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Boorsem, schepenbank gichten 1778-1790 

 

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 betreffen onder andere:  

• koop- verkoopakten van onroerende goederen;  

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

• schenkingen onder levenden (donaties inter vivos);  

• testamenten;  

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

• verheffingen (relieven); 

• 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 3 maart 1778 

en 13 juni 1790. 1 De kolommen in de bewerking geven respectievelijk de datum van de registratie aan, de 

folio  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  

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  

19 februari 2023 

 

 

 

 
1 Het archief van de schepenbank van Boorsem wordt in het Rijksarchief van Hasselt bewaard. De bewerking 
hieronder betreft Graafschap Rekem (toegang 1173), inventarisnummer 1061, Schepenbank Boorsem, gichten 1778-
1790.  
2 Je kan je aanvraag richten via rijksarchief.hasselt@arch.be  

mailto:rijksarchief.hasselt@arch.be


2 
 

 

DATUM FOLIO 
 

OMSCHRIJVING 

 
03/03/1778 

 
1r-1v 

 
Registratie vernadering, waarbij 
 
Mathias de Witt van Kotem, gehuwd met Marie Cathrijn Cortleven 
 
verklaart vernaderd te zijn door 
 
Leendert Janssen, inwoner van Kotem, gehuwd met Joanna van 
Mulcken 
 
1) 1,5 morgen land gelegen in het Magerveld. 
 
Reingenoten: voorhoofd naar de Maas Willem Alberts van het 
Heut, ander hoofd naar Boorsem den gemeenen weg, naar het 
Heut Joannes van Walsden, andere zijde de weduwe Albrechts. 
 
Het perceel is keurig en cijnsroerig de zondag na Sint-Remigius. De 
cijns bedraagt jaarlijks 2 oord. 
 
2) halve morgen gelegen aan den hoogen Reijn. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas Nol Cortleven van 
Kotem, naar Boorsem de weduwe Jaspar Haarden, naar de Maas 
Peter Janssen Janszoon, naar de heide den gemeenen groesweg. 
 
Het perceel is belast met een molster haver ten behoeve van het 
laathof van Sint-Dionijs. 
 
 Mathias de Witt had het eerder gekocht van dhr. Liesens als 
rentmeester van de graaf van Rekem voor de som van 400 gulden 
Brabants Luiker cours blijkens gicht van 17/03/1777. Die had het 
verkregen van Joannes Janssen Houbszoon, blijkens documenten 
van het gerecht van 15/03/1777. 
 
Prijs: 400 gulden + 5% lijkoop + 1 stuiver godshelder + 11 gulden 
13 stuiver aan gichtgeld, heerlijke en gichtgelden van het laathof 
van Sint-Dionijs. Het geheel bedraagt 431 gulden 14 stuiver. 
 

 
10/03/1778 

 
1v-2r 

 
Registratie terugbetaling obligatie, waarbij 
 
schepen Peter Humble, als armenmeester van Rekem 
 
verklaart terugbetaald te zijn door 
 
Matthijs Dewitt, gehuwd met Catharina Cortleven 
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van een obligatie van 100 gulden, tezamen met 1 gulden 5 stuiver 
aan verlopen rente. De obligatie stond te zijner laste namens zijn 
echtgenote als erfgename van wijlen Nol Cortleven van Kotem. 
 
De hypotheken op de percelen worden daarbij geannuleerd. 
 

 
31/03/1778 

 
2r-2v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Servaes Maesen, gehuwd met Maria Kessen, inwoner van 
Boorsem 
 
verkoopt aan 
 
Peter Op den Acker, gehuwd met Anna Catharina Van der Haegen, 
inwoner van Boorsem 
 
1 grote en 5 kleine roeden land uit een groter perceel van 2 grote 
en 10 kleine roeden gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten (van het geheel): boven Hendrik Lambrigts, onder de 
pastorij van Boorsem. 
 
Prijs: 40 gulden + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
De vader van de verkoper krijgt het gebruik van een perceel zijn 
leven lang van een halve morgen van de koper, gelegen te 
Boorsem aan de windmolen van Rekem. 
 

 
25/04/1778 

 
3r-3v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Leendert van Mulcken, gehuwd met Joanna Catharina Janssen, 
inwoner van Kotem 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
drossaard Burin, namens de Armen van Rekem. 
 
Borgstelling: 
 
1) zijn huis en hof, 1 morgen groot, gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: onder en boven Joannes Janssen, ter eenre de 
straat, ter andere Nol Janssen. 
 
2) half bunder land in het Borsheimerveld. 
 
Reingenoten: boven de kerk van Boorsem, onder Christiaan 
Blonden, ter eenre Joannes Houben, ter andere de gemeente. 
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3) 1,5 morgen land in het Borsheimerveld. 
 
Reingenoten: boven Hocht, onder dhr. Smits, ter eenre Willem van 
Walsden, ter andere Thomas du Bois. 
 
4) halve morgen in het Borsheimerveld. 
 
Reingenoten: boven juffr. Caenen, onder Hendrick Beckers, ter 
eenre Willem Lijna, ter andere de Zijpe. 
 
In de marge: Op 08/04/1782 werd de obligatie terugbetaald. 
 

 
28/04/1778 

 
3v-5r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris H. Hupkens op 
31/03/1778 te Maastricht, waarbij 
 
Petrus Habets, burger en winkelier te Maastricht, gehuwd met 
Maria Catharina Habets 
 
300 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
de eerwaarde moeder en discreten van het klooster van de 
kanunnikessen van het Heilig Graf, genaamd de Bonnefanten te 
Maastricht 
 
Het geld dient ter financiering van een aankoop ter waarde van 
1.625 gulden voor een huis te Maastricht in de Pieterstraet 
omtrent de poort, dewelke hij gekocht heeft van dhr. Stijls en 
diens kinderen. 
 
Reingenoten: ter eenre sieur Van der Heijden, ter andere zijde de 
weduwe Van den Biessen. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Het aangekochte huis. 
 
2) Zijn filiale portie, bestaande uit 1/5 van zijn vaderlijk woonhuis 
gelegen in de kleijne Leurderstraet te Maastricht, naast sieur 
Henricus Hendrix. 
 
Dit was op hem gedevolueerd na de dood van zijn moeder, alsook 
koopmanschappen door zijn vader na te laten. 
 
Zijn schoonmoeder, Ida Lenders, weduwe van Cornelius Habets, 
burger en bakkersvrouw te Maastricht, verschijnt ook voor de 
tocht en Petrus Habets competeert het volgende namens zijn 
vrouw voor de naakte eigendom van haar filiale portie, nl. 
 
3) 1/6 van 3 bunder akkerland en weide gelegen te Rekem en 
Mechelen-aan-de-Maas in diverse percelen. 
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Getuigen: Joannes Wilhelmus Germin en Paulus Simons, beiden 
burgers van Maastricht. 
 

 
15/06/1778 

 
5r-5v 

 
Registratie belening verleden voor notaris H.J. Vandewijer op 
06/06/1772 te Maastricht, waarbij 
 
Joannes Op den Acker, gehuwd met Petronella Van de Weerd, 
inwoner van Boorsem 
 
in belening uitgeeft aan 
 
Joannes Habets, burger en meester-bakker te Maastricht 
 
5 grote roeden akkerland gelegen in het Borssemer velt. 
 
Reingenoten: van beide zijden de weduwe Jan Lenders. 
 
De beleenpenningen bedragen 100 gulden en duurt mits 
terugbetaling tot in oktober.  
 
Getuigen: Arn. La Haije en Hubertus Kempenars. 
 

 
15/06/1778 

 
5v-6r 

 
Registratie van terugbetaling obligatie, waarbij 
 
Nicolaus Daniel Lossin, als geadjudiceerde van de goederen van 
wijlen Balthasar Holtacker, zijn oom van moederszijde en gewezen 
momber 
 
verklaart terugbetaald te zijn door 
 
dhr. Burin, drossaard van het graafschap Rekem, gevolmachtigde 
voor de gemeente Rekem. 
 
Er werd 96 gulden 13 stuiver overhandigd voor de terugbetaling 
van een obligatie van 90 gulden + verlopen intresten. De 
hypotheek die erop rustte, was een weide gelegen te Kotem, 
voorheen toebehorende aan Nol Penders van Kotem. Die 
hypotheek wordt nu nietig verklaard. 
 

 
07/07/1778 

 
6r-7r 

 
Registratie, op verzoek van Joannes Habets, meester-bakker te 
Maastricht, van een obligatie verleden voor notaris J.C. A Cruce op 
15/05/1706 te Maastricht, waarbij 
 
Albert Alberts, wonende op het Heut, gehuwd met Anna Thijssen 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
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Hendrik Lenarts, wonende te Boorsem, gehuwd met Elisabeth 
Gonnissen. 
 
Borgstellingen: 
 
1) een morgen akkerland gelegen op den hoogen Rheijn. 
 
Reingenoten: ter eenre opwaarts Geel Harden, neerwaarts Jan 
Alberts. 
 
2) een morgen gelegen op den Schaafert. 
 
Reingenoten: opperwaarts Jan Van Walsden, neerwaarts mevr. 
van Hocht met pachter Peter Penris. 
 
Getuigen: Joannes Gordinne en Joachim de Lovinfosse. 
  

 
22/09/1778 

 
7r-7v 

 
Registratie belening, waarbij 
 
Heijliger Hendrix, inwoner van Kotem, gehuwd met Catharina 
Janssen 
 
in een belening van 6 jaar uitgeeft aan 
 
Matthijs Vanderhoven, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria 
Dewit 
 
een halve morgen akkerland gelegen te Kotem in het Halleveld. 
 
Reingenoten: boven Joannes Reijnders, onder Willem Albregts van 
de halle, ter sonnen opgank de veldweg, ondergank de gemeene 
bampstraat. 
 
De beleenpenningen bedragen 90 gulden. Indien het bedrag na 6 
jaar niet zijn terugbetaald zijn, begint opnieuw een periode van 6 
jaar. 
 

 
10/11/1778 

 
7v-9v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.B. Caenen op 
07/11/1778 te Rekem, waarbij 
 
Machiel Houben, gehuwd met Maria Catharina Dewitt, inwoner 
van Kotem 
 
300 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Reijnder van Herck, weduwnaar, wonende te Vucht. 
 
Het geld dient om een belening terug te betalen van een perceel 
land gelegen te Boorsem op de moeiljewegh. Zijn broer Jan 
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Houben had het perceel in belening uitgegeven aan Willem 
Aelbrechts op ’t hooft. 
 
Reingenoten: boven Hendrick Beckers, onder Willem Aelbrechts. 
 
Borgstellingen:  
 
1) Het beleende perceel. 
 
Pieter Houben, gehuwd met Barbara Roumans, inwoner van 
Kotem, vader van de ontlener stelt zich borg met de volgende 
goederen, nl. 
 
2) 5 morgen land gelegen op de moolebeek in het Cotemerveld. 
 
Reingenoten: boven Willem van Walsden met diverse 
hoofdstukken, onder de gemeentestraat. 
 
3) half bunder in de halle. 
 
Reingenoten: boven Nijs Dewitt, onder de Bamptstraate. 
 
Getuigen: Piter Gregor en Pieter Humble. 
 

 
24/11/1778 

 
9v-10v 

 
Registratie verkoopakte met obligatie, waarbij 
 
Maria Anna Ribaucour, bejaarde jonge dochter, inwoonster van 
Rekem 
 
verkoopt aan 
 
Dionisius Dewitt, inwoner van Kotem, gehuwd met Catharina 
Albrigts 
 
13 grote roeden akkerland in drie percelen gelegen te Kotem, nl. 
 
1) een morgen land, tiendevrij. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Willem Albregts van ’t hoofd 
onder Mechelen-aan-de-Maas, ondergank dhr. Smits met de 
wederdeling, boven Willem Albregts, onder de straat gaande van 
Kotem naar het hoofd. 
 
2) een morgen land. 
 
Reingenoten: boven en onder Willem Albregts, ter sonnen opgank 
de erfgenamen Joannes Penders, ondergank de dhr. Smits. 
 
Dit perceel is belast met 2 molster haver en 2 oord cijns ten 
behoeve van de heren van het laathof van Sint-Dionijs te Boorsem. 
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3) 3 grote roeden land. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Willem Albregts, ondergank dhr. 
Smits met de wederdeling, voorhoofd Willem van Welsden, ander 
hoofd de vermelde straat. 
 
Prijs: 500 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
200 gulden wordt ineens betaald. De overige 300 gulden worden 
in een obligatie aan 5% rente omgezet met de verkochte percelen 
als borgstelling.  
 

 
23/01/1779 

 
11r-12r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.M. Janssens op 
16/10/1773 te Maastricht, waarbij 
 
Dominicus Boten, inwoner en schepen van Mechelen-aan-de-
Maas, gehuwd met Anna Gertrudis Repriels 
 
508 gulden 11 stuiver aan 4% rente leent van 
 
advocaat en drossaard J.C.S. De Limpens. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 5 grote en 10 kleine roeden groese gelegen op de parteplek 
onder Elsloo uit een groter perceel van 21 grote roeden. 
 
Reingenoten: boven oud-borgemeester Olislagers, onder 
Hermanus Ernestus Boten met de wederdeling. 
 
2) 1,5 morgen groese gelegen aan Teggersloot uitgaande met een 
hoofd op den Hinsberg. 
 
Reingenoten: naar de Maas de erfgenamen van Jan Tulleners, 
boswaarts Joannes Keulen van Vucht. 
 
3) 5 grote roeden land op de Bempden. 
 
Reingenoten: boven dhr. advocaat Boten, onder de weduwe Piter 
Boten. 
 
4) 3 grote en 15 kleine roeden, genaamd de kleijn pagekamer. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen Jacob Vrenken, onder 
advocaat Boten. 
 
Alle vier percelen zijn te Elsloo gelegen. 
 
Getuigen: Nicolas Catoire, vaandrig onder het bataljon van dhr. 
Smitzart Walon, en Petrus Moers. 
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26/01/1779 

 
12r-13v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op 
17/01/1779 te Rekem, waarbij 
 
Gerardus Janssen, gehuwd met Maria Jansen, inwoner van Kotem, 
en Catharina Sengers, gehuwd met Jan Janssen, wonende te 
Boorsem 
 
verkopen aan 
 
Gerard Op den Acker, inwoner van Boorsem 
 
half bunder weide met huis en hof gelegen aan den Eenden Poel, 
uitschietende op de kromstraat te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de Abdij van Hocht, onder de gemeene straat, 
andere 2 zijden de Abdij van Hocht. 
 
Prijs: 535 gulden + per gulden 1 stuiver lijkoop. 
 
De weide is belast met een obligatie van 300 gulden aan 4,5% 
rente ten behoeve van de broederschap van de onbevlekte 
ontvangenis van de Moeder Gods Maria binnen de kerk van Sint-
Nicolaas te Maastricht. 
 
De koper neemt die last op zich en het kapitaal wordt van de 
verkoopprijs afgetrokken. De koper hypothekeert voor de 
overgenomen obligatie een perceel land gelegen in het 
onderstevelt op den moelje wegh te Boorsem. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank dhr. Habets, wonende op de 
Bosstraet te Maastricht, ondergang Sophia Houben, naar de Maas 
de moeljeweg. 
 
Het verkochte perceel is ook nog belast met 4 stuiver cijns 
betaalbaar op Sint-Andries en nog een oord cijns op kermisdag, 
beiden staande ten behoeve van de graaf van Rekem. 
 
Getuigen: Joan. Jos. Wagemans en A.J. Caenen. 
 

 
26/01/1779 

 
13v-14r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Gerit Op den Acker, inwoner van Boorsem, gehuwd met Isabella 
Moermans 
 
op 03/11/1779 heeft verkocht aan 
 
Gerardus Janssen, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria Janssen 
 
een halve morgen akkerland gelegen in de Halle in het 
Kotemerveld. 
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Reingenoten: ter sonnen opgank Maria Albrigts, ondergank Piter 
Albrigts, naar de Maas Lins Op den Acker, naar de heide Matthijs 
Lenders. 
 
Prijs: 97 gulden 10 stuiver + lijkoop een stuiver per gulden tussen 
de partijen verdronken + 1 stuiver godshelder. 
 

 
09/02/1779 

 
14v-15v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 
22/02/1778 te Maastricht, waarbij 
 
1) Joannes Op den Acker, gehuwd met Petronella Vanderweert 
2) Joannes Lenders, gehuwd met Agnes Vanderweert, beiden 
inwoners van Boorsem 
 
100 gulden elk aan 4% rente lenen van 
 
J.C.S. De Limpens, licentiaat der beide rechten en drossaard van de 
heerlijkheden Elsloo en Mechelen-aan-de-Maas, gehuwd met 
M.C.B.S. De Ferrier. 
 
Borgstelling Joannes Op den Acker: 
 
6 grote en 5 kleine roeden uitschietende op de Mechelsweg en 
gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten: beide zijden Jan Lenders, voorhoofd diverse 
hoofdstukken, ter andere de vermelde Mechelsweg, vrij erfgoed. 
 
Het perceel komt af van wijle Gerard Van der Weert, vader van zijn 
echtgenote. 
 
Borgstelling Joannes Lenders: 
 
een morgen toebehorende aan de Armen of kerk van Boorsem. 
 
Reingenoten: naar de Maas Willem Albrechts, ter laatste zijde den 
Mechelsen wegh. 
 
Getuigen: J.G.H. Smeets en J.J.F. Meijer, licentiaat der beide 
rechten en advocaat te Maastricht. 
 

 
09/03/1779 

 
15v-16v 

 
Registratie terugbetaling obligatie, waarbij 
 
Casper Roox, gehuwd met Ida Lambrigts, inwoner van Boorsem, 
namens zijn vader Lambert Roox, gehuwd met Catharina Kessen, 
en Michiel Haerden, inwoner van Boorsem, als gevolmachtigde 
van Maria Kessen, meerderjarige en bejaarde dochter, de 
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vermelde Catharina en Maria Kessen als representanten van wijlen 
Peter Meijers 
 
verklaren terugbetaald te hebben aan 
 
de erfgenamen van Nicolaes Hormans, nl. Arnold Goeijen, als 
gehuwd zijnde met Maria Anna Godfroid, en Lambert Beckers, als 
gehuwd zijnde met Maria Francisca Godfroid, en Martinus Hendrix 
als oom en momber van de minderjarige kinderen van Lina 
Godfroid, weduwnaar van Barbara Hendrix 
 
200 gulden kapitaal en intresten. 
 
