435 gulden 15 stuiver + 1 stuiver per 
betaalde gulden voor schrijf- of conditiegeld, en ¼ 
part van een ton bier in plaats van lijkoop, 5 stuiver 
godshelder 
 
Volgt de chirographaire vernadering: 
 
 Lendert Janssen werd op 26/01/1791 in zijn eigen 
huis vernaderd door Arnold van Juggen. 
 
Getuigen: Nijst Dewitt, schepen, Hendrik Peters 
 
Bedragen: 
 
Kooppenningen f 435 – 15 
Conditie- of schrijfgeld 21 – 16 
¼ ton bier 1 – 7 – 2  
Godsgeld 0 – 5 – 0 
Gicht en kopie 4 – 8 – 0  
 
Totaal f 463 – 11 – 2  
 

 
20/02/1791 

 
30v-
31r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Dirik Houben, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Helena Gerits 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
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J.M. Janssens, secretaris van Boorsem, als is 
toebehorende aan het minderjarig kind van Machiel 
Houben, namelijk Maria Anna Houben, verwerkt 
met wijlen zijn 1ste vrouw Maria Catharina Dewit, 
welk geld door de momber van het kind, Peter 
Alberts, aan het gerecht werd geconsigneerd 
 
Borgstellingen: 
 
1) 0,5 morgen akkerland gelegen te Boorsem in het 
voulmerveld. 
 
Reingenoten: boven Willem van Welsden, onder 
Matthijs Van der Hoven, uitschietende op de 
veldweg gaande naar het hoofd. 
 
2) 0,5 morgen akkerland gelegen te Boorsem in de 
Hal. 
 
Reingenoten: boven Heijlger Janssen, onder Joannes 
Janssen van Kotem, ter zonnen op- en ondergank 
uitschietende op twee veldwegen. 
 
3) 73 kleine roeden land in de Hal gelegen. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Jan Houben, onder 
Matthijs Van der Hoven, ter zonnen opgank een 
veldweg. 
 
De percelen zijn enkel nog belast met 1/3 van 700 
gulden kapitaal ten behoeve van het klooster de 
Beijart te Maastricht, hetwelk door de schuldenaar 
en consoorten de eerstvolgende dagen zal worden 
terugbetaald. 
 

 
21/02/1791 

 
31r-
32r 

 
Verkoop bij opbod gevolgd door vernadering, 
waarbij 
 
Joannes Gerits, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Barbara Menten 
 
publiekelijk heeft laten verkopen op 19/01/1791 ten 
huize van Matthijs Vanderhoven 
 
1 morgen en 3 en ¼ kleine roeden gelegen in de 
Halle. 
 
Reingenoten: onder de erfgenamen van Joannes 
Dewit, boven diverse hoofdstukken en uitschietende 
op de Bampstraat. 
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Hoogste bod was van Hendrik Dewit van de Halle 
aan 81 gulden per grote roede + schrijf- of 
conditiegeld van 1 stuiver per betaalde gulden voor 
een gecombineerd totaal van 439 gulden 1 stuiver 1 
oord + ton bier voor het drinkgelag op de dag van de 
veiling en 10 stuiver godshelder. 
 
Hendrik Dewit werd vervolgens vernaderd door 
Lendert Janssens, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Joanna van Mulken. 
 
De verkoper heeft de penningen opgetrokken ten 
einde 55 gulden kapitaal te kunnen terugbetalen aan 
de gemeente Rekem en Wezet en 1/3 van 700 
gulden kapitaal ten behoeve van klooster de Beijart 
te Maastricht. 
 

 
22/02/1791 

 
32r-
33r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Joannes Gerits, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Barbara Menten 
 
55 gulden aan 5% rente leent van 
 
Peter Humble als rentmeester van de gemeente 
Rekem en Wezet 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis, hof en weide te Kotem, anderhalve morgen 
en enkele kleine roeden groot. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Gerard 
Vanderklugt, onder drossaard J.C.S. De Limpens, ter 
zonnen opgank uitschietende op het Weerdveld. 
 
N.B.: dit kapitaal werd terugbetaald volgens gicht 
van 10/03/1791 
 

 
27/02/1791 

 
33r-
34r 

 
Registratie verkoop, waarbij 
 
Joannes Martens, gehuwd met Gertruijd Lenders 
 
verkoopt aan 
 
de minderjarige kinderen van zijn schoonbroer 
Willem Lenders, verwekt met zijn wijlen vrouw 
Isabella Opdenacker 
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1 morgen en 3 kleine roeden gelegen aan het 
Cannegat te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Joannes Lenders, onder Hendrik 
Lemmens. 
 
Het perceel was de verkoper namens zijn vrouw 
toegevallen. 
 
Prijs: 232 gulden, halve lijkoop en een halve stuiver 
godshelder. 
 
Voorwaarde is dat Willem Lenders, de vader van de 
kinderen, levenslang het vruchtgebruik behoudt van 
het perceel. 
 
Het perceel is enkel belast met een oord cijns ten 
behoeve van de graaf van Rekem en met de 
ordinaire landslasten. 
 

 
08/03/1791 

 
34r-
35r 

 
Registratie verkoop, waarbij 
 
Joannes Gerits, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Barbara Menten 
 
verkoopt aan 
 
Dirck Houben, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Helena Gerits 
 
een met stenen overdreven plaats of grond, beplant 
met populieren en andere bomen, 26,5 kleine 
roeden groot gelegen te Boorsem, naast het Halveld 
en uitschietende op de Dijk. 
 
Reingenoten: ter zonnen ondergank de koper, naar 
Rekem de weduwe Willem Albrechts, naar Kotem 
Christ. Dubois. 
 
Prijs: 19 gulden 10 stuiver, zonder lijkoop, 1 stuiver 
godshelder. 
 

 
10/03/1791 

 
35r-
36r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Joannes Gerits, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Barbara Menten 
 
118 gulden 4 stuiver aan 5% rente leent van 
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J.M. Janssens, secretaris van Boorsem, 
toebehorende aan de Armen van Boorsem en 
komende van de kooppenningen van het onlangs 
publiek verkocht huis, hof en weide te Boorsem van 
Lendert Cortleven. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis, hof en weide te Kotem, anderhalve morgen 
groot en enkele kleine roeden. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Gerard 
Vanderklugt, onder drossaard J.C.S. De Limpens, ter 
zonnen opgank uitschietende op het Weertveld. 
 
Zijn perceel is enkel nog belast met een kapitaal van 
55 gulden ten behoeve van de gemeente Rekem en 
Wezet. Met het kapitaal dat hij nu leent, betaalt hij 
terzelfdertijd die 55 gulden met inrest af.  
 
De obligatie werd terugbetaald op 14/12/1793. 
  

 
21/03/1791 

 
36r-
36v 

 
Registratie verkoop, waarbij 
 
Lendert van Mulken, inwoner van Kotem, gehuwd 
met Joanna Catharina Janssen 
 
Publiekelijk heeft laten verkopen op 07/03/1791 ten 
huize van Matthijs Van der Hoven 
 
1,5 morgen akkerland gelegen te Boorsem op de 
Moeiljeweg. 
 
Reingenoten: boven de Abdij van Hocht, onder 
Hendrik Dewit. 
 
Het perceel is belast met 2 vaten jaarlijkse erfpacht, 
waarvan 1 vat ten behoeve van de Armen van 
Boorsem en 1 vat ten behoeve van de kerk van 
Boorsem. Ook is er de ordinaire schat en tiende. 
 
Hoogste bieder was Peter Alberts van de Halle. 
Winnend bod was 72 gulden per grote roede voor 
een totaal van 540 gulden + 1 stuiver per betaalde 
gulden aan schrijf- of conditiegeld en een ton bier in 
plaats van lijkoop, godshelder 5 stuiver. 
 

 
21/03/1791 

  
Registratie verkoop, waarbij 
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36v-
37v 

 
Lendert van Mulken, inwoner van Kotem, gehuwd 
met Joanna Catharina Janssen 
 
Publiekelijk heeft laten verkopen op 07/03/1791 ten 
huize en herberg van Matthijs Van der Hoven 
 
2 percelen aan maat anderhalven morgen 14 en ¼ 
kleine roeden uit een half bunder in de Hameijdelle 
gelegen te Boorsem. 
 
Perceel 1:  
 
1 morgen 14 en ¼ kleine roeden af te meten ter 
zonnenopgank. 
 
Reingenoten: oost de Armen van Boorsem, West de 
navolgende halve morgen. 
 
Perceel 2: 
 
0,5 morgen door de verkoper af te meten naast het 
bovengemelde eerste perceel. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank perceel 1. 
 
Beide percelen zijn belast met 18 oord in zes stuiver 
cijns ten behoeve van de pastorij van Boorsem.  
 
Winnend bod: voor perceel 1 is dat 50 gulden per 
grote roede en voor perceel 2 is dat 56 gulden per 
grote roede.  
 
Op beide percelen kwam dat bod van Jos. Fl. 
Keelhoff, gehuwd met Catharina Albrechts, als 
bieder namens zijn schoonmoeder de weduwe 
Willem Albrechts.  
 
De gezamenlijk koopsom is 425 gulden 12 stuiver + 1 
stuiver per betaalde gulden aan schrijf- of 
conditiegeld, ¾ van een ton bier in plaats van 
lijkoop, 10 stuiver godshelder. 
 
De verkoper verkoopt in dat grotere geheel zijn 
eerder voor zich gereserveerd deel van een halve 
morgen ook aan dezelfde partij. Dit derde perceel is 
ook belast met 6 oord cijns aan de pastorij van 
Boorsem. 
 
Prijs: 140 gulden, lijkoop, 1 stuiver godshelder. 
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11/05/1791 

 
37v-
38v 

 
Registratie verkoop, waarbij 
 
Margareta Roks, meerderjarig dochter en 
inwoonster van Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
Agnes Vandeweert, weduwe Joannes Lenders, 
inwoonster van Boorsem, geassisteerd door haar 
zoon Joannes Lenders 
 
6 grote roeden akkerland te Boorsem op den geest. 
 
Reingenoten: boven Sint-Dionijsland, onder Jasper 
Roox, ter zonnen opgank uitschietende op de 
Kessestraat. 
 
Prijs: 355 gulden, lijkoop, 5 stuiver godshelder. 
 

 
28/05/1791 

 
38v-
39v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris P. 
Frederix op 22/05/1791 te Maastricht, waarbij 
 
Cornelia Bongaars, geboren te Boorsem en nu 
dienend als meid te Maastricht, meerderjarig 
 
verkoopt aan 
 
Machiel Lemmens, wonende te Boorsem, gehuwd 
met Maria Elisabeth van Jugens 
 
0,5 morgen akkerland gelegen op de Veugterweg te 
Boorsem. 
 
Reingenoten: naar Boorsem Arnoldus Kessens, naar 
Mechelen Hendrik Beckers, voorhoofd de weduwe 
Tewis Gerits. 
 
Prijs: 135 gulden, lijkoop, 5 stuiver godshelder. 
 
Voorwaarde is dat de verkoopster de schaar (=te 
oogsten vruchten) nog zal genieten dit jaar. 
 
Getuigen: Christ. Dam. Frederix, Dirk Bongaars, de 
broer van de verkoopster. 
 

 
06/06/1791 

 
39v-
40r 

 
Registratie vernadering per chirographaire akte van 
22/07/1790, waarbij 
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 Joannes Penders, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Maria Catharina Dewit 
 
vernaderd wordt door 
 
zijn schoonbroer Egbert Hoogwaarts, wonende te 
Kotem, gehuwd met Margareta Dewit 
 
3 grote roeden akkerland uit een groter perceel van 
6 grote roeden gelegen in de Hal te Kotem 
 
Reingenoten: boven de beschudder Egbert 
Hoogwaarts, onder Hendrik Hoogwaarts met de 
wederdeling, ter zonnen opgank de weg, ondergank 
Philip de Lisle 
 
Joannes Penders had het perceel gekocht van 
Hendrik hoogwaarts voor de som van 187 gulden, 
lijkoop, 3 stuiver godshelder volgens de gicht van 
11/06/1790. 
 
Die som, tezamen met de gichtkosten heeft Joannes 
Penders van zijn schoonbroer gekregen op 
22/07/1790. 
 

 
15/06/1791 

 
40r-
40v 

 
Registratie obligatie waarbij 
 
Dionisius Lambrichts, inwoner van Boorsem, 
gehuwd met Maria Gertruid van Welsden 
 
104 gulden 13 stuiver aan 5% rente leent van 
 
J.M. Janssens, als secretaris van Boorsem, dewelke 
som toebehoorde aan het minderjarig kind van 
Machiel Houben, te weten Maria Anna Houben, 
verwekt met Machiels 1ste echtgenote, wijlen Maria 
Catharina Dewit. 
 
Het geld was door (momber) Geurt Dewit van Kotem 
in handen van de secretaris gesteld ter ontlening. 
 
Borgstelling: 
 
5 grote en 3,5 kleine roede land gelegen in de 
hameijdelle te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Boodeland, onder de weduwe 
Willem Albrechts van het hoofd als gebruikster, ter 
zonnen opgank de weduwe Vaessen, ondergank 
Joannes Penders als gebruiker. 
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01/07/1791 

 
40v-
42r 

 
Registratie verkoopakte met toestemming 
schepenen, waarbij 
 
Matthijs Vanderklugt, soldaat in Hollandse dienst, 
thans met verlof hier, gehuwd met Joanna Gijsbers, 
Anna Catharina Vanderklugt, meerderjarige dochter, 
Arnold Hendrikx als door het gerecht aangestelde en 
beëdigde momber van de minderjarige Anna 
Catharina Vanderklugt, dochter van wijlen Joannes 
Vanderklugt, gehuwd geweest met Gertruijd 
Hendrikx 
 
Bovengenaamden allen erfgenamen van wijlen 
Gerard Vanderklugt en Catharina Wijnen, gewezen 
echtelieden 
 
verkopen aan  
 
Joannes Geurts, inwoner van de Halle hier, gehuwd 
met Petronella Alberts 
 
5 grote en 17,5 kleine roeden weide met bomen 
erop, gelegen te Kotem 
 
De weide is belast met nieuwerf haver en handgeld 
ten behoeve van de graaf van Rekem 
 
Reingenoten: onder Joannes Gerits, boven de 
weduwe Antoon Beckers 
 
De weide was publiek bij opbod verkocht op 
27/06/1791 en Joannes Geurts was de hoogste 
bieder. 
 
Prijs: 90 gulden per grote roede voor een gehele 
som van 528 gulden 15 stuiver + 1 stuiver voor elke 
betaalde gulden voor schrijf- of conditiegeld, 5 
stuiver godshelder en een ton bier opgedronken op 
de dag van de verkoop 
 
Volgt de approbatie of toestemming van de 
schepenbank van 05/07/1791. 
 
Matthijs en Anna Catharina Vanderklugt zijn de 
meerderjarige kinderen van wijlen Gerardus 
Vanderklugt en Catharina Wijnen. 
De minderjarige Anna Catharina Vanderklugt is een 
dochter van wijlen Joannes Vanderklugt en Gertruijd 
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Hendrix en hier als kleindochter van de gemelde 
wijlen Gerardus Vanderklugt en Catharina Wijnen.  
 
De verkopende partij had de schepenbank een 
akkoord over de scheiding en deling tussen hen 
voorgelegd, verleden voor notaris J.B. Caenen. De 
momber van de minderjarige wordt opgedragen 
voor dat deel nadien het geld te herinvesteren via 
aankoop van huis, grond of het geld te laten 
ontlenen ter profijt van de minderjarige. [Zie ook 
volgende gicht] 
 

 
05/07/1791 

 
42r-
44r 

 
Registratie akte van scheiding en deling verleden 
voor notaris J.B. Caenen op 05/07/1791 te Rekem, 
waarbij 
 
Matthijs Vanderklugt, soldaat in Hollandse dienst, 
thans met verlof hier, gehuwd met Joanna Gijsbers, 
 
Anna Catharina Vanderklugt, meerderjarige dochter, 
wonende te Kotem, 
 
Arnold Hendrikx als door het gerecht aangestelde en 
beëdigde momber van de minderjarige Anna 
Catharina Vanderklugt, dochter van wijlen Joannes 
Vanderklugt, gehuwd geweest met Gertruijd 
Hendrikx 
 
Bovengenaamden allen erfgenamen (kinderen en 
kleinkind) van wijlen Gerard Vanderklugt en 
Catharina Wijnen, gewezene echtelieden 
 
de goederen als volgt scheiden. 
 
1) huis en hof, 25 kleine roeden, gelegen te Kotem 
 
Reingenoten: ter eenre Thonis Beckers, ter andere 
de volgende genoemde weide. 
 
2) weide gelegen daaromtrent, langs de 
Weerdtstraete, 22 kleine roeden. 
 
Het huis en hof werd getaxeerd op 170 gulden; de 
weide op 60 gulden of een totaal van 230 gulden of 
voor elke erfgenaam 76 gulden 13 stuiver 1 oord. 
Allen gaan akkoord met de taxatie. 
 
