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Rekem, schepenbank gichten 1795-1796 

 

Inleiding 

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. De registratie van overdrachten in dit register betreffen onder andere:  

• koop- verkoopakten van onroerende goederen;  

• obligaties of leningen met een borgstelling of onderpand (rentecreaties); 

• beleningen; 

• schenkingen onder levenden (donaties inter vivos);  

• testamenten;  

• boedelscheidingen (partagie of akten van scheiding en deling);  

• vernaderingen (naasting of beschudding) 

• erfmangelingen (permutatie of ruiling van onroerende goederen). 

 

Deze overdrachten of gichten vormen een bijkomende bron om de familie geografisch en sociaal 

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

19 maart 1795 en 16 februari 1796. 1 De kolommen in de bewerking geven respectievelijk de datum 

van de registratie aan, de pagina en een samenvatting van de inhoud van de akte.  

Ik ben niet foutloos. Controleer immer het origineel indien mogelijk. Je kan tegen betaling een digitale 

kopie van de geregistreerde akte van de schepenbank via het Rijksarchief van Hasselt bekomen of zelf 

ter plaatse gaan om kosteloos de stukken in te zien en eventueel te fotograferen. 2  

Voor het gemak zijn in deze bewerking van het schepenbankregister de oude spellingen van dorps- of 

stedennamen geformaliseerd en enkel in hun moderne vorm terug te vinden. 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 Booten  

11 Juni 2022 

 

 

 

 

 

 
1 Het archief van de schepenbank van Rekem wordt in het Rijksarchief van Hasselt bewaard. De bewerking 
hieronder betreft Graafschap Rekem (toegang 1173), inventarisnummer 254bis.  
2 Je kan je aanvraag richten via rijksarchief.hasselt@arch.be  

mailto:rijksarchief.hasselt@arch.be
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DATUM PAGINA 
 

OMSCHRIJVING 

 
19/03/1795 
 

 
1-3 
 

 
Registratie erfmangeling en verkoop verleden voor notaris W. 
Keelhoff op 15/03/1795 te Neerharen, waarbij 
 
Paulus Lemmens, gehuwd met Maria Vincken, wonende te Leut, en 
Peter Brox, gehuwd met Anna Lemmens, wonende te Eigenbilzen 
[partij 1] 
 
percelen ruilen met 
 
Felix Leblanc, gehuwd met Catharina Nijssen, wonende te Rekem 
[partij 2] 
 
Partij 1 draagt over aan partij 2: 
 
1 grote roede uit een hof gelegen te Rekem omtrent de kerk met het 
recht van servitude vooruit, afgemeten naar de kant van de weduwe 
Willem Humble in de lengte. 
 
Reingenoten: naar het zuiden de weduwe Willem Humble, 
neerwaarts Hendrik Corstjens, naar het westen de gemeente. 
 
Dit perceel komt uit partij 1 hun vaderlijke en schoonouderlijke 
goederen en is in het geheel belast met 1,5 kapoen en 5,5 stuiver 
cijns. 
 
Partij 2 draagt over aan partij 1: 
 
2 grote roeden akkerland in het Uckoverveld in de kup gelegen, uit 
een groter perceel van 8 grote roeden en enkele kleine roeden, 
afgemeten naar het zuiden. 
 
Reingenoten (van het geheel): naar het zuiden de pastorij van 
Uikhoven. 
 
Het perceel is in het geheel belast met 3 stuiver cijns. 
 
Partij 1 verkoopt ook het overige stuk van de overgedragen hof aan 
partij 2. 
 
Prijs: 100 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Joannes Lenders junior en Matthijs Haemers. 
 

 
06/05/1795 

 
3-5 

 
Registratie retrocessie, op verzoek van procureur Jan Reinhart 
namens Maria Brants, weduwe van N.D. Lossin, verleden voor notaris 
F. Keelhoff op 21/09/1770 te Neerharen, waarbij 
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Johannes Kusters, gehuwd met Cornelia Humble, wonende te Rekem 
 
bij retrocessie verkoopt aan 
 
N. Daniel Lossin, gehuwd met Maria Brants, als cessionaris van juffr. 
Margareta Lossin, volgens akte van 25/07/1770 voor notaris Joannes 
Lamb. Louwette van Borgloon 
 
huis met aanhang gelegen te Rekem. 
 
Reingenoten: naar Uikhoven juffr. Ribbecour, naar de Paters 
Minderbroeders het Engelstraatje. 
 
De verkopende partij had het huis eerder verkregen door diezelfde 
N. Daniel Lossin te vernaderen voor 1.200 gulden de dato 
26/02/1770 + 44 gulden voor lijkoop, gicht- en schrijfgeld en 
vervallen intresten. 
 