Voor deze obligatie was een half bunder land in 2 percelen 
gehypothekeerd, beide gelegen te Boorsem, nl. 
 
1) 1,5 morgen gelegen op de Reekemerstraat.  
 
2) 1,5 morgen gelegen aan de Droogweijde. 
 
Deze panden worden van hun hypotheek ontslagen. 
 

 
23/03/1779 

 
16v-17v 

 
Registratie onderling akkoord van 15/03/1779, waarbij 
 
Jan Lenders, en de volgende namens hun echtgenotes, nl. Hendrik 
Walpot, Willem Bours en Joannes Notten [aanleggers] 
 
en Willem Albrigts, en de volgende namens hun echtgenotes, nl. 
Nijst Dewitt, Dirk Bongarts, Pieter Dewit en Dirk Kessen 
[gedaagden] 
 
een akkoord bereikten met betrekking tot een lopende rechtzaak 
voorgekomen op de rol te Boorsem op 23/02/1779. 
 
Men wenste niet verder te procederen vanwege te hoog 
oplopende gerechtskosten.  
 
De gedaagden gaan akkoord om de aanleggers 1.500 gulden te 
betalen. Beide partijen dragen voor de helft de gerechtskosten en 
de aanleggers zien af van verdere claims. 
 
Willem Bours en Joannes Notten geven namens hun echtgenotes 
hun fiat later op 13/04/1779.  
 

 
23/03/1779 

 
17v-18r 

 
Registratie donatie onder de levenden, waarbij 
 
Anna Catharina Deckers, weduwe van Arnoldus Penders, 
inwoonster van Boorsem 
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schenkt aan 
 
haar schoonzoon Gerit Op den Acker, gehuwd met Gertruijd 
Penders 
 
alle populieren en weibomen, staande op de gemeente(grond) van 
Kotem, alsook een oud schaepraeij (?). 
 
Voorwaarden: 
 
De schoonmoeder komt inwonen bij haar schoonzoon en dochter 
en zullen haar moeten onderhouden met kost, drank, linnen en 
wol en al dat ze nodig mocht hebben in ziekte tot haar sterfdag 
toe. De begunstigden dienen ook te zorgen voor een ordentelijke 
christelijke begrafenis.  
  

 
23/03/1779 

 
18r-19r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Gerit Op den Acker, inwoner van Boorsem, gehuwd met Gertruijd 
Penders 
 
verkoopt aan 
 
Andries Rinck, inwoner van Boorsem, gehuwd met Walburga 
Maes, vertegenwoordigd door zijn stiefzoon Joannes van Vleuten, 
meerderjarige jongman, inwonende bij zijn moeder en stiefvader 
 
1,5 morgen akkerland in het wintmolenveld onder Boorsem. 
 
Reingenoten: ter sonnen opganck Thewis Maes, ondergank Dirk 
Op den Acker, naar Rekem Hendrik Op den Acker, naar de Maas de 
Abdij van Hocht. 
 
Het perceel is enkel belast met de gewone schat en met 2,5 oord 
cijns ten behoeve van het hooggrafelijk recept van Rekem. 
 
Prijs: 375 gulden + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 

 
23/03/1779 

 
19r-19v 

 
Registratie verkoopakte van 12/02/1779, waarbij 
 
Joannes Janssen, inwoner van Boorsem, gehuwd met Catharina 
Sengers 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Leenders, inwoner van Boorsem, gehuwd met Agnes 
Welkenhuijsen 
 
een halve morgen land gelegen in het busselken onder Boorsem. 
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Reingenoten: ter sonnen opgank het kapittel van Sint-Dionijs te 
Luik, ondergank Jan Cuijpers, naar de Maas Lambert Maes, naar de 
heide het juffrouwenklooster van Rekem. 
 
Prijs: 72 gulden + 1 stuiver per gulden voor lijkoop + 1 stuiver 
godshelder. 
 

 
14/04/1779 

 
19v-21r 

 
Registratie obligatie van 30/03/1779, waarbij 
 
Simon Janssen, inwoner van Kotem, weduwnaar van Petronella 
Reijnders, geassisteerd en met toestemming van zijn 2 kinderen, 
nl. Gerardus Janssen, gehuwd met Maria Jansen, en Maria Janssen, 
gevolmachtigden ook van hun andere 2 meerderjarige broers en 
van hun zus 
 
400 gulden aan 4% rente leent van 
 
Jacobus Claessens, molenaar en inwoner van Rekem. 
 
Borgstellingen: 
 
1) half bunder land gelegen in het Borshemerveld. 
 
Reingenoten: boven Jan Leenders, onder Dirk Kessen, naar 
Mechelen-aan-de-Maas de Abdij van Hocht, naar de Maas diverse 
hoofdstukken. 
 
De opnemer had dit perceel onlangs vernaderd van de 
erfgenamen van Thewis Gerits, inwoners van ’t Hoofd (=het Heut) 
onder Mechelen-aan-de-Maas en de lening dient ter betaling 
hiervan. 
 
Het perceel is belast met een kop haver en een stuiver cijns ten 
behoeve van het laathof van Sint-Dionijs te Boorsem. 
 
2) 1,5 morgen land gelegen op de meuleboek in het Cotemervelt. 
 
Reingenoten: boven de gemeene straat, onder Peter Houben, naar 
de Maas diverse hoofdstukken, naar Mechelen-aan-de-Maas de 
vermelde gemeenstraat. 
 

 
15/04/1779 

 
21r-21v 

 
Registratie belening, waarbij 
 
Joannes Jansen, inwoner van Kotem, gehuwd met Ida Reijnders 
 
in belening voor 6 jaar uitgeeft aan 
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Hendrik Dewitt, gehuwd met Margareta Vandeweert, inwoner van 
Kotem 
 
2 stukken land, nl. 
 
1) 75 kleine roeden gelegen in de Halle. 
 
Reingenoten: boven Joannes Kessen, naar de heide dezelfde. 
 
2) 2 grote en 4 kleine roeden in hetzelfde veld gelegen 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen van de weduwe Dirk Houben, 
onder de weduwe Peter Vorsten. 
 
De beleenpenningen bedragen 140 gulden. Indien niet 
terugbetaald na 6 jaar, vangt een nieuwe periode van 6 jaar aan 
totdat het geld terugbetaald is. 
 
Het 2de perceel is belast met een molster haver aan het laathof van 
Sint-Dionijs te Boorsem. 
 

 
27/04/1779 

 
21v-22v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Joannes Matthijs Duqué, inwoner van Mechelen-aan-de-Maas, 
gehuwd met Catharina Coox 
 
verkoopt aan 
 
Lambert Vandeweert, inwoner van Boorsem, gehuwd met Joanna 
Dewitt 
 
4 grote en 3 kleine roeden akkerland gelegen in de Delle aan ’t 
pastoors struijkske onder Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Jan Bemelmans, onder Matthijs Duqué, naar 
de heide de Abdij van Hocht, naar de Maas de pastoor van 
Boorsem. 
 
Prijs: 155 gulden + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
In geval van vernadering, dient het geld terugbetaald te worden in 
dukaten en Franse kronen. 
 

 
27/04/1779 

 
22v-23r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Lendert van Mulcken, inwoner van Kotem, gehuwd met Joanna 
Catharina Janssen 
 
verkoopt aan 
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Lendert Janssen, inwoner van Kotem, gehuwd met Joanna van 
Mulcken 
 
een halve morgen akkerland gelegen in ’t Borsheimer veld. 
 
Reingenoten: boven Peter Albrigts, onder Robert Heijens, naar 
Mechelen-aan-de-Maas Egbert Houben, naar de Maas den 
gemeenen weg. 
 
Prijs: 100 gulden + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 

 
27/04/1779 

 
23r-24r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Michiel Ubags, gehuwd met Helena Bemelmans, en Martinus 
Savelkouls, gehuwd met Margareta Bemelmans, beiden inwoners 
van Mechelen-aan-de-Maas, krachtens volmacht van hun 
schoonvader Jan Bemelmans, weduwnaar van Maria Frederix, 
inwoner van Mechelen-aan-de-Maas 
 
verkopen aan 
 
Willem Op den Acker, inwoner van Boorsem, gehuwd met Maria 
Catharina Beckers 
 
6 grote roeden land gelegen in het Borsheimer veld. 
 
Reingenoten: naar Boorsem kerkland van Boorsem, naar 
Mechelen-aan-de-Maas Willem van Welsden, naar de Maas de 
Abdij van Hocht, naar Rekem Hendrik Beckers. 
 
Prijs: 150 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder. Het geld werd 
uitbetaald in speciën van 3 carolinen, 7 Franse kronen en de 
meerrest in zilvergeld. 
 
Het perceel is erfelijk en jaarlijks belast met 2 vaten rogge ten 
behoeve van de kerk van Boorsem en met 9 oord cijns ten 
behoeve van dezelfde kerk. 
 
Aangehecht de chirographaire volmacht van Jan Bemelmans de 
dato 27/04/1779 te Mechelen-aan-de-Maas opgemaakt door 
schepen D.M. Boten. 
 

 
11/05/1779 

 
24v-25r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Adriaen Visschers, inwoner van Boorsem, gehuwd met Ida 
Lambrichts 
 
verkoopt aan 
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zijn schoonbroer Hendrik Lambrichts, inwoner van Boorsem, 
gehuwd met Elisabeth Maes 
 
3 grote, 6 en 2/3 kleine roeden akkerland gelegen in 3 percelen, nl. 
 
1) 1 grote en 13 kleine roeden gelegen in de Halle. 
 
Reingenoten: naar de Maas Jan Dewit, naar de Bamp Straat Jan 
Houben, uitschietende naar de kant van Kotem op Willem Albrigts 
van de Halle. 
 
2) circa 16 kleine roeden gelegen in het Borsheimer veld. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas Hendrik Lemmens, 
naar Boorsem Piter Penders, ter sonnen ondergank de kromstraat, 
opgank Piter Opdenacker. 
 
3) ook circa 16 kleine roeden gelegen in hetzelfde veld. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas mevr. van Hocht, naar 
Boorsem Matthijs Duqué, ter sonnen opgank uitschietende op het 
land van Hocht, ondergank Christiaen Koemans. 
 
Prijs: 94 gulden + lijkoop + 2 stuiver godshelder. 
 

 
12/05/1779 

 
25r-26r 

 
Registratie belening, waarbij 
 
Egbert Houben, inwoner van Kotem, gehuwd met Caecilia 
Claessen 
 
in belening voor een periode van 6 jaar uitgeeft aan 
 
Matthijs Dewit, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria Catharina 
Cortleven 
 
3 grote en 2,5 kleine roeden akkerland gelegen in het Voulmer veld 
onder Kotem. 
 
Reingenoten: boven Piter Albrigts, onder Matthijs Dewit met de 
wederdeling. 
 
Voorwaarde is dat Egbert Houben de schaar van dit jaar voor zich 
reserveert en dat de belening aanvang zal nemen vanaf 1780. 
 
De beleenpenningen bedragen 80 gulden. Indien het bedrag na 6 
jaar niet terugbetaald is door Egbert Houben, loopt de belening 
verder totdat het geld is terugbetaald. 
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01/06/1779 26r-26v Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Laurens Op den Acker, inwoner van Boorsem, weduwnaar van 
Margareta Alberts, geen kinderen hebbende 
 
verkoopt aan 
 
Pieter Alberts, inwoner van Kotem, gehuwd met Margareta Dewitt 
 
een halve morgen akkerland met de schaar erop gelegen in de Hal 
onder Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Hendrik Op den Acker, onder Gerardus 
Janssen van Kotem, voorhoofd ter sonnen opgank Alber Alberts, 
ander hoofd ondergank de koper. 
 
Prijs: 100 gulden + 5 gulden lijkoop, verdeeld tussen beide partijen 
+ 1 stuiver godshelder. Het geld werd betaald in Franse kronen. 
 

 
13/07/1779 

 
26v-27v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Joannes Eijmael, inwoner van het markizaat Hoensbroek, gehuwd 
met Anna Dederen; en Joannes Peter Linssen, inwoner van 
Spaubeek, gehuwd met Maria Cath. Dederen; en Nicolaes 
Dederen, gehuwd met Anna Cath. Lenders, inwoner van 
Spaubeek; en Elisabeth Dederen, wonende te Meeswijk, 
meerderjarige jonge dochter; en Peter Schobben, inwoner van 
Nuth, gehuwd met Sophia Beckers, de laatste als beëdigde 
momber door de justitie van het graafschap Geleen de dato 
28/04/1779 voor de minderjarige Joannes Peter Beckers, verwekt 
met wijlen Joannes Beckers en zijn nog levende moeder Catharina 
Dederen 
 
verkopen aan 
 
Arnoldus van Juchen, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria 
Houben 
 
1,5 morgen land gelegen te Boorsem in de Hal. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Ferdinand Booten, ondergank de 
erfgenamen Albert Alberts, voorhoofd uitschietende op de 
groenstraat, ander hoofd diverse hoofdstukken. 
 
Prijs: 266 gulden 10 stuiver + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 

 
31/08/1779 

 
27v-28v 

 
Registratie belening verleden voor notaris F. Keelhoff op 
20/08/1779 te Neerharen, waarbij 
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Joannes Houben, gehuwd met Anna Sophia Boeijen, wonende te 
Kotem 
 
voor een periode van 6 jaar in belening uitgeeft aan  
 
Peter Aelbrichts, gehuwd met Margareta Dewit 
 
1) een morgen akkerland in de Hal onder Kotem. 
 
Reingenoten: ten oosten Willem van Walsden, ten westen 
Hendrick Peters. 
 
Het perceel is belast met Sint-Dionijshaver. 
 
2) een morgen akkerland aldaar in het Voermer veld gelegen, 
genaamd den musschenmorgen. 
 
Reingenoten: ten noorden de weduwe Corn. Houwarts, ten 
westen Coen van Mulcken. 
 
Het perceel is ook met Sint-Dionijshaver belast. 
 
De beleenpenningen bedragen 350 gulden en werden in gouden 
en zilveren munten betaald. 
 
Getuigen: Lamb. Gijbels en Joanna Vandervenne, beiden van 
Neerharen. 
 

 
14/09/1779 

 
28v-29v 

 
Registratie vernadering, waarbij 
 
Gerit Op den Acker, inwoner van Boorsem, gehuwd met Isabella 
Mourmans 
 
verklaarde vernaderd te zijn op 13/09/1779 door 
 
Matthijs Haerden, gehuwd met Catharina Janssen, inwoner van 
Boorsem 
 
inzake een weide met huis en hof, een half bunder, gelegen aan de 
Endenpoel, uitschietende op de kromstraat te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de Abdij van Hocht, onder de gemeene straat, 
andere twee zijden de Abdij van Hocht. 
 
Het perceel was voor de vernadering verkocht door Gerardus 
Janssen van Kotem, en door Catharina Sengers van Boorsem, 
gehuwd met Jan Janssen, per akte verkocht op 17/01/1779 en 
gegicht te Boorsem op 26/01/1779. 
 
Prijs: 535 gulden + 1 stuiver per gulden lijkoop + inbegrepen de 
last van 300 gulden kapitaal ten behoeve van het Broederschap 
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der Onbevlekte Ontvangenis van de Allerheiligste Moeder Gods 
Maria binnen de parochiale kerk van Sint-Nicolaas te Maastricht. 
 
Nu wordt dezelfde prijs betaald, nl. 535 gulden + 26 gulden 15 
stuiver lijkoop + 14 gulden 7 stuiver voor gicht en heerlijke rechten 
+ 3 gulden voor notarisrechten. Het geheel bedraagt 579 gulden 2 
stuiver. 
 

 
27/09/1779 

 
29v-30v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 
26/09/1779 te Maastricht, waarbij 
 
Matthijs Haerden, gehuwd met Cath. Janssen, wonende te 
Boorsem 
 
600 gulden aan 4% rente leent van 
 
G. Plugmakers, deken van Sint-Servaas te Maastricht, als syndicus 
of geestelijke vader van de paters Capucijnen te Maastricht, 
komende van de sacristie van de Capucijnen. 
 
Borgstellingen: 
 
1) half bunder weide gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten: ter zonnen opganck de ackerstraat, aan beide zijden 
en voorhoofd de Abdij van Hocht. 
 
Het perceel komt af van Gerit Op den Acker die door de verkoper 
vernaderd was geweest en waarvan eerstdaags akte wordt 
opgemaakt. De vernadering bedroeg 579 gulden 2 stuiver. 
 
2) 8 grote roeden akkerland gelegen te Boorsem in 2 percelen. 
 
Reingenoten (1ste perceel van 5 grote roeden): ter eenre de 
heerebaan, voorhoofd de windmolen, ter zonnen ondergank Pieter 
Op den Acker. 
 
Reingenoten (2de perceel van 3 grote roeden): ter zonnen opgank 
de Abdij van Hocht, voorhoofd naar Boorsem kerkland, ter zonnen 
ondergank Dirik Bongers, andere zijde Lamb. Roox en Hendrik 
Beckers. 
 
3) 2 grote roeden gelegen op de Geijs onder Boorsem. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank de Abdij van Hocht, bovenste 
kant Geurt Beckers, voorhoofd de weduwe Egbert Haegen, ter 
andere zijde de weg. 
 
Getuigen: J.C.S. De Limpens, drossaard van Mechelen-aan-de-
Maas en van Elsloo, en Henricus Jongen, inwoner van Maastricht. 
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28/09/1779 

 
31r-31v 

 
Registratie vernadering van 17/08/1779, waarbij 
 
Peter Alberts, inwoner van Kotem, gehuwd met Margareta Dewitt 
 
verklaarde vernaderd te zijn door 
 
Matthijs Lenders, inwoner van Boorsem, gehuwd met Maria 
Lambrigts 
 
inzake een halve morgen akkerland gelegen in de hal onder 
Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Hendrik Op den Acker, onder Gerardus 
Janssen van Kotem, ter zonnen opgank Albert Alberts, ondergank 
Piter Alberts. 
 
De vernaderde had het perceel eerder op 01/06/1779 gekocht van 
Laurens Op den Acker, inwoner van Boorsem, weduwnaar van 
Margareta Alberts, zonder lijfserven, voor de som van 100 gulden 
+ 5 gulden lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
Dezelfde prijs geldt met daarenboven nog 4 gulden 8 stuiver voor 
gichtrechten.  
 