Het huis en de hof worden overgedragen voor 170 
gulden overgedragen aan  Anna Catharina 
Vanderklugt (de meerderjarige).  
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De weide van 22 grote roeden gaat naar de 
minderjarige Anna Catharina Vanderklugt. 
 
De te verdelen kooppenningen worden afgerekend 
na goedkeuring van de schepenen van Boorsem. 
 
Getuigen: Willem Alberts van de Hal, Piter Beckers 
van Kotem. 
 
Volgt de aangehechte eerdere taxering van de 
goederen op 30/06/1791.  
 
Vervolgens verklaring van Matthijs Vanderklugt van 
05/07/1791 dat hij zijn deel in geld heeft ontvangen 
van de momber en van zijn zus. 
 
Vervolgens nog de aanvraag bij de schepenbank en 
de goedkeuring van de verkopen en verdeling door 
dezelfde Boorsemse schepenbank. 
 

 
10/08/1791 

 
44r-
45v 

 
Registratie verkoopakte (na publieke verkoop bij 
opbod) en obligatie van 07/01/1791, waarbij 
 
drossaard J.C.S. De Limpens, als gevolmachtigde 
voor de Armentafel van Boorsem 
 
verklaart publiek verkocht te hebben aan 
 
de hoogste bieder, Thomas Rinckens, inwoner van 
Boorsem, gehuwd met Catharina Opdenacker 
 
hof, huis en weide, 6 grote en 16 kleine roeden, 
gelegen te Boorsem. 
 
Het perceel kwam af van wijlen Lendert Cortleven en 
behoorde toe aan de Armentafel, deels leenroerig 
onder het leenhof van Elsloo, en waarvan 3,5 grote 
roeden belast zijn met keur en jaarlijks een kapoen 
ten behoeve van de graaf van Rekem. 
 
Reingenoten: naar de Maas Matth. Haerden, naar de 
heide de weduwe Korst Koemans en de weduwe Nol 
Janssen 
 
Prijs: 70 gulden per grote roede voor een gehele 
koopsom van 516 gulden 16 stuiver en 1 stuiver per 
betaalde gulden aan schrijf- of conditiegeld, 10 
stuiver godshelder en een ton bier opgedronken op 
de dag van de veiling. 
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De koper betaalde 216 gulden 16 stuiver.  
 
Obligatie: 
 
De resterende 300 gulden werd als obligatie uitgezet 
ten behoeve van de Armentafel en ten laste van de 
koper aan 4% rente. 
 
Borgstellingen: 
 
1) het gekochte huis, hof en weide. 
 
2) 0,5 morgen akkerland te Boorsem op de plaats 
genaamd Kaanegat. 
 
Reingenoten: ter eenre Nicolaes Lemmens, ter 
andere Lambert Vandeweert. 
 
De koper had dit gekocht van Michiel en Arnold 
Vleugels, verleden voor notaris J.L. Vermin op 
17/05/1790 en gegicht te Boorsem op 13/06/1790. 
 

 
15/07/1791 
 
[N.B.: voor 
vorige akte 
stond notitie 
dat akte van 
scheiding en 
deling pas 
verder werd 
ingeschreven] 
 

 
45v-
50v 

 
Registratie scheiding en deling van de nalatenschap 
van wijlen Jacobus Claessens en Suffia Aelbregts. 
 
Erfgenamen (kinderen en kleinkinderen): 
 
1) Peter Claessens, gehuwd met Maria Janssen, 
wonende te Roermond 
 
2) Arnoldus Claessens, gehuwd geweest met 
Catharina Meijers zaliger, nu in 2de huwelijk met 
Catharina Jorissen 
 
3) kinderen van Maria Elisabeth Claessens zaliger, 
verwerkt met Wilhelmus Thijssens, wonende te 
Urmond, zijnde: 
 
Meerderjarige:  
 
Renier Thijssens, gehuwd te Dordrecht, Suffia 
Thijssens, gehuwd met Joannes Opdenacker,  
Cecilia Thijssens, jonge dochter, wonende te Luik 
 
Minderjarige: 
 
Arnoldus Thijssens en Franciscus Thijssens, 
vertegenwoordigd door hun momber Hendrik Peters 
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4) kinderen van wijlen Johanna Claessens, verwerkt 
met Joannes Kessens, te weten Johanna Maria 
Kessen, gehuwd met Claas Massing en nog 4 
minderjarige kinderen, te weten: 
 
Arnoldus Kessen, Catharina Kessen, Theodorus 
Kessen en Joannes Kessen, vertegenwoordigd door 
hun momber Philip de Lile 
 
5) kinderen van wijlen Cecilia Claessens, verwekt 
met Egbert Houben, te weten Anna Houben, 
gehuwd met Joannes Leenders en 2 minderjarige 
kinderen, Jacobus Houben en Joannes Houben, 
vertegenwoordigd door hun momber Joannes 
Houben. 
 
Verdeling in 5 kavels (A, B, C, D en E). 
 
Kavel A:  
 
Gevallen aan Joannes Houben als momber van de 
weeskinderen van wijlen Caecilia Claessens [zie nr. 5 
erfgenamen] 
 
1) 7 grote en 1 ½ kleine roeden akkerland, vrij van 
tiende, gelegen onder den geest. 
 
Reingenoten: ten oost en west abdijlanderijen van 
Hocht. 
 
Waarde: 60 gulden per grote roede voor geheel van 
425 gulden 10 stuiver 
 
2) 10 grote roeden gelegen in de Vuijlendries. 
 
Reingenoten: ter eenre Willem Opdenacker, ter 
andere zijde diverse hoofdstukken. 
 
Waarde: 60 gulden per grote roede voor geheel van 
600 gulden 
 
3) 7 grote en 10 kleine roeden akkerland gelegen in 
de grimbijerdelle. 
 
Reingenoten: ter eenre zijde de weduwe Lambert 
Maes, ter andere pastorijland van Opgrimbie. 
 
Waarde: per grote roede 50 gulden voor een geheel 
van 375 gulden 
 



43 

 

4) 3 grote en 15 kleine roeden akkerland in het 
Voeremerveld. 
 
Reingenoten: ter eenre Egbert Houben, ter andere 
zijde de wederdeling met kavel E. 
 
Waarde: 55 gulden per grote roede voor een geheel 
van 206 gulden 5 stuiver 
 
5) 2 grote en 10 kleine roeden uit groter perceel van 
7,5 grote roede gelegen in het Halvelt. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Matthias 
Aelbrichts, ter andere zijde de wederdeling met 
kavel B. 
 
Waarde: 55 gulden per grote roede voor geheel van 
137 gulden 10 stuiver. 
 
6) de helft van een morgen akkerland gelegen aan 
de Mechelseweg. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Willem 
Aelbrichts, ter andere zijde de wederdeling met 
kavel C. 
 
Waarde: 60 gulden per grote roede voor geheel van 
150 gulden 
 
7) 7 grote en 6 3/8 kleine roeden weide gelegen aan 
de Reekheimerstraat uit een groter perceel. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen Wilh. Thijssen 
met de wederdeling, onder de erfgenamen Lambert 
Maes. 
 
Waarde: 325 gulden 
 
Gehele waarde kavel A = 2219 gulden 5 stuiver 
 
Kavel B:  
 
Gevallen aan Peter Claessens [zie nr. 1 van de 
erfgenamen] 
 
1) 4 grote roeden tiendevrij akkerland gelegen in het 
bovenste veld. Het is leenroerig t.a.v. leenhof van 
Elsloo. 
 
Reingenoten: ene zijde Willem Vanwelsden, andere 
zijde Joannes Leenders. 
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Waarde: 65 gulden per grote roede voor geheel van 
260 gulden. 
 
2) 3 grote roeden, tiendevrij, gelegen op het 
Heijlakker. 
 
Reingenoten: ter eenre Willem Opdenakker, ter 
andere zijde Paulus Houben. 
 
Waarde: 65 gulden per grote roede voor geheel van 
195 gulden. 
 
3) 12 ¼ grote roede weide gelegen aan de Ziep. 
 
Reingenoten: diverse hoofdstukken in het 
Ukoverveld, andere zijde de Ziep. 
 
Waarde: 60 gulden per grote roede voor een geheel 
van 735 gulden. 
 
4) 4,5 of 5 grote en 4,5 kleine roede aan de 
Reekemerstraat gelegen akkerland. 
 
Reingenoten: ter eenre zijde Joannes Leenders, ter 
andere Dirk Maesen. 
 
Waarde: 60 gulden per grote roede voor geheel van 
313 gulden 10 stuiver 
 
5) 4 grote roeden aan de Bamtstraat gelegen. 
 
Reingenoten: ter eenre de voormelde straat, andere 
zijde Joannes Janssen. 
 
Waarde: 60 gulden per grote roede of geheel van 
240 gulden. 
 
6) 2,5 grote roede uit een groter perceel van 1,5 
morgen in het Halveld gelegen. 
 
Reingenoten: de wederdelingen kavel A, andere 
zijde kavel C. 
 
Waarde: 55 gulden per grote roede of geheel van 
137 gulden 10 stuiver. 
 
7) 2 ¼ grote roede uit groter perceel van 5 grote en 
4,5 kleine roeden gelegen in het Halveld. 
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Reingenoten: ter eenre Hendrik Dewit, andere zijde 
de wederdeling met kavel C. 
 
Waarde: 60 gulden per grote roede of geheel van 
135 gulden. 
 
8) een morgen akkerland in het Magerveld gelegen. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Willem Albrechts, 
onder Jan Houben. 
 
Waarde: 65 gulden per grote roede of geheel van 
325 gulden. 
 
Totale waarde kavel B = 2341 gulden 
 
Kavel C: 
 
Gevallen aan Philippe de Lille als momber van de 
weeskinderen van Joannes Kessen en wijlen Joanna 
Claessens [zie nr. 4 van erfgenamen] 
 
1) 10 grote en 1 ¾ kleine roeden akkerland, 
tiendevrij, gelegen achter het Munnikhof. 
 
Reingenoten: een zijde abdijland van Hocht, andere 
zijde de weduwe Willem Albrichts. 
 
Waarde: 65 gulden per grote roede voor een geheel 
van 655 gulden 13 stuiver 3 oord 
 
2) 9 grote en 10 kleine roeden akkerland in het 
middelsteveld gelegen. 
 
Reingenoten: ter eenre de heer Meijers, andere zijde 
Peter Opdenacker. 
 
Waarde: 60 gulden per grote roede voor een geheel 
van 570 gulden. 
 
3) vijf grote en ¼ kleine roede akkerland aan de 
Munnikhof gelegen, genaamd de schaapsweide. 
 
Reingenoten: beide zijden abdijland van Hocht. 
 
Waarde: per grote roede 45 gulden of een geheel 
van 225 gulden 11 stuiver 1 oord. 
 
4) 2,5 grote roeden uit een groter perceel van 7,5 
grote roeden gelegen in de hall. 
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Reingenoten: de wederdeling met kavel B, andere 
zijde Willem Vanwelsden. 
 
Waarde: 55 gulden per grote roede voor een geheel 
van 137 gulden 10 stuiver. 
 
5) 2,5 grote roede akkerland gelegen aan de 
Mechelseweg uit een groter perceel van een 
morgen. 
 
Reingenoten: de wederdeling met kavel A, de 
andere zijde de weduwe Machiel Haarden. 
 
Waarde: 60 gulden per grote roede voor een geheel 
van 150 gulden. 
 
6) 2 grote en 19 ¼ kleine roeden akkerland uit een 
groter perceel gelegen in het hallveld. 
 
Reingenoten: ter eenre Joannes Janssen, andere 
zijde de wederdeling met kavel B. 
 
Waarde: 60 gulden per grote roede voor een geheel 
van 177 gulden 15 stuiver. 
 
7) 6 grote en 3 ¾ kleine roeden weide gelegen aan 
de Reekheimerstraat. 
 
Reingenoten: boven Nijst Haenraeds, onder Hendrik 
Op den Acker. 
 
Waarde: 325 gulden 
 
Totale waarde kavel C = 2.241 gulden 10 stuiver 
 
Kavel D: 
 
Gevallen aan Arnoldus Claessens [zie nr. 2 van de 
erfgenamen] 
 
1) 5 grote roeden, tiendevrij akkerland, gelegen 
achter de Munnikhof. 
 
Reingenoten: ter eenre diverse hoofdstukken, ter 
andere zijde Paulus Houben. 
 
Waarde: 65 gulden per grote roede voor geheel van 
325 gulden 
 
2) 2,5 grote roeden akkerland in het vouremerveld 
gelegen. 
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Reingenoten: ter eenre Joannes Geurts, ter andere 
zijde Nijst Dewit. 
 
Waarde: 65 gulden per grote roede of een geheel 
van 162 gulden 10 stuiver. 
 
3) 10 grote en 1,5 kleine roede akkerland achter de 
Munnikhof. 
 
Reingenoten: ter eenre abdijland van Hocht, ter 
andere zijde de weduwe Geurt Stans. 
 
Waarde: 55 gulden per grote roede of een geheel 
van 554 gulden 1 stuiver 2 oord. 
 
4) 6 grote en 12,5 kleine roeden in het 
windmoolenveld gelegen. 
 
Reingenoten: ter eenre zijde de weduwe Petrus 
Janssen, ter andere zijde diverse hoofdstukken. 
 
Waarde: 60 gulden per grote roede of een geheel 
van 397 gulden 10 stuiver. 
 
5) 4 grote roeden akkerland genaamd het Busselken. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Haarden, ter andere zijde 
Hendrik Lemmens. 
 
Waarde: 45 gulden per grote roede of een geheel 
van 180 gulden. 
 
6) 2,5 grote roede akkerland genaamd de 
droogeweide. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Bartel Visschers, 
andere zijde Joannes Leenders. 
 
Waarde: 60 gulden per grote roede of een geheel 
van 150 gulden. 
 
7) 2,5 grote roede akkerland achter de Munnikhof. 
 
Reingenoten: ter eenre Willem Opdenakker, andere 
zijde Joannes Leenders. 
 
Waarde: 45 gulden per grote roede of een geheel 
van 112 gulden 10 stuiver. 
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8) 5 grote en 10 ¾ kleine roeden weide gelegen aan 
de Reekheimerstraet. 
 
Reingenoten: boven Gerit Op den Acker, onder 
Nicolaes Lemmens. 
 
Waarde: 325 gulden. 
 
Totale waarde kavel D = 2.206 gulden 11 stuiver 2 
oord. 
 
Kavel E: 
Gevallen aan wachtmeester H. Peters voor en als 
momber der weeskinderen van Wilh. Thijssen en 
wijlen Elisabeth Claessens. [zie nr. 3 van de 
erfgenamen] 
 
1) 7 grote en 13 ¼ kleine roeden akkerland 
grotendeels tiendevrij, belast met een half vat rogge, 
gelegen in het ondersteveld. 
 
Reingenoten: een zijde Hend. Opdenacker, andere 
zijde Christ. Koemans. 
 
Waarde: 50 gulden per grote roede of geheel van 
383 gulden 2 stuiver 2 oord. 
 
2) 10 grote roeden akkerland aan de weg naar 
Mechelen. 
 
Reingenoten: ter eenre Peter Op den Akker, andere 
zijde Hendrik Beckers of Christ. Tulleners. 
 
Waarde: 60 gulden per grote roede of een geheel 
van 600 gulden. 
 
3) 6 grote roeden akkerland aan de straat naar 
Reckheim gaande gelegen. 
 
Reingenoten: ter eenre land van de abdij van Hocht, 
andere zijde Joannes Leenders. 
 
Waarde: 60 gulden per grote roede of geheel van 
360 gulden. 
 
4) 5,5 grote roeden akkerland gelegen aan de 
Bamstraat. 
 
Reingenoten: ter eenre Hendrik Peters, andere zijde 
Machiel Houben. 
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Waarde: 60 gulden per grote roede of geheel van 
330 gulden. 
 
5) drie grote en 15 kleine roeden uit groter perceel 
van 7,5 grote roeden in het vouremerveld. 
 
Reingenoten: een zijde de wederdeling met kavel A, 
andere zijde beneficieland. 
 
Waarde: 55 gulden per grote roede of geheel van 
206 gulden 5 stuiver. 
 
6) 7 grote en 6 3/8 kleine roeden weide aan de 
Reekheimerstraat gelegen uit een groter perceel 
weide. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Ja Op den Akker, 
onder de wederdeling. 
 
Waarde: 325 gulden 
 
Totale waarde kavel E = 2.204 gulden 7 stuiver 2 
oord 
 

 
Om de loten te egaliseren moet kavel B aan de 
overige kavels het volgende uitkeren: 
 
- aan kavel A 23 gulden 5 stuiver 3 oord 
- aan kavel C een gulden 3 stuiver 
- aan kavel D 35 gulden 19 stuiver 1 oord 
- aan kavel E 38 gulden 3 stuiver 1 oord 
 
Voords is afgesproken dat elkeen de lasten draagt 
van zijn of haar gekregen goederen, zij het relieven 
(=verheffingen), het koelen van keuren, cijnzen, 
kapoenen, erfrenten in koren of andere vruchten of 
geld. 
 