Joannes Kusters had nog een obligatie ten laste van 1.100 gulden ten 
behoeve van de koper N.D. Lossin. In plaats van kooppenningen te 
betalen, wordt deze obligatie geredimeerd als verkoopprijs. 
 
Getuigen: Leonardus van St. Vit en Elisabeth Meesen, beiden van 
Rekem. 
 

 
19/09/1795 

 
5-6 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op 
18/04/1790 te Rekem, waarbij 
 
Maria Catharina Gerits, meerderjarige jonge dochter, voor zichzelf 
alsook optredende voor haar minderjarige broer Josephus Gerits 
 
verkopen aan 
 
Willem Gerits 
 
2 grote roeden zavelland gelegen te Wezet op het zogenaamde 
Vinckenhofke. 
 
Reingenoten: naar de Maas de erfgenamen Nicolaes du Chaine, naar 
het westen de Claesestraat, zuidwaarts Gerit Gerits. 
 
Het perceel is belast met 1,5 kop rogge ten behoeve van het 
Norbertinessenklooster van Rekem en met een belening van 70 
gulden beleenpenningen ten behoeve van de koper. 
 
Prijs: 100 gulden – 70 gulden beleenpenningen = 30 gulden + lijkoop 
+ 1 oord godshelder. 
 
Het geld van de verkoop diende voor kleren en kosten voor hun 
levensonderhoud. 
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Getuigen: M.E.F. Caenen en Joannes Gerits van Uikhoven. 
 

 
15/10/1795 

 
7-9 

 
Registratie verkoop van obligatie, waarbij 
 
Joanna Baptista de Nalinne en zijn dochter Joanna Nepomucena de 
Nalinne, inwoners van Maastricht, krachtens permissie van het 
Oppertribunaal van de stad en arrondissement Maastricht, na petitie 
van hen op 16 Vendémiaire jaar IV 
 
verkopen aan 
 
Joannes Gerets, schepen en landmeter, inwoner van Rekem, hier als 
rentmeester van het bos van de gemeente Rekem en Wezet 
 
obligatie van 100 gulden Luiks tot laste en panden van Gijsbertus 
Beckers, inwoner van Rekem. 
 
De obligatie was door wijlen Maria Ribaucour bij testament 
gelegateerd aan de 3de dochter van J.B. De Nalinne op 30/04/1777. 
 
De gemeente had 100 gulden op overschot voor deze aankoop, 
nadat hetzelfde bedrag terugbetaald was geworden (van een andere 
obligatie) door Caspar Roox op 15/08/1794. 
 
Aangehecht de permissie van het Oppertribunaal waarbij het gerecht 
akkoord ging met de geplande verkoop, gezien de armoede van de 
vader en de leeftijd van de dochter (23 jaar), zodat de dochter haar 
vader en zussen kan helpen. Eenmaal de vader terug goed bij kas is, 
dient hij zijn dochter wel terug te betalen. 
 

 
18/10/1795 

 
9-10 

 
Registratie donatie inter vivos, waarbij 
 
Laurentius Claessens en zijn zus Ida Claessens, beiden meerderjarig 
en kinderen van wijlen Arnold Claessens en Catharina Diriks 
[Laurentius en Ida zijn neef en nicht van de begunstigde van de 
schenking] 
 
schenken aan 
 
hun gewezen momber Peter Kortleven, wonende te Daaluikhoven, 
nu in 2de huwelijk met Maria Maesen, en aan zijn enig voorkind 
Leonardus Kortleven 
 
3 grote en 15 kleine roeden akkerland gelegen in het Ukoverveld aan 
den biesselaar. 
 
Reingenoten: naar Rekem de pastorij van Uikhoven, naar 
Daaluikhoven Peter Cortleven, voorhoofd naar de Maas den 
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biesselaar, ander hoofd de gemeene weg, gaande van Daaluikhoven 
naar Rekem. 
 
De schenking is er gekomen dankzij de goede zorgen, kost en drank 
die beide schenkers hebben kunnen genieten ten huize van hun 
voormalige momber. 
 

 
26/10/1795 

 
10-12 

 
Registratie erfmangeling, waarbij 
 
Peter Hendrik Opsteijn, inwoner van Wezet, gehuwd met Maria 
Crijns [partij 1] 
 
percelen uitwisselt met 
 
Martinus Gerits, inwoner van Wezet, gehuwd met Christina Groenen 
 
Partij 1 draagt over aan partij 2: 
 
13 grote roeden akkerland uit de zogenaamde vijf morgen, tiendevrij, 
gelegen bij het root onder Wezet. 
 
Reingenoten: naar Rekem Gerit Opsteijn, naar de kerk de landstraat, 
onder den groten bosch. 
 