 
28/09/1779 

 
31v-32r 

 
Registratie vernadering van 17/08/1779, waarbij 
 
Gerardus Janssen, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria Janssen 
 
bekende vernaderd te zijn door 
 
Matthijs Lenders, inwoner van Boorsem, gehuwd met Maria 
Lambrigts 
 
inzake een halve morgen land gelegen in de halle in’t Cotemerveld. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Maria Albrigts, ondergank Piter 
Albrigts, naar de Maas Lins Op den Acker, naar de heide de 
vernaderaar. 
 
Gerardus Janssen had het perceel bij publiek opbod gekocht op 
26/01/1779 van Gerit Op den Acker, inwoner van Boorsem, 
gehuwd met Isabella Moermans. Hij betaalde toen 97 gulden 10 
stuiver + 1 stuiver per gulden lijkoop (4 gulden 17 stuiver 2 oord) + 
1 stuiver godshelder. Bij de verandering komt daar nog bij 13 
gulden mestrecht, 1 gulden 12 stuiver 2 oord aan zaadgoed, 1 
gulden 10 stuiver akkerloon, 18 stuiver daghuren, 3 gulden 15 
stuiver voor intresten + 4 gulden 8 stuiver gichtrechten.  
 
Het nu te betalen totaal bedraagt 127 gulden 2 stuiver. 
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29/09/1779 

 
32v-33v 

 
Registratie, op verzoek van advocaat J.B. Caenen voor en namens 
zijn moeder Anna J. Booten, weduwe van advocaat Peter Ferd. 
Caenen, van een chirographaire obligatie van 26/09/1779, waarbij 
 
Mattijs Lenders 
 
150 gulden aan 5% rente leent van 
 
de weduwe advocaat Peter Ferd. Caenen. 
 
Borgstellingen: 
 
1) een morgen achter de Boomgaert. 
 
Reingenoten: boven dhr. Schrammen van Maastricht, onder de 
weduwe Matthijs Welckenhuijsen, gelegen in ’t Borsemervelt. 
 
2) 4 grote en 5 kleine roeden gelegen aan peters koul in ’t 
Borssemervelt. 
 
Reingenoten: boven de Abdij van Hocht, onder de wederdeling. 
 
3) halve morgen in de halle aan de Dijck. 
 
Reingenoten: boven de wederdeling, onder de weduwe Matthijs 
Thijsen. 
 
4) halve morgen nu door de opnemer onlangs vernaderd van 
Gerardus Janssen van Kotem, en gelegen in de hall. 
 
Reingenoten: boven Laurens Op den Acker, onder de opnemer. 
 
5) halve morgen gelegen in de halle ook door de opnemer 
vernaderd van Piter Alberts, gehuwd met Margareta Dewitt. 
 
Reingenoten: boven Piter Alberts, onder de opnemer met de 
wederdeling. 
 
Het opgenomen geld diende voor de terugbetaling van een 
beleend perceel van de vermelde halve morgen. 
 
Getuigen: Matthijs Alberts en Lambertus Dassen. 
 

 
12/10/1779 

 
33v-34r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Arnold Penders, inwoner van Kotem, gehuwd met Margareta 
Janssen 
 
verkoopt aan 
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Machiel Houben, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria Cath. 
Dewitt 
 
3 grote roeden akkerland gelegen in de hal onder Boorsem. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Egbert Houben, ondergank Simon 
Jansen Houbensoon. 
 
Prijs: 150 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
Voorwaarde is dat de koper gehouden is het huis van de verkoper, 
gelegen te Kotem, te repareren op zijn eigen kosten ad 1 gulden 
per dag. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Thijs Thijssen, onder Nol Janssen. 
 

 
12/10/1779 

 
34v-35r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Andries Rinck, inwoner van Boorsem, gehuwd met Walburgis 
Maes 
 
66 gulden aan 5% rente leent van 
 
Carolus Smits, beneficiant en inwoner van Rekem namens zijn 
nicht juffr. Theresia Lutkenhausen, religieuze in het klooster van 
Sint-Agatha te Luik, en als gevolmachtigde van de overste van 
hetzelfde klooster. 
 
Dit geld komt van de overschot aan penningen van een verkoop 
gedaan door Carolus Smits qualitate qua gedaan aan Renier 
Welkenhuijsen van Uikhoven voor een halve morgen land gelegen 
in het Uijkhoverveld, ingevolge gicht te Rekem van 15/09/1779. 
 
Borgstellingen: 
 
Half bunder akkerland in 2 percelen kort achter Boorsem gelegen, 
nl. 
 
1) 5 grote roeden. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas Willem Albrechts, naar 
de Maas Matthijs Lenders, ter sonnen opgank hochterland, 
ondergank Willem Op den Acker. 
 
2) 5 grote roeden. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Matth. Boten van Mechelen-aan-
de-Maas, ondergank Thewus Maes, naar Boorsem kerkland van 
Boorsem, naar Mechelen-aan-de-Maas Willem Op den Acker. 
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26/10/1779 

 
35v-36r 

 
Registratie belening verleden voor notaris F. Keelhoff op 
06/06/1779 te Neerharen, waarbij 
 
Willem Leenders, gehuwd met Elis. Op den Acker, wonende te 
Boorsem 
 
in belening uitgeeft aan 
 
Arnold Kessen, bejaarde jongman van Boorsem 
 
1,5 morgen akkerland in 2 percelen gelegen, nl. 
 
1) 1 morgen op den Moelwegh onder Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Lens Op den Acker, onder Joannes van 
Walsden. 
 
2) halve morgen op den huiterwegh. 
 
Reingenoten: boven Gerit Janssen, onder Hend. Beckers. 
 
Voorwaarden: 
 
De beleenpenningen bedragen 150 gulden. De beleende percelen 
blijven in pacht bij de belener, die Arnold Kessen jaarlijks 7 gulden 
10 stuiver voor de pacht betaalt. Mocht de belener en pachter in 
gebreke blijven, mag Arnold Kessen de helft van de vruchten van 
de percelen nemen. 
 
Getuigen: Lambert Gijbels en M. Urs. Robert, beiden van 
Neerharen. 
 

 
26/10/1779 

 
36v-37r 

 
Registratie belening verleden voor notaris F. Keelhoff op 
05/05/1779 te Neerharen, waarbij 
 
Joannes Op den Acker, gehuwd met Petronella Vandeweerd, 
wonende te Boorsem 
 
in belening uitgeeft aan 
 
Arnold Kessen, meerderjarige jongman, wonende te Boorsem 
 
halve morgen akkerland te Boorsem op den geest gelegen. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Haerden, onder Arn. Janssen. 
 
De beleenpenningen bedragen 66 gulden. Arnold Kessen zal 
slechts de helft van de vruchten genieten en het is de belener 
toegestaan tussen de tijd van aanstaande kerstmis de 
beleenpenningen te kunnen inlossen. Indien niet, loopt de 



24 
 

beleenperiode 6 jaar. Bij niet-terugbetaling binnen de 6 jaar, 
begint opnieuw een beleenperiode van 6 jaar. 
 
Getuigen: Jos. Flor. Keelhoff, en M. Urs. Robert, beiden van 
Neerharen. 
 

 
26/10/1779 

 
37r-38r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris F. Keelhoff op 
17/08/1779 te Neerharen, waarbij 
 
Matth. Leenders, gehuwd met Maria Lambrichts, wonende te 
Boorsem 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
Arnold Kessen, meerderjarige jongman, wonende te Boorsem. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Een morgen akkerland te Boorsem. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank sieur Van Walsden, ten 
ondergank de weduwe Matth. Welckenhuijsen. 
 
2) 4 grote en 5 kleine roeden aldaar gelegen. 
 
Reingenoten: ten sonnen opgank de Abdij van Hocht, onder de 
pastorij van Boorsem. 
 
Getuigen: Lamb. Gijbels en Joanna Van der Venne, beiden van 
Neerharen. 
 

 
27/10/1779 

 
38r-39v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.B. Caenen op 
26/10/1779 te Rekem, waarbij 
 
Johanna Alberts, weduwe Dirk Kessen, wonende te Boorsem 
 
verklaart op 11/04/1779 samen met echtgenoot 100 gulden aan 
5% rente geleend te hebben van 
 
Jacobus Claessen, weduwnaar, wonende te Boorsem. 
 
Borgstellingen: 
 
1) een morgen akkerland gelegen op den geest. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen Jan Maes, onder Thoma de 
Booij van Neerharen. 
 
2) een morgen akkerland gelegen aan de poortweijde. 
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Reingenoten: boven Machiel Haerden, onder Joannes Op den 
Acker. 
 
Beide percelen zijn te Boorsem gelegen. 
 
Getuigen: juffr. M.E.F. Caenen en Geurt Dewit. 
 

 
05/11/1779 

 
39v-41v 

 
Registratie, op verzoek van juffrouw Anna Jorissen, weduwe C.M. 
Albrechts, van een gichtextract van 26/10/1779 van de 
schepenbank van Mechelen-aan-de-Maas met ingebedde donatie 
onder de levenden verleden voor notaris H.W. Crahaij op 
02/04/1778 te Maastricht, waarbij 
 
Maria Catharina Albrechts, meerderjarige jonge dochter, 
inwoonster en burger van Maastricht 
 
schenkt aan 
 
haar moeder Anna Jorissen, weduwe van Conrardus Matthias 
Albrechts (vader van de schenkster) 
 
alzulke goederen gelegen binnen en buiten Maastricht, die bij de 
dood van de gemelde vader van de donatrice en ook krachtens 
testamentaire disposities van de vaderlijke tantes en oom, met 
name de wijlen juffrouwen Anna Catharina en Catharina Albrechts 
en de zeer eerwaarde Caspar Albrechts, bij leven pastoor te 
Uikhoven, waarvan het vruchtgebruik aan Anna Jorissen reeds 
competeerde, alsook de helft van de naakte eigendom. 
 
Voorwaarden schenking: 
 
1) Ingeval de moeder voor de dochter overlijdt, reserveert de 
dochter het vruchtgebruik voor zichzelf. 
 
2) Bij het afsterven van de donatrice zal de moeder of haar 
representanten haar dood lichaam laten begraven in het 
familiegraf in de Sint-Catharinakerk te Maastricht. 
 
3) De begrafenisdienst zal bestaan uit een solemnele requiem 
hoogmis met nog 10 leesmissen. Bij de dienst dienen aan de 
armen 5 malder tarwe in gebakken wit brood uitgedeeld te 
worden. 
 
4) In dezelfde kerk dient een quarantaine van 4 dagen gehouden 
te worden, met name 10 missen per dag.  
 
5) In dezelfde kerk wenst ze nog 300 leesmissen, waarvan 100 
door de heer pastoor, 50 door de onderpastoor, 50 door de 
kapelaan, 50 door de geestelijke koster en 50 door eerwaarde 
heer Deplaije junior. 
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6) Na haar dood dienen nog de volgende missen gelezen te 
worden, nl. 100 door de Paters Minderbroeders van Rekem, 50 
door de Paters Minderbroeders van Lichtenberg, 100 door de 
Paters Minderbroeders van Maastricht, 100 door de Paters 
Capucijnen, 100 door de Paters Augustijnen, 100 door de Paters 
Begaarden, 50 door de Paters Predikheren en 50 ter dispositie van 
de moeder van de donatrice.  
 
7) Na het overlijden van de donatrice, dient de moeder aan de 
donatrices tante, Helena Jorissen, religieuze op de Nieuwenhoff, 
alsook aan de schenksters oom, eerwaarde heer Marcellus 
Jorissen, regulier kanunnik binnen het Sint-Anthonius Gasthuis te 
Maastricht aan elk van beiden 100 gulden uitbetalen. 
 
8) De moeder wordt gevraagd behalve de kosten voor de 
begrafenis en de vermelde lijkdiensten onmiddellijk na haar 
begrafenis ten dienste van de sacristie van Sint-Catharina en ter 
keuze van de pastoor te bezorgen zo veel van de allerbeste en 
kostbaarste gebloemde en gekleurde Franse zijden damast en 
goudgalon naar model en waarde van het laatst gegeven 
ornament gegeven door wijlen Catharina Albrechts, als genoeg zal 
wezen om daaruit te kunnen maken 3 complete antependia’s, 3 
miskleden, een lofkleed en een kleedje voor het beeldje van O.-L.-
V. binnen de kerk van Sint-Catharina. 
 
De moeder, Anna Jorissen, weduwe van Conrardus Matthias 
Albrechts, burger en koopvrouw te Maastricht, gaat met dit alles 
akkoord. 
 
Getuigen: Leonardus Boosten, kapelaan van de Sint-
Jacobsparochie te Maastricht, en Jean Louis Warnes, burger van 
Maastricht. 
 

 
10/11/1779 

 
41v-44v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op 
05/11/1779 te Rekem, waarbij 
 
Joannes Houben, gehuwd met Anna Sophia Boijen, inwoner van 
Kotem 
 
verkoopt aan 
 
Willem Alberts, gehuwd met Cath. Elis. Joseph. Frederici 
 
1) morgen land gelegen in den Voulemer, uitschietende op de 
gemeene straet binnen de jurisdictie van Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Coen van Mulcken, onder de weduwe 
Cornelis Hoogwarts. 
 
Het perceel is bezaaid met koren, wezende de derde schaar. 
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2) een morgen in de hall. 
 
Reingenoten: boven Hendrik Lambrichts, onder Theodorus 
Bocken. 
 
Het perceel is bemest en bezaaid met wintergerst, getaxeerd met 
de beterij deze beide stukken ad 500 gulden. 
 
3) 13 grote roeden gelegen in het Borssemervelt achter het 
Zijpehultjen. 
 
Reingenoten: boven mevr. van Hocht en andere hoofdstukken, 
onder Hendrik Janssen van Kotem. 
 
Het perceel is bezaaid met koren, zijnde de derde schaar. 
 
4) 1,5 morgen gelegen op den mooljeweg. 
 
Reingenoten: boven pastorijlanden van Wijshagen, onder Gerit Op 
den Acker en differente hoofdstukken. 
 
Het perceel is bezaaid met koren, zijnde de 2de schaar, laatste 2 
stukken getaxeerd inclusief de beterij ad 775 gulden. 
 
5) half bunder daar omtrent. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen Piter Penders, onder de 
koper. 
 
Het perceel is getaxeerd aan 350 gulden en heeft geen beterij. 
 
6) half bunder gelegen op den heijlacker. 
 
Reingenoten: boven mevr. van Hocht, onder Joannes van Walsden. 
 
Het perceel is onbezaaid in de 4de schaar, getaxeerd aan 475 
gulden. 
 
Deze laatste 2 stukken zijn beide 825 gulden waard. 
 
De totale waarde bedraagt 2.100 gulden. 
 
Prijs: 2.100 gulden , zonder lijkoop, 10 stuiver godshelder. 
 
De koopsom diende ter terugbetaling van: 
 
a) 150 gulden ten behoeve van het damesklooster te Rekem; 
b) 240 gulden ten behoeve van de organist van de kerk van Rekem; 
c) 63 gulden ten behoeve van de kapel van Sint-Petronella; 
d) 400 gulden ten behoeve van mevr. Van Aeken tot Maastricht; 
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e) terugbetaling van een belening van een half bunder ten 
behoeve van Piter Alberts ter somme van 360 gulden, alsook een 
belening van half bunder land ten behoeve van Willem Albrechts 
(de koper) ter somme van 243 gulden 8 stuiver. 
 
De percelen zijn belast met schat en tiende. Perceel 1 in de 
Voulemer is belast met Sint-Dionijshaver en 2 oord cijns. Perceel 2 
is belast met 2 oord cijns ten behoeve van de proost van Sint-
Servaas.  
 
De koop is verbonden cum pacto de retrovendendo, waarbij de 
verkoper, diens kinderen en representanten de percelen kunnen 
terugkopen, per koop van 2 percelen telkens. Het recht van 
terugkoop geldt enkel in rechte lijn. Een vernadering door andere 
bloedverwanten wordt niet geaccepteerd, behalve voor het geheel 
met betaling van meerwaarde en betaling van intresten.  
 
Volgen nog de specificaties van de beterijen. 
 
Getuigen: Joannes Geerits en Nicolas Hentjens. 
  

 
23/11/1779 

 
44v-45v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Joannes Janssen Houben zoon, inwoner van Kotem 
 
75 gulden aan 3,5% rente leent van 
 
schepen P. Humblé, als armenmeester van de parochie van 
Rekem. 
 
De penningen komen van de kooppenningen van het Armenhuis te 
Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
 1) 75 kleine roeden gelegen in de Halle onder Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Joannes Kessen, naar de heide dezelfde. 
 
2) 2 grote en 4 kleine roeden in hetzelfde veld gelegen. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen van de weduwe Dirk Houben, 
onder de weduwe Peter Vorsten. 
 
De opnemer heeft het geld gebruikt om mede deze percelen aan 
te kopen naast 65 gulden aan eigen middelen. Het werd gekocht 
van Hendrik Dewitt op 23/07/1779. 
 
De 2 percelen zijn belast met een molster haver aan de Sint-
Dionijsbank te Boorsem. 
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Ook hypothekeerde hij nog daarnaast 
 
3) 1 grote en 17,5 kleine roeden land gelegen in het Uijkhoverveld 
onder Boorsem. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Joannes Reijnders, ondergank 
Maria Haerden. 
 

 
16/02/1780 

 
45v-46v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op 
08/02/1780 te Rekem, waarbij 
 
Joannes Op den Kamp, gehuwd met Anna Catharina Juggen, 
inwoner van Rekem 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Houben, gehuwd met Anna Alberts, wonende op het Heut 
 
4 grote roeden akkerland te Boorsem op den hoogen Reijn. 
 
Reingenoten: boven Willem Alberts van het Heut, onder de abdis 
van Hocht, naar de Maas uitschietende op de groonen weg, naar 
de heide Erken Kessen. 
 
Prijs: 225 gulden + 1 stuiver godshelder. Geen lijkoop. 
 
Het perceel is met schat en tiende belast. 
 
Getuigen: M.F. Caenen en Joannes Senden. 
 