Het huis met aankleven te Boorsem is als 
hoogstbiedende verbleven aan Arnold Claessens 
voor de som van 2.700 gulden. Die koopprijs zal 
betaald moeten worden aanstaande Sint-Remigius 
(=1 oktober 1791), alsook de eventuele koopprijs 
van 7 morgen land gelegen te Stokkem, mits de som 
van 1.670 gulden tussen de condividenten gedeeld 
wordt. 
 

 
07/10/1791 

 
50v-
51v 
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Registratie verkoopakte volgend op een openbare 
verkoop van 26/09/1791 ten huize van Egbert 
Houben, waarbij 
 
Renier Thijssen, wonende te Dordrecht, op dit 
moment verblijvende te Boorsem, gehuwd met 
Maria Houben, 
 
2,5 grote roede akkerland gelegen te Boorsem in het 
onderste veld, dewelke hij geërfd had (zie vorige 
gicht). Twee derde is tiendevrij, evenwel belast met 
een half vat rogge ten behoeve van de pastorij van 
Rekem, en een derde deel van 2 oord cijns, te 
betalen op Borshemer kermis ten behoeve van de 
graaf van Rekem. 
 
Reingenoten: boven Franciscus Thijssen met de 
wederdeling, onder Arnold Thijssen ook met de 
wederdeling. 
 
verkoopt aan 
 
de hoogste bieder, Joannes Lenders, inwoner van 
Boorsem, gehuwd met Anna Houben. 
 
Prijs: 60 gulden per grote roede voor een geheel van 
150 gulden + 1 stuiver per betaalde gulden aan 
conditie- of schrijfgeld, 5 stuiver godshelder en ¼ ton 
bier voor het drinkgelag. 
 

 
07/10/1791 

 
51v-
52r 

 
Registratie verkoopakte volgend op een openbare 
verkoop van 26/09/1791 ten huize van Egbert 
Houben, waarbij 
 
Renier Thijssen, wonende te Dordrecht, op dit 
moment verblijvende te Boorsem, gehuwd met 
Maria Houben, 
 
5 grote en 10 kleine roeden akkerland gelegen in de 
Halle te Boorsem, schat- en tiendplichtig. 
 
[Aan de verkoper verbleven bij scheiding en deling 
op  23/09/1791 (zie gicht aldaar) verbleven.] 
 
verkocht heeft aan de hoogste bieder 
 
Egbert Houben, inwoner van Boorsem, weduwnaar 
van wijlen Caecilia Claessens ten behoeve van zijn 
minderjarige kinderen, Jacobus Houben en Joannes 
Houben. 
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Prijs: 62 gulden per grote roede voor een totale prijs 
van 341 gulden, 1 stuiver per betaalde gulden aan 
schrijf- of conditiegeld, 5 stuiver godshelder, en ¼ 
ton bier voor het drinkgelag. 
 

 
10/10/1791 

 
52v-
53r 

 
Registratie obligatie van 10/10/1791 waarbij, 
 
Margareta Janssen, weduwe van Arnold Penders, 
inwoonster van Kotem, geassisteerd door haar 
meerderjarige kinderen Arnold Penders , Machiel 
Penders en Joanna Penders 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
J.M. Janssens, als griffier van de schepenbank. Het 
geld was competerende aan de kinderen van de 
weduwe Henricus Janssens, representanten van 
wijlen Balthasar Holtacker. Het geld kwam terug van 
een eerdere obligatie ten laste van Peter Roox van 
Daalwezet ten gevolge van gicht van 05/12/1787 en 
op 05/09/1791 terugbetaald.  
 
Borgstelling: 
 
1) 1,5 morgen akkerland gelegen in de Halle. 
 
Reingenoten: boven Joannes Penders, gehuwd met 
Maria Catharina Dewit, onder Christ. Du Bois. 
 
2) 2 grote roeden in de halle gelegen. 
 
Reingenoten: boven Lendert Jansen, onder Joannes 
Geurts van de Halle, belast met een molster haver 
en een oord cijns aan de bank van Sint-Dionijs.  
 
De kinderen staan samen met de moeder borg. 
 

 
13/10/1791 

 
53r-
54v 

 
Registratie verkoopakte na openbare verkoop ten 
huize van Egbert Houben te Boorsem op 
19/07/1791, waarbij  
 
de gemeenschappelijke kinderen, erfgenamen en 
representanten van wijlen Jacobus Claessens en 
Sophia Alberts, te weten 
 
-Peter Claessens, molenaar te Roermond, gehuwd 
met Maria Janssen 
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-kinderen en erfgenamen van wijlen Elisabeth 
Claessens verwekt met Willem Tijssen, namelijk 
Renier Tijssen, gehuwd met Maria Houben, Jan 
Opdenacker gehuwd met Lucia Tijssen, 
medeschepen J. Gerets als gevolmachtigde van 
Caecilia Tijssen, meerderjarige dochter wonende te 
Luik en Hendrik Peters, gepensioneerd 
wachtmeester als aangestelde momber van de 2 
minderjarige kinderen Arnoldus Tijssen en 
Franciscus Tijssen 
 
-kinderen en erfgenamen van wijlen Caecilia 
Claessens, verwekt met Egbert Houben, namelijk 
Joannes Lenders, gehuwd met Anna Houben, en 
Joannes Houben als momber van de 2 minderjarige 
kinderen Jacobus Houben en Joannes Houben 
 
-kinderen en erfgenamen van wijlen Joanna 
Claessens, verwekt met Joannes Kessen, namelijk 
Claes Massing, gehuwd met Joanna Maria Kessen, 
en Philip de Lille als momber van de 5 minderjarige 
kinderen, Arnold Kessen, Catharina Kessen, 
Theodorus Kessen, Joannes Kessen en Jacobus 
Kessen 
 
verkopen aan de hoogste bieder, 
 
Arnoldus Claessens, inwoner alhier op de 
windmolen, in 2de huwelijk met Catharina Jorissen 
 
het ouderlijke en grootouderlijk huis, hof en weide 
gelegen te Boorsem, tezamen met de halve 
waterzijpe, 14 grote en 14 kleine roeden groot. 
 
Reingenoten: boven Laurens Op den Acker, onder 
Nicolaes Lemmens, zijnde daar af 1,5 morgen 
jaarlijks belast is met 9 kop haver en 7,5 stuiver 
handgeld ten behoeve van de graaf van Rekem, en 
met een half vat zaad jaarlijks aan de kerk van 
Boorsem, waarvoor in quota Nicolaas Lemmens 10 
stuivers jaarlijks betaalt. 
 
Hoogste bod: 2.700 gulden. 
 
De schepenbank gaf goedkeuring op 20/08/1791. 
Naast de koopsom diende er 1 stuiver per betaalde 
gulden aan schrijf- of conditiegeld betaald te 
worden, alsook een ton bier voor het drinkgelag en 1 
gulden godshelder. 
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15/10/1791 54v-
55r 

Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Peter Claessens, molenaar en inwoner van 
Roermond, gehuwd met Maria Janssen 
 
verkoopt aan 
 
Nicolaas Massing, inwoner van Boorsem, gehuwd 
met Joanna Maria Kessen 
 
2 grote en 5 kleine roeden gelegen in het Halveld, 
toegekomen aan de verkoper via akte van scheiding 
en deling van 15/07/1791 onder kavel B 
 
Reingenoten: boven Hendrik Dewit van de Hal, 
onder Catharina Kessen met de wederdeling. 
 
Prijs: 146 gulden 5 stuiver, lijkoop, 2 stuiver 
godshelder.  
 

 
15/10/1791 

 
55v-
56r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Petrus Claessens, inwoner van Roermond en 
molenaar aldaar, gehuwd met Maria Janssen, 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Lenders, inwoner van Boorsem, gehuwd 
met Anna Houben 
 
2 stukken akkerland, beide gelegen te Boorsem, bij 
akte van scheiding en deling op 15/07/1791 hem 
onder kavel B toegevallen, waarvan  
 
perceel 1 drie grote roeden meet, tiendevrij is en 
gelegen op de heijlakker. 
 
Reingenoten: onder Willem Op den Akker, boven 
Paulus Houben 
 
Perceel 2 meet twee grote en 10 kleine roeden groot 
(uit groter perceel van 1,5 morgen) en is in het 
halveld gelegen. 
 
Reingenoten: boven de koper met de wederdeling, 
onder een van de kinderen van Joannes Kessen, ook 
met de wederdeling. 
 
Prijs: 385 gulden, lijkoop na landskoop, godshelder 5 
stuiver. 
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Het perceel van drie grote roeden is enkel belast 
met de schat, en het tweede met de schat en de 
tiende. 
  

 
24/10/1791 

 
56r-
57r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Anna Alberts, bejaarde dochter, inwoonster van 
Kotem 
 
600 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Georgius van Herck, inwoner van Vucht 
 
Borgstellingen: 
 
Goederen te Boorsem aan Anna Alberts nagelaten 
bij akte van scheiding en deling onder kavel A van 
haar ouderlijke goederen, per akte van 30/04/1787 
voor notaris J.B. Caenen, te weten: 
 
1) 3 grote 6 ¼ kleine roeden land uit een groter 
geheel van een half bunder gelegen achter Kessen te 
Kotem. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Christ. Dubois met 
de wederdeling, ondergank Joannes Dewit. 
 
2) 3 grote en 18 ¼ kleine roeden uit een groter 
geheel van 11 grote en 5 kleine roeden akkerland 
gelegen in de Halle. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Christiaan Debois 
met de wederdeling, ondergank mevr. van Hocht. 
 
Deze twee percelen had Anna Alberts omgeruild (via 
erfmangeling) met haar broer Hendrik Alberts. 
 
3) 6 grote roeden land op de Meulebok gelegen. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Philip de Lisle, 
ondergank Hendrik Beckers. 
 
4) 5 grote roeden op den Vroenhove. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Hendrik Beckers, 
ondergank een der erfgenamen van Jacobus 
Claessens. 
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5) 4 grote roede weide gelegen achter de huisplaats 
en hof te Kotem. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank de erfgenamen 
Heijlger Hendrix, ondergank Jan Penders. 
 
6) helft van 8 grote roeden weide gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank de weduwe Wilh. 
Houben, ondergank een der erfgenamen van de 
weduwe N. Vanderklugt. 
 
De gehele weide wordt door Anna Alberts en haar 
schoonbroer Christ. De Bois als een geheel bezeten. 
 

 
20/11/1791 

 
57r-
57v 

 
Registratie vroegere obligaties, waarbij 
 
Matthewis Maes, inwoner van Boorsem, gehuwd 
met Catharina Bongers 
 
Eerder reeds bedragen geleend had van 
 
J.M. Janssens, secretaris van Boorsem, weduwnaar 
van J.F. Guilbert 
 
Op 18/12/1790 had Matthewis van hem 40 gulden 
geleend. Volgens een eerdere gicht te Boorsem van 
05/09/1788 was er ook nog 60 gulden geleend met 
borgstelling. 
 
Bedrag wordt nu samengevoegd tot 100 gulden met 
een rente van 5% en eerdere borgstellingen van 
gicht van 05/09/1788 worden hernieuwd. 
 

 
20/11/1791 

 
57v-
58r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Matthewis Maes, inwoner van Boorsem, gehuwd 
met Catharina Bongarts, 
 
verkoopt aan 
 
Agnes Lambrichts, meerderjarige dochter, 
inwoonster van Boorsem 
 
2 grote en 17 kleine roeden akkerland gelegen te 
Boorsem aan het Cannegat. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank …, naar Mechelen 
Pieter Jeukens, naar Boorsem Pieter Dewit. 
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Prijs: 200 gulden, lijkoop, godshelder 5 stuiver. 
 
Het perceel is enkel belast met de schat en de 
tiende. 
 

 
20/11/1791 

 
58r-
59r 

 
Registratie vernadering volgens chirographaire akte 
en met vroegere verkoopakte verleden voor notaris 
P. Frederix op 22/05/1791 te Maastricht en gegicht 
te Boorsem op 28/05/1791:  
 
1) VERKOOP 
 
Cornelia Bongaars, geboren te Boorsem en nu als 
meid dienende te Maastricht, meerderjarig 
 
verkoopt aan 
 
Machiel Lemmens, gehuwd met Maria Elisabeth van 
Jugens, wonende te Boorsem 
 
een halve morgen akkerland gelegen op de 
Vugterweg te Boorsem. 
 
Reingenoten: naar Boorsem Arnoldus Kessens, naar 
Mechelen Hendrick Beckers, voorhoofd de weduwe 
Tewis Gerits 
 
Prijs: 135 gulden, lijkoop, 5 stuiver godshelder. 
 
De verkoopster geniet nog van de opbrengst van de 
vruchten van de komende oogst in 1791.  
 
Getuigen: Christ. Dam. Frederix, Dirk Bongaars, 
broer van de verkoopster 
 
2) VERNADERING: 
 
 
De koper werd nadien voor dat perceel vernaderd 
door Matthewis Maes, gehuwd met Catharina 
Bongers en ontving van hem 156 gulden 11 stuiver 
voor de vernadering op 26/10/1791. 
 

 
21/11/1791 

 
59v-
60r 

 
Registratie obligatie met latere afkwijting, waarbij 
 
Egbert Hoogwaerts, inwoner van Kotem, gehuwd 
met Margareta Dewit 
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200 gulden aan 5% rente leent van 
 
advocaat J.B. Caenen, schepen te Boorsem 
 
Borgstellingen: 
 
1) 3 grote roeden land, gelegen in de Hal, die hij 
laatst bij publiek opbod had ingekocht van de 
minderjarige kinderen van wijlen zijn neef Hendrik 
Hoogwaarts. 
 
Reingenoten: boven hijzelf Egbert Hoogwaerts, 
onder Geurt Dewit, naar Kotem de weg, naar 
Boorsem Philip de Lille. 
 
2) twee percelen land in de Hal, nl.  
 
1 morgen uitschietende met een hoofd op de 
schutterweide, het ander hoofd Peter Alberts, naar 
de Maas bodeland van Sint-Dionijs, naar de Zijpe 
Gosen Penders. Dit perceel is leenroerig onder 
Elsloo.  
 
1 morgen en een kleine roede in de Hal 
 
Reingenoten: naar Rekem Joannes Geurts, naar 
Kotem Hendrik Hoogwaerts (broer van Egbert), naar 
de dijk diverse hoofdstukken, ter andere de weduwe 
Willem Albrigts van Uikhoven. 
 
3) 6 grote roeden land in de Hal, naast de 3 grote 
roeden (zie nr. 1). 
 
Reingenoten: naar de Dijk de erfgenamen Simon 
Janssen, onder Geurt Dewit, naar Kotem de weg, 
naar Boorsem Philip de Lille. 
 
In de marge staan 2 latere notities betreffende de 
terugbetaling van de obligatie, te weten dat op 
24/04/1793 Egbert de hypotheek op zijn panden 
voor de schepenen van Boorsem heeft laten 
ontgichten volgens kwitantie (terugbetaling) van 200 
gulden aan juffrouw M.E.F. Caenen. 
 

 
22/11/1791 

 
60r-
60v 

 
Registratie vernadering, waarbij 
 
Christiaan van Welsden, inwoner van Kotem, 
gehuwd met Barbara Jansen 
 
vernaderd wordt door 
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zijn neef Gerardus van Welsden, meerderjarige 
jongman, inwoner van Kotem 
 
voor een halve morgen land gelegen in het 
voulmerveld.  
 
Reingenoten: boven Joannes van Welsden, onder de 
erfgenamen van Theodorus Bocken. 
 
De vader van Christiaan, te weten Joannes van 
Welsden, had het perceel eerder gekocht van 
Willem van Welsden, de vader van Gerardus voor 
een prijs van 70 gulden. 
 
Die prijs wordt betaald, tezamen met een halve 
lijkoop en godshelder of 1 gulden 16 stuiver 2 oord. 
 

 
05/12/1791 

 
60v-
61v 

 
Registratie obligatie, waarbij  
 
Jacob Cuijpers, inwoner van Boorsem, gehuwd met 
Cornelia Hendriks 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Het damesklooster van de Norbertijnen te Rekem. 
 
Het geld van het klooster komt af van Donne Crijns 
voor een jaargetijde, gefundeerd door dame Gregoir 
zaliger. 
 
Borgstellingen: 
 
Goederen die de schuldenaar zijn toegevallen 
namens zijn echtgenote, uit het mutueel testament 
van Hendrik Beckers en wijlen Maria Hendriks, 
verleden voor notaris J.B. Caenen op 09/06/1786, te 
weten: 
 
1) helft van een huis, hof en weide te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Jan Meijers, nu 
Arnold Claessens, onder Dirk Bongers. 
 
2) 1 morgen weide uit een half bunder, gelegen te 
Boorsem, genaamd de Vroenheuvel. 
 
Reingenoten: boven de gemeene straat, onder 
Matthijs Vanderhoven. 
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3) 4 grote roeden akkerland gelegen aan Canengat. 
 
Reingenoten: boven Lambert Vandeweerd, onder 
Piter Dewit. 
 
En verder de goederen die aan de schuldenaar 
namens zijn echtgenote zullen toekomen, eens dat 
Hendrik Beckers overleden is. 
 