Partij 2 draagt over aan partij 1: 
 
1) 3 grote roeden akkerland gelegen aan de priestersweg te Rekem. 
 
Reingenoten: boven Antoon Nelissen, onder partij 1 met de 
wederdeling, naar de heide een van de erfgenamen van Hendrik 
Stouten. 
 
2) 3 grote roeden gelegen in de kleen bemden onder Wezet. 
 
Reingenoten: boven Joannes Engelen, onder naar de Maas Joannes 
Fisschers, naar Opgrimbie de pastorij van Opgrimbie, naar de heide 
dhr. Lemker de Quade. 
 
3) 0,5 morgen land gelegen op het hemelrijk onder Wezet. 
 
Reingenoten: boven Antoon Nelissen, onder den grooten bosch, naar 
Opgrimbie de weduwe Joseph Moermans. 
 
In waarde is het overgedragen perceel van partij 1 meer waard. 
Daarom betaalt partij 1 nog 260 gulden aan partij 1. 
 
Het overgedragen perceel van 13 grote roeden is jaarlijks en erfelijk 
belast met 3 vaten en 0,5 kop koren ten behoeve van het recept van 
Rekem, en met 0,5 stuiver per grote roede (cijns) aan hetzelfde 
recept. 
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Een perceel van partij 2 is ook belast, namelijk de 3 grote roeden aan 
de priestersweg, met 2 oord Sint-Andriescijns ten behoeve van het 
recept van Rekem. 
 
Afgesproken wordt dat partij 1 vier grote roeden van de 13 
overgedragen grote roeden 3 jaar ter halfpacht behoudt en de helft 
van de vruchten dus uitkeert aan partij 2. 
 

 
26/10/1795 

 
13-14 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Martinus Gerits, inwoner van Wezet, gehuwd met Christina Groenen 
 
300 gulden aan 5% rente leent van 
 
Joannes Delwaide, inwoner van Rekem, gehuwd met Catharina 
Oostermeijer 
 
Borgstellingen: 
 
1) 13 grote roeden akkerland, tiendevrij, gelegen bij het Root onder 
Wezet. 
 
Dit perceel had hij vandaag per erfmangeling verkregen voor de 
schepenbank van Peter Hendrik Opsteijn. 
 
2) 3 grote en ¼ kleine roeden gelegen in het kleenveldje. 
 
Reingenoten: boven het Kapittel van O.-L.-V. te Maastricht, onder 
het juffrouwenklooster te Rekem. 
 
3) 25 kleine roeden land gelegen op de Waterkuijl. 
 
Reingenoten: boven Joannes Opsteijn, onder de landstraat. 
 
De 13 grote roeden land zijn belast met 3 vaten en een halve kop 
koren ten behoeve van het recept van Rekem. 
 
De 25 kleine roeden zijn belast met een kan koren jaarlijks te leveren 
aan dhr. Lemker de Quade. 
  

 
27/10/1795 

 
14-17 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 12/10/1792 
te Maastricht, waarbij 
 
Petronella Loomans, bejaarde geestelijke dochter en inwoonster van 
Maastricht 
 
1.100 gulden aan 4,5% rente leent van 
 



7 
 

Lambertus Hustinx, meester-brouwer te Maastricht, gehuwd met 
Maria Anna Wouters 
 
Het geld wordt geleend ter betaling van de aankoop van een huis te 
Rekem, genaamd de fortuijn. 
 
Reingenoten: ter eenre het raedshuijs, ter andere zijde Piter 
Hofbour. 
 
Ze had het huis gisteren gekocht van de eerwaarde heer Smits, 
rooms priester te Rekem, en waarvan de akte maandag verleden zal 
worden. 
 
Borgstellingen: 
 
1) het gekocht huis 
 
2) haar huis met stallingen gelegen te Rekem naast het Raedshuijs. 
 
Reingenoten: ter andere zijde de straat en van achter de 
parochiekerk. 
 
Alsook de volgende 3 huizen gelegen te Maastricht, nl. 
 
3) huis gelegen in de Drie Emmerstraet met huisnummer 118. 
 
Reingenoten: ter eenre sieur Timmers, ter andere zijde M. Muijters. 
 
4) woonhuis met tuin gelegen in de hondsstraat. 
 
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen van Jacobi de Cadier, ter 
andere zijde de Luterse kerk. 
 
5) huis in de koeijstraet. 
 
Reingenoten: ter eenre sieur Gilissen, ter andere zijde de 
representanten van wijlen dhr. Ribecour. 
 
Getuigen: Philippus Walrij, rooms priester te Maastricht en Michael 
Antonius, burger van Maastricht. 
 