 
29/02/1780 

 
46v-47r 

 
Registratie vernadering, waarbij 
 
Joannes Leenders, gehuwd met Agnes Welkenhuijsen, inwoner 
van Boorsem 
 
verklaarde op 07/02/1780 vernaderd te zijn door 
 
Donné Gerits, gehuwd met Caecilia Jansen, inwoner van Wezet 
 
inzake een halve morgen land gelegen in het busselken onder 
Boorsem. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgang het kapittel van Sint-Dionijs van 
Luik, ondergang Jan Cuijpers, naar de Maas Lambert Maes, naar de 
heide het juffrouwenklooster van Rekem. 
 
De vernaderde had het perceel voordien gekocht van Joannes 
Janssen, inwoner van Boorsem, gehuwd met Catharina Sengers, 
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voor de som van 72 gulden + 1 stuiver per gulden voor lijkoop en 1 
stuiver godshelder, per gicht te Boorsem op 23/03/1779. 
 
Gerits betaalt Leenders hetzelfde, vermeerderd met 4 gulden 8 
stuiver gichtgeld. 
 

 
14/03/1780 

 
47v-48r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Michiel Houben, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria Cath. 
Dewitt 
 
verkoopt aan 
 
Hendrik Dewitt, inwoner van Kotem, gehuwd met Margareta Van 
de Weert 
 
2 percelen te Boorsem, nl. 
 
1) 5 grote roeden gelegen in de Hal. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Joannes Houben van het Heut, 
ondergank de weduwe Albrigts van Maastricht. 
 
2)  2 grote en enkele kleine roeden gelegen in het magerveld. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank de weduwe Albrigts, ondergang 
de koper. 
 
Prijs: 265 gulden + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
De percelen zijn enkel met Sint-Dionijshaver, schat en tiende 
belast. 
 

 
18/04/1780 

 
48r-49r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Lendert van Mulken, gehuwd met Joanna Cath. Janssen, inwoner 
van Kotem 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
schepen Nijst Dewitt, als kerkmeester van de parochie Boorsem. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 1,5 morgen akkerland gelegen in het Borsheimerveld. 
 
Reingenoten: boven mevr. van Hocht, onder beneficieland van de 
Sint-Petronellakapel, voorhoofd naar de heide Thoma Du Bois. 
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2) halve bunder land in hetzelfde veld gelegen. 
 
Reingenoten: boven de kerk van Boorsem, onder Christiaan 
Blonden. 
 
3) halve morgen gelegen aldaar op het ziepbord. 
 
Reingenoten: boven juffr. N. Caenen, gehuwd met dhr. Schreiber, 
onder Hend. Beckers. 
 
4) huisplaats met hof, 5 grote roeden, gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: boven en onder Joannes Janssen en consoorten. 
 
De 1,5 morgen (nr. 1) is belast met 2 vaten rogge ten behoeve van 
de kerk van Boorsem (voor 1 vat) en de Armen van Boorsem (voor 
1 vat). Het geheel van percelen is nog bezwaard met een kapitaal 
van 400 gulden ten behoeve van de armen en de kerk van Rekem 
(voor 200 gulden) en ten behoeve van de sacrist van de Biesen te 
Maastricht (voor 200 gulden). 
 
In de marge bijgeschreven: Het kapitaal werd door de opnemer op 
09/04/1782 terugbetaald. 
 

 
06/06/1780 

 
49r-50r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Joannes Matthias Duqué, inwoner van Mechelen-aan-de-Maas, 
gehuwd met Cath. Coox 
 
verkoopt aan 
 
Albert Alberts, woonachtig op het hoofd, gehuwd met Sibilla 
Smeets 
 
halve morgen akkerland gelegen te Boorsem in de Mellelanden. 
 
Reingenoten: boven Joannes Lenders, onder Theod. Vranken, ter 
sonnen opgank de abdij van Hocht, ondergang de langvaar. 
 
Prijs: 130 gulden + lijkoop + 1 stuiver godshelder. Inbegrepen is 
ook het haver dat op het perceel wassende is. 
 
Het perceel is met de schat en de tiende en met een halve oord 
cijns ten behoeve van het hooggrafelijk recept te Rekem belast. 
 

 
20/06/1780 

 
50r-51r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Willem Lina, inwoner van Boorsem, gehuwd met Ida Vogels 
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100 gulden aan 5% rente leent van 
 
Jacobus Claessens van de windmolen, inwoner van Boorsem. 
 
Borgstellingen: 
 
Half bunder akkerland gelegen te Boorsem en in 2 percelen 
gelegen, nl. 
 
1) een morgen akkerland in het wintmolenveld. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas Arnold Kessen, naar 
Rekem het kapittel van Sint-Dionijs. 
 
2) een morgen akkerland in de Hal. 
 
Reingenoten: naar de Maas Joannes Leenders, naar Boorsem Coen 
van Mulken. 
 

 
04/07/1780 

 
51r-52r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.B. Caenen op 
26/05/1779 te Rekem, waarbij 
 
Machiel Houben, gehuwd met Maria Cath. Dewitt, inwoner van 
Kotem 
 
100 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Reijnder van Herck, weduwnaar, wonende te Vucht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) een morgen akkerland in de Hall gelegen. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang Joannes Houben, ondergang de 
weduwe Aelbrechts van Maastricht, boven Dirick Kessen, onder de 
kruisweg. 
 
2) 75 kleine roeden gelegen in de Hall. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang Nijst Dewitt, ondergang Jacob 
Claessen, boven Lendert Janssen, onder de weduwe Gerits. 
 
Getuigen: mejuffr. M.E.F. Caenen en Joannes Van der Hagen. 
 

 
12/09/1780 

 
52r-53r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Caspar Haerden, korporaal in het regiment van generaal 
Stavenisse-Ponis, gehuwd met Henderina Schijf 
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verkoopt aan 
 
Albert Alberts, wonende op het hoofd onder Mechelen-aan-de-
Maas, gehuwd met Sibilla Smeets 
 
een halve morgen akkerland gelegen aan den hoogen reijn onder 
de baronie Boorsem. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas Renier Welkenhuijsen, 
ter andere zijde schepen M. Haerden. 
 
Prijs: 88 gulden + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 

 
14/09/1780 

 
53r-55r 

 
Registratie verkoopakte (de meeste percelen na publieke verkoop 
van 06/08/1780), waarbij 
 
de kinderen en de schoonkinderen van Jan Gijsen en Maria 
Thijssen, beiden overleden, met name Matthijs Gijsen, weduwnaar 
van Elisabeth Wijnen, Lambert Gijsen, Joannes van Walsden als 
weduwnaar van Sophia Gijsen, en Helena Gijsen, weduwe 
Christiaen Lakemans, allen wonende te Boorsem, behalve Helena 
die in Rotterdam woont, 
 
verkopen aan 
 
mede-erfgenaam Matthijs Gijsen (en hierboven reeds vermeld) 
 
huisje binnen Kotem gelegen. 
 
Reingenoten: boven Philip de Lille, onder de erfgenamen Piter 
Penders. 
 
Het perceel is belast met een half vat Roshaver ten behoeve van 
het hooggrafelijk recept van Rekem en met een halve stuiver cijns 
ten behoeve van de pastoor van Boorsem. 
 
Prijs: 150 gulden + last kapitaal van 33 gulden 6 stuiver 3 oord aan 
5% rente ten behoeve van het vrouwenklooster van Rekem (uit 
groter kapitaal van 200 gulden). 
 
In de prijs zitten 50 gulden inbegrepen die Matthijs Gijsen namens 
zijn minderjarig zoontje per akte te Kotem de dato 21/08/1780 
had ontvangen van zijn schoonbroer Hermen Wijnen ter 
voldoening van het kinds erfdeel van de minderjarige, hetwelk 
gelegen was te Kleine Meers en welke 50 gulden nu gediend heeft 
voor de aankoop. 
 
De volgende percelen werden publiekelijk aan de hoogste bieder 
verkocht, met name 
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1) aan Albert Alberts, wonende op het hoofd onder Mechelen-
aan-de-Maas: 2 grote roeden land in het Magerveld gelegen. 
 
Reingenoten: boven Willem Albregts, onder Hendrik Dewitt. 
 
Het perceel is met een molster haver belast en met 1 oord cijns 
ten behoeve van het kapittel van Sint-Dionijs te Luik. 
 
Prijs: 101 gulden + 9 stuiver godshelder + 1 stuiver per gulden 
schrijfgeld. 
 
2) aan Peter Alberts van de hal: een halve morgen land gelegen in 
de hal. 
 
Reingenoten: boven diverse hoofdstukken, onder de erfgenamen 
Peter Penders. 
 
Het perceel is met een molster haver ten behoeve van de heren 
van Sint-Dionijs belast en met een half oord cijns ten behoeve van 
het hooggrafelijk recept te Rekem. 
 
Prijs: 116 gulden + 5 gulden 16 stuiver schrijfgeld. 
 
3) aan Hendrick Dewitt van de Hal: een halve morgen land in de 
hal gelegen op de 5 morgen, in belening gegeven aan Piter Beckers 
van Kotem. 
 
Reingenoten: ter eenre Willem Albregts van het hoofd, ter andere 
Willem Albrigts van de hal. 
 
Prijs: 130 gulden + 5 stuiver godshelder + 6 gulden 10 stuiver 
schrijfgeld. 
 
40 gulden daarvan worden geconsigneerd bij de secretaris van de 
schepenbank ten einde de belening terug te betalen, alsook 3 
gulden 8 stuiver aan gichtkosten. 
 
4) aan Peter Alberts van de hal: een halve morgen in de hal 
gelegen. 
 
Reingenoten: ter eenre Willem Albrigts van de hal, ter andere de 
erfgenamen Thijs Thijskens. 
 
Prijs: 147 gulden + 7 gulden 7 stuiver schrijfgeld. 
 
Bepalingen voor de verkopers 
 
Matthijs Gijsen zal het ontvangen deel gebruiken ten behoeve van 
zijn kinderen, verwekt met Elis. Wijnen, alsook gebruiken voor de 
aankoop van het huisje (zie 1ste verkoop aan hemzelf). 
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Joannes van Walsden zal zijn aandeel gebruiken om de schulden te 
vereffenen die hij had aangegaan ten tijde van zijn huwelijk met 
Sophia Gijsen. Mocht hij opnieuw huwen en voor de 2de 
echtgenote sterven, dient die echtgenote de voorkinderen uit de 
roerende nalatenschap een equivalent van de nu ontvangen 
penningen uit te keren. 
 
Helena Gijsen dient haar aandeel te besteden aan de opvoeding 
van haar kind, verwekt met wijlen Christiaan Lakemans. 
 

 
14/09/1780 

 
55r-55v 

 
Registratie gichtextract schepenbank Boorsem van 27/05/1772 
met ingebedde belening, en latere redimering of terugbetaling 
ervan op 14/09/1780, waarbij 
 
belening 
 
Jan Gijsen, gehuwd met Maria Tijskens, inwoner van Kotem 
 
in belening uitgeeft aan 
 
Arnoldus Kessen, bejaarde jongman, inwoner van Boorsem 
 
halve morgen land gelegen in de hallen. 
 
Reingenoten: boven sieur Albrechts, onder Willem Albers van de 
halle. 
 
De beleenperiode bedraagt 6 jaar en de beleenpenningen 40 
gulden.3  
 
redimering 
 
De beleenpenningen van 40 gulden werden tezamen met 
gichtkosten ter waarde van 3 gulden 8 stuiver op 14/09/1780 
terugbetaald (zie ook vorige gicht). 
 

 
08/11/1780 

 
56r-56v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Gerit Opdenacker Willemszoon, inwoner van Boorsem, gehuwd 
met Gertruijd Penders 
 
100 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
schepen P. Humble als armenmeester van de parochie Rekem. 
 

 
3 Bij niet-terugbetaling van de penningen binnen de afgesproken beleenperiode, is het gangbaar dat de periode 
opnieuw start voor een volgende periode van 6 jaar. De gebruiker (Kessen) gebruikt in dat geval spotgoedkoop Gijsens 
beleende grond, omdat hij niet opnieuw 40 gulden dient te betalen. 
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Het uitgeleende geld was afkomstig van een terugbetaling van een 
groter kapitaal van 624 gulden 12,5 stuiver door de stad Rekem. 
 
Borgstelling: 
 
2,5 morgen akkerland gelegen in de baronie Boorsem in het 
windmolenveld, ook genaamd het bovenste veld. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank de gebiedende landheer, 
ondergank de abdij van Hocht. 
 
Het kapitaal en de verlopen intresten werden op 20/01/1782 
terugbetaald. 
 

 
05/12/1780 

 
57r-57v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Joannes Matthias Duqué, inwoner van Mechelen-aan-de-Maas, 
gehuwd met Catharina Coox 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Gerits, inwoner van Mechelen-aan-de-Maas, wonende op 
het hoofd, gehuwd met Maria Houben 
 
2 percelen akkerland gelegen in de baronie Boorsem omtrent de 
kesselerweijde, nl. 
 
1) 4 grote en 3,25 kleine roeden. 
 
Reingenoten: naar Boorsem Jan Bemelmans, onder naar de Maas 
Hochterland, naar het hoofd de weduwe Albregts. 
 
2) een halve morgen. 
 
Reingenoten: boven Dorus Vranken, onder Hendrik Lambrigts, 
naar de Maas mevr. van Hocht, voorhoofd naar de windmolen 
diverse hoofdstukken. 
 
Dit laatste perceel is met een gedeelte van een oord cijns belast 
ten behoeve van het hooggrafelijk recept te Rekem. Voor het 
overige zijn alle percelen met schat en tiende belast. 
 
Prijs: 1ste perceel → 145 gulden; 2de perceel → 120 gulden. Geheel 
van 265 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 

 
19/12/1780 

 
58r-59v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.B. Caenen op 
24/11/1780 te Rekem, waarbij 
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Joannes Leenders, gehuwd met Agnes Welkenhuijsen, inwoner 
van Boorsem 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Elisabeth en Anna Mechtildis Caenen, zussen, meerderjarig 
en wonende te Rekem. 
 
Het opgenomen geld dient ter betaling van de kooppenningen van 
de aankoop van 3 grote roeden akkerland te Boorsem, vandaag 
van zijn schoonbroer Joannes Martens, wonende te Geverik onder 
Beek, gekocht. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Peter Jansen, onder Jacob 
Claessen, ter sonnen opgank Joannes Lenders (de opnemer), 
ondergank het kapittel van Sint-Dionijs. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Het vermelde aangekochte perceel. 
 
2) 1 morgen land gelegen in het Borsemervelt. 
 
Reingenoten: ter sonnen ondergank de abdij van Hocht, opgank 
Piter Op den Acker, boven de pastorij van Wijshagen, onder of 
naar Mechelen-aan-de-Maas Willem Op den Acker. 
 
3) 3 grote roeden gelegen in het windmoolenvelt. 
 
Reingenoten: boven diverse hoofdstukken, onder Hendrik Vaesen. 
 
4) Een halve morgen achter de droogweijde. 
 
Reingenoten: boven Jacob Claessen, onder Hendrik Lemmens. 
 
De percelen zijn de opnemer toegevallen bij akte van partagie, 
verleden voor notaris J.B. Caenen op 21/02/1779 onder kavel D. 
 
De rentcreditrices hadden dit geld kunnen uitlenen, dankzij een 
schenking van hun overleden oom J.G. Caenen. Ook notaris J.B. 
Caenen was hun bloedverwant. 
 
Getuigen: Hermanus Cortlevens, Marten Kempeners, Joannes 
Hubrichts, Pieter Thoné en Joannes Martens. 
  

 
19/12/1780 

 
59v-60v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Servaes Maes, inwoner van de baronie Boorsem, gehuwd met 
Maria Kessen 
 
verkoopt aan 
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Hendrik Lambrigts, inwoner van de baronie Boorsem, gehuwd met 
Elisabeth Maes 
 
halve morgen akkerland gelegen in de kemp, uitschietende op de 
straat onder deze baronie. 
 
Reingenoten: naar Rekem Claes Lemmens, naar Boorsem Nol 
Kessen met de wederdeling. 
 
Prijs: 112 gulden + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
De prijs wordt ingekort met 25 gulden, die als kapitaal nog 
geaffecteerd staat op het perceel ten behoeve van de organist te 
Rekem, en met 60 gulden beleenpenningen die de verkoper aan 
de koper nog schuldig was, per akte verleden voor notaris J.B. 
Caenen op 09/12/1779. 
 
Het perceel is nog belast met 4 koppen nieuwerfhaver en met 10 
oord jaarlijks handgeld ten behoeve van de graaf van Rekem. 
 

 
19/12/1780 

 
60v-61r 

 
Registratie overname obligatielast met nieuwe pandstelling, 
waarbij 
 
Laurens Op den Acker, weduwnaar van Margareta Alberts 
 
een obligatie van 200 gulden aan 4% rente overneemt van 
 
Joannes Op den Acker en Joannes Leenders. 
 
Die laatsten hadden het geld geleend op 22/02/1778 van J.C.S. De 
Limpens, drossaard te Boorsem. 
 
Borgstellingen: 
 
1) half bunder akkerland gelegen te Boorsem in het busselken. 
 
Reingenoten: boven Joannes Op den Acker, onder de abdij van 
Hocht. 
 
2) een morgen akkerland aan het kannegat. 
 
Reingenoten: boven de abdij van Hocht, onder kerkland van 
Boorsem. 
 

 
19/12/1780 

 
62r-63r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Jan Op den Acker, inwoner van de baronie Boorsem, gehuwd met 
Petronella Van de Weert 
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op 15/10/1780 verkocht heeft aan 
 
Laurens Op den Acker 
 
half bunder weide gelegen in de baronie Boorsem in de 
Spekstraat. 
 
Reingenoten: onder Joannes Leenders, voorhoofd de Bekstraat, 
ander hoofd de Heere Zijpe. 
 
Het perceel is met 27 koppen nieuwerfhaver kleine maat belast en 
met 15 stuiver handgeld ten behoeve van het hooggrafelijk recept 
te Rekem. 
 
Prijs: 800 gulden + vermelde jaarlijkse last + 1 stuiver per gulden 
lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
De verkoper reserveert voor zichzelf een populierenboom, alsook 
het snijhout van 8 weidebomen, alsook een rij weidebomen, 
staande langs de weide in de Spekstraat. 
 