 
06/12/1791 

 
61v-
61v 
 

 
Registratie redemptie en kwitantie van obligatie, 
 
die voor een bedrag van 400 gulden eertijds op 
28/06/1713 in het Boorsemse gichtregister stond 
geregistreerd en die ten behoeve stond van de abdij 
van Hocht nu ten laste stond op de panden van 
 
de minderjarige kinderen van wijlen Hendrik 
Hoogwaerts en Margareta Beckers. 
 
Piter Albrigts en Hindrick Hoogwaerts betaalden 
namens de kinderen de 400 gulden en intrest aan M. 
De Montaigne (=rentmeester van Hocht) die 
aftekent voor betaling. 
 

 
06/12/1791 

 
62r-
62r 

 
Registratie redemptie en kwitantie van obligatie, 
waarbij 
 
Joannes Kessen, weduwnaar van Joanna Claessens, 
de redemptie neerlegt in naam van Philip de Lille, 
momber van de 5 minderjarige kinderen van 
hemzelf, Joannes Kessen. 
 
Op 29/10/1791 verklaart M.A. Vander Maesen 
enerzijds 400 gulden ontvangen te hebben van 
Joannes Kessen en anderzijds de overige 400 gulden 
van dezelfde obligatie werden betaald door 
Martinus Jansen. De desbetreffende 
gehypothekeerde panden werden los en vrij.  
 

 
06/12/1791 

 
62r-
63v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Joannes Kessen, weduwnaar van Joanna Claessens, 
met goedkeuring van Philip de Lille als momber van 
de Joannes Kessen 5 minderjarige kinderen 
 
900 gulden aan 4% rente leent van 
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zijn eigen minderjarige kinderen, die een som van 
1.253 gulden 6 stuiver 2 oord ontvangen hadden 
ingevolge akte van scheiding en deling van 
13/10/1791 van de goederen van de grootouders 
van de kinderen, Jacobus Claessens en Sophia 
Albrigts. 
 
Het geërfde geld was op 20/10/1791 in handen van 
het gerecht gesteld om in een obligatie uit te geven 
ten dienste van de kinderen. 
 
Joannes Kessen gebruikt het geld om 2 openstaande 
obligaties, die hij persoonlijk als weduwnaar was 
aangegaan, terug te betalen. Een obligatie van 500 
gulden ten behoeve van de sacristie van de Paters 
Capucijnen te Maastricht en een van 400 gulden ten 
behoeve van M.A. Vander Maesen, begijntje tot 
Tongeren. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 11 grote roeden huis, hof en weide te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Joannes Lenders, 
onder de erfgenamen Geurt Janssen, ter zonnen 
middag de Broekstraat. 
 
2) 6 grote roeden land gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten: rondom de abdij van Hocht. 
 
3) 2 morgen land en weide in twee percelen te 
Boorsem. 
 
1 morgen weide aan Krakouwen. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank de weduwe Willem 
Albrechts, ondergank Dirk Bongers met de 
wederdeling. 
 
1 morgen land aan het pastoorsstruijkske op de 
Mechelsrein. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Egbert Hoogwaerts, 
ondergank de weduwe W. Albrechts. 
 

 
20/12/1791 

 
63v-
64r 

 
Registratie vernadering, verleden voor notaris J.P. 
Rost op 12/12/1791, waarbij 
 
Matthijs Van der Hoeven, gehuwd met Maria Dewitt 
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vernaderd te zijn door 
 
Hendrik Peters, gehuwd met Johanna Marie Juggen, 
en door Wilhelm Juggen, ruiter in dienst van de 
Staten-Generaal 
 
van 1/3 van 74 kleine roeden, bestaande uit een 
huis, schuur en land, gelegen te Kotem 
 
Reingenoten: ene zijde Paulus Houben, andere zijde 
Marie Aelberts, een hoofd Wilhelmus Juggen, ander 
hoofd Hendrik Peters met de wederdeling. 
 
De vernaderde had het perceel gekocht van Arnold 
van Juggen, gehuwd met Maria Houben en had er 
aan kooppenningen, lijkoop, godshelder, intresten 
en onkosten een totaal van  280 gulden aan besteed. 
Dit bedrag krijgt hij nu terugbetaald. 
 
Getuigen: Th. Wolfs, Geret Op den Camp. 
 

 
27/12/1791 

 
64r-
65r 

 
Registratie verkoopakte na openbare verkoop, 
waarbij  
 
Egbert Hoogwaerts, als momber van de 4 
minderjarige kinderen van wijlen Hendrik 
Hoogwaerts en Margareta Beckers, en krachtens 
octrooi door de schepenbank van 09/11/1791 
 
verkoopt aan de hoogste bieder, namelijk 
 
hijzelf, Egbert Hoogwaerts bood het meeste. 
 
3 grote roeden land gelegen in de Hal. 
 
Reingenoten: boven Egbert Hoogwaerts, onder 
Geurt Dewit, naar Kotem de weg, naar Boorsem 
Philipp de Lille. 
 
Hoogste bod: 64 gulden per grote roede, 1 stuiver 
per betaalde gulden voor schrijfgeld ten behoeve 
van de minderjarigen, voor een totaal van 201 
gulden 12 stuiver, 5 stuiver godshelder, geen lijkoop. 
 
200 gulden van de opbrengst werd door de momber 
gebruikt om een obligatie ten laste van de kinderen 
op 06/12/1791 terug te betalen aan de abdij van 
Hocht. 
 



62 

 

 
02/01/1792 

 
65r-
66r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop bij 
opbod ten huize van Arnold Claessens te Boorsem 
op 29/12/1791, waarbij 
 
Peter Claessens, molenaar te Roermond, op dit 
moment verblijvende te Boorsem, gehuwd met 
Maria Janssen 
 
verkocht heeft aan de hoogste bieder, namelijk 
 
Egbert Houben, inwoner van Boorsem, weduwnaar 
Caecilia Claessens ten behoeve van zijn 2 
minderjarige kinderen Jacobus en Joannes Houben, 
en met toestemming van de momber Joannes 
Houben van ’t hoofd (= het Heut) 
 
4 grote roeden akkerland gelegen aan de Bamstraat 
te Boorsem. 
 
Reingenoten: ter eenre de Bamstraat, ter andere 
zijde Joannes Janssen. 
 
Het perceel was Peter Claessens toegevallen onder 
kavel B bij akte van scheiding en deling van zijn 
ouderlijke goederen op 15/07/1791 (zie gicht op die 
datum). 
 
Hoogste bod: 71 gulden per grote roede, 1 stuiver 
per betaalde gulden voor schrijfgeld, 5 stuiver 
godshelder en een half ton bier voor het drinkgelag 
voor een totale som van 301 gulden 4 stuiver. 
 
Het perceel is enkel belast met de schat en de 
tiende. 
 

 
07/01/1792 

 
66r-
66v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop bij 
opbod ten huize van Arnold Claessens te Boorsem 
op 29/12/1791, waarbij 
 
Peter Claessens, molenaar te Roermond, op dit 
moment verblijvende te Boorsem, gehuwd met 
Maria Janssen 
 
verkocht heeft aan de hoogste bieder, namelijk 
 
Arnoldus Claessens, windmolenaar van Boorsem, 
eerst gehuwd met wijlen Catharina Meijers, nu in 2de 
huwelijk met Catharina Jorissen 
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12 grote en 5 kleine roeden weide gelegen langs de 
Zijpe te Boorsem, belast met nieuw erfhaver en 
handgeld. 
 
Reingenoten: ter eenre in het ukoverveld diverse 
hoofdstukken, ter andere zijde de Zijpe. 
 
De verkoper had het perceel ontvangen onder kavel 
B bij de akte van scheiding van deling voor de 
Boorsemse schepenbank op 15/07/1791.  
 
Prijs: 61 gulden per grote roede en 1 stuiver per 
betaalde gulden aan schrijfgeld, 5 stuiver godshelder 
en een half ton bier voor het drinkgelag. De totale 
koopsom bedroeg 787 gulden 12 stuiver 1 oord. 
 
Het nieuw erfhaver en handgeld is ten behoeve van 
de graaf van Rekem. Voor het overige is het perceel 
belast met de schat en de tiende. 
 

 
07/01/1792 

 
67r-
67v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop bij 
opbod ten huize van Arnold Claessens te Boorsem 
op 29/12/1791, waarbij 
 
Peter Claessens, molenaar te Roermond, op dit 
moment verblijvende te Boorsem, gehuwd met 
Maria Janssen 
 
verkocht heeft aan de hoogste bieder, namelijk 
 
J.F. Keelhoff, voor en in naam van zijn 
schoonmoeder, de weduwe W. Albrechts van ’t 
hoofd (=Heut). 
 
5 grote roeden tiendevrij land te Boorsem in het 
magerveld. 
 
Reingenoten: boven de weduwe W. Albrechts, onder 
Jan Houben. 
 
De verkoper had het perceel ontvangen onder kavel 
B bij de akte van scheiding van deling voor de 
Boorsemse schepenbank op 15/07/1791.  
 
Hoogste bod: 87 gulden per grote roede, 1 stuiver 
per betaalde gulden aan schrijfgeld, 5 stuiver 
godshelder en een halve ton bier voor het drinkgelag 
tijdens de veiling. De gezamenlijke som bedroeg 459 
gulden 15 stuiver.  
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Het geld werd in speciën van Louis d’or en 2,5 max 
d’or op 04/01/1792 aan de secretaris van de 
schepenbank overhandigd.   
 

 
30/01/1792 

 
67v-
68v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Lambertus Beckers, inwoner van Kotem, gehuwd 
met Helena Marla 
 
60 gulden aan 5% rente leent van 
 
Agnes Salm, als priorin van het 
Norbertinessenklooster te Rekem 
 
Borgstelling: 
 
2 grote en 14 kleine roeden akkerland te Boorsem 
omtrent de Zijpe gelegen. 
 
Reingenoten: ter zonnen op- en ondergank Hendrik 
Dewit. 
 
Het perceel is verder nog belast met 100 gulden ten 
behoeve van hetzelfde Norbertinessenklooster, 
waarvan de ontlener 2/3 van de last en hypotheek 
draagt. Het overige 1/3 deel is ten laste van Peter 
Dreesen. 
 

 
04/02/1792 

 
68v-
69r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Joannes Gubbels, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Barbara Janssen 
 
200 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Theodorus Op den Akker, inwoner van Uikhoven, 
weduwnaar van Anna Catharina Bodewijns 
 
Borgstellingen: 
 
1) een morgen akkerland gelegen op de Meulebok te 
Boorsem. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Christ. Dubois, 
onder de wachtmeester Hendrik Peters 
 
2) 6 grote en 5 kleine roeden akkerland gelegen in 
het magerveld. 
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Reingenoten: boven Hendrik Beckers van Boorsem, 
onder Coen van Mulken. 
 

 
14/02/1792 

 
69r-
69v 

 
Registratie chirographaire verkoopakte op verzoek 
van de echtgenote van Peeter Kessen van 
22/03/1789, waarbij 
 
Lambertus Kitsen (Kessen), met instemming van zijn 
moeder de weduwe Anna Cathrijn Jansen 
 
verklaart 36 gulden ontvangen te hebben voor het 
moeders aanpart van 3 grote en 17,5 kleine roeden, 
gelegen te Kotem. 
 
Hij draagt vervolgens het perceel over aan 
 
Peeter Kessen, die ook alle schulden en lasten van 
het perceel voor zijn rekening neemt. 
 
Getuigen: Coen van Mulken, Jean Penders. 
 

 
16/02/1792 

 
69v-
71r 
 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Hendrik Marlo, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Helena Janssen 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
P. Humble, als armenmeester der parochie Rekem 
en als kerkmeester der parochie Boorsem 
 
100 gulden is van de Armentafel van Rekem en 100 
gulden van de kerk van Boorsem. 
 
Het te beleggen geld was vrijgekomen bij 
terugbetaling op 28/11/1791 van die som door 
Joannes Houben van Rekem. 
 
Borgstellingen: 
 
1) huis en hof gelegen te Kotem, 0,5 morgen en 8,5 
kleine roeden groot. 
 
Reingenoten: boven Andries Penders, onder Coen 
van Mulken 
 
2) 1,5 morgen en enkele kleine roeden land gelegen 
in het Halveld langs de Elserweg. 
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Reingenoten: ter zonnen opgank Egbert Houben, 
ondergank Frans Cortleven. 
 
3) 3 grote en enkele kleine roeden in het Halveld 
gelegen. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Frans Cortleven, 
ondergank Thewis Gerits, boven Joannes Geurts van 
de Hal. 
 
4) een halve morgen in het Borsheimerveld. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank diverse 
hoofdstukken, ondergank Lambert Koemans, boven 
Albert Alberts, onder de abdij van Hocht. 
 
Het perceel is belast met Sint-Dionijshaver aan de 
bank (=laathof) van Sint-Dionijs te Boorsem. 
 
5) 6 grote en 5 kleine roeden land in het magerveld. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Lendert Janssen, 
ondergank Matth. Alberts van het hoofd (=Heut). 
 
6) 6 grote en 5 kleine roeden naast het vorige 
perceel. 
 
Dit perceel heeft hij publiek opbod op 10/01/1792 
ingekocht van zijn mede-erfgenamen van de 
goederen van wijlen Nol Janssen en Catharina 
Koemans. 
 
De percelen zijn voor het overige nog belast met 100 
gulden uit een grotere obligatie van 170 gulden ten 
behoeve van de graaf van Rekem, 100 gulden ten 
behoeve van Peter Humble, 50 gulden ten behoeve 
van Frans Cortleven en met de helft van 265 gulden 
ten behoeve van de Rooms-Katholieke Wezen te 
Maastricht. 
 

 
 
16/02/1792 

 
71r-
72r 

 
 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Hendrik Marlo, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Helena Janssen 
 
50 gulden aan 5% rente leent van 
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Leonardus Hubens, gewezen pastoor van Uikhoven, 
in naam van de pastorij van Uikhoven en diens 
huidige koster Andries Lina 
 
Het geld was vrijgekomen om opnieuw uit te lenen 
omdat een andere obligatie terugbetaald werd door 
de erfgenamen van Willem Luijten en Anna 
Catharina Dreesen. 
 
Borgstellingen: 
 
1) huis en hof gelegen te Kotem, 0,5 morgen en 8,5 
kleine roeden groot. 
 
Reingenoten: boven Andries Penders, onder Coen 
van Mulken 
 
2) 1,5 morgen en enkele kleine roeden land gelegen 
in het Halveld langs de Elserweg. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Egbert Houben, 
ondergank Frans Cortleven. 
 
3) 3 grote en enkele kleine roeden in het Halveld 
gelegen. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Frans Cortleven, 
ondergank Thewis Gerits, boven Joannes Geurts van 
de Hal. 
 
4) een halve morgen in het Borsheimerveld. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank diverse 
hoofdstukken, ondergank Lambert Koemans, boven 
Albert Alberts, onder de abdij van Hocht. 
 
Het perceel is belast met Sint-Dionijshaver aan de 
bank (=laathof) van Sint-Dionijs te Boorsem. 
 
5) 6 grote en 5 kleine roeden land in het magerveld 
te Boorsem. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Lendert Janssen, 
ondergank Matthijs Alberts van het hoofd (=Heut). 
 
6) 6 grote en 5 kleine roeden naast het vorige 
perceel. 
 
Dit perceel heeft hij publiek opbod op 10/01/1792 
ingekocht van zijn mede-erfgenamen van de 
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goederen van wijlen Nol Janssen en Catharina 
Koemans. 
 

 
16/02/1792 

 
72r-
73r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop bij 
opbod van 10/01/1792 ten huize van Willem van 
Welsden te Kotem, waarbij  
 
Erfgenamen van wijlen Arnold Janssen en Catharina 
Koemans, bij leven wonende te Kotem, te weten: 
 
1) Joannes Gubbels, gehuwd met Barbara Janssen 
 
2) Lambert Beckers, gehuwd met Helena Marlo 
 
3) Machiel Cortleven, gehuwd met Petronella 
Janssen 
 
4) Matthijs Haerden, gehuwd met Catharina Janssen 
 
5) Peter Vandeweert, gehuwd met Anna Maria 
Janssen 
 
6) Joannes Wenmaekers, gehuwd met Maria Janssen 
 
De laatst 2 (nrs. 5 en 6) wonen in Stokkem. 
 
verkocht hebben aan de hoogstbiedende, 
 
Hendrik Marlo, gehuwd met Helena Janssen 
 
6 grote en 5 kleine roeden land en groes gelegen te 
Boorsem in het magerveld 
 
De schare op 2 grote roeden zijn gereserveerd voor 
Machiel Cortleven.  
 
Reingenoten: boven Hendrik Marlo, onder Joannes 
Geurts. 
 
Hoogste bod: 57 gulden per grote roede, 1 stuiver 
per betaalde gulden aan schrijfgeld en 5 stuiver 
godshelder. De totale prijs bedraagt 374 gulden 6 
stuiver 1 oord.  
 
2/3 van de helft der kooppenningen is voor de 
afwezige broer Theodorus Marlo. 
 