 
28/10/1795 

 
17-20 

 
Registratie, op verzoek van Gertrudis Pollij, geestelijke dochter, 
inwoonster van Rekem, van mutueel testament ten huize van M. en 
G. Pollij op 12/06/1792, waarbij 
 
Martinus Pollij (reeds overleden ten tijde van registratie) en zijn zus 
Gertrudis Pollij het volgende besloten hebben: 
 
1) wensen beiden in de kerk van de Paters Minderbroeders te Rekem 
begraven worden 
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2) ter lafenis van hun ziel wensen ze 2.000 leesmissen, nl. 1.000 na 
de dood van de eerste en de andere na de dood van de 
langstlevende 
 
3) aan de pastoor, kapelaan en dhr. Smits elk 25 gulden te betalen 
tot het lezen van 50 leesmissen, of 75 gulden voor hen samen te 
betalen na de dood van de eerste van beiden. 
 
4) de Armen van Rekem krijgen 6 morgen uit het geheel van hun 
landerijen. Die dienen genomen worden uit de landerijen het verst 
verwijderd van hun woonhuis. 
 
5) de Armen van Rekem krijgen ook hun woonhuis gelegen op de 
Wal. Dit huis is belast met 15 kannen koren ten behoeve van de graaf 
van Rekem 
 
Reingenoten: ter eenre Martinus Beckers, ter andere Henricus 
Calcius. 
 
6) de Armen van Rekem krijgen ook 400 gulden contant die dienen 
uitgeleend te worden als obligatie. 
 
De drie vermelde legaten ten behoeve van de Armen van Rekem 
zullen in werking treden na de dood van de langstlevende. 
 
7) 200 gulden voor de sacristie van het klooster van de 
Minderbroeders te Rekem om te participeren in het wekelijks gebeld 
voor de weldoeners, waarvan 100 gulden betaald wordt bij het 
afsterven van de eerste en nog 100 gulden bij het afsterven van de 
langstlevende. 
 
8) de eerst stervende benoemt de langstlevende tot universeel 
erfgenaam, op voorwaarde dat na de dood van de langstlevende de 
volledige nalatenschap zal devolueren op Christiaan Ramaekers en 
zijn echtgenote Joanna van Deurssen, nu bij hen inwonende, uit 
achting voor hun goede bijstand. 
 
9) Aan Cornelia Lina, weduwe Joseph Gerits, laten ze 14 grote roeden 
land aan, in 2 percelen gelegen en leenroerig onder het leenhof van 
Rekem. 
 

 
29/10/1795 

 
21-22 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A. Hagemans op 
06/10/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Arnoldus Wijckmans, inwoner van Uikhoven, gehuwd met Maria 
Engelen 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Smal, burger en inwoner van Maastricht, gehuwd met Maria 
Catharina Dejong 
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4 grote roeden weide gelegen te Daaluikhoven 
 
Reingenoten: boven Jan Dirx, onder Machiel Beckers, naar Boorsem 
Joseph Groenen, naar de Maas de dijk. 
 
Het perceel is belast met een keur (5 gulden) en met 3 oord jaarlijkse 
cijns. 
 
Prijs: 400 gulden + lijkoop (2 gulden) + 1 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: A. Verhoeff en S.P.A. De Leuning. 
 

 
31/10/1795 

 
22-25 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Maria Elisabeth van Eijk, meerderjarige dochter van wijlen Willem 
van Eijk en Catharina de Ruijter 
 
250 gulden aan 5% rente leent van 
 
Joannes Delwaide, inwoner van Rekem, gehuwd met Catharina 
Oostermeijer 
 
Borgstellingen: 
 
Haar goederen, toegevallen bij partagie van haar ouderlijke goederen 
onder kavel A, en geautoriseerd door de schepenen op 23/10/1795, 
nl. 
 
1) huis en hof gelegen te Rekem 
 
Reingenoten: naar het oosten en noorden Claas Godfroid. 
 
Het perceel is jaarlijks en erfelijk belast met 2,5 kop rogge ten 
behoeve van het recept van Rekem. 
 
2) een stal dicht bij het huis gelegen. 
 
Reingenoten: oost de weduwe Willem Janssen, zuid het Walstraatje. 
 
3) 2 grote en 10 kleine roeden land gelegen in de Schiethoek. 
 
Reingenoten: oost de erfgenamen Rijkel Kempeners, west de 
erfgenamen Joannes Beckers. 
 
4) 2 grote en 10 kleine roeden in het Windmolenveld op de plancken. 
 
Reingenoten: boven Pieter Wouters, onder Joannes Opstein. 
 
5) 2 grote en 10 kleine roeden gelegen bij het voorgaande perceel op 
de plancken. 
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Reingenoten: boven de erfgenamen Willem Noijen, onder de abdij 
van Hocht. 
 