 
16/01/1781 

 
63r-64r 

 
Registratie schuldbekentenis en obligatie, waarbij 
 
Hendrik Dewit, inwoner van Kotem, gehuwd met Joanna Catharina 
Penders 
 
een schuld bekent en deze laat omzetten in een obligatie van 165 
gulden aan 5% rente ten behoeve van 
 
J.C.S. De Limpens, drossaard van Boorsem. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Zijn kindsgedeelte, nog aan hem toe te vallen na de dood van 
zijn ouders Joannes Dewit en Maria Anna Knoren. 
 
Medeborgstelling door zijn vader Joannes Dewit, 
vertegenwoordigd door zijn andere zoon en broer van de 
opnemer, met name Geurt Dewit, meerderjarige jongman. Hij 
hypothekeert namens zijn vader 
 
2) huis en hof gelegen te Kotem, anderhalve morgen groot. 
 
Reingenoten: boven Philip de Lille, onder de gemeene straat. 
 
Volgt de ratificatie door de vader op 20/02/1781 voor de 
schepenen van Boorsem. 
 
In de marge nadien bijgeschreven: het kapitaal en de rente 
werden in het jaar 1789 terugbetaald. 
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28/06/1780 

 
64v-66v 

 
Registratie akte van scheiding en deling, waarbij 
 
Cathrijna Kessen, weduwe van Mathijs Welckenhuijsen  
 
haar onroerende goederen per lotkaveling onder de kinderen 
verdeelt in ruil voor een jaarlijkse alimentatie van elk kind van 15 
gulden Luiks. 
 
Kinderen en erfdelen 
 
1) Joris Welckenhuijsen, gehuwd met Anna Mechtildis Leekens, 
(wonende te Zonhoven) → lot C 
2) Agnes Welckenhuijsen, gehuwd met Joannes Leenders → lot A 
3) Maria Welckenhuijsen, reeds overleden, vertegenwoordigd 
door echtgenoot Robert Heijens (en kinderen) → lot B 
4) Leendert Welckenhuijsen, reeds overleden, vertegenwoordigd 
door echtgenote Catharina Kessen (en kinderen) → lot D. 
 
Beschrijving loten4 
 
lot A: 
 
Sal hebben de kamer met het kamerken daerin staende met den 
kleene verckensstaltge tegen de kamer aengetimmert recht door 
tot op de gemeene straet met den peerde stal gesteeken op een 
camer met drij voet over de helft van den kalder met den halven 
moeshof, maer sal moegen eene schuere timmeren agter op de 
weijde kort aen de straet, ende de poort moet naer de straet 
opengaen naer Peeter Opdenacker, ende mag maer groot sijn vijf 
en veertig voet lanck ende vier en twintig voet breed, met den 
halven misthof met de vierde part van elf groot roeden ackerlandts 
geleegen int’ busselken, reijgenoot boven Ferdinant Maes, onder 
de wederdeijling, met nog eenen halven morgen ackerlandts 
gelegen op den vughter wegh, reijgenoot naer Borsem Reijnier 
Welckenhuijsen, naer Mechelen veel hoofstucken, met eenen 
morgen weijde geleegen in de beekstraet, reijgenoot boven Jan 
Opdenacker, naer onder de erfgename van wijlen Egbert Haerden 
salijger, met den solder boven de camer. 
 
Lot B: 
 
Sal hebben de keuken met den neeven ende den koestal met drij 
voet minder als den halven kelder, ende den halve moeshof naer de 
schuere, ende sal oock moegen een schuere timmeren aghter op de 
weijde soo letter A met den halven mesthof, ende de vierde part 
uijt elf groot roeden ackerlandts geleegen in t’ busselken onder 
ende boven de wederdeijling, ende eenen halven morgen 
ackerlandts geleegen in t’ Statge, reijgenoot boven de 

 
4 Ik heb de beschrijving van de loten enkel getranscribeerd en voor de verandering niet samengevat.  
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erfgen(amen) van Matheuwis Geerits, onder diverse hofstucken 
belast met eenen keur, met eenen morgen ackerlandts geleegen 
agter de panacker, reijgenoot boven Mathijs Leenders, naer onder 
veele hofstucken ende sal dienen in plaets van weijde maer letter 
A. ende B. sal ider moeten servituijt leveren door de gats naer den 
moeshof. 
 
Lot C: 
 
Sal hebben de halve scheure naer de straet hoe se daer staet met 
de halfscheijt van de weijde langhs de straet recht door in’t midden 
op de lengde met de halve boomen die daer op staen van wat 
nateur dat se sijn, maer sal moeten servituijt leeveren aen letter D. 
te voet ende te peerd ofte met karre om het sijne te moegen 
gebruijcken, met de vierde part van elf groot roeden ackerlants 
geleegen in t’ busselken, reijg(eno)ten onder ende boven de 
wederdeijling, met eenen halven morgen ackerlandts uijt eenen 
morgen geleegen in de Halle, reijgenoot naer de Maese Pieter 
Alberts, onder de wederdeijlinge, met eenen morgen weijde 
geleegen in de groen straet met de halve boomen die daer op 
staen te weeten uijt neegen die goet zijn voor … voorts af te 
houwen, maer moet met letter D. de zelve deijlen. 
 
Lot D: 
 
Sal hebben de halve scheure met de halve weijde naest letter C 
recht door in t’ midden op de lengde met de halve boomen die daer 
op staen van wat nateur datse sijn te deijlen met letter C die de 
wederdeijling heeft, met de vierde paert van elf groot roeden 
ackerlands geleegen in t’ bussekjen, reijg(enoo)t onder diverse 
hoofdstucken, boven de wederdeijling, met nog eenen halven 
morgen ackerlands uijt eenen morgen geleegen in de halle, 
reijg(e)n(o)ten naer de Maes de wederdeijling, onder Peeter Jansen 
van Cotem, met nog vier groot roede weijde gelegen in de beek 
straet, reijg(e)n(o)ten boven de heer pastoor van Borsheim, onder 
Reijnier Welckenhuijsen, met alle de boomen daerop staende 
behalven twee de dikste die moeten afgekapt worden, met nog een 
groot roede ackerlands geleegen in ‘t Statge, reijg(e)n(o)ten boven 
Nol Kessen jongman, onder Nol Claesen. 
 
Volgt de goedkeuring door de kinderen en schoonkinderen voor 
de schepenen van Boorsem op 06/02/1781. 
 

 
06/02/1781 

 
66v-67v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Ferdinand Maes, inwoner van Boorsem, weduwe van Petronella 
Cuijpers 
 
83 gulden aan 5% rente leent van 
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schepen Michiel Haerden, inwoner van de baronie Boorsem, als 
aangestelde momber en voogd van de minderjarige kinderen van 
wijlen Jacobus Ramaekers en Ida Dreesen, met name Mathijs, 
Christiaen en Willem Ramaekers. 
 
Het bedrag is de overschot van de verkooppenningen van het huis 
en een halve morgen land gelegen te Boorsem en voor 1/5 
competerende aan de vermelde wezen, als van 2 grote en 5 kleine 
roeden land. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 75 kleine roeden land gelegen in het Busselken onder de 
baronie Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de heren van Sint-Dionijs tot Luik, onder Jan 
Lenders. 
 
2) 4 grote roeden in de droogweijde aldaar gelegen. 
 
Reingenoten: boven de heren van Sint-Dionijs, onder Jan Op den 
Acker. 
 
De opnemer had de 2 percelen in zijn weduwlijke staat verkregen  
na de dood van zijn tante Catharina Meijers. 
 
De percelen zijn enkel belast met 3,5 molster jaarlijkse haver aan 
de heren van Sint-Dionijs, alsook met schat en tiende. 
 

 
06/03/1781 

 
67v-68v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op 
05/03/1781 te Rekem, waarbij 
 
Piter Houben, gehuwd met Barbara Roumans, inwoner van Kotem 
 
verkoopt aan 
 
Albert Alberts, gehuwd met Isabella Smeets, wonende op het Heut 
 
4 grote roeden akkerland gelegen in het Borsemerveld achter het 
Heut. 
 
Reingenoten: boven diverse hoofdstukken, onder Nijst Haenraets, 
ter sonnen opgang W. Van Walsden, ondergang het klooster van 
Hocht. 
 
Prijs: 120 gulden + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 
Getuigen: mejuffr. M.E.F. Caenen en Arnold Nelissen. 
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06/03/1781 

 
68v-69v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Gerit Op den Acker, inwoner van Boorsem, gehuwd met Isabella 
Mourmans 
 
150 gulden aan 5% rente leent van 
 
Theodorus Op den Acker, inwoner en burger van Maastricht, 
gehuwd met Anna Cath. Bodewins. 
 
Borgstellingen: 
 
1) een morgen land gelegen te Boorsem in het Windmolenveld. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen Thewis Op den Acker, onder 
de weduwe Habets van Maastricht, naar Boorsem kerkland van 
Boorsem, naar de heide de pastoor van Wijshagen. 
 
2) een morgen te Boorsem achter de Moelje. 
 
Reingenoten: boven Hend. Vaessen, onder de weduwe Habets, 
naar Boorsem de weg, naar de heide de erfgenamen van Thewis 
Op den Acker. 
 

 
06/03/1781 

 
69v-71r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Paulus Houben, inwoner van Kotem, gehuwd met Gertruijd de Boij 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Theodorus Op den Acker, inwoner en burger van Maastricht, 
gehuwd met Anna Catharina Bodewins. 
 
Borgstellingen: 
 
Een vierde gedeelte van de volgende goederen, de opnemer 
namens zijn echtgenote in naakte eigendom competerende, en 
waarvan zijn schoonvader Thomas de Boij, weduwnaar van 
Gertruijd Kessen, het levenslange vruchtgebruik van geniet, nl. 
 
1) half bunder weiwas gelegen te Boorsem, genaamd de Engenpas. 
 
Reingenoten: naar de Maas de weduwe Matthijs Welkenhuijsen, 
naar Kotem en naar de heide de gemeene straat. 
 
2) 6 grote roeden land gelegen in de halle. 
 
Reingenoten: naar de Maas Matthijs Dewit, naar de heide Gerit Op 
den Acker. 
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3) een morgen land genaamd den Vroenhove. 
 
Reingenoten: boven Hend. Beckers, onder Willem van Walsden als 
win. 
 
4) 6 grote en 5 kleine roeden land aldaar in de moeldelle. 
 
Reingenoten: naar de Maas diverse hoofdstukken, naar de heide 
de weduwe Dirk Kessen. 
 
5) 3 grote en 15 kleine roeden land aan de kesselingweijde. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Cornelis Hoogwaerts, voorhoofd 
naar de heide Jan Op den Acker. 
 
6) een morgen land aldaar achter de Munnikhof.5 
 
Reingenoten: naar de Maas Jacobus Claessen, naar de heide mevr. 
van Hocht met diverse hoofdstukken. 
 
7) een morgen land op den geest. 
 
Reingenoten: onder de weduwe Dirk Kessen, aan het een en ander 
hoofd uitschietende op de weg. 
 
8) 1,5 morgen land gelegen in het Uijkhoverveld aan de kleen 
weidjes. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Dirk Kessen, onder de weduwe 
Cornelius Hoogwaerts. 
 
9) 6 grote en 5 kleine roeden land mede gelegen onder Uikhoven 
op de nieuwerf. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Dirk Kessen, onder Dirk Bollen. 
 
10) 1,5 morgen in het Uijkhoverveld gelegen. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Lendert Reumersdal, ter sonnen 
ondergank de graaf van Rekem. 
 

 
20/03/1781 

 
71r-72r 

 
Registratie schuldbekentenis en obligatie, waarbij 
 
Machiel Houben, nu in 2de huwelijk met Anna Mechtildis Tulleners 
 
bekent 132 gulden 10 stuiver schuldig te zijn en deze in een 
obligatie omzet aan 5% rente ten behoeve van 

 
5 Zie voor de vroege geschiedenis van het Munnikhof of de Boorsemse uithof van de abdij van Hocht het recente werk 
van Theo Coun, De vroegste geschiedenis van de cisterciënzerinnenabdij Sint-Agatha in Hocht (Lanaken), 1218-1450, 
KGOSSU, Lanaken, 2021, pp. 19-27. 
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J.C.S. De Limpens, drossaard van Boorsem. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Zijn kindsgedeelte dat hem na de dood van zijn ouders, Peter 
Houben en Barbara Roumans, zal toevallen. 
 
Medeborgstelling door zijn vader Peter Houben. Die hypothekeert 
 
2) 8 grote roeden land gelegen in de hal te Kotem. 
 
Reingenoten: boven Piter Jansen, onder Joannes Jansen met 
diverse hoofdstukken, naar de Maas uitschietende op de gemeene 
veldweg. 
 
3) een morgen ook in de halle gelegen, kortbij het vorige perceel. 
 
Reingenoten: boven Willem Juggen, onder Egbert Houben, 
voorhoofd Joannes Dewit, op het ander hoofd uitschietende op 
het met stenen overdreven land. 
 

 
20/03/1781 

 
72r-73v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Caspar Thijssen, meerderjarige jongman, inwoner van Kotem, voor 
zichzelf, alsook als gevolmachtigde en met toestemming van zijn 
moeder Joanna de Hert, weduwe van Matthijs Thijssen, dewelke 
afstand doet van haar tocht, alsook voor zijn 2 zussen Aldegonde 
Thijssen, weduwe van Arnold Martini zonder lijfserven, en Maria 
Thijssen, per chirographaire volmacht 
 
verkopen aan 
 
Hendrik Dewidt, inwoner van Kotem, gehuwd met Margareta 
Vandeweert 
 
halve morgen akkerland gelegen in de baronie Boorsem in de 
halle. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Matthijs Lenders, ondergang de 
weduwe Lendert Beckers. 
 
Prijs: 115 gulden + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 
Aangehecht de chirographaire volmachten. 
 

 
03/04/1781 

 
74r-75r 

 
Registratie vervanging onderliggende hypotheken, waarbij 
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schepen Michiel Haerden, en Joannes Haerden, gehuwd met Ida 
Lemmens, en Catharina Haerden, meerderjarige jonge dochter, 
allen zich sterk makende voor hun afwezige broer Caspar Haerden 
 
verklaarden belast te zijn met een onverdeelde 2/5 deel van een 
last, bestaande uit 2 obligaties, geaffecteerd op de panden van 
wijlen Michiel Haerden en staande ten behoeve van de graaf van 
Rekem. 
 
Het betreft een kapitaal van 108 gulden en een van 144 gulden. De 
onderliggende percelen zijn nu in bezit van Renier Welkenhuijsen 
die van de hypotheek af wil. Welkenhuijsen heeft reeds 108 
gulden op 20/03/1781 aan de rentmeester van de graaf 
terugbetaald. De partij van Haerden is akkoord om 2/3 van de 
resterende 144 gulden (2/3 van 144 = 96 gulden) te betalen aan de 
rentmeester. Renier Welkenhuijsen wordt van zijn hypotheek 
ontlast. 
 
De overige 48 gulden zijn ten laste van en te betalen door 
Catharina Pieters, weduwe van Jaspar Haerden. 
 
De partij Haerden hypothekeert het volgende ten aanzien van de 
graaf van Rekem, nl. 
 
1) halve morgen land gelegen onder Boorsem, genaamd de 
Langvoor. 
 
Reingenoten: ter eenre de wederdeling, ter andere zijde naar 
Mechelen-aan-de-Maas Willem Albrichts. 
 
2) halve morgen weide uit een groter perceel van 1,5 morgen, 
genaamd den kamp. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Mechelen-aan-de-Maas de pastorij 
van Wijshagen, voorhoofd de kromstraat. 
 
3) halve morgen land op de geest gelegen. 
 
Reingenoten: ter eenre naar Boorsem mevr. van Hocht, ter andere 
naar de windmolen Hendrik Lemmens. 
 

 
24/04/1781 

 
75r-76v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Robert Heijens, weduwnaar van Maria Welkenhuijsen, inwoner 
van de baronie van Boorsem, geassisteerd met Willem Lina, 
gehuwd met Ida Vogels, ook inwoner van Boorsem, als 
aangestelde momber van de minderjarige kinderen van Robert 
Heijens, en met octrooi van de schepenbank 
 
130 gulden aan 5% rente leent van 
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schepen Nijst Dewitt als kerkmeester van de parochie Boorsem en 
als armenmeester van Uikhoven. 
 
80 gulden komt van de parochie Boorsem en 50 gulden van de 
Armen van Uikhoven. 
 
Het opgenomen geld dient ter terugbetaling (voor 50 gulden) van 
een obligatie ten behoeve van Catharina Kessen, weduwe van 
Matthijs Welckenhuijsen. 
 
Voor die obligatie (t.a.v. Catharina Kessen) was er een 
onderliggend pand van 1 morgen land gelegen te Boorsem op de 
Vugterweg, aan Robert Heijens competerende voor het 
vruchtgebruik en aan diens kinderen voor de naakte eigendom.  
 
De overige 80 gulden van het opgenomen geld dient tot betaling 
van schulden en kosten voor de opvoeding van zijn kinderen. 
Mocht Robert Heijens opnieuw huwen, belooft hij de kinderen 130 
gulden uit te keren van zodra ze meerderjarig zijn. 
 
Borgstellingen: 
 
1) de vermelde morgen op de Vugterweg. 
 
Reingenoten: naar Boorsem Hendrik Beckers, naar Mechelen-aan-
de-Maas Drees Engelen. 
 
2) 3 grote roeden graswas gelegen in de voulemers. 
 
Reingenoten: naar het Heut Willem Albrichts, boven Lendert 
Janssen, naar de Maas Maria Albrigts. 
 
Volgt het octrooi van de schepenbank. 
 

 
07/08/1781 

 
77r-77v 

 
Registratie vernadering, waarbij 
 
Peter Alberts, inwoner op de Halle onder Boorsem, gehuwd met 
Margareta Dewit 
 
verklaart vernaderd te zijn door 
 
Lendert Jansen, inwoner van Kotem, gehuwd met Joanna van 
Mulken 
 
inzake halve morgen land gelegen in de halle. 
 
Reingenoten: boven diverse hoofdstukken, onder de erfgenamen 
Peter Penders. 
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Het perceel is belast met een molster haver ten behoeve van de 
heren van Sint-Dionijs te Luik en met een half oord cijns ten 
behoeve van het hooggrafelijk recept van Rekem. 
 
Peter Alberts had het perceel bij publiek opbod gekocht van 
Matthijs Gijsen, weduwnaar van Elisabeth Wijnen, en van Lambert 
Gijsen, en van Joannes van Walsden, weduwnaar van Sophia 
Gijsen, en van Helena Gijsen, weduwe van Christ. Lakemans. 
 