 
16/02/1792 

 
73r-
74r 
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Registratie verkoopakte na publieke verkoop bij 
opbod van 10/01/1792 ten huize van Willem van 
Welsden te Kotem, waarbij  
 
erfgenamen van Arnold Janssen en Catharina 
Koemans, bij leven eertijds wonende te Kotem, te 
weten: 
 
1) Hendrik Marlo, gehuwd met Helena Janssen, zo 
voor zichzelf als voor zijn afwezige broer Theodorus 
Marlo, ruiter in dienst van Haar Hoog 
Moogendheden, nu in garnizoen te Utrecht (bij 
volmacht van 08/02/1792 voor de militaire auditeur) 
 
2) Joannes Gubbels, gehuwd met Barbara Janssen 
 
3) Machiel Cortleven, gehuwd met Petronella 
Janssen 
 
4) Matthijs Haerden, gehuwd met Catharina Janssen 
 
5) Peter Cuijpers, gehuwd met Maria Agnes Franssen 
 
6) Peter Vandeweert, gehuwd met Anna Maria 
Janssen 
 
7) Joannes Wenmaekers, gehuwd met Maria Janssen 
 
De laatst 2 (nrs. 6 en 7) wonen in Stokkem. 
 
 
verkocht hebben aan de hoogstbiedende, 
 
Lambert Beckers (gehuwd met Helena Marlo) 
 
huis en hof, 1,5 grote roede en een kwart kleine 
roede, gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Lambert Beckers 
met de wederdeling, ondergank Piter Dresen. 
 
Het perceel is belast met een half vat roshaver grote 
maat ten behoeve van het hooggrafelijk recept te 
Rekem en met 1/6 van 200 gulden kapitaal ten 
behoeve van de Norbertinessen te Rekem. 
 
Lambert Beckers heeft een servitude aan dit huis om 
met kar en paard zijn schuur in en uit te gaan. 
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Hoogste bod: 155 gulden, 1 stuiver per betaalde 
gulden aan schrijfgeld, 5 stuiver godshelder en een 
half ton bier voor het drinkgelag. 
 

 
16/02/1792 

 
74r-
75r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop bij 
opbod van 10/01/1792 ten huize van Willem van 
Welsden te Kotem, waarbij  
 
erfgenamen van wijlen Arnold Janssen en Catharina 
Koemans, bij leven wonende te Kotem, te weten: 
 
1) Hendrik Marlo, gehuwd met Helena Janssen, zo 
voor zichzelf als voor zijn afwezige broer Theodorus 
Marlo, ruiter in dienst van Haar Hoog 
Moogendheden, nu in garnizoen te Utrecht (bij 
volmacht van 08/02/1792 voor de militaire auditeur) 
 
2) Lambert Beckers, gehuwd met Helena Marlo 
 
3) Machiel Cortleven, gehuwd met Petronella 
Janssen 
 
4) Matthijs Haerden, gehuwd met Catharina Janssen 
 
5) Peter Vandeweert, gehuwd met Anna Maria 
Janssen 
 
6) Joannes Wenmaekers, gehuwd met Maria Janssen 
 
De laatst 2 (nrs. 5 en 6) wonen in Stokkem. 
 
 
verkocht hebben aan de hoogstbiedende, 
 
Joannes Gubbels, inwoner van Kotem 
 
1 morgen land, vrij en onbelast behalve schat en 
tiende, gelegen te Boorsem in het volemerveld, 
waarop op 2 grote roeden de schaar staat en die 
voor dit jaar gereserveerd is voor Machiel Cortleven. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Egbert Hoogwaerts, 
ondergank Willem Vanwelsden. 
 
Hoogste bod: 70 gulden per grote roede, 1 stuiver 
per betaalde gulden aan schrijfgeld, 5 stuiver 
godshelder en een half ton bier voor het drinkgelag. 
De totale prijs bedraagt 367 gulden 15 stuiver. 
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23/02/1792 75r-
76v 

Registratie obligatie, waarbij 
 
Arnoldus Claessens, windmolenaar van hier, in 2de 
huwelijk met Catharina Jorissen 
 
1.600 gulden aan 4% rente op 03/01/1792 geleend 
heeft van 
 
J.C.S. De Limpens, advocaat en drossaard hier en 
elders, gehuwd met M.C.B.S. Ferrier  
 
Borgstellingen: 
 
1) ouderlijk huis, hof en weide, 14 grote en 14 kleine 
roeden te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Laurens op den Acker, onder 
Nicolaas Lemmens en andere. 
 
Het perceel is belast met 9 koppen have grote maat 
en 7,5 stuiver handgeld ten behoeve aan de graaf 
van Rekem en een half vat zaad aan de kerk van 
Boorsem. 
 
Dit huis had hij per publiek opbod op 19/07/1791 te 
Boorsem ingekocht. 
 
2) 12 grote en 5 kleine roede weide gelegen langs de 
Zijpe te Boorsem. 
 
Het perceel is belast met nieuw erfhaver aan de 
graaf van Rekem. 
 
Reingenoten: naar Uikhoven diverse hoofdstukken, 
ter andere zijde de Zijpe. 
 
Hij had dit perceel bij publiek opbod aan de 
windmolen te Boorsem op 29/12/1791 ingekocht. 
 
3) 5 grote en 4 ¼ kleine roeden land te Boorsem aan 
de Reekhemerstraat. 
 
Reingenoten: ter eenre Joannes Lenders, ter andere 
zijde Dirk Maesen. 
 
Dit perceel competeert aan het laathof van Sint-
Dionijs en is belast met een oord cijns aan de graaf 
van Rekem. 
 
4) 4 grote roeden land te Boorsem in het bovenste 
veld, zijnde tiendvrij en leenroerig onder Elsloo. 



72 

 

 
Reingenoten: ter eenre Willem van Welsden, ter 
andere zijde Joannes Lenders. 
 
De laatste 2 percelen heeft hij op 02/01/1792 
vernaderd van respectievelijk Nicolaes Massing en 
Joannes Lenders. 
 

 
12/03/1792 

 
76v-
77v 

 
Registratie aanpassing huwelijkse voorwaarden, 
destijds aangegaan voor hun huwelijk voor notaris F. 
Keelhoff op 03/12/1788, waarbij 
 
Arnoldus Claessens en Catharina Jorissen,  
 
bedongen hadden dat, indien er geen kinderen 
geboren werden en de vrouw overleefde de man, de 
echtgenote enkel het vruchtgebruik zou hebben van 
de goederen en dat dit vruchtgebruik terug zou 
keren na haar dood naar de kinderen die hij bij zijn 
eerste (vorige) echtgenote verwekt had. 
 
De echtgenoot heeft tijdens zijn huwelijk met 
Catharina Jorissen zijn ouderlijk huis, hof en weide te 
Boorsem gekocht, hem voor 1/5 deel aan hem 
nagelaten door zijn vader Jacobus Claessens. 
Arnoldus kocht de overige 4/5 over van de mede-
erfgenamen.  
 
Vermits zijn voorkinderen (=kinderen eerste 
huwelijk) zijn tweede echtgenote (=Catharina 
Jorissen) haar het vruchtgebruik voor 1/5 zouden 
kunnen betwisten, laat hij hierbij vastleggen dat zij 
voor dit huis het volledige vruchtgebruik zal hebben 
na zijn dood heel haar leven lang.  
 

 
24/03/1792 

 
77v-
78v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris H.W; 
Crahaij op 23/03/1792 te Maastricht, waarbij 
 
Petronella Van de Weert, weduwe Joannes Op den 
Acker, wonende te Boorsem 
 
600 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Christina Nijpels, weduwe Paulus Reijniers, 
burger en negociante te Maastricht 
 
Borgstelling: 
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Krachtens de testamentaire dispositie van haar 
wijlen man, verleden voor notaris J.B. Caenen op 
29/07/1781 kan ze het volgende perceel 
hypothekeren, te weten: 
 
1) 2,5 morgen akkerland in het Borshemerveld, 
ressorterende onder het graafschap Rekem. 
 
Reingenoten: naar Boorsem Jan Leenders, naar 
Mechelen dezelfde, naar de Maas Theunis Maas, 
naar de heide de Mechelse weg. 
 
Getuigen: vicaris Gilissen, Anna Marechal. 
 

 
17/04/1792 

 
78v-
79r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Caecilia Thijssen, meerderjarige dochter van 
Wilhelmus Thijssen en wijlen Maria Elisabeth 
Claessens, inwoonster van Boorsem 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
J. Van Graven, inwoner van Rekem, gehuwd met 
Maria Anna Frederix 
 
Borgstelling:  
 
Weide te Boorsem aan de Reekgeimerstraat, 7 grote 
en 6 3/8 kleine roeden. 
 
Reingenoten: naar Rekem de weduwe Jan 
Opdenacker, ter andere zijde Joannes Leenders met 
de wederdeling of erfgenamen Egbert Houben. 
 
De weide was de schuldenaar toegevallen bij akte 
van scheiding en deling onder kavel B van de 
goederen van haar grootouders, Jacobus Claessens 
en Sophia Alberts, de dato 23/09/1791 toegevallen. 
 

 
19/08/1792 

 
79v-
80v 

 
Registratie chirographaire akte van vernadering met 
extract gichtregister Boorsem van 07/01/1792 met 
oorspronkelijke verkoopakte na publieke verkoop op 
29/12/1791, waarbij eerst 
 
Peter Claessens , molenaar te Roermond en nu in 
Boorsem verblijvend, gehuwd met Maria Janssen 
 
publiekelijk bij opbod had verkocht aan de hoogste 
bieder,  
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J.F. Keelhoff, voor en in naam van zijn 
schoonmoeder, de weduwe W. Albrechts van ’t 
Hoofd (=het Heut) 
 
5 grote roeden land te Boorsem in het magerveld, 
tiendevrij. 
 
Reingenoten: boven de weduwe W. Albrechts, onder 
Jan Houben. 
 
Het perceel was verkoper toegevallen bij scheiding 
en deling de dato 15/07/1791 onder kavel B. 
 
Hoogste bod: 87 gulden per grote roede, 1 stuiver 
per betaalde gulden aan schrijfgeld, 5 stuiver 
godshelder en een halve ton bier voor het drinkgelag 
op de dag van de publieke verkoop. De totale 
koopsom bedroeg 459 gulden 15 stuiver. 
 
Het geld werd in de volgende speciën betaald, 
namelijk in Louis d’or en 2,5 max d’or. 
 
Vernadering nadien: 
 
De weduwe W. Alberechts verklaart op 14/08/1792 
te zijn vernaderd door Willem Albers. 
 

 
10/09/1792 

 
80v-
82r 

 
Registratie extract gichtregister met verkoopakte en 
latere chirographaire akte van vernadering van 
vernadering op 09/09/1792 (de vernaderaar werd 
zelf vernaderd).  
 
Het betreft hetzelfde perceel als de vorige gicht. De 
vorige vernaderaar Willem Albers wordt zelf later 
vernaderd door  
 
Hendrick Dewit. 
 

 
23/09/1792 

 
82r-
83r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Joannes Martens, inwoner van Geverik, thans in 
Boorsem verblijvende, gehuwd met Gertrudis 
Leenders 
 
verkoopt aan 
 
Willem Alberts, wonende op de halle, gehuwd met 
Petronella Meuris 
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5 grote en 0,25 kleine roeden gelegen in de halle in 
de baronie van Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Gerardus Janssen, onder 
Joannes Geurts. 
 
Prijs: 90 gulden per grote roede, lijkoop na landkoop, 
5 stuiver godshelder. De totale koopsom bedraagt 
455 gulden 7 stuiver 2 oord. 
 
Het perceel is enkel belast met oord cijns ten 
behoeve van de Hoogproost van Sint-Servaas als 
vrijheer van Mechelen-aan-de-Maas. Ook dienen er 
ordinaire landlasten van schat en tiende betaald te 
worden. 
 

 
04/11/1792 

 
83r-
83v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris G. 
Philippens op 14/10/1792 te Sint-Pieter, waarbij 
 
Joannes Gerardus Paggens, inwoner en burger van 
Maastricht, gehuwd met Maria Cornelia Bongers 
 
verkoopt na publiek opbod op 25/09/1792 aan 
 
Michiel Lemmens, inwoner van Boorsem, gehuwd 
met Elisabeth van Jouggem 
 
4 grote roeden akkerland gelegen in het 
Borsemerveld op de Mechelse wegh, genaamd het 
Busselke. 
 
Reingenoten: naar Mechelen Arnold Claessens, naar 
Boorsem Willem Op den Acker, naar de molen 
Hubert Heijen. 
 
Hoogste bod: 40 gulden per grote roede, 1 stuiver 
per betaalde gulden aan conditiegeld, zonder 
lijkoop. De totale koopsom bedraagt 168 gulden. 
 
Getuigen: Matthias Paggens, Gerardus Lenssens. 
  

 
22/11/1792 

 
84r-
84v 

 
Registratie obligatie waarbij 
 
Gerit Op den Acker willemszoon, inwoner van 
Boorsem, gehuwd met Gertruijd Penders, 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
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P. Humble, schepen, als armenmeester van de 
parochie van Rekem 
 
Het geld was vrijgekomen om opnieuw uit te lenen 
na de terugbetaling (van een vorige obligatie) door 
de weduwe Joannes Engelen op 18/11/1792. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 9 grote roeden land gelegen in het bovenste veld 
te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen Korst Koemans, 
onder en naar het Westen de abdij van Hocht, ter 
zonnen opgank Gerard Op den Acker peterszoon. 
 
2) een morgen land te Boorsem gelegen op den 
geest. 
 
Reingenoten: naar Rekem Willem Opdenacker, aan 3 
andere zijden de abdij van Hocht. 
 
De percelen zijn enkel nog belast met 100 gulden 
kapitaal ten behoeve van de graaf van Rekem. 
 

 
27/11/1792 

 
84v-
85r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris 
Cornelis Willem van Bruggen op 22/11/1792 te ’s-
Hertogenbosch, waarbij 
 
Willem Jansen, korporaal in het cavalerieregiment 
van de landgraaf van Hessen Philipstal, in garnizoen 
te ’s-Hertogenbosch 
 
verkoopt aan 
 
zijn broer Helger Jansen, wonende te Boorsem 
 
alle goederen hem competerende uit de 
nalatenschap van wijlen zijn ouders, die te Boorsem 
woonden en aldaar overleden zijn. Mochten er 
schulden zijn in de nalatenschap, dan zijn die ook 
voor zijn broer. 
 
Prijs: 100 gulden Luiks. 
 
Getuigen: Johan George Bechtold, Gerrit Hendrik 
Kerkhoff, burgers. 
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04/01/1793 85v-
86r 

Registratie verkoopakte verleden voor notaris W. 
Keelhoff op 29/12/1792 te Neerharen, waarbij 
 
Albert Alberts, gehuwd met Sibilla Smeets, wonende 
op ’t hoofd onder Mechelen-aan-de-Maas 
 
verkoopt aan 
 
Jos. Flor. Keelhoff, voor en namens zijn 
schoonmoeder Catharina Frederici, weduwe  
Wilhelmus Alberechts, wonende op ‘t hoofd 
 
1) 5 grote roeden en 19 kleine roeden akkerland op 
den hoogen rijn in het Borsheimerveld gelegen. 
 
Reingenoten: boven de abdij van Hocht, onder de 
koopster 
 
2) 0,5 morgen land op den hondsgraaf in ’t 
Cotheimerveld gelegen. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Willem Alberts van 
de Halle, onder Joannes Pollije. 
 
Het perceel is belast met een molster haver aan het 
laathof van Sint-Denijs te Boorsem. 
 
De verkoper heeft beide percelen gekocht van zijn 
broer Matthijs Alberts, volgens gicht voor de 
schepenbank van Rekem de dato 03/09/1782. 
 
Prijs: 60 gulden per grote roede, lijkoop na landkoop 
(te weten 5%), godspenning 5 stuiver. De totale 
koopprijs bedraagt 507 gulden. 
 
De percelen zijn enkel nog belast met 400 gulden 
kapitaal ten behoeve van juffr. Caenen van Rekem. 
Het geld van de verkoop zal de verkoopster 
gebruiken om die obligatie terug te betalen. 
 
Getuigen: Thomas Cortleeven, Gerardus Gerits. 
 

 
16/04/1793 

 
86v-
87v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Heijliger Janssen, inwoner van Boorsem, gehuwd 
met Gertruijd Kortleeven 
 
125 gulden aan 5% rente leent van 
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P. Humble, schepen van Boorsem, als armenmeester 
van de parochie Rekem 
 
Borgstellingen: 
 
1) 3 grote roeden land gelegen in het Ukhoverveld. 
 
Reingenoten: boven Albert Vanderhagen, onder 
Hendrik Dirx, ter sonnen opgank de wederdeling. 
 
2) een morgen land achter Boorsem gelegen. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Willem Albrechts, 
onder de pastoor van Boorsem, ter sonnen opgank 
dezelfde weduwe W. Albrechts 
 
3) 1,5 morgen land achter het Munnikhof. 
 
Reingenoten: boven de pastorij van Wijshagen, 
onder de abdij van Hocht. 
 