6) 2 grote en 10 kleine roeden uit groter perceel van 5 grote roeden 
op de Steenweg gelegen. 
 
Reingenoten: onder Joannes Opstein, boven het kavel B met de 
wederdeling. 
 
De percelen zijn nog belast met de helft van 100 gulden kapitaal ten 
behoeve van de Armen van Uikhoven. 
 

 
04/11/1795 

 
25-28 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
J. Kosner, schepen van Rekem, als momber van Peter van Eijk, 
minderjarige zoon van wijlen Willem van Eijk en Catharina de Ruijter, 
gewezen echtelieden en inwoners van Rekem, bij autorisatie van het 
Oppertribunaal van het Departement Nedermaas op 12 Brumaire 
jaar IV,  
 
250 gulden aan 5% leent van 
 
Joannes Delwaide, inwoner van Rekem, gehuwd met Catharina 
Oostermeijer 
 
Borgstellingen: 
 
De goederen die de minderjarige zijn toegevallen op 23/10/1795 bij 
partagie van de ouderlijke goederen, goedgekeurd door de 
schepenbank van Rekem, nl. 
 
1) huis en hof gelegen op de Wal te Rekem. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Jan Horsch, ondergang de Wal. 
 
2) 5 grote roeden gelegen in het Bampveldje. 
 
Reingenoten: onder de weduwe F. Caenen, boven de erfgenamen 
Jacob Roumans. 
 
3) 2 grote en 10 kleine roeden uit een perceel van 5 grote roeden 
gelegen bij de Steenweg. 
 
Reingenoten: onder het kavel A met de wederdeling, boven de 
erfgenamen Lina Godfroid. 
 
4) 4 grote roeden gelegen in het windmolenveld bij den Boomgaard. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen Willem Noeijen, onder dhr. 
Schreiber. 
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Dit perceel is jaarlijks belast met 2 gulden erfrente ten behoeve van 
de pastorij van Rekem. 
 
Voor het overige zijn de percelen enkel nog belast met de helft van 
een kapitaal van 100 gulden ten behoeve van de Armen van 
Uikhoven. Deze obligatie zal met het opgenomen geld terugbetaald 
worden. 
 
Aangehecht de autorisatie van het Oppertribunaal. 
 

 
25/11/1795 

 
28-33 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Joannes Baptista de Vrede, burger en inwoner van Maastricht, voor 
zichzelf, alsook als gevolmachtigde van Maria Ida de Vrede, jonge 
bejaarde dochter en dienstmeid ten huize van dhr. Hijacint Kramp te 
Antwerpen, alsook als gevolmachtigde van Winandus de Nomostie, 
burger en inwoner van Maastricht,  gehuwd met Maria Helena de 
Vrede, krachtens volmachten van respectievelijk 12 en 23 november 
1795,  
 
verklaart reeds in 1793 verkocht te hebben aan 
 
Joannes Delwaide, inwoner van Rekem, gehuwd met Catharina 
Oostermeijer 
 
1 morgen akkerland gelegen te Rekem, uitschietende op de 
hangbeek. 
 
Reingenoten: boven de representanten van Renier Gabriel, onder de 
weduwe Joannes Engelen de oude, naar de Maas de landstraat. 
 
Prijs: 475 gulden Brabants Luiks, lijkoop tussen partijen verdeeld, 5 
stuiver godshelder. 
 
Het perceel is gehypothekeerd met een kapitaal van 1.600 gulden 
ten behoeve van het klooster van de Beijard te Maastricht, alsook 
met een kapitaal van 200 gulden ten behoeve van F.N. Janssens. De 
verkoper dient deze lasten terug te betalen, zodat de hypotheek 
verdwijnt. Ter verzekering hiervan, hypothekeert de verkoper zelf: 
 
3 grote roeden akkerland in het Ukoverveld achter de dreef gelegen. 
 
Reingenoten: boven Hendrik Vaessen, onder en naar de heide vele 
hoofdstukken. 
 
Aangehecht de volmachten: 
 
Volmacht van 12/11/1795 voor notaris Melchior Theodorus Colins te 
Antwerpen, waarbij Maria Ida de Vrede, haar oom Joannes Baptista 
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de Vrede volmacht geeft haar goederen te verkopen. Getuigen: 
Joseph van Lemens en Joseph van Bruijssel. 
 
Volmacht van 23/11/1795 voor notaris A. Hagemans te Maastricht, 
waarbij Winandus de Nomostie, gehuwd met Maria Helena de Vrede, 
zijn aangetrouwde oom Joannes Baptista de Vrede volmacht geeft de 
goederen hem toegevallen namens zijn echtgenote te verkopen. 
Getuigen: A. Verhoeff en S.P.A. De Leuning. 
 