Prijs: 116 gulden + 5 gulden 16 stuiver schrijfgeld volgens gicht te 
Boorsem op 14/09/1780. 
 
De vernaderaar betaalt daarenboven nog 1 gulden 10 stuiver 
lijkoop + 2 gulden 14 stuiver halve gichtrechten + 2 gulden 6 
stuiver 1 oord heerlijke rechten + 5 gulden 6 stuiver intrest + 3 
gulden 5 stuiver akkerloon en zaaigoed + 4 gulden 5 stuiver voor 
de rechten van de Sint-Dionijsbank van Boorsem. Het totaal 
bedraagt 141 gulden 2 stuiver 1 oord. 
 

 
07/08/1781 

 
77v-78v 

 
Registratie vernadering, waarbij 
 
Hendrik Dewit, inwoner op de halle onder de baronie Boorsem, 
gehuwd met Margareta Vandeweert 
 
verklaart vernaderd te zijn door 
 
Lendert Janssen, gehuwd met Joanna van Mulken, inwoner van 
Kotem 
 
inzake halve morgen akkerland gelegen in de halle op de vijf 
morgen. 
 
Reingenoten: ter eenre Willem Albrechts van het hoofd, ter 
andere Willem Albrigts van de halle. 
 
De vernaderde had het perceel bij publiek opbod gekocht van 
Matthijs Gijsen, weduwnaar van Elisabeth Wijnen, en van Lambert 
Gijsen, en van Joannes van Walsden, weduwnaar van Sophia 
Gijsen, en van Helena Gijsen, weduwe van Christ. Lakemans. 
 
Prijs: 130 gulden + 3 schellingen lijkoop + 5 stuiver godshelder 
volgens gicht van 14/09/1780 te Boorsem. 
 
Nu betaalt de vernaderaar 130 gulden kooppenningen + 1 gulden 
10 stuiver lijkoop + 5 stuiver godshelder + 6 gulden 10 stuiver 
conditiegeld + 3 gulden 14 stuiver halve gichtrechten en kopie + 3 
gulden 8 stuiver akkerloon en zaaigoed + 5 gulden 15 stuiver 
intrest + 2 gulden 8 stuiver 3 oord voor 4 vacatiën en verzuim van 
tijd. Het geheel bedraagt 153 gulden 10 stuiver 3 oord. 
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16/10/1781 

 
78v-79r 

 
Registratie belening verleden voor notaris F. Keelhoff op 
07/10/1781 te Neerharen, waarbij 
 
Ercken Kessen, gehuwd met Joanna Peters 
 
in belening uitgeeft aan 
 
Arnold Kessen, meerderjarige jongman, wonende te Boorsem 
 
halve morgen akkerland op de vugterweg onder Boorsem gelegen. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas Mathijs Bongaers, naar 
Boorsem pastorijland. 
 
De beleenperiode bedraagt 6 jaar en de beleenpenningen 60 
gulden. Het perceel is onbelast. De andere goederen van de 
uitgever zijn nog belast met een kapitaal van 300 gulden. 
 
Getuigen: Matthijs Borgoms van Gellik en Josephus Florus 
Keelhoff. 
 

 
27/11/1781 

 
79r-80r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
schepen Michiel Haerden 
 
49 gulden 12,5 stuiver aan 5% rente leent van 
 
medeschepen Peter Humble als armenmeester van de parochie 
Boorsem. 
 
Dit geld schoot nog over van een groter kapitaal van 624 gulden 
12,5 stuiver dat de gemeente Rekem aan de Armen had 
terugbetaald. 
 
Borgstelling: 
 
Halve morgen land gelegen aan de kesselingweijde onder 
Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Albrigts van Maastricht, onder 
Peter Penders. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 

 
22/12/1781 

 
80r-81r 

 
Registratie obligatie verleden voor J.C.S. De Limpens, als syndicus 
van het graafschap Rekem op 21/12/1781, waarbij 
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Wilm Leenders, inwoner van de baronie Boorsem, weduwnaar van 
Isabella Opdenacker, met octrooi van de Hoge Raad van het 
graafschap Rekem de dato 11/12/1781 
 
250 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
B. Cruts, kanunnik van Sint-Servaas en rijproost van de banken 
Heer, Keer en Berg. 
 
Borgstellingen: 
 
1) zijn aanpart in huis, hof en weide, onlangs gekocht van de 
erfgenamen van wijlen de weduwe Habets, gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten: ter eenre Geurt Janssen, ter andere Nol Claessen. 
 
2) 5 grote roeden akkerland in het Borsemerveld gelegen op de 
vuchterweg. 
 
Reingenoten: ter eenre Joannes Kuijpers, ter andere de abdij van 
Hocht. 
 
3) een morgen land gelegen op de moijleweg. 
 
Reingenoten: ter eenre Laurens Op den Acker, ter andere Gerard 
van Walsden. 
 
4) 4 grote en 5 kleine roeden land gelegen aan peterskoul. 
 
Reingenoten: boven de wederdeling, onder de abdij van Hocht. 
 

 
09/01/1782 

 
81v-82r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 30/12/1781, 
waarbij 
 
Gerard Op den Acker, inwoner van Boorsem, gehuwd met 
Gertrudis Penders 
 
verkoopt aan 
 
Jan Penders, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria Cath. Dewit 
 
een halve morgen land gelegen in het onderste veld onder 
Boorsem. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas Hend. op den Acker, 
naar Boorsem Tewis Gerits. 
 
Het perceel is enkel belast met de schat en de 33ste schoof als 
tiende. Het perceel wordt verkocht met de wassende schare erop. 
De verkoper krijgt in ruil voor de schaar wel eerstdaags 6 vaten 
koren van de koper. 
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Prijs: 36 gulden per grote roede + 4 gulden 10 stuiver conditiegeld 
+ 4 gulden 10 stuiver lijkoop.  
 
De koper mag nog 2 gulden 15 stuiver aftrekken voor het 
drinkgelag, te betalen aan de hospes. De publieke verkoop had ten 
huize en herberg van Michiel Haerden plaats gevonden. 
 

 
09/01/1782 

 
82r-83r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 30/12/1781, 
waarbij 
 
Gerard Op den Acker, inwoner van Boorsem, gehuwd met 
Gertrudis Penders 
 
verkoopt aan 
 
Peter Alberts, inwoner op de halle onder Kotem, gehuwd met 
Margareta Dewitt 
 
4 grote roeden akkerland gelegen onder Boorsem in het onderste 
veld met de schaar erop. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas Lambert Maes, naar 
Boorsem de weduwe Joannes Op den Acker. 
 
Voor de schaar zal de koper 10 vaten koren leveren. 
 
Prijs: 34 gulden per grote roede + 6 gulden 16 stuiver lijkoop + 6 
gulden 16 stuiver conditiegeld. 
 
De koper mag nog 2 gulden 15 stuiver aftrekken voor het 
drinkgelag, te betalen aan de hospes. De publieke verkoop had ten 
huize en herberg van Michiel Haerden plaats gevonden. 
 

 
14/01/1782 

 
83r-84r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.L. Vermin op 
08/01/1782 te Rekem, waarbij 
 
de weduwe Hendrik Janssens, geassisteerd met haar 
meerderjarige zoon Willem Janssens en haar meerderjarige 
dochter Margareta Janssens, die laatste zich ook sterk makende 
voor haar andere zus Catharina Janssens, alsook voor de kinderen 
van Joannes Deckers, weduwnaar van Maria Christ. Janssens, 
inwoner van Delft 
 
verkopen aan 
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Joannes Guerts, gehuwd met Petronella Aelbrigts, inwoner op de 
Hall, en aan Paulus Nouwen, gehuwd met Joanna Elis. Aelbrigts6, 
inwoner van Stokkem 
 
1,5 morgen akkerland gelegen in de Hal onder de jurisdictie van 
Boorsem. 
 
Reingenoten: ter eenre Pieter Aelbrigts, ter andere zijde Joannes 
van Walsden. 
 
Prijs: 250 gulden + lijkoop + 9 stuiver godshelder. 
 
100 gulden wordt betaald. De overige 150 gulden hoeven niet 
betaald te worden, vanwege een belening voor dat bedrag op het 
perceel, tussen beide partijen aangegaan per akte van 13/07/1779 
voor notaris J.B. Caenen. 
 
Getuigen: Hendrik Corstius en Lendert van St. Feijt. 
 

 
15/02/1782 

 
85r-87r 

 
Registratie decharge en obligatie verleden voor notaris J.L. Vermin 
op 05/02/1782 te Rekem, waarbij 
 
Agnes Salen, priorin van het juffrouwenklooster te Rekem 
 
verklaarde dat het klooster 200 gulden aan 5% rente had uitstaan, 
geaffecteerd te laste en panden van de kinderen en erfgenamen 
van wijlen Arnold Penders en Johanna Catharina Deckers, bij leven 
ingezetenen van Kotem. 
 
De obligatie had het klooster ingekocht van de graaf van Rekem, 
per gicht van 05/11/1665 en waarbij enkele gehypothekeerde 
panden intussen publiek waren verkocht. 
 
De koper (per publiek opbod) was Joannes Penders, gehuwd met 
Maria Elis. Houben, inwoner van Kotem, dewelke ingekocht had 
zeker huis, moeshof, schuur en weide, 4 grote roeden groot, 
gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: ter eenre Andries Penders, ter andere zijde Simon 
Janssen. 
 
De betaalde prijs was 300 gulden. Op dit huis stond het kapitaal 
geaffecteerd. Afgesproken werd dat Joannes Penders de last op 
zich nam. Daarbij werden de vermelde kinderen en erfgenamen 
van Arnold Penders en Johanna Catharina Deckers gedechargeerd 
of ontlast.  
 
Joannes leent nog 200 gulden bij aan 5% rente, waarbij het totale 
terug te betalen kapitaal 400 gulden bedraagt. 

 
6 Petronella en Joanna Elisabeth Aelbrigts zijn zussen. 
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Borgstelling: 
 
Het vermelde ingekocht huis. 
 
Getuigen: Joannes Waelen en Martinus Kempeners. 
 

 
18/03/1782 

 
87r-88v 

 
Registratie tochtafstand en verkoopakte verleden voor notaris J.B. 
Caenen op 30/01/1782 te Rekem en latere vernadering van 
04/03/1782, waarbij 
 
tochtafstand 
 
Neleken Claessen, weduwe van Jan Maes, inwoonster van 
Boorsem 
 
afstand doet van haar tocht ten behoeve van 
 
haar schoonzoon Jan Cuijpers, gehuwd met Elisabeth Maes, 
wonende te Boorsem. 
 
inzake een morgen akkerland  gelegen in het Borsemervelt. 
 
Reingenoten: naar Boorsem Gerit Op den Acker, naar Mechelen-
aan-de-Maas de weduwe Jan Op den Acker, ter sonnen opgang of 
naar het heut Albert Alberts, ondergang Robert Heijen als pachter. 
 
Na de dood van zijn schoonmoeder dient Jan Cuijpers de mede-
erfgenamen in de finale scheiding en deling van de nalatenschap 
te bonificeren. Het akkoord tussen Neleken en haar kinderen blijft 
wel gelden, waarbij ze alimentatie van het genot van de 
erfgoederen ontvangt. 
 
verkoopakte 
 
Jan Cuijpers 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Schreurs, weduwnaar van Maria Beckers 
 
diezelfde morgen akkerland. 
 
Prijs: 195 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder. Het geld wordt 
met 10 Louis d’or betaald, waarbij elk goudstuk gerekend wordt 
aan 19 gulden 10 stuiver. Mocht de koper vernaderd worden, 
dient de vernaderaar Schreurs ook in Louis d’or betalen. 
 
Getuigen: Lendert Janssen van Kotem en Godfroij Dops van 
Rekem. 
 



54 
 

vernadering 
 
Joannes Schreurs 
 
bekent vernaderd te zijn door 
 
Jasper Rockx. 
 
Getuigen: Hendrick Lemmens en Johannes Steijns. 
 

 
19/03/1782 

 
88v-89v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Gerit Opdenacker Lambrigtszoon, inwoner van Boorsem, gehuwd 
met Isabella Mourmans 
 
125 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Maria Alberts, meerderjarige jonge dochter, wonende bij 
windmolenaar Arnoldus Claessens. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 6 grote roeden land gelegen op de moeljeweg onder Boorsem. 
 
Reingenoten: naar het hoofd mevr. van Hocht, naar Boorsem de 
opnemer, voorhoofd Willem Albrichts, ander hoofd naar Kotem 
Joannes Houben, wonende op het Hoofd. 
 
Het perceel is belast met 2 molsters haver ten behoeve van de 
heren van Sint-Dionijs te Luik. 
 
2) een morgen land te Boorsem op de vugterweg. 
 
Reingenoten: naar Boorsem Peter Opdenacker, naar Mechelen-
aan-de-Maas de erfgenamen Thewis Opdenacker, voorhoofd 
mevr. van Hocht, ander hoofd Willem Albrechts. 
 

 
19/03/1782 

 
89v-90v 

 
Registratie belening en terugbetaling belening. 
 
Belening 
 
Verleden voor notaris H. Hupkens op 09/08/1777 te Maastricht. 
 
Gerardus Opdenacker, inwoner van Boorsem, gehuwd met 
Gertruijd Penders 
 
geeft in belening uit aan 
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Theodorus Opdenacker, burger en brandewijnstoker te 
Maastricht, gehuwd met Anna Catharina Boudewins 
 
een morgen land gelegen te Boorsem, ter plaatse genaamd op den 
geest. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen Thewis Op den Acker, onder 
de abdij van Hocht. 
 
De beleenperiode bedraagt 6 jaar en de beleenpenningen 72 
gulden. Ingeval het geld niet binnen de 6 jaar terugbetaald wordt, 
wordt de beleenperiode met 6 jaar verlengd enz. Het geld dient in 
1 schijf te worden terugbetaald. Het perceel is onbemest. 
Theodorus is verplicht in 6 jaar het perceel minstens 1 keer te 
bemesten en kan het na 6 jaar onbemest teruggeven. Zolang 
Theodorus het perceel beleent, is hij verantwoordelijk voor de 
jaarlijkse betaling van de schattingen. 
 
Getuigen: Petrus Marcelus Silvester, burger van Maastricht, en 
Thomas Swelschen, inwoner van Maastricht. 
 
terugbetaling belening 
 
Theodorus Opdenacker verklaart op 19/03/1782 terugbetaald te 
zijn van zijn 72 gulden, alsook van 6 gulden 19 stuiver voor 
akkerloon, zaaigoed, intrest en notarisrechten. Hij kreeg het 
terugbetaald van Gerit Op den Acker Willemszoon van Boorsem. 
 

 
20/03/1782 

 
91r-93r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.B. Caenen op 
20/01/1782 te Rekem, waarbij 
 
Lambert Van de Weert, gehuwd met Johanna Dewit, wonende te 
Boorsem 
 
reeds op 04/09/1781 een som van 400 gulden aan 5% rente 
leende van 
 
Hermanus Liesens als huidige pastoor van Uikhoven. 
 
Het geld was afkomstig en gelegateerd door wijlen Catharina Van 
de Geet bij testament van 17/11/1773 voor notaris F. Keelhoff aan 
de pastorij van Uikhoven. 
 
Het geld was voorheen uitgeleend aan Frans van Sichen van 
Rosmeer, blijkens gicht te Rosmeer van 08/08/1751.7 De obligatie 
was doorverkocht aan dhr. Joosten, borgemeester van secretaris 
van Bilzen op 26/07/1781. Frans van Sichen was op dit moment in 
wanbetaling. 

 
7 Zie Rijksarchief Hasselt, Schepenbank Rosmeer (toegang 1193), inventarisnr. 9 (gichten en rollen 1742-1761) pp. 295-
296. 
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Borgstellingen: 
 
1) een morgen weide, uitschietende op de broeckstraate onder 
Boorsem. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang Gerit Op den Acker, ondergang 
Jan Cuijpers, naar de Maas de zijp, naar de heide de Broekstraate. 
 
2) een morgen land gelegen in het wintmolenvelt onder Boorsem. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang de weduwe Barthol. Visschers, 
ondergang Gerit Op den Acker, naar de Maas kerkland van 
Boorsem, naar de heide de pastorij van Wijshagen. 
 
De opnemer heeft beide percelen gekocht met behulp van het 
opgenomen geld. 
 
3) een morgen land gelegen in het Ucoverveld. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Joannes Timmermans, onder 
sieur D. Lossing, naar de Maas diverse hoofdstukken, naar de 
heide gelijke hoofdstukken. 
 
4) halve morgen land gelegen op den geest onder Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Hend. Lemmens, onder Willem Alberts, naar 
de Maas Will. van Walsden, naar de heide Gerit Op den Acker. 
 
Medeborgstelling door schoonvader Nijst Dewitt, gehuwd met 
Cath. Alberts, wonende te Kotem. Hij hypothekeert 
 
5) 5 grote roeden gelegen omtrent het Caenen gat te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de Mechelswegh, onder Dirik Bongers, ter 
sonnen opgang Thomas Vleugels, ondergang pastorijland van 
Boorsem. 
 
Getuigen: Piter Humble van Rekem en Barth. Stouten van Wezet. 
 
 

 
28/03/1782 

 
93r-94v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 
27/03/1782 te Maastricht, waarbij 
 
Dirick Bongers, inwoner van Boorsem, gehuwd met Margaretha 
Janssen 
 
500 gulden aan 5% rente leent van 
 
G. Cruts, kanunnik van Sint-Servaas te Maastricht, als syndicus van 
de paters Capucijnen te Maastricht. 
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Het uitgeleende geld was vrijgekomen na terugbetaling van een 
obligatie van 900 gulden ten laste gestaan hebbende van de 
panden van mevr. Hupkens van Maaseik. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 3 grote roeden gelegen op den geest. 
 
Reingenoten: onder Peter Dewitt, naar Maastricht Jacobus 
Claessen. 
 
2) een morgen op de kromstraat gelegen. 
 
Reingenoten: naar het noorden Hend. Lambrichts, ten zuiden 
Machiel Harden. 
 
3) een morgen achter het kannegat gelegen. 
 
Reingenoten: ten noorden H. Lambrichts, ten zuiden mevr. van 
Hocht. 
 