4) 4 grote en 13 kleine roeden op de geest gelegen. 
 
Reingenoten: Willem Vanwelsden, onder Joannes 
Vlijtingen, ter sonnen opgank de weg. 
 
5) 4 grote roeden land gelegen in het Ukoverveld. 
 
Reingenoten: boven Lambert Lenders, ter sonnen 
opgank de weg. 
 
6) 5 grote en 10 kleine roeden weiland tegenover de 
kerk van Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Jacob Kuijpers, onder de 
pastorij van Boorsem. 
 
7) 1,5 morgen weiland naast de kerk gelegen. 
 
Reingenoten: boven de kerkstraat, onder Willem 
Lina. 
 
8) huis, hof en weide, anderhalve morgen en 4 kleine 
roeden, gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Joannes Kessen, onder Willem 
Lenders. 
 
9) 12 grote roeden weiland in de panakker gelegen. 
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Reingenoten: boven de weduwe Claas Roeten, onder 
Jacob Kuijpers. 
 
10) 5 grote roeden land op de huijterweg. 
 
Reingenoten: boven de abdij van Hocht, onder Piter 
Penders. 
 
De percelen zijn verder nog belast met de volgende 
kapitalen, 200 gulden ten behoeve van de heer 
Smits, 91 gulden ten behoeve van de secretaris van 
Boorsem, 250 gulden ten behoeve van de graaf van 
Rekem, 200 gulden ten behoeve van de heer Caff te 
Maastricht en 100 gulden ten behoeve van de heer 
Silverijser te Maastricht. 
 

 
16/04/1793 

 
87v-
88v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Paulus Houben, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Gertruijd de Bois 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
P. Humble, schepen van Boorsem, als armenmeester 
van de parochie Rekem 
 
Het geld kwam van een geredimeerde 
(=terugbetaalde) obligatie van Francis Timmermans 
van Uikhoven die enkele dagen het geld had 
terugbetaald. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 6 grote en 5 kleine roeden gelegen op de 
nieuwerf. 
 
Reingenoten: ter zonnenopgank Gosen Penders, 
ondergank Dirk Bollen, op het hoofd uitschietende 
op de schutten haak. 
 
2) 6 grote en 5 kleine roeden gelegen in de Hal. 
 
Reingenoten: zonnen opgank Matthijs Dewit, 
ondergank Hendrik Dewit. 
 
3) 6 grote en 5 kleine roeden gelegen in de Moeldel. 
 
Reingenoten: zonnen opgank diverse hoofdstukken, 
ondergank Philip de Lille. 
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4) een morgen land achter het Munnikhof. 
 
Reingenoten: naar Mechelen een der erfgenamen 
van Jacobus Claessens, naar Maastricht diverse 
hoofdstukken. 
 
5) een morgen weide gelegen aan de kerkbrugge. 
 
Reingenoten: naar de brug Jan Maes, ter zonnen 
opgank Joannes Lenders, naar Rekem Wilm 
Opdenacker. 
 
6) 3 grote roeden land gelegen in de heilacker. 
 
Reingenoten: naar Mechelen Joannes Lenders, naar 
Maastricht Pieter Albers. 
 
De percelen zijn nog belast met 200 gulden kapitaal 
ten behoeve van Dirk Op den Acker en 250 gulden 
ten behoeve van de Armen van Rekem. 
 

 
16/04/1793 

 
88v-
89r 

 
Registratie vernadering, waarbij 
 
Willem Aelbers, wonende op de Hal, gehuwd met 
Petronella Meuris 
 
vernaderd werd door 
 
Maria Lenders, weduwe Pieter Janssen, tezamen 
met haar broer Willem Lenders als momber van haar 
minderjarige kinderen verwekt met Pieter Janssen 
 
betreffende 
 
5 grote en 4 kleine roeden akkerland in de Halle 
 
Reingenoten: boven Gerardus Janssen, onder 
Joannes Geurts. 
 
Willem Aelbers had het perceel eerder gekocht van 
Joannes Martens, inwoner van Geverik, gehuwd met 
Gertrudis Lenders, gegicht op 23/12/1792 voor de 
som van 90 gulden per grote roede, lijkoop na 
landkoop en 5 stuiver godshelder. De totale som 
bedroeg 455 gulden 12 stuiver 2 oord.  
 
Bij de vernadering wordt die laatste koopsom 
betaald + 11 gulden 7 stuiver en 2 oord voor 
intresten + 22 gulden 15 stuiver voor lijkoop + 5 
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stuiver godshelder + 4 gulden 8 stuiver voor 
gichtrechten. 
 

 
16/04/1793 

 
89r-
89v 

 
Registratie belening, waarbij 
 
Maria Lenders, weduwe Pieter Janssen, inwoonster 
van Boorsem en ten behoeve van haar kinderen 
 
heeft in belening overgedragen aan 
 
haar broer Willem Lenders, inwoner van Boorsem 
 
3 grote roeden akkerland in het windmolenveld. 
 
Reingenoten: boven Joannes Lenders met de 
wederdeling, onder de weduwe Joannes Lenders. 
 
Prijs: 74 gulden 19 stuiver 2 oord 
 
De belening blijft duren zolang Maria Lenders haar 
broer niet terugbetaalt. Het perceel is enkel belast 
met de schat en de tiende. 
 

 
10/06/1793 

 
89v-
90v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop bij 
opbod, gedaan te Boorsem op 04/06/1793 ten huize 
en herberg van Jasper Haerden, waarbij 
 
Jasper Kessen, gehuwd met Catharina Blonden, 
beiden inwonende te Boorsem bij zijn tante 
Catharina Peters, weduwe van Jasper Haerden, voor 
dewelke Jasper Kessen optrad 
 
verkocht heeft aan 
 
Hendrik Lambrigts, gehuwd met Elisabeth Maes, 
inwoner der baronie Boorsem 
 
een morgen weiwas in de Voelemer, die 
toebehoorde destijds aan Jasper Haerden 
 
Reingenoten: boven de weduwe Lendert Janssen, 
naar het hoofd Machiel Haerden. 
 
De tante was uit miserie genoodzaakt het perceel te 
verkopen, volgens chirographaire akte van de 
pastoor. 
 
Hoogste bod: 323 gulden, 1 stuiver per betaalde 
gulden aan schrijfgeld, 1 oude schelling voor 
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godshelder en een halve ton bier voor het drinkgelag 
in plaats van lijkoop. 
 

 
12/06/1793 

 
90v-
91v 

 
Registratie belening, waarbij 
 
Albert Alberts, wonende op het hoofd (=het Heut), 
ressort Mechelen-aan-de-Maas, gehuwd met Sibilla 
Smeets 
 
draagt over in belening aan 
 
de jonge dochters Maria en Helena Houben, 
wonende als dienstmaagden bij de drossaard te 
Rekem 
 
2 percelen, te weten 
 
1) 6 grote roeden gelegen op de hoogen reijn in het 
Borsheimerveld. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Willem 
Aelbrechts, ter andere zijde Matthijs Aelbrechts. 
 
Het perceel is enkel met de schat en de tiende 
belast. 
 
2) 4 grote roeden en enkele kleine gelegen in het 
Magerveldje te Kotem. 
 
Reingenoten: naar het hoofd de erfgenamen van 
advocaat J.B. Caenen met de wederdeling, naar 
Rekem Joannes Houben. 
 
Prijs belening: 273 gulden.  
 
Er is afgesproken dat de eerste comparant in 
halfscheit (=halfpacht) zal hebben de 2 percelen 
voor 6 jaren en dus de helft van de vruchten aan de 
zussen levert. 
 

 
23/07/1793 

 
91v-
92v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Judith Thijssen, bejaarde dochter, wonende te 
Buchten bij de pastoor daar 
 
verkoopt aan 
 
Arnoldus Claessens, wonende aan de windmolen te 
Boorsem, gehuwd met Catharina Jorissen 
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2 percelen, die ze in bezit had door het testament 
van haar wijlen neef Franciscus Tijssen, verleden 
voor de pastoor van Buchten, eerw. W.R. Peters de 
dato 11/01/1792  
 
1) 120 kleine roeden aan de Reekheimerstraat 
gelegen. 
 
Reingenoten: boven de abdij van Hocht, onder 
Joannes Lenders. 
 
2) 50 kleine roeden uit een groter perceel van 153 ¼ 
kleine roeden. 
 
Reingenoten: ter zonnen ondergank Joannes 
Lenders met de wederdeling als koper, ter opgank 
Matthevis Gerits. 
 
Het perceel is grotendeels tiendevrij, maar belast 
met de 33ste schoof in de tiende, en 1,5 vat rogge 
jaarlijks aan de pastorij van Rekem. 
 
Prijs: 3 gulden per kleine roede (=60 gulden per 
grote roede) voor een totaal van 510 gulden en 
lijkoop na landskoop  tussen de partijen verdeeld, 10 
stuiver godshelder. 
 
Ze krijgt zoals in het testament gestipuleerd stond 
de helft hiervan, namelijk 266 gulden 16 stuiver en 3 
oord. [Er staat niet bij wie de andere helft van het 
geld kreeg] 
 

 
30/07/1793 

 
92v-
93v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Hubertus Houben, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Maria Thijssen 
 
500 gulden aan 5% rente leent van 
 
J.M. Janssens, secretaris schepenbank Boorsem 
 
Borgstelling: 
 
Huis, hof en weide, circa 14 grote roeden, gelegen te 
Kotem. 
 
Reingenoten: boven Geurt Dewit, onder Frans 
Kortleven, ter zonnen ondergank Matthijs Dewit. 
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Het huis is nog belast met 233 gulden ten behoeve 
van de Armen van Rekem en 100 gulden ten 
behoeve van het beneficie van de Sint-
Petronellakapel te Rekem. 
 
Deze beide kapitalen zullen dankzij dit geld 
terugbetaald worden. 
 

 
07/08/1793 

 
93v-
94v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Hendrik Op den Acker, inwoner van Boorsem, 
gehuwd met Joanna de Lille 
 
300 gulden aan 5% rente leent van 
 
eerw. heer Carolus Smits als rentmeester van het 
beneficie van de Sint-Petronellakapel te Rekem, en 
nog extra 50 gulden van Carolus Smits zelf 
 
Het geld kwam vrij door de terugbetaling van 100 
gulden op 20/11/1792 door Peter Franssen, 100 
gulden door Isabella Coolen op 15/07/1793 en 100 
gulden terugbetaling door Houb Houben op 
31/07/1793. 
 
Borgstelling: 
 
5 grote en 10 kleine roeden weide van een groter 
perceel van 11 grote roeden gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank de Zijpe, ondergank 
de gemeene straat, boven Joannes Lenders, onder 
de weduwe Jan Opdenakker. 
 
Het betreft nieuwerf, voor het overige onbelast. 
 

 
20/08/1793 

 
94v-
96r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop op 
17/07/1793 ten huize van de weduwe Michiel 
Haerden, waarbij 
 
de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jasper 
Haerden en Catharina Peters, voormalige 
echtelieden wonende te Boorsem, te weten 
 
1) Jan Haerden voor zichzelf als voor zijn afwezige 
broer Jasper Haerden, wachtmeester ten dienste 
van haar hooge mogendheden, en voor zijn 
inwonende zus Catharina Haerden, alle drie 
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optredende als representanten van wijlen Lambert 
Haerden 
 
2) weduwe Michiel Haerden namens een van haar 
kinderen, te weten Joannes Haerden, en voor 
zichzelf als erfgename van de onlangs overleden 
Servaes Haerden 
 
3) Matthijs Haerden 
 
4) Renier Haerden voor zichzelf als voor de kinderen 
van wijlen Arnold Haerden 
 
5) alle voorgenoemde als representanten van wijlen 
Jan Haerden 
 
6) Nol Kessen, Laurens Visschers, Servaes Maesen en 
Wilhelmus Weerds, weduwnaar van Margareta 
Heijtenis, als representanten van wijlen Ida Haerden 
 
verkocht hebben aan de hoogste bieder, 
 
Joannes Haerden, gehuwd met Ida Lemmens 
 
huis en hof, anderhalve morgen 2 en een kwart 
kleine roeden gelegen te Boorsem 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Jasper Kessen, 
ondergank Gerit Opdenacker, zijnde belast met een 
1/3 van 2 oord cijns jaarlijks aan het grafelijk recept 
van Rekem 
 
Hoogste bod: 580 gulden, 1 stuiver per betaalde 
gulden aan schrijfgeld, 2 gulden en 3 stuiver voor het 
drinkgelag in plaats van lijkoop, 10 stuiver 
godshelder. 
 
Enkel het erfdeel van Wilhelmus Weerds als 
weduwnaar van Margareta Heijtenis voor een som 
van 256 gulden 9 stuiver 1 oord wordt in handen van 
het gerecht geconsigneerd ten behoeve van zijn 
kinderen. 
 

 
27/08/1793 

 
96r-
96v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 
29/07/1793 ten huize van Willem van Welsden te 
Kotem, waarbij 
 
Hubertus Houben, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Maria Thijssen 
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verkocht heeft aan de hoogste bieder,  
 
Maria Anna Ackermans, weduwe van Joannes 
Reijnders 
 
4 grote en 10 en een kwart kleine roeden weide 
gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Egbert Houben, 
ondergank de gemeente 
 
Hoogste bod: 57 gulden per grote roede voor een 
totaal van 257 gulden 4 stuiver 1 oord, met 
daarenboven 1 stuiver per gulden voor schrijf- of 
conditiegeld, een halve ton bier voor het drinkgelag 
in plaats van lijkoop, 10 stuiver godshelder. 
 

 
27/08/1793 

 
96v-
97v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Philip de Lille, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Agnes Kessen 
 
252 gulden 4 stuiver 3 oord aan 5% rente leent van 
 
J.M. Janssens, secretaris van de schepenbank van 
Boorsem, vanwege het gerecht ter reapplicatie van 
gelden te beleggen voor de 2 minderjarige kinderen 
van Wilhelmus Weerts, weduwnaar van Margaretha 
Heijtenis. 
 
Het geld kwam voord uit verkochte goederen uit de 
nalatenschap van wijlen Jasper Haerden en 
Catharina Haerden, gewezene echtelieden en 
inwoners van Boorsem. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 6 grote roeden weide gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: boven Peter Aelberts van de halle, 
onder de gemeene straat, naar de Maas Joannes 
Houben 
 
2) 4 grote roeden akkerland achter de gemelde 
weide. 
 
Reingenoten: boven Christiaen Dubois, naar 
Mechelen voormelde Pieter Aelberts, naar de Maas 
de gemeijne kuijl. 
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3) 4 grote roeden akkerland aldaar gelegen. 
 
Reingenoten: naar Mechelen de gemeene straat, 
naar Rekem Willem van Welsden als pachter van N. 
Meijers. 
 

 
28/08/1793 

 
97v-
98v 

 
Registratie erfmangeling, waarbij 
 
Joannes Haerden, inwoner van de baronie Boorsem, 
gehuwd met Ida Lemmens [partij 1] 
 
percelen omruilde met 
 
Joannes Visschers, boswachter van de graaf van 
Rekem, gehuwd met Maria Helena Opstein [partij 2] 
 
Partij 1 geeft aan partij 2 een morgen akkerland 
gelegen achter de Munnikhof te Boorsem. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Joannes Lenders, 
ondergank de abdij van Hocht 
 
Het perceel is tiendevrij en leenroerig onder het 
groot leen van Elsloo. 
 
Het perceel was publiekelijk verkocht geweest uit de 
nagelaten goederen van Casper Haerden en 
Catharina Peters op 17/07/1793, met als hoogste 
bieder Pieter Alberts van de Halle. Enkele dagen 
erna werd hij door Joannes Haerden vernaderd. 
 
Partij 2 geeft aan partij 1 een morgen weiwas 
gelegen in de Voelemer onder Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Lendert Janssen, 
naar het hoofd Michiel Haerden. 
 
De tweede comparant had dit vernaderd op 
26/07/1793 van Hendrik Lambricht, wonende te 
Boorsem. Die laatste had het per publieke verkoop 
gekocht op 04/06/1793 en gegicht te Boorsem op 
10/06/1793.  
 
Het perceel is enkel belast met de schat en de 
tiende. 
 
Vermits het perceel dat partij 1 aan partij 2 gegeven 
meer waard was, betaalde partij 2 aan de eerste 
partij 127 gulden 6 stuiver. 
 



88 

 

 
03/09/1793 

 
98v-
99r 

 
Registratie erfmangeling, waarbij 
 
Joannes Haerden, inwoner van Boorsem, gehuwd 
met Ida Lemmens [partij 1] 
 
percelen uitwisselt met 
 
Gerit Op den Acker, Pieterssoon (=zoon van Pieter 
Op den Acker), mede-inwoner van Boorsem, gehuwd 
met Agnes Lemmens 
 
Partij 1 geeft aan partij 2 een huis en hof, groot een 
halve morgen 2 ¼ kleine roeden gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Jasper Kessen, 
ondergank Gerit Op den Acker. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met een gedeelte van 2 
oord cijns aan het hooggrafelijk recept te Rekem. Hij 
had dit per opbod gekocht van de erfgenamen van 
Jasper Haerden en Catharina Peters, gewezen 
echtelieden te Boorsem.  
 