 
30/11/1795 

 
33-35 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris W. Keelhoff op 
22/11/1795 te Neerharen, waarbij 
 
Joannes Stouten, gehuwd met Catharina Weerts, inwoner van Wezet 
 
verkoopt aan 
 
Arnoldus Weerts, gehuwd met Barbara Lemmens, wonende te 
Wezet 
 
5 grote roeden zavelland aan het papentuijntje te Wezet. 
 
Reingenoten: sonnen opgank Bartel Stouten, naar Maastricht de 
pastorij van Rekem. 
 
Het perceel is belast met 5,5 oord cijns. 
 
Prijs: 375 gulden + 5 gulden lijkoop + 2 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: secretaris F. Keelhoff en J.A. De Sarolea. 
 

 
17/01/1796 

 
35-37 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 16/10/1795 
te Maastricht, waarbij 
 
Joannes Looders, inwoner van Rekem, weduwnaar van Maria Joseph 
Beckers, nu in 2de huwelijk met Maria Elisabeth Goeijen 
 
700 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Petrus Reijniers, burger en negociant te Maastricht, gehuwd met 
Maria Elisabeth Hennekens 
 
Zijn persoon en goederen worden hierbij gehypothekeerd, maar niet 
verder gespecifieerd. 
 
Getuigen: J.B. Claessens en P.J. Janssen. 
 

 
18/01/1796 

 
37-40 

 
Registratie extract rol van Rekem van 08/08/1775 met ingebedde 
publieke verkoop, waarbij 
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publiekelijk verkocht werd 
 
een huis met stal, kamer en servitude om door de poort van dhr. 
Smits te mogen varen, gelegen te Rekem. 
 
Reingenoten: naar de Paters Minderbroeders Claudius Cox of de 
zogenaamde rappepoorte, ter andere dhr. Raed Smits. 
 
Bieders: 
 
Instelprijs → 1.200 gulden 
Procureur Crahaij → 1.210 gulden 
Dhr. Habets → 1.220 gulden 
Crahaij → 1.230 gulden 
Dhr. Dirix → 1.250 gulden 
Crahaij → 1.260 gulden 
Matthijs Hustinx → 1.270 gulden (hoogste bod) 
  

 
24/01/1796 

 
41-42 

 
Registratie belening, waarbij 
 
Willem Beckers, inwoner van Uikhoven, gehuwd met Maria Elisabeth 
Beckers 
 
in een belening van 6 jaar overdraagt aan 
 
Arnoldus Kortleven3, nu wonende te Eisden, bejaarde jongman 
 
1 morgen akkerland gelegen in het Ukoverveld tegenover de kerk van 
Boorsem, zijnde Luperspacht4. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen Dirk Bollen, onder de 
erfgenamen Jan Maes. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met 3 vaten rogge ten behoeve van het 
recept van Rekem. 
 
Prijs belening (beleenpenningen): 146 gulden 5 stuiver betaald in 
Franse kronen door de broer van Arnoldus, zijnde Gilis Cortleven. 
 
Het perceel is belast met 200 gulden kapitaal ten behoeve van de 
Armen, fabriek, pastoor, kapellaan en koster van Rekem. 
 
Ter verzekering van deze laatste last, hypothekeert Willem Beckers 
het volgende, nl. 
 

 
3 In de volkstelling van 1796 is er slechts 1 Kortleven in Eisden geregistreerd, namelijk deze Arnold (Nol) 
Kortleven, werkende als inwonende knecht bij boerin Petronella Boesten op de Vrijthofstraat. 
4 Voorlopig ontgaat me nog de betekenis van Luperspacht. 
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Een halve morgen akkerland gelegen aan de vuijlkuijl onder 
Uikhoven, uitschietende op de Schoorstraat. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank de genoemde straat, ondergank de 
erfgenamen Godfroid Dops. 
 

 
28/01/1796 

 
43-44 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Paulus Houben, inwoner van Kotem, gehuwd met Gertruijd de Bois 
 
verkoopt aan  
 
Gilis Cortleven, inwoner van Uikhoven, gehuwd met Clara Beckers 
 
6 grote en 5 kleine roeden akkerland gelegen te Uikhoven op de 
Burger-janss-groes. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank de schuttenhoek, ondergang de 
erfgenamen van Dirk Bollen, ter zijde naar Kotem de weduwe Dirk 
Bollen, naar Uikhoven Gosen Penders. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met 3 vaten nieuwerfhaver kleine maat 
en 6 stuiver 1 oord handgeld ten behoeve van het recept van Rekem. 
 
Prijs: 330 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder. 
 