4) 3 grote en 3 kleine roeden, uitschietende aan het vorig 
vermelde perceel. 
 
Reingenoten: ten noorden Matth. Harden, ten zuiden Lambert 
Vandeweert en meer anderen. 
 
5) een morgen op het kannegat gelegen. 
 
Reingenoten: ten noorden Hendrick Lambrichts, ten zuiden 
Arnoldus Claessens. 
 
6) een morgen op de moeljeweg gelegen. 
 
Reingenoten: ten noorden Frans Kortleven, ten zuiden Jan Op den 
Acker. 
 
7) 6 grote roeden daarbij gelegen. 
 
Reingenoten: ten noorden Hend. Lambrichts, ten zuiden Willem 
van Walsden. 
 
8) een morgen in het magervelt gelegen. 
 
Reingenoten: ten noorden Matth. Albrechts, ten zuiden Egbertus 
Kessen. 
 
Alle percelen zijn te Boorsem gelegen en komen uit de 
nalatenschap van de opnemers schoonouders. 
 
Getuigen: B. Cruts, kanunnik van Sint-Servaas, en Theod. Swaan. 
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08/04/1782 

 
94v-96r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 
08/04/1782 te Maastricht, waarbij 
 
Leendert van Mulken, gehuwd met Catharina Janssen, inwoner 
van Kotem 
 
800 gulden aan 5% rente leent van 
 
de pastoor en de kerkmeester van Sint-Nicolaas te Maastricht, 
competerende aan de eerste kapelanie, bediend door eerwaarde 
heer Laurentius Tuijffens. 
 
Borgstellingen: 
 
Een bunder land gelegen in 3 percelen te Boorsem, nl. 
 
1) halve morgen gelegen aan de Moeijldelle. 
 
Reingenoten: onder Peter Penders als win, boven Hocht. 
 
2) halve morgen uitschietende op de zijpe. 
 
Reingenoten: onder Christiaen Blonden, boven de heer Schrijber. 
 
3) half bunder gelegen in de Hameijdelle. 
 
Reingenoten: onder Christiaen Blonden, boven de armen van 
Boorsem. 
 
4) huis, hof en weide, 5 grote roeden, gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: onder en boven Joannes Janssen en consoorten. 
 
De gehypothekeerde goederen komen uit de schoonouderlijke 
nalatenschap en competeren aan hem in volle eigendom.  
 
Daarenboven hypothekeert hij 
 
5) zijn 1/5 deel in goederen gelegen te Boorsem, Stein en Elsloo 
die hem na de dood van zijn moeder in volle eigendom toevallen. 
 
De bovenstaande goederen zijn nog belast met 4 kapitalen voor 
een totaal bedrag van 532 gulden die de opnemer de komende 
dagen zal terugbetalen. 
 
Getuigen: J.M. Janssens, secretaris van Rekem, en Simon 
Marchand. 
 

   



59 
 

09/04/1782 96r-97r Registratie obligatie, waarbij 
 
Joannes Leenders, inwoner van Boorsem, gehuwd met Agnes 
Welkenhuijsen 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Alberts, meerderjarige jonge dochter, wonende bij 
windmolenaar Arnoldus Claessens. 
 
Borgstellingen: 
 
1) een morgen weide onder deze baronie gelegen in de 
groenstraat. 
 
Reingenoten: voorhoofd de groenstraat, ander hoofd naar de 
Maas Hendrik Jansen van Kotem, naar Mechelen-aan-de-Maas 
Willem Op den Acker, naar Maastricht Lendert Lina van Uikhoven. 
 
Dit perceel had de opnemer van zijn schoonbroer Joris 
Welkenhuijsen bij publiek opbod van 24/03/1782 gekocht. 
 
2) een morgen weide gelegen te Boorsem op de Bekstraat. 
 
Reingenoten: boven Laurens Op den Acker, onder schepen M. 
Haerden, naar de heide de Bekstraat, naar de Maas de heere zijp. 
 

 
09/04/1782 

 
97r-98r 

 
Registratie afstand van tocht en verkoopakte, waarbij 
 
Joris Welkenhuijsen, geboren te Boorsem, nu wonende te 
Zonhoven, gehuwd met Anna Mechtildis Lekens, met permissie 
van de drossaard 
 
bij publiek opbod van 24/03/1782 verkocht had aan 
 
zijn schoonbroer Joannes Leenders, gehuwd met Agnes 
Welkenhuijsen, inwoner van de baronie Boorsem 
 
een morgen weide gelegen in deze baronie in de groenstraat. 
 
Reingenoten: voorhoofd de groenstraat, ander hoofd naar de 
Maas Hendrik Janssen van Kotem, naar Mechelen-aan-de-Maas 
Willem Op den Acker, naar Maastricht Lendert Lina van Rekem. 
 
Het perceel is belast met 9 koppen nieuwerfhaver ten behoeve het 
hooggrafelijk recept van Rekem. 
 
Het perceel was de verkoper toegevallen bij akte van scheiding en 
deling onder kavel C. Enkel de 4 grootste 4 populieren op de weide 
reserveert de koper voor zichzelf. 
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Prijs: 35 gulden per grote roede + 8 gulden 15 stuiver voor 
conditie- of schrijfgeld + 8 gulden 15 stuiver voor lijkoop of een 
geheel van 192 gulden 10 stuiver. 
 
Ook de moeder van de verkoper, Catrijn Kessen, weduwe Matth. 
Welkenhuijsen, komt naar de schepenbank. Ze verklaart zich 
akkoord en doet afstand van haar levenslang vruchtgebruik. 
Voorwaarde is dat de verkoper de opbrengst van de verkoop tot 
zijn eigen voordeel of die van zijn kinderen zal gebruiken. 
  

 
09/04/1782 

 
98r-99r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Ruijters op 
26/03/1775 te Maastricht, waarbij 
 
Ferdinandus Booten, burger en koopman te Maastricht, 
meerderjarig 
 
verkoopt aan 
 
Petrus Op den Acker, wonende te Boorsem, gehuwd met Anna 
Cath. Van den Hagen 
 
een morgen akkerland gelegen in het Borsheimerveld op het 
Mechels wegje, die daardoor gaat. 
 
Reingenoten: naar Boorsem Jacobus Claessen, ter andere zijde Jan 
Op den Akker. 
 
Dit was een van de landerijen die op 10/08/1774 bij publiek opbod 
verkocht waren. 
 
Prijs: 230 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 
Getuigen: P. Bauduin, klerk van de notaris, en Joanna Dirx, 
inwoonster van Maastricht. 
 

 
09/04/1782 

 
99r-100r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 18/09/1781, 
waarbij 
 
de kinderen en representanten van wijlen Cornelis Habets en Ida 
Leenders 
 
verkopen aan 
 
Nijst Dewitt, inwoner van Kotem, hoogste bieder namens zijn 
schoonzoon Lambert Van de Weert, gehuwd met Joanna Dewitt 
 
2 percelen, nl. 
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1) een morgen weide te Boorsem. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Gerardus Op den Acker, 
ondergank Jan Cuijpers, naar de heide de broekstraat, naar de 
zijpe de Maas. 
 
Het perceel werd verkocht met een erflast erop rustend, met 
name 9 koppen haver en 5 stuiver handgeld ten behoeve van het 
hooggrafelijk recept te Rekem. 
 
Prijs: 70 gulden per grote roede. 
 
2) een morgen land in het bovenste velt gelegen. 
 
Reingenoten: naar de Maas Barthel Visschers, naar de heide 
Gerardus Op den Acker, ter sonnen opgank kerkland, ondergank 
Peter Op den Acker. 
 
Prijs: 62 gulden per grote roede. 
 

 
24/04/1782 

 
100r-101r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 14/04/1782, 
waarbij 
 
Franciscus Timmermans, inwoner van Uikhoven, gehuwd met 
Margareta Gerits, en Helena Gerits, meerderjarige jonge dochter, 
en schepen Nijst Dewitt, sinds vandaag als aangestelde momber 
van de minderjarige en nu afwezige Joannes Gerits 
 
verkopen aan 
 
Joannes Jansen van Kotem als gevolmachtigde van Wilh. Albrechts 
van het Hoofd onder Mechelen-aan-de-Maas 
 
een morgen land gelegen in het Cotemerveld op de Mechelsreijn. 
 
Reingenoten: ter sonnen op- en ondergank Wilhelm Albrechts, 
boven het klooster van Hocht, onder het weegsken. 
 
Het perceel is belast met 1,5 oord jaarlijkse cijns ten behoeve van 
het hooggrafelijk recept van Rekem. 
 
Prijs: 41 gulden per grote roede + 10 gulden 5 stuvier schrijfgeld + 
ton bier verdronken op de dag van het publiek opbod + 5 gulden 
10 stuiver lijkoop of geheel van 215 gulden 15 stuiver (+ ton bier). 
 
Nota: Op 25/04/1782 werd de verkoop door de Hoge Raad (te 
Rekem) goedgekeurd. 
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24/04/1782 101r-102r Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 18/09/1781, 
waarbij 
 
de kinderen en representanten van wijlen Cornelis Habets en Ida 
Leenders 
 
verkopen aan 
 
Willem Leenders, weduwnaar van Isabella Op den Acker8, inwoner 
van de baronie van Boorsem 
 
een morgen land in deze baronie in het onderste veld gelegen. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Gerardus Op den Acker, 
ondergank mevr. van Hocht, naar de Maas Jan Cuijpers, naar de 
heide het bos. 
 
Prijs: 36 gulden per grote roede. 
 
Het geld dat de koper betaalde, was afkomstig van de verkoop van 
2 halve morgens land onder de jurisdictie van Mechelen-aan-de-
Maas gelegen, en verkocht met permissie van de Hoge Raad van 
Rekem de dato 27/11/1781. 
 
De koper verwerft met deze aankoop het vruchtgebruik en zijn 
minderjarige kinderen krijgen de naakte eigendom ervan. 
 

 
07/05/1782 

 
102r-102v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 18/09/1781 te 
Boorsem, waarbij 
 
de kinderen en representanten van wijlen Cornelis Habets en Ida 
Leenders, gewezen echtelieden 
 
verkopen aan 
 
Gerit Op den Acker Lambrigtszoon, gehuwd met Isabella 
Mourmans, inwoner van deze baronie 
 
een morgen akkerland in deze baronie in het onderste veld 
gelegen. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgank Lins op den Acker, ondergank 
Gerardus Op den Acker, naar de Maas de Molweg, naar de heide 
Willem Op den Acker. 
 
Prijs: 46 gulden per grote roede. 
 

 
 

 
 

 

 
8 Bij het uitbrengen van het bod leefde zijn echtgenote nog. 
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26/06/1782 102v-104r Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 09/06/1782 te 
Boorsem, waarbij 
 
Peter Penders, gehuwd met Cornelia Lambrigts, inwoner van 
Boorsem, voor zichzelf, alsook partij makende voor Agnes 
Penders, weduwe Antoon Lagenouw, wonende in ’s-Gravenshage 
en haar dochter N. Lagenouw ingevolge missive de dato 
16/06/1782 aldaar en getekend Agniet Lagerweij, en Joannes 
Penders, gehuwd met Maria Elisabeth Houben, inwoner van 
Kotem, Joseph Penders, gehuwd met Maria Albrigts, Geurt Nijsten 
gehuwd met Cornelia Penders, wonende te Leut, en Gerit Op den 
Acker, wonende te Boorsem en gehuwd met Gertruijd Penders 
 
verkopen aan 
 
Hendrik Dewidt, inwoner van de Halle onder Boorsem, gehuwd 
met Margareta Van de Weert 
 
1) halve morgen land gelegen op den moeijleweg onder Boorsem. 
 
Reingenoten: naar Kotem Joannes van Walsden, naar Boorsem de 
erfgenamen Simon Jansen. 
 
2) 3 grote roeden groese uit 3 morgen gelegen in de Voulmert. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen Piter Beckers, onder de 
wederdeling. 
 
Prijs: 52 gulden per grote roede voor perceel 1 en 58 gulden per 
grote roede voor perceel 2 of totaal van 304 gulden + 15 gulden 4 
stuiver conditiegeld + 15 gulden 4 stuiver lijkoop. 
 
Enkel het eerste perceel is belast met 83 gulden kapitaal ten 
behoeve van de Sint-Petronellakapel te Rekem. Dit kapitaal zullen 
de verkopers eerstdaags terugbetalen. 
 

 
09/07/1782 

 
104r-105r 

 
Registratie vernadering, waarbij 
 
Maria Lenders, weduwe Peter Jansen, wonende te Boorsem 
 
verklaarde vernaderd te zijn door 
 
Dirk Bongers, inwoner van Boorsem, gehuwd met Marg. Jansen 
 
inzake een morgen land te Boorsem, in 2 percelen gelegen, nl. 
 
1) 3 grote roeden in de voulemers. 
 
Reingenoten: naar de Maas de comparante, naar de Halle Hendrik 
Dewitt als koper. 
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2) 1 grote en 17,5 kleine roeden land op de moeljeweg. 
 
Reingenoten: onder Simon Jansen, boven Jan Leenders. 
 
De overleden echtgenoot Piter Jansen had de percelen gekocht 
van de erfgenamen Andries Bongers. De vernaderaar betaalt 
dezelfde prijs als bij de verkoop destijds, met name 178 gulden, 
zonder lijkoop. Dit wordt wel vermeerderd met 2 gulden intrest + 
1 gulden 4 stuiver akkerloon en zaaigoed. 
 
Enkel het eerste perceel is belast met 1 molster haver en 1 oord 
cijns ten behoeve van de Sint-Dionijsbank te Boorsem. 
 

 
20/08/1782 

 
105r-106r 

 
Registratie tochtafstand en obligatie, waarbij 
 
tochtafstand 
 
Cornelia Claessen, weduwe van Jan Maes, inwoonster van 
Boorsem 
 
afstand doet van haar vruchtgebruik ten behoeve van 
 
haar zoon Lambert Maes, gehuwd met Gertruijd Bongers, inwoner 
van Boorsem 
 
inzake 3 percelen land te Boorsem, nl. 
 
1) 3 grote en 15 kleine roeden land in het windmolenveld. 
 
Reingenoten: boven Jan Cuijpers, onder Theuwis Maes, naar de 
heide de Heerebaen. 
 
2) een halve morgen aldaar gelegen omtrent den geest. 
 
Reingenoten: boven sieur D. Lossin, onder Hendrik Lemmens, naar 
de heide en de Maas de heren van Sint-Dionijs tot Luik. 
 
3) halve morgen naast het voorgaande perceel. 
 
Reingenoten: boven mevr. van Hocht, onder Hend. Lemmens, naar 
de Maas de weg lopende naar de Munnikhoff. 
 
De zoon had al de naakte eigendom verworven bij akte van 
scheiding en deling. 
 
obligatie 
 
Lambert Maes 
 
leent 200 gulden aan 4,5% rente van 
 



65 
 

schepen Nijst de Witt als armenmeester van Uikhoven. 
 
Dit kapitaal was beschikbaar nadat Willem van Walsden een zelfde 
kapitaal terugbetaald had. 
 
De 3 vermelde percelen gelden als borgstelling voor deze obligatie. 
 

 
03/09/1782 

 
106v-107r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Matthijs Alberts, inwoner van Eisden, gehuwd met Elisabeth 
Smeets 
 
verkoopt aan 
 
zijn broer Albert Alberts, inwoner van het Heut onder Mechelen-
aan-de-Maas, gehuwd met Sibilla Smeets 
 
4 percelen akkerland gelegen te Boorsem, nl. 
 
1) een morgen gelegen aan het Heuvelken. 
 
Reingenoten: boven Matthijs Dewitt, onder hend. Dewitt. 
 
2) een morgen op den hoogen Reijn. 
 
Reingenoten: boven de abdij van Hocht, onder Willem Albrechts. 
 
3) een halve morgen op den hondsgraaf. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Willem Alberts van de halle, 
onder Joannes Pollij. 
 
4) 4 grote en 3 en 1/3 kleine roeden uit een groter perceel van 2,5 
morgen gelegen in het Magerveld. 
 
Reingenoten: boven Joannes Houben, onder Albert Alberts. 
 
De percelen zijn enkel met schat en tiende belast. 
 

 
04/09/1782 

 
107r-108v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Adam Matth. Gudi op 
27/04/1782 te Maastricht, waarbij 
 
Albert Alberts, gehuwd met Isabella Smeets, wonende op het Heut 
 
300 gulden aan 5% rente leent van 
 
Theresia Habets, weduwe Caspar Jans, inwoonster en burger van 
Maastricht. 
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Het opgenomen geld dient gedeeltelijk ter betaling van de 
aankoop van 3,5 morgen land gelegen in het Borsemerveld in 
verschillende percelen, nl. 
 
1) 4 grote roeden in het magerveldje. 
 
Reingenoten: ter eenre de opnemer, ter andere zijde Joannes 
Houben. 
 
2) een halve morgen op den hondsgraaf. 
 
Reingenoten: ter eenre Thewis Gerards, ter andere zijde de 
erfgenamen Willem Alberts. 
 
3) een morgen gelegen aan het Heuvelke. 
 
Reingenoten: ter eenre Hend. Dewit, ter andere zijde Matth. 
Dewit. 
 
4) een morgen op den Hoogen Reijn. 
 
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen Joannes Massing, ter 
andere zijde de abdij van Hocht. 
 
Deze percelen dienen als borgstelling voor het opgenomen 
kapitaal. 
 
Getuigen: Hendr. Doutzenberg en Jacobus Compeers. 
 

 
18/09/1782 

 
108v-109v 

 
Registratie pachtovereenkomst verleden voor notaris J.L. Vermin 
op 19/03/1782 te Rekem, alsook latere verkoopakte van 
15/05/1782, waarbij 
 
pachtovereenkomst 
 
Andreas Ruijters, procureur van Rekem en wonende te Maastricht 
 
in pacht uitgeeft aan 
 
Goosen Penders, gehuwd met Gertr. Kessen, wonende te Kotem 
 
1 morgen weide gelegen langs de gemeentstraat onder Kotem. 
 
Reingenoten: ter eenre Joannes Dewit, ter andere zijde Lendert 
Gerits. 
 
De uitgever van de pacht had dit perceel bij publiek opbod op 
08/01/1782 ingekocht. 
 