Partij 2 geeft in ruil aan partij 1: 
 
1) 3 grote roeden akkerland, uitschietende op de 
heerebaan. 
 
Reingenoten: ter eenre de graaf van Rekem, ter 
andere Gerard op den Acker Willemssoon. 
 
2) een halve morgen en 3 kleine roeden akkerland 
achter de Munnikhof. 
 
Reingenoten: ter eenre Hendrik Lambrichts, ter 
andere de heer Schreiber. 
 
Beide percelen zijn enkel met schat en tiende belast. 
 

 
17/10/1793 

 
99v-
101r 

 
Terugbetaling obligatie, waarbij 
 
Arnoldus Claessens, voor hemzelf,  
 
als voor en in naam van Caecilia Tijssen, gehuwd 
met Francis Smeeds, voor de minderjarige kinderen 
van Joannes Kessen, weduwnaar van Joanna 
Claessens, en voor Peter Claessens, wonende te 
Roermond 
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en Egbert Houben, namens zijn 2 minderjarige 
kinderen Jacobus en Joannes Houben 
 
ontvangen hebben van 
 
Arnold van Juchen 
 
550 gulden + verlopen intresten van 10 gulden 
 
waardoor de uitstaande obligatie terugbetaald is en 
de gehypothekeerde panden ontgicht worden.  
 
Volgt de oorspronkelijke obligatie ingebed in een 
erfmangeling gegicht voor de schepenbank van 
Boorsem op 03/03/1771, waarbij 
 
Jacobus Claessens, gehuwd met Cecilia Alberts 
[partij 1] 
 
percelen uitwisselt met 
 
Arnold van Juggen, gehuwd met Maria Houben 
[partij 2] 
 
Partij 1 gaf aan partij 2 een huis, hof en weide, 12 
grote roeden, gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: boven Albert Alberts, onder Hendrik 
Pollij, belast met nieuwerfhaver aan de landheer 
(=graaf van Rekem). 
 
In ruil gaf partij 2 aan de eerste: 
 
1) 4 grote roeden land gelegen over de Zijp. 
 
Reingenoten: boven Jacobus Claessen, onder 
Martinus Janssen als win. 
 
2) 3 grote roeden in hetzelfde veld. 
 
Reingenoten: boven Nol Houben, onder Dirick Op 
den Acker. 
 
3) 5 grote roeden in hetzelfde veld achter de 
Munnikhof. 
 
Reingenoten: naar de heide Tewis Maes, naar 
Boorsem diverse hoofdstukken daarop 
uitschietende. 
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De waarde die partij 1 overdraag was groter dan 
omgekeerd. Partij 2 diende 1.000 gulden aan partij 
te betalen. 
 
De betaling gebeurde als volgt: 
 
300 gulden werd ineens betaald.  
 
150 gulden ad 3% rente van uitstaande obligatie ten 
laste van Egbert Houben, gehuwd met Cecilia 
Claessen krijgt partij 1. 
 
Die 150 gulden kwam voord ingevolge akte van 
scheiding en deling van Peter Houben, hun vader en 
schoonvader. 
 
De overige 550 gulden worden als obligatie ad 3,5% 
rente uitgezet ten laste van Arnold van Juggen. 
 
Borgstelling: 
 
Het bij erfmangeling verkregen huis en half bunder 
weide gelegen te Kotem aan de stege. 
 
Reingenoten: boven het beneficie casterael (?) van 
Rekem, onder Willem van Walsden, voorhoofd 
uitschietende op de Landstraet. 
 

 
17/10/1793 

 
101r-
102r 

 
Registratie terugbetaling obligatie, waarbij 
 
de secretaris J.M. Janssens verklaart 100 gulden 
ontvangen te hebben van Egbert Houben. Die kon 
dit terugbetalen dankzij een andere betaling van 
Arnold van Juggen ingevolge een vroegere obligatie 
(zie vorige gicht). Dit geld was ten behoeve van zijn 2 
minderjarige kinderen. Egbert zal dit geld hen 
uitkeren wanneer ze meerderjarig worden.  
 
Volgt het extract uit het gichtregister van Boorsem 
met de oorspronkelijke obligatie, de dato 
02/09/1789, waarbij 
 
Egbert Houben, wonende te Kotem, weduwnaar van 
Cecilia Claessens 
 
100 gulden aan 5% rente leende van 
 
J.M. Janssens, secretaris van Boorsem, weduwnaar 
van Joanna Francisca Guilbert 
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Borgstellingen: 
 
2 stukken akkerland die Houben als weduwnaar 
gekocht had bij publieke verkoop op 15/03/1785 en 
06/09/1785, tezamen metende 3 grote en 16 kleine 
roeden gelegen in het Halveld te Kotem. 
 
Reingenoten: boven pastorijland van Wijshagen, 
onder Wilhelm Albrechts van ’t hoofd, ter zonnen 
opgank Jacobus Claessen. 
  

 
25/11/1793 

 
102r-
102v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Dionisius Lambrichts, inwoner van Boorsem, 
gehuwd met Maria Gertrudis van Welsden 
 
een jaar geleden verkocht heeft aan 
 
zijn moeder Catharina Janssen, weduwe van Hendrik 
Lambrichts, wonende te Boorsem 
 
een perceel land, 30 kleine roeden groot, gelegen in 
het middelste veld aan de pieterskuijl. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Willem van 
Welsden, ondergank Joannes Kortleven 
 
Prijs: 100 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver 
godshelder. 
 

 
25/11/1793 

 
102v-
103v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Geurt Dewit, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Cornelia Lambrichts 
 
500 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
J.C.S. De Limpens, drossaard van Boorsem, gehuwd 
met M.C.B.S. de Ferrier 
 
Het geld werd in Franse croonen uitbetaald. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 9 grote en 2 kleine roeden akkerland gelegen in 
het Halveld. 
 
Reingenoten: boven Philip de Lille, onder de 
gemeene weg, naar de Maas Egbert Hoogwaerts. 
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2) 96 kleine roeden land daar gelegen, uitschietende 
op de gemeene kuijl. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Joannes Geurts, 
ondergank de abdij van Hocht. 
 
3) 3 grote en 15 kleine roeden in hetzelfde veld. 
 
Reingenoten: naar de Maas Theodorus Penders met 
de wederdeling, naar de heide Hendrik Lambrichts, 
ter zonnen opgank Frans Cortleeven. 
 
4) een halve morgen land in hetzelfde veld. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Theodorus Penders 
met de wederdeling, ondergank Maria Aelberts, naar 
de Maas Willem van Welsden. 
 

 
26/11/1793 

 
103v-
104v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Theodorus Penders, inwoner van Kotem, gehuwd 
met Maria Dewit 
 
heeft verkocht aan 
 
Geurt Dewit, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Cornelia Lambrichts,  
 
de helft van een huis, hof en weide, het geheel 7 
grote en 15 en ¼ kleine roeden (helft= 3 grote 17 5/8 
kleine roeden), gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: boven Philip de Lille, onder de 
gemeene straat, ter zonnen opgank Lambert 
Beckers, ondergank Houb Houben. 
 
Het perceel is belast met 3/8 kapuin uit een grotere 
last van ¾ kapuin ten behoeve van het hooggrafelijk 
recept. 
 
Geurt had de helft namens en voor zijn (toen?) 
minderjarige zus Maria Dewit, de echtgenote van de 
verkoper, bij publiek opbod gekocht op 02/03/1789.  
 
Prijs: 700 gulden, zonder lijkoop, 3 stuiver 
godshelder. 
 

 
08/12/1793 

  
Registratie testament, waarbij 
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104v-
105v 

 
Catharina Janssen, weduwe van Hendrik Lambrichts 
haar laatste wil kenbaar maakt als volgt betreffende 
haar goederen die ze gekocht heeft na haar afstand 
van vruchtgebruik van de andere goederen ten 
behoeve van haar kinderen en schoonkinderen voor 
notaris J.L. Vermin de dato 11/10/1790. 
 
Stipuleringen: 
 
- 1 stuiver te betalen aan de Kathedraal van Luik na 
haar dood 
 
- jongste dochter Agnes Lambrichts, inwonende bij 
haar moeder wordt universele erfgename, mits zij de 
jaarlijkse inkomsten van een stuk land van 30 kleine 
roeden land gelegen in het middelste veld te 
Boorsem, 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Willem van 
Welsden, ondergank Joannes Kortleeven. 
 
reserveert om jaarlijks aan de pastoor van Boorsem 
uit te keren rond kerstmis, een som van 3 
schellingen voor een requiemmis voor de testatrice 
en haar wijlen man. 
 
De moeder had dit perceel gekocht van haar zoon 
Dionisius Lambrichts op 25/11/1793 en gegicht voor 
de Boorsemse schepenbank. 
 

 
14/12/1793 

 
105v-
106v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Joannes Gerits, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Barbara Menten 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Carolus Smits, voor 3/4 als directeur of rentmeester 
van het beneficie van de Sint-Petronellakapel te 
Rekem (150 gulden van het beneficie en 50 gulden 
privé-kapitaal van Smits) 
 
De 150 gulden was vrijgekomen, omdat op 
05/09/1793 Pieter Wouters 200 gulden had 
terugbetaald op zijn uitstaande obligatie. 150 gulden 
werd uitgeleend aan Joannes Gerits en de overige 50 
gulden werd samen met ander kapitaal voor totaal 
van 350 gulden uitgeleend in de vorm van een 
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obligatie op 07/08/1793 aan Hendrick Op den Acker, 
inwoner van Boorsem.  
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis, hof en weide, 7 grote en 10 kleine roeden 
groot, waarvan 4 grote en 13 kleine roeden 
akkerland, gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Joannes Geurts van 
de Hal, ondergank de drossaard van Boorsem, 
voorhoofd de gemeene straat. 
 
Het perceel is nog belast met een uitstaand kapitaal 
van 118 gulden 4 stuiver ten behoeve van de Armen 
van Boorsem. 
 

 
17/12/1793 

 
106v-
108r 

 
Registratie afstand vruchtgebruik, schenking onder 
levenden en verkoopakte, waarbij 
 
Agnes Vandeweert, weduwe van Joannes Lenders, 
inwoonster van Boorsem 
 
afstand doet van het vruchtgebruik 
 
van alle goederen, niet enkel van haar man maar ook 
van de goederen van haar wijlen ouders 
 
en ook schenkt bij leven de goederen verkregen in 
de periode dat ze weduwe was, namelijk landerijen, 
weiden, huis en hof, allemaal te Boorsem 
 
aan 
 
haar kinderen en schoonzoon, inwoners van 
Boorsem, namelijk: 
 
1) Joannes Lenders, gehuwd met Anna Houben 
 
2) Renier Op den Acker, gehuwd met Isabella 
Lenders 
 
3) Catharina Lenders, impotente jonge dochter, 
meerderjarig, voor wie Willem van Welsden zich 
sterk maakt 
 
Voorwaarden: 
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-Haar 2 kinderen en schoonzoon dienen aan haar 
jaarlijks zolang ze leeft 45 pattacons uit te betalen of 
elkeen 15 pattacons (=60 gulden elk) op Sint-Andries 
 
-Na haar dood dienen ze 2 jaargetijden te stichten (1 
voor haar en 1 voor haar wijlen man). 
 
Verkoop: 
 
Catharina en Isabella Lenders  
 
verkopen hun 2/3 deel aan 
 
hun broer Joannes Lenders 
 
Prijs: 1.700 gulden, lijkoop na landkoop, 5 stuiver 
godshelder 
 
Renier Op den Acker namens zijn echtgenote heeft 
900 gulden ontvangen. Catharina woont nog in het 
huis. De 800 gulden voor haar wordt pas betaald als 
zij uit het huis is en mocht zij overlijden aan haar 
wettige erfgenamen. 
 
De moeder mag ook haar leven lang in het verkochte 
huis blijven wonen in een kamer voor haar met 
aparte uitgang over de neeren en het vrij gebruik van 
1/3 van de moeshof en een plaats ter berging van 
haar hout en kolen. De moeder dient wel de kosten 
te dragen voor de herinrichting van de kamer. 
 

 
28/12/1793 

 
108r-
109r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Lendert van Mulken, inwoner van Kotem, gehuwd 
met Joanna Catharina Janssen 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Gubbels, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Barbara Janssen 
 
2 grote en 10 kleine roeden akkerland gelegen op 
het Zijpoord. 
 
Reingenoten: boven de heer Schreiber, onder Jacob 
Cuijpers, voorhoofd C. Smits 
 
Prijs: 700 gulden, lijkoop tussen de partijen 
verdronken, 3 stuiver godshelder 
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Het perceel is belast met jaarlijks een stuiver cijns en 
met een keur ten behoeve van het hooggrafelijk 
recept te Rekem. 
 

 
30/12/1793 

 
109r-
110r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop ten 
huize van Egbert Houben te Boorsem op 03/12/1793 
en daaropvolgende vernadering, waarbij 
 
De kinderen van wijlen Thomas Vleugels en Anna 
Steijns, bij leven echtelieden en inwoners van 
Boorsem, te weten: 
 
1) Jacobus Vleugels, inwoner van Elsloo, gehuwd 
met Maria Elisabeth Palmen; 
 
2) Dominicus Vleugels, meerderjarige jongman, 
wonende als knecht bij Willems Brouns te Uikhoven; 
 
3) Maria Gertruijd Vleugels, meerderjarige jonge 
dochter, wonende als meid bij Thomas Pinet te 
Rekem; 
 
4) Jan Steijns als moederlijke oom in naam van de 
nog minderjarige Thomas Vleugels 
 
verkocht hebben aan de hoogste bieder,  
 
Jasper Kessen, inwoner van Boorsem 
 
huis en hof te Boorsem, 21 kleine roeden 
 
Reingenoten: ter eenre Hendrik Opdenacker, ter 
andere zijde Jan Meulenberg. 
 
Er dient een keur betaald te worden van 40 gulden 
en 7 stuiver Sint-Lambertcijns ten behoeve van het 
hooggrafelijk recept te Rekem 
 
De erfgenamen hadden dit huis verkregen via akte 
van scheiding en deling.  
 
Hoogste bod: 323 gulden en 1 stuiver per betaalde 
gulden conditiegeld, een ton bier voor drinkgelag in 
plaats van lijkoop, 10 stuiver godshelder. 
 
Vernadering: 
 
De koper, Jasper Kessen is enige tijd na de verkoop 
vernaderd door Machiel Vleugels, gehuwd met 
Agnes Welkenhuijsen. 
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Jasper Kessen had het huis belast met een obligatie 
van 100 gulden ten behoeve van J. Van de Buecken 
te Maastricht. Hij zal die vereffenen. Er stond zoals 
vermeld een keur op het perceel en een servitude 
ten behoeve van Maria Stijns.  
 
De vernadering bedroeg 220 gulden.  
 

 
29/01/1794 
 

 
110v-
111r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Gerit Op den Acker Willemssoon, inwoner van 
Boorsem, gehuwd met Gertruijd Penders 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
Joanna Mechtildis Custers, weduwe van wijlen 
schepen Peter Humble 
 
Het geld kon ze uitlenen dankzij een terugbetaalde 
belening door Bastiaan Haesen, een belening die tot 
het overlijden van de echtgenoot nooit gegicht 
werd. 
 
Borgstelling: 
 
6 grote roeden weide gelegen te Boorsem tegenover 
de pastorij. 
 
Reingenoten: boven de pastoor van Boorsem, onder 
de gemeene straat, naar de Maas de weduwe 
Machiel Haerden, naar de heide Hendrik Lambrichts. 
 

 
13/02/1794 

 
111r-
111v 

 
Registratie chirographaire verkoopakte, waarbij 
 
Frans Cortleven, weduwnaar van Gertrudis van 
Welsden voor de tocht (=vruchtgebruik) en Joannes 
Cortleven, gehuwd met Anna Catharina Kerkhofs 
voor de naakte eigendom 
 
verkopen aan 
 
de weduwe W. Albrechts van het hooft onder 
Mechelen namens haar kinderen 
 
7 grote en 4 kleine roeden weide te Boorsem 
 
Reingenoten: boven Matthias Aelberts, onder de 
koopster 
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Het perceel is enkel belast met de schat en de 
tiende. 
 
Prijs: 60 gulden per grote roede voor een totaal van 
432 gulden, lijkoop 3 gulden, godshelder 5 stuiver. 
 

 
 
26/02/1794 

 
111v-
112v 

 
Registratie op vraag van Theodorus Penders van het 
extract van akte van scheiding en deling van de 
goederen van wijlen zijn ouders Joannes Penders en 
Maria Elisabeth Houben, gewezen echtelieden en 
inwoners van Kotem, verleden voor landmeter J. 
Gerets de dato 28/01/1794 en goedgekeurd door de 
schepenbank van Boorsem dezelfde dag, waarbij 
 
Theodorus Penders werd toebedeeld 5 grote en 3,5 
kleine roeden van een huis, hof en weide te Kotem. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Pieter Kessen, 
ondergank Christiaan Dubois. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met 12,5 stuiver cijns 
en keur, alsook een vat roshaver ten behoeve van de 
graaf van Rekem. Er rust ook 650 gulden kapitaal aan 
4% rente ten behoeve van de heer secretaris Nijpels.  
 