Daarnaast is het perceel nog belast met een kapitaal van 100 gulden 
ten behoeve van de Armen van Rekem en 200 gulden kapitaal ten 
behoeve van Theodoor Op den Acker van Boorsem. 
 
De verkoper dient dat zelf terug te betalen. Ter verzekering hiervan 
hypothekeert hij zijn huis en hof gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen Hendrik Hoogwaarts, onder de 
wachtmeester Hendrik Pieters. 
 

 
29/01/1796 

 
44-47 

 
Registratie verkoopakte met obligatie, waarbij 
 
Joanna Kogels, weduwe van Willem Gorissen, inwoonster van Rekem 
 
verkoopt aan 
 
Lambertus Groenen, inwoner van Rekem, gehuwd met Elisabeth 
Groenen 
 
huis met stallingen gelegen te Rekem 
 
Reingenoten: ter eenre Hans Pieter Helbig, ter andere zijde het 
kerkstraatje. 
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De verkoopster heeft het huis in bezit volgens akte van 19/12/1784 
verleden voor notaris F. Keelhoff. Het huis heeft een servitude. Hans 
Pieter Helbig heeft vrije doorgang en vaart over de mesthof van 
hetzelfde huis. 
 
Prijs: 750 gulden Brabants Luiks, lijkoop tussen partijen verdronken 
en 9 stuiver godshelder. 
 
450 gulden werd vandaag betaald. De overige 300 gulden worden in 
een obligatie aan 5% rente omgezet. 
 
Het verkochte huis geldt als borgstelling. 
 

 
03/02/1796 

 
47-52 

 
Registratie verkoop obligatie, waarbij 
 
Francis Meijers, inwoner van Opgrimbie, gehuwd met Joanna 
Groenen, en Martinus Gerits, inwoner van Wezet, gehuwd met 
Christina Groenen 
 
verkopen aan 
 
Maria Brants, weduwe van N.D. Lossin, inwoonster van Rekem 
 
kapitaal van 200 gulden aan 5% rente ten laste en de panden van 
Martinus Gerits, gehuwd met Catharina Stouten, en op Joannes 
Geurts, gehuwd met Elisabeth Stouten, en op Steven Stouten, 
meerderjarige jongman, en op Barthel Stouten, weduwnaar van 
Maria Anna Groenen, nu in 2de huwelijk met Anna Hermans [destijds 
werd de obligatie op 01/06/1791 gegicht, zie verder] 
 
De verkoper had deze obligatie verkregen bij afrekening van de 
mombers Joannes Groenen en Antoon Nelissen van de kapitalen in 
de nalatenschap van wijlen Matthijs Groenen en Ida Mulkens op 
29/01/1796 voor de Rekemse schepenbank. 
 
Prijs: 180 gulden. 
 
Aangehecht extract gichtregister van Rekem van 01/06/1791: 
 
Martinus Gerits, gehuwd met Cath. Stouten, en Joannes Geurts, 
gehuwd met Elisabeth Stouten, en Steven Stouten, meerderjarige 
jongman, en Barthel Stouten, weduwnaar van Maria Anna Groenen, 
nu in 2de huwelijk met Anna Hermans, allen van Wezet 
 
verklaren dat zij 200 gulden kapitaal aan 5% rente ter hunnen laste 
hebben met vervaldag op 16 april, gestaan hebbende ten 
behoevende van de pastorij van Opgrimbie en afkomende van wijlen 
de eerwaarde heer Ambrosius Hodaige, bij leven prior van het 
juffrouwenklooster te Rekem. 
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De 4 minderjarige kinderen van wijlen Matthijs Groenen en Ida 
Mulkens, nl. Joanna, Christina, Ida en Gerardus Groenen hebben 
bovenstaande obligatie van 200 gulden en verlopen intresten 
verkregen bij koopakte gegicht te Rekem op 15/03/1791. Ze kochten 
dit over van eerwaarde L. Delvaux, pastoor van Rekem, als 
gevolmachtigde van de prelaat van de Abdij van Beaurepart te Luik 
aangaande de pastorij van Opgrimbie. 
 
De hypotheken op de panden van de schuldenaars worden opnieuw 
bevestigd, nl. 
 
1) pandstelling Martinus Gerits: 
 
1 morgen land gelegen in het windmolenveld onder Rekem. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang de priestersweg, ondergang de 
erfgenamen Philip Pinet, naar Maastricht Dorus Hermans, onder 
Joannes Opsteijn. 
 
2) pandstelling Joannes Geurts: 
 
1 grote roede land gelegen in den Lap. 
 
Reingenoten: boven Adam Kremers, onder Bartel Stouten met de 
wederdeling. 
 