Het aandeel van Theodorus wordt geschat op 900 
gulden (bruto) minus 650 gulden last of 250 gulden 
(netto). 
 

 
26/02/1794 

 
112v-
113v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Theodorus Penders, inwoner van Kotem, gehuwd 
met Maria Dewit 
 
200 gulden aan 4% rente leent van 
 
Dirk Houben en Joseph Penders, als beëdigde 
mombers van de minderjarige Marie Elisabeth 
Penders, dochter van wijlen Joannes Penders en 
Maria Elisabeth Houben 
 
157 gulden 9 stuiver kwamen voord uit de akte van 
scheiding en deling te Boorsem de dato 28/01/1794 
en 11/02/1794 ten behoeve van de minderjarige en 
42 gulden 11 stuiver aan kooppenningen van de 
verkochte vruchten of een totaal van 200 gulden. 
 
Borgstelling: 
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4 grote roeden akkerland gelegen in de hal. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Willem van 
Welsden en pastorij van Wieshagen, ondergank 
Geurt Dewit, naar Maastricht de erfgenamen Willem 
Aelberts van Uikhoven. 
 
Volgt de chirographaire akte van volmacht, waarbij 
de mombers van de kinderen van wijlen Joannes 
Penders en Maria Elisabeth Houben, te weten 
Arnold en Maria Elisabeth Penders, geld van die 
laatste mogen uitlenen tot haar profijt. 
 

 
26/02/1794 

 
114r-
114v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Theodorus Penders, inwoner van Kotem, gehuwd 
met Maria Dewit 
 
218 gulden 4 stuiver aan 5% rente leent van 
 
schepen Joannes Gerets, als kerk- en armenmeester 
van de parochie Boorsem 
 
118 gulden 4 stuiver kwam van een terugbetaling 
van 14/12/1793 door Joannes Gerits van Kotem ten 
behoeve van de Armen van Boorsem. 100 gulden 
stonden ten laste van wijlen Casper Cabo en ten 
behoeve van de kerk van Boorsem. Dit werd door 
Donné en Joannes Gerits op 19/01/1794 
terugbetaald. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Een morgen akkerland gelegen in de Halle. 
 
Reingenoten: ter sonnen ondergank de weduwe 
Lendert Janssen, naar Mechelen de Bampstraat, ter 
sonnen opgank de weduwe Joannes Reijnders 
 
2) een halve morgen akkerland ook in de Hal 
gelegen. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Joannes Geurts, 
ondergank Geurt Dewit, naar het hoofd de 
erfgenamen Willem Aelberts van Uikhoven. 
 

 
26/02/1794 

 
115r-
115v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
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Lambert Stouten, inwoner van Wezet, gehuwd met 
Joanna Catharina Penders 
 
op 24/02/1794 verkocht heeft aan  
 
Matthijs Van der Hooven, inwoner van Kotem, 
gehuwd met Maria Dewit 
 
een halve morgen akkerland gelegen in de Halle in 
de baronie Boorsem 
 
Reingenoten: boven kerkland, onder Willem van 
Welsden 
 
Prijs: 260 gulden, lijkoop na landkoop, 5 stuiver 
godshelder 
 
Het perceel is enkel belast met de schat en de 
tiende. 
 

 
04/03/1794 

 
115v-
116r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Gerardus Husson, inwoner van deze baronie, 
gehuwd met Maria Catharina Penders 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
Martinus Hendriks, inwoner van Rekem, gehuwd 
met Joanna Catharina Lemmens 
 
Borgstelling: 
 
8 grote roeden achter de Munnikhof. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Theunis Brouns, 
ondergank Claas Massin. 
 

 
04/03/1794 
 

 
116r-
117r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Nicolaas Massing, inwoner van deze baronie, 
gehuwd met Joanna Maria Kessen 
 
250 gulden aan 5% rente leent van 
 
J.M. Janssens, secretaris van Boorsem 
 
Het geld is bedoeld er betaling samen met eigen geld 
voor de vernadering van 5 grote roeden gelegen op 
den geest onder Boorsem, dewelke openbaar 
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verkocht was op 04/02/1794 ten behoeve van de 
weduwe Haenen van Pietersheim, waarbij Hendrik 
Dewit van de Halle hoogste bieder was. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Het te vernaderen perceel van 5 grote roeden. 
 
Reingenoten: onder Joannes Cuijpers, boven Hendrik 
Dewit. 
 
Het perceel is belast met 2 molsters haver en 2 oord 
cijns aan het laathof van Sint-Denijs te Boorsem. 
 
2) een morgen akkerland gelegen te Boorsem op de 
Mechelsweg. 
 
Reingenoten: naar Boorsem de wederdeling, boven 
en naar Rekem de weduwe Matthijs Albrechts, Peter 
Op den Acker als gebruiker. 
 
3) een halve morgen gelegen achter de Munnikhoff 
aan de zogenaamde Schaapsweijde. 
 
Reingenoten: onder en boven en ter sonnen opgank 
de abdij van Hocht, ter sonnen ondergank de 
wederdeling. 
 
4) 2 grote en 5 kleine roeden land, gelegen in het 
Halveld uit een groter perceel 5 grote 4,5 kleine 
roede. 
 
Reingenoten: boven Hendrik Dewit van de Hal, 
onder Catharina Kessen met de wederdeling. 
 

 
04/03/1794 
 

 
117r-
117v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop, 
waarbij 
 
Maria Kessen, weduwe van Pieter Haenen, 
inwoonster van Pietersheim, met autorisatie van de 
schepenen van Pietersheim van 20/01/1794 
 
verkocht heeft aan 
 
Nicolaes Massing, inwoner van Boorsem, gehuwd 
met Joanna Maria Kessen 
 
een morgen akkerland gelegen bij het Busselke te 
Boorsem. 
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Reingenoten: onder Claes Husson, boven de 
weduwe Joannes Op den Acker. 
 
Het perceel is belast met 2 stuiver cijns en een keur 
ten behoeve van de graaf van Rekem. 
 
Hoogste bod: 51 gulden per grote roede voor een 
geheel van 255 gulden, en 1 stuiver per betaalde 
gulden voor schrijf- of conditiegeld, ¼ ton bier voor 
drinkgelag in plaats van lijkoop, 10 stuiver 
godshelder. 
 

 
04/03/1794 
 

 
118r-
118v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop ten 
huize van Egbert Houben op 04/02/1794, waarbij 
 
Maria Kessen, weduwe van Pieter Haenen, 
inwoonster van Pietersheim, met autorisatie van de 
schepenen van Pietersheim van 20/01/1794 
 
verkocht heeft aan 
 
Reinier Op den Acker, inwoner van Boorsem namens 
en voor Gosen Penders, inwoner van Kotem 
 
een halve morgen akkerland te Boorsem in het 
middelste veld bij de Mechelsweg. 
 
Reingenoten: oost de erfgenamen Simon Janssen, 
west Matthijs Dequé. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met de 33ste schoof in 
de tiende. 
 
Voor dit jaar is de helft van de oogst nog voor de 
verkoopster. 
 
Hoogste bod: 75 gulden per grote roede, voor een 
geheel van 187 gulden 10 stuiver, en 1 stuiver per 
betaalde gulden voor schrijf- of conditiegeld, ¼ ton 
bier voor drinkgelag in plaats van lijkoop en 10 
stuiver godshelder. 
 

 
20/03/1794 

 
118v-
119v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Joannes Haerden, inwoner van Boorsem, gehuwd 
met Ida Lemmens 
 
100 gulden leent van 
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J.C.S. De Limpens, drossaard van Boorsem, gehuwd 
met M.C.B.S. Ferrier 
 
Wijlen medeschepen en broer van de ontlener, 
Michiel Haerden had ook 400 gulden geleend van 
wijlen de weduwe van J.M. Ferrier, schoonmoeder 
van J.C.S. De Limpens, verleden voor notaris J.L. 
Vermin de dato 17/10/1786 en gegicht te Boorsem 
op 14/11/1786 
 
Joannes Haerden, als universeel erfgenaam van zijn 
wijlen broer, neemt die 400 gulden ten laste. 
 
De gecombineerde obligatie bedraagt aldus 500 
gulden. Een rente van 4% wordt afgesproken. 
 
Borgstellingen: 
 
De volgende goederen te Boorsem die hem als 
universele erfgenaam van zijn wijlen broer zijn 
toegevallen: 
 
1) huis, hof en weide te Boorsem, 4 grote en 8 kleine 
roeden 
 
Reingenoten: boven Willem Op den Acker, onder 
Peter Frissen 
 
2) een morgen weide gelegen in de Bekstraat te 
Boorsem. 
 
Reingenoten: ter eenre Joannes Lenders, ter andere 
zijde Theodorus Op den Acker. 
 
3) een halve morgen gelegen aan de Kesselinweide 
te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Aelbrigts van 
Maastricht, ter andere zijde Piter Penders. 
 

 
07/04/1794 
 

 
119v-
120v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Michiel Kortleven, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Petronella Janssen 
 
80 gulden en nog eens 100 gulden aan 5% rente 
leende van 
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Joannes Gerets, als respectievelijk kerkmeester van 
de parochie Boorsem en armenmeester van 
dezelfde parochie 
 
De 80 gulden kwam vrij na terugbetaling op 
16/03/1794 door Gilis Stouten aan de kerk van 
Rekem.  
 
De 100 gulden kwam vrij na terugbetaling door 
pastoor De la Croix, pastoor te Boorsem, aan de 
Armentafel van Rekem op 02/04/1794. 
 
Borgstellingen:  
 
1) 7 grote en 14,5 kleine roeden huis, hof en weide 
te Kotem. 
 
Reingenoten: boven Nijst Dewit, onder de weduwe 
Antoon Delbroek. 
 
2) 3 grote en 2 kleine roeden land gelegen in het 
Ukoverveld. 
 
Reingenoten: boven Gilis Cortleven, onder Geurt 
Paulussen.   
 

 
16/04/1794 

 
120v-
122r 
 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Joseph Penders van Kotem, eerst weduwnaar van 
Maria Alberts en laatst weduwnaar van Helena 
Bouwmakers 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
J. Gerets als rentmeester van den Bosch der 
gemeente Rekem en Wezet 
 
Het geld kwam vrij omdat op 26/02/1794 Lambert 
Stouten namens zijn echtgenote als mede-
erfgenaam van wijlen de schoonvader Joannes 
Penders dat bedrag terugbetaald had. 
 
Borgstellingen:  
 
1) 2,5 grote roeden land gelegen te Boorsem in de 
Hameijdelle. 
 
De schuldenaar had dit perceel verkregen tijdens zijn 
1ste huwelijk met Maria Alberts en in belening 
uitgegeven aan zijn schoonbroer Peter Alberts, 
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dewelke belening hij met het geld van bovenstaande 
obligatie zal moeten inlossen ten behoeve van zijn 
kinderen verwekt met zijn 1ste vrouw. 
 
Reingenoten: boven Matthijs Beckers, onder de 
weduwe Lendert Janssen. 
 
2) 7 grote en ¾ kleine roeden huisplaats, hof en 
weide te Kotem. 
 
Reingenoten: boven Philip De Lille, onder Egbert 
Houben. 
 
Volgt het rekwest aan de Hoge Raad van Rekem om 
de lening aan te gaan en hun toestemming. Zijn 
kinderen met zijn 1ste echtgenote worden hier 
vernoemd, namelijk Joannes, Arnoldus en Gertruijd 
Penders, allen minderjarig.  
 
De belening ten opzichte van zijn schoonbroer 
bedroeg 80 gulden. De 100 gulden obligatie kan die 
belening terugbetalen. Hij heeft de toestemming van 
de Raad nodig omdat zijn 1ste echtgenote overleden 
is en de minderjarige kinderen de naakte eigendom 
van het beleende perceel hebben. 
 

 
07/06/1795 
 

 
122v-
123v 

 
Registratie chirographaire akte van scheiding en 
deling van 05/06/1795, waarbij  
 
de nagelaten goederen van de grootmoeder 
Catharina Janssen van volgende personen tussen 
hen reeds op 07/10/1791 verdeeld werden, te 
weten tussen: 
 
1) Ida Op den Acker 
 
2) Thomas Reijnkens als gehuwd zijnde met 
Catharina Op den Acker 
 
3) Hendrick Op den Acker 
 
4) nrs 1-3 maken zich ook sterk voor hun afwezige 
broer/schoonbroer Lambert Op den Acker 
 

 
De vader/schoonvader van de comparanten 
Hendrick Op den Acker was de percelen afgestapt 
omdat die niet geheel in gelijke 4 delen verdeeld 
konden worden. 
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Percelen: 
 
1) een morgen akkerland gelegen op de Groenstraat, 
bij lotenkaveling toegevallen aan Thomas Renkens, 
mits dat hij 10 gulden aan zijn schoonbroer Lambert 
Op den Acker uitkeert. 
 
2) een morgen land aan het Cannegaet gelegen. 
 
Reingenoten: ter sonne opgank Dirck Bongers, ter 
sonne onderganck Casper Rox.  
 
Dit stuk is aan Lambert Op den Acker toegevallen. 
 
3) Aan Hendrik Op den Acker is toegevallen 3 grote 
roeden land, tiendevrij, gelegen op de Kromstraat. 
 
Reingenoten: ter sonne opgank Jan Leenders, 
ondergank Pieter Dewit. 
 
Alsook een grote roede graswas gelegen in het 
langbroek. 
 
Reingenoten: ter sonne opgank Agnes Lamberigs, 
ondergank Elisabeth Lamberigs. 
 
4) Ida kreeg een morgen weide gelegen op de 
Broekstraat. 
 
Reingenoten: ter sonne opgank Anthoon Brouns, 
ondergank Willem van Welsden. 
 
Ze moet haar broer Lambert 10 gulden uitkeren en 
aan Hendrik Op den Acker 50 gulden. 
 
De vader van Ida, Hendrik Op den Acker heeft als 
momber de zaken van Ida behartigd. Zij had al een 
huis laten bouwen op de weide intussen.  
 
De vader wilde vermijden dat de kinderen en 
schoonkinderen later met elkaar in conflict 
geraakten en liet de scheiding en deling 4 jaar na 
datum per chirographaire akte opmaken en 
registreren bij de schepenbank.  
 

 
30/12/1795 

 
123v-
124v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Jacobus Kuijpers, inwoner van Boorsem, weduwnaar 
van Cornelia Hendriks 
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120 gulden aan 5% rente leent van 
 
schepen J. Gerets als kerkmeester van Rekem ten 
behoeve van de kosterij van Rekem 
 
Het geld kwam van de kosterij van Rekem, vanwege 
3/8 deel van de opbrengst van de verkoop van het 
huis en hof, voorheen toebehorende aan Hendrik 
Hendriks, Anna Catharina Hendriks en wijlen Arnold 
Hendriks.  
 
Borgstelling: 
 
3/8 in zekere bouw en erf gelegen te Kotem, 
bestaande uit de helft van een werkhuis, koestal, 
dennen, mesthof, koolhof en weide, het 
voorgemelde werkhuis gelegen op het magerveld 
aan de westzijde.  
 
Reingenoten: zuid de erfgenamen Christiaan Debois, 
noord en oost de bezitters van de overige 5/8 delen.  
 
De schuldenaar had dit 3/8 deel bij publiek opbod te 
Boorsem gekocht op 04/11/1795. 
 

 
04/02/1796 

 
124v-
125v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 
04/11/1795, waarbij 
 
Hendrik Hendriks, inwoner van Uikhoven (voor 2/8 
deel) en Jan Reinhart als gevolmachtigde van 
voormalig drossaard J.C.S. De Limpens (bij akte van 
volmacht de dato 21/07/1794) namens de 
schuldeisers van wijlen Arnold Hendriks voor 1/8 
deel 
 
verkocht hebben aan de hoogste bieder, 
 
Jacobus Kuijpers, inwoner van Boorsem, weduwnaar 
van Cornelia Hendriks 
 
3/8 deel in een bouw en erf gelegen te Kotem, 
bestaande uit de helft van het werkhuis, koestal, 
denne, mesthof, koolhof en weide, met de 
werkplaats op het magerveld gelegen aan de 
westzijde. 
 
Reingenoten: zuid de erfgenamen Christiaan de Bois, 
noord en oost de erfgenamen van de overige 5/8 
delen. 
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In grote is het 3/8 deel 3 grote en 1 kleine roede 
groot. Het geheel (8/8) is belast met een vat 
roshaver, 2 kapoenen, 6 stuiver Sint-Remigiuscijns 
en een keur ten behoeve van het recept te Rekem. 
 
Hoogste bod: 270 gulden, 1 stuiver per betaalde 
gulden voor conditiegeld, 10 stuiver godshelder, 
zonder lijkoop. 
 
Het kapitaal van 120 gulden ten behoeve van de 
kosterij te Rekem werd reeds terugbetaald op 
30/12/1795. 
 

 

 

 

 

 