3) pandstelling Steven Stouten: 
 
1 grote roede land gelegen achter Lambert Lemmens, uitschietende 
op het Reckhemerstraatje. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Gilis Stouten, ondergank Willem 
Gerits, boven het klooster van Rekem. 
 
4) pandstelling Barthel Stouten: 
 
1 grote roede gelegen in den Lap. 
 
Reingenoten: boven Joannes Geurts met de wederdeling, onder 
Joannes Opsteijn, ter sonnen opgank de landstraat, ondergank de 
Heerebosch. 
 
Aangehecht de approbatie van de schepenbank de dato 23/11/1791,  
Omdat Barthel Stouten, weduwnaar van Maria Anna Groenen, nu 
gehuwd met Anna Hermans, de grond hypothekeerde van zijn 
(minderjarige) kinderen verwekt uit zijn eerste huwelijk. Daarvoor 
had hij de toestemming van de schepenen nodig, dewelke verleend 
werd. 
 

 
03/02/1796 

 
52-54 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris L.H. Wouters op 
12/10/1793 te Maastricht, waarbij 
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Petronella Loomans, geestelijke dochter, wonende te Rekem 
 
1.000 gulden aan 4% rente geleend heeft van [blijkens chirographaire 
akten van 19/08/1793 en 04/09/1793] 
 
Joannes Janssens, meerderjarige jongman, burger en inwoner van 
Maastricht 
 
Borgstellingen: 
 
1) woonhuis gelegen te Maastricht in de koeijstraet. 
 
Reingenoten: ter eenre sieur Gilissen als huurder, ter andere zijde 
dhr. predikant. 
 
2) huis te Maastricht in de Gubbelstraat. 
 
Reingenoten: naar de Maas dhr. C. Bemelmans, ter andere zijde de 
weduwe Donné. 
 
Getuigen: M.A. Brugger en Helena Brouwers. 
 

 
15/02/1796 

 
54-56 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Jacobus Deneij, inwoner en geweermaker te Maastricht, gehuwd met 
Johanna Diriks, en Joannes Dolders, inwoner van Geulle, gehuwd met 
Anna Maria Diriks, en Leonard Bastings, inwoner van Limmel, 
gehuwd met Anna Cath. Diriks, en Christiaan Cortleven, inwoner van 
Uikhoven, gehuwd met Margareta Diriks, allen erfgenamen van 
wijlen Hendrik Diriks, weduwnaar en in 2de huwelijk geweest met 
Mechtildis Bastings, gewoond hebbende te Daaluikhoven, alsook als 
erfgenamen van wijlen Antoon Diriks, gewezen meerderjarige 
jongman, overleden te Daaluikhoven 
 
verkopen aan 
 
Pieter Cortleven Giliszoon, inwoner van Daaluikhoven, gehuwd met 
Cornelia Opsteijn 
 
halve morgen weide, genaamd de haakweijde, gelegen te 
Daaluikhoven. 
 
Reingenoten: boven wachtmeester Gilis Cortleven, onder Hendrik 
Bollen, uitschietende op de gemeenen haak. 
 
Het perceel is belast met 3 vaten en een kop nieuw erfhaver en 
gewoon handgeld ten behoeve van het recept van Rekem. 
 
Prijs: 680 gulden + 3 gulden lijkoop tussen de partijen verdronken + 2 
stuiver godshelder. 
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16/02/1796 

 
56-58 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Peter Van den Acker, inwoner van Bovenuikhoven, weduwnaar van 
Johanna Colleij, geassisteerd met zijn 3 meerderjarige kinderen, 
Arnold Van den Acker, gehuwd met Johanna Maria Beckers, Nicolaas 
Van den Acker, meerderjarige jongman, en Maria Van den Acker, 
jonge dochter, allen inwoners van Uikhoven 
 
100 gulden aan 5% rente lenen van 
 
Johanna Cogel, weduwe Wilm Gorissen 
 
Borgstellingen: 
 
1) halve morgen akkerland gelegen aan de Schoorstraat onder 
Uikhoven. 
 
Reingenoten: boven kerkland van Rekem, onder Joannes Gerits van 
Uikhoven. 
 
2) 4 grote roeden weide gelegen onder Daaluikhoven. 
 
Reingenoten: naar de Maas Christ. Kortleven, naar de heide Joannes 
Bollen. 
 
3) 3 grote roeden huis en huisplaats gelegen te Bovenuikhoven. 
 
Reingenoten: boven Gilis Posten, onder de erfgenamen Wilm Alberts. 
 
De halve morgen is belast met 7 koppen koren en de huisplaats met 
6 koppen koren, een halve kapoen en een oord cijns, jaarlijks en 
erfelijk ten behoeve van het recept van Rekem, alsook de 4 grote 
roeden met 2 vaten koren ten behoeve van de Armen. 
 

 

 