De pachtperiode duurt 6 jaar en alle lasten op het perceel zijn voor 
de pachter. De jaarlijkse pachtsom bedraagt 10 gulden, telkens 
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half maart te betalen. De pachter mag op het perceel geen bomen 
beschadigen en dient op eigen kosten de weide in te tuinen. 
 
Getuigen: J.M. Janssens en Peter Humble. 
 
chirographaire verkoopakte 
 
Verpachter Andreas Ruijters  
 
verkoopt aan 
 
drossaard J.C.S. De Limpens 
 
het bovenvermelde verpachte perceel. 
 
Prijs: 230 gulden. 
 

 
23/09/1782 

 
109v-110v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op 
04/08/1782 op het Heut, waarbij 
 
Thomas Massing, meerderjarige jongman, wonende te Mechelen-
aan-de-Maas, en Gerardus Massing, meerderjarige jongman, 
wonende te Rotem 
 
verkopen aan 
 
Willem Albrechts, gehuwd met Cath. Elisab. Josepha Frederici 
 
een morgen akkerland in het Borshemvelt, jurisdictie van Rekem. 
 
Reingenoten: naar Boorsem de erfgenamen van Joris Alberts, naar 
Mechelen-aan-de-Maas de erfgenamen Jan Haerden. 
 
Prijs: 135 gulden + 100 beleenpenningen die de vader van de 
verkopers reeds verkregen had. Het totaal bedraagt 235 gulden + 
lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 
Getuigen: Joannes Hentjens en Joannes Geerits. 
 

 
01/10/1782 

 
111r-111v 

 
Registratie cijnserkenning na voogdgeding van 16/07/1781, 
waarbij 
 
Joannes Cuijpers Hendrikszoon, inwoner van Boorsem, gehuwd 
met Maria Elis. Maes 
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toestemming kreeg (na het voogdgeding) van de syndicus van het 
graafschap Rekem, J.C.S. De Limpens, om zijn huis met schuur en 
kamer tot aan de straat verder uit te breiden. 
 
Reingenoten: ter eenre Hendrik Vaessen, ter andere zijde Lambert 
Maes met de wederdeling. 
 
In ruil dient Joannes Cuijpers jaarlijks en erfelijk 6 oord cijns te 
betalen aan de rentmeester van de gebiedende landheer op Sint-
Lambertuscijnsdag. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis met alle ap- en dependentiën. 
 

 
01/10/1782 

 
111v-112v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 09/06/1782, 
waarbij 
 
Peter Penders, gehuwd met Cornelia Lambrigts, inwoner van 
Boorsem, voor zichzelf, alsook zich sterk makende voor Agnes 
Penders, weduwe Antoon Lagenouw, wonende te ’s-Gravenhage 
en haar dochter N. Lagenouw, en Maria Houben, 
vertegenwoordigende haar zieke echtgenoot Joannes Penders, 
Joseph Penders, gehuwd met Maria Albrigts, Geurt Nijsten als 
gehuwd zijnde met Cornelia Penders, wonende te Leut, en Gerit 
Op den Acker als gehuwd zijnde met Gertruijd Penders, wonende 
te Boorsem 
 
verkopen aan 
 
Joannes Lenders, zoon van Jan Lenders Dirkszoon van Boorsem, 
gehuwd met Agnes Vandeweert 
 
2 grote roeden land, tiendevrij, gelegen achter het hoofd aan de 
Maas op het Mechels Schoor onder Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Ferd. Booten, onder Jan Thomassen. 
 
Na meting door gezworen landmeter Joannes Gerits meet het 
perceel slechts 1 grote roede en 10 en ¾ kleine roeden. 
 
Prijs: 12 gulden per grote roede of een geheel van 18 gulden 9 
stuiver + 18 stuiver conditiegeld + 1 gulden 4 stuiver voor het 
drinkgelag in plaats van lijkoop. 
 

 
29/10/1782 

 
113v-114v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 28/04/1782 te 
Boorsem, waarbij 
 
N.D. Lossin, inwoner van Rekem, gehuwd met Maria Brands 
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verkoopt aan 
 
Nijst Haenen, geboren te Boorsem, nu inwoner op de Bessemer 
onder Zutendaal, gehuwd met Maria Dreesen 
 
1,5 morgen akkerland te Boorsem in het windmolenveld. 
 
Reingenoten: naar de Maas de weg, naar de heide Lambrigt Maes, 
ter zonnen opgank kerkland van Boorsem, ondergang dezelfde 
Lambert Maes. 
 
Het perceel is jaarlijks belast met 1,5 oord cijns ten behoeve van 
het hooggrafelijk recept te Rekem. 
 
Prijs: 42 gulden per grote roede of 315 gulden + 15 gulden 15 
stuiver lijkoop + 15 gulden 15 stuiver conditie- of schrijfgeld. 
 

 
12/11/1782 

 
114v-115v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Gerit Op den Acker, inwoner van Boorsem, gehuwd met Gertruijd 
Penders 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
schepen Nijst Dewitt als kerkmeester van de parochie Boorsem. 
 
De 100 gulden was de overschot van de opbrengsten – uitgaven 
van 1781 van de parochie. 
 
Borgstellingen: 
 
1) een morgen akkerland gelegen onder deze baronie op den 
geest. 
 
Reingenoten: boven Willem Op den Acker, onder en aan beide 
hoofden de abdij van Hocht. 
 
2) 2 grote roeden mede aldaar op den geest gelegen. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Jan Op den Acker, onder Willem 
Op den Acker, naar de Maas Lambrigt Roox, naar de heide de 
vermelde Willem Op den Acker. 
 

 
13/11/1782 

 
115v-116v 

 
Registratie schenking onder de levenden, waarbij 
 
Gertruijd Lina, weduwe van Peter Vorsten, geen kinderen 
hebbende, inwoonster van Kotem 
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bij leven schenkt aan 
 
haar neef Gerardus Janssen, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Maria Jansen 
 
1) huis en hof gelegen te Kotem aan de Dijk. 
 
Reingenoten (van het huis): boven Joannes Philippen, onder de 
gemeente van Kotem, naar de heide de gemeene straat. 
 
Reingenoten (van de hof): boven Joannes Philippen, onder Simon 
Janssen. 
 
Het huis en de hof zijn belast met een half vat nieuwerfhaver, 
jaarlijks te betalen aan het hooggrafelijk recept te Rekem. 
 
2) al haar roerende effecten in het huis en elders 
 
3) 3 grote roeden akkerland in 2 percelen gelegen in de halle onder 
Kotem. 
 
Reingenoten (1ste perceel, metende 2 grote roeden): onder Simon 
Jansen, boven Joannes Janssen Houbszoon. 
 
Reingenoten (2de perceel, 1 grote roede): boven Simon Jansen, 
onder Nol Penders. 
 
Beide percelen zijn jaarlijks belast met 1,5 molster haver ten 
behoeve van de heren van Sint-Dionijs te Luik. 
 
Voorwaarden schenking 
 
1) De schenkster mag levenslang inwonen bij haar neef en dient 
behoorlijk onderhouden te worden in kost, drank, linnen en wol en 
bijstand in ziekte. 
 
2) De begunstigde neemt alle lasten en schulden van de 
schenkster over. 
 
3) De begunstigde zorgt voor de schenkster haar begrafenis en 
zorgt ook voor 14 leesmissen in de kerk van Boorsem (7 voor de 
overleden echtgenoot van de schenkster en 7 voor de schenkster 
zelf). 
 

 
11/03/1783 

 
117r-118r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op 
16/02/1783 te Rekem, waarbij 
 
Albert Alberts, gehuwd met Sibilla Smeets, wonende op het Hoofd, 
ressort van Rekem 
 
verkoopt aan 
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Hendricus Dewitt, gehuwd met Margareta Van de Weert 
 
5 grote roeden akkerland, uitschietende op de Schuttenweijde in 
het Borssemer veld gelegen onder de jurisdictie van Rekem. 
 
Reingenoten: boven of naar Boorsem Joannes Lenders, onder de 
heren van Sint-Dionijs, voor een hoofd Armenland van Boorsem, 
ander hoofd de Schutteweijde. 
 
Prijs: 250 gulden + lijkoop + 3 stuiver godshelder. 
 
Het grootste deel wordt betaald met een obligatie die ten behoeve 
stond van de koper en ten laste van de verkoper ter waarde van 
200 gulden kapitaal, aangegaan op 09/09/1781. Deze obligatie 
vervalt met deze transactie. 
 
Getuigen: mejuffr. M.E.F. Caenen en Joannes Nelissen van Wezet. 
 

 
29/04/1783 

 
118r-118v 

 
Registratie chirographaire belening, waarbij 
 
Hendrik Lenders 
 
in belening uitgeeft aan 
 
advocaat J.B. Caenen 
 
een halve morgen akkerland gelegen in het Cotemerveld op de 
Bamstraete. 
 
Reingenoten: boven Hendrick op den Acker, onder Coen van 
Mulken. 
 
De beleenpenningen bedragen 50 gulden. De belening zal eindigen 
wanneer de beleenpenningen terugbetaald worden. 
 
Het perceel is met schat en tiende belast, alsook met enig 
nieuwerfhaver. Deze lasten blijven te betalen door uitgever 
Hendrik Lenders. 
 

 
14/06/1783 

 
119r-120r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 
14/06/1783 te Maastricht, waarbij 
 
Dirick Bongers, inwoner van Boorsem, gehuwd met Margareta 
Janssen 
 
600 gulden aan 4,5% rente leent van 
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Magdalena Francisca Xaveria Kerens, weduwe van W.H. Cruts, bij 
leven griffier van het Luiks Hooggerecht te Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Huis met aanhorige weide gelegen te Boorsem, 2,5 morgen 
groot. 
 
Reingenoten: boven Hendrick Beckers, onder Claes Roeten, aan 
een zijde de Dorpstraet, het ander het veld. 
 
2) Weide van 7 grote roeden, ook aldaar gelegen. 
 
Reingenoten: onder Hendrik Lambrichts, boven Nol Claessen, aan 
een zijde de gemeene straet, ter andere de Sieb. 
 
Getuigen: Theodorus Swaan en Joannes Creemers. 
 

 
15/07/1783 

 
120r-120v 

 
Registratie chirographaire obligatie van 19/10/1721 te Kotem, 
waarbij 
 
nu de erfgenamen van Wouter Dreesens, met name Adolph 
Maenen namens zijn echtgenote (voor ¾ deel), en Willem Geelen 
namens zijn echtgenote (voor 1/4 deel) de obligatie hernieuwen. 
 
obligatie van 19/10/1721 
 
Peter Jansen 
 
bekent circa 4 à 5 jaar geleden 50 gulden aan 5% rente geleend te 
hebben van 
 
Wouter Dresen, gehuwd met Lisbeth Thelen. 
 
De bedoeling was eertijds het geld terug te betalen op de dag van 
het feest van Sint-Servaas in 1722. 
 
Borgstelling: 
 
Halve morgen land omtrent de Sijpe aan de hameijdelle. 
 
Reingenoten: boven Peter Aelbrichts, onder Claes Heijens. 
 
In de marge staat dat de obligatie nu ten laste staat van de 
erfgenamen en representanten van Peter Jansen. 
 

 
11/11/1783 

 
121r-121v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris F. Keelhoff op 
23/05/1780 te Neerharen, waarbij 
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Jacobus Kitsen, gehuwd met Anna Catharina Janssen, wonende te 
Leut 
 
100 gulden aan 4% rente leent van 
 
Helena Boumaakers van Leut, jonge dochter. 
 
Borgstelling: 
 
Alle goederen die competeren aan de opnemers echtgenote en die 
gelegen zijn te Kotem. 
 
Getuigen: Lamb. Gijbels en M. Urs. Robert, beiden van Neerharen. 
 

 
30/03/1784 

 
122r-123r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Joannes Cuijpers, bejaarde jongman, en Jacobus Cuijpers, gehuwd 
met Cornelia Hendrix, Peter Cuijpers, wonende te Rotterdam, 
gehuwd met Joanna Panneman, Theunis Brouns als gehuwd zijnde 
met Gertruijd Cuijpers, en Lambert Gijsen, als gehuwd zijnde met 
Maria Elis. Cuijpers, elkeen zich sterk makende voor Casper 
Cuijpers, wonende te Amsterdam 
 
verkopen aan 
 
Willem Op den Acker, inwoner van Boorsem, gehuwd met Maria 
Cath. Beckers 
 
9 grote roeden land gelegen in 2 percelen binnen deze baronie en 
alsnog in onverdeeldheid bezeten door de verkopers, nl. 
 
1) 4 grote roeden gelegen op de Moelweg. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen Simon Janssen, onder Willem 
Albrechts, ter zijde naar de Maas de vermelde weg. 
 
2) 5 grote roeden gelegen op de vugterweg. 
 
Reingenoten: boven de abdij van Hocht, onder diverse 
hoofdstukken, naar de Maas Willem Lenders. 
 
Prijs: 490 gulden + lijkoop + 10 stuiver godshelder. Het geld werd 
in gouden munten en in Franse (zilveren) kronen betaald. 
 
De verkopers beloven met de opbrengst 4 kapitalen te redimeren 
voor een totaal van 440 gulden. 
 

 
30/03/1784 

 
123r-124r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
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Lambert Maes, inwoner van deze baronie, gehuwd met Maria 
Kessen 
 
verkoopt aan 
 
Andries Rinck, gehuwd met Walburgis Maes 
 
een halve morgen land in deze baronie gelegen op den geest. 
 
Reingenoten: boven Jan Lenders, onder Dionijs Haenraets. 
 
Het perceel is belast met een halve oord cijns ten behoeve van de 
graaf van Rekem. 
 
Prijs: 120 gulden + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
In geval de koper vernaderd wordt, dient hij in gouden munten 
en/of zilveren Franse kronen betaald te worden. 
 

 
30/03/1784 

 
124r-125r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Petrus Cuijpers, inwoner van Rotterdam, gehuwd met Joanna 
Panneman 
 
verkoopt aan 
 
Jacobus Cuijpers, inwoner van Boorsem, gehuwd met Cornelia 
Hendrix 
 
zijn kindsgedeelte, bestaande uit ¼ deel van huis en hof en 4 grote 
roeden land, alsook 1/6 gedeelte van bomen die op het perceel 
land staan en gelegen op de gemeene straat te Boorsem. 
 
Reingenoten (van het huis): naar de Maas de Rullestraat, naar de 
heide Gerit Op den Acker Willemszoon. 
 
Reingenoten (van de 4 grote roeden): naar de Maas Peter Dewit, 
naar Boorsem Lamb. Vandeweert. 
 
Prijs: 225 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
Het huis en hof zijn belast met een halve kapoen ten behoeve van 
de graaf van Rekem en met 2 kapoenen ten behoeve van de abdij 
van Hocht. 
 

 
09/04/1784 

 
125r-127v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 
02/04/1784 te Maastricht, waarbij 
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Gertruijd Penders, als gevolmachtigde voor haar echtgenoot Gerit 
Op den Acker, inwoner van Rekem 
 
300 gulden aan 5% rente leent van 
 
Otto Lambrichts, burger en rentenier te Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
De volgende landerijen te Boorsem gelegen en aan de echtgenoot 
toegevallen als enig kind van zijn ouders, nl. 
 
1) een morgen huis en hof gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten: zonneopgang de erfgenamen Jan Cuijpers, 
ondergang Wilhelm Lijna, voorhoofd de vermelde erfgenamen, 
uitschietende op de Broekstraet. 
 
2) een morgen weide ook aldaar gelegen. 
 
Reingenoten: zonneopgang de Beekstraat, ondergang Hendrik 
Lambrichts, voorhoofd de vermelde straat, welke weide ook 
uitschiet op dezelfde broekstraet. 
 
3) 1,5 morgen weide gelegen en uitspringende op de 
Reekemerstraat. 
 
Reingenoten: sonneopgang Jacobus Claessens, ondergang Hendrik 
Lemmens, voorhoofd de Zijpe of beek. 
 
4) een morgen land gelegen op de geest. 
 
Reingenoten: van boven Willem Op den Acker, van onder de abdij 
van Hocht. 
 
5) 1,5 morgen akkerland gelegen in het halleveld. 
 
Reingenoten: zonneopgang Egbert Kessen, ondergang de abdij van 
Hocht, naar de Maas Thomas de Boo, ter andere zijde Arnoldus 
van Juggen. 
 
6) 2 morgen 2 grote en 10 kleine roeden land gelegen in het 
wintmolenveld. 
 
Reingenoten: zonneopgang de abdij van Hocht, ondergang 
Christiaan Coemans, naar Boorsem de graaf van Rekem, ter andere 
zijde de abdij van Hocht. 
 
7) 2 grote roeden gelegen op den geest. 
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Reingenoten: zonneopgang Dirk Op den Acker, ondergang Joannes 
Op den Acker, naar Boorsem Lambert Roks, ter andere zijde de 
weg. 
 
8) 6 grote roeden gelegen in het middelste veld. 
 
Reingenoten: zonneopgang Willem Albrigts, ondergang Lambert 
Bokken, naar Mechelen-aan-de-Maas Caspar Roks, ter andere zijde 
Lambert Maes. 
 
De vermelde percelen zijn enkel nog bezwaard met 100 gulden 
kapitaal ten behoeve van de kerk van Boorsem. Dit kapitaal zal 
met het nu opgenomen kapitaal terugbetaald worden. 
 
Getuigen: Philippus Walrij en M.R. Lijsens. 
 
Aangehecht de volmacht van de opnemer aan zijn echtgenote. 
 
In de marge vermeld: dit kapitaal van 300 gulden werd bij gicht 
van verkoop op 02/10/1789 terugbetaald. 
 

 
09/04/1784 

 
128r-130r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 
06/04/1784 te Maastricht, waarbij 
 
Jacobus Cuijpers, inwoner van Boorsem, gehuwd met Cornelia 
Hendrix 
 
300 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Bartholomeus Bawin, burger en koopman te Maastricht, gehuwd 
met Sophia Rutten. 
 
Het opgenomen geld dient ter financiering van de aankoop van ¼ 
deel in huis, hof en weide gelegen te Boorsem, 6 grote roeden, 
dewelke de opnemer gekocht heeft op 30/03/1784 voor de prijs 
van 225 gulden van zijn broer Petrus Cuijpers en gegicht te 
Boorsem. 
 
Borgstellingen: 
 
1) het aangekochte ¼ deel. 
 
2) het overige ¾ deel in onverdeeldheid bezeten samen met zijn 
broer Joannes Cuijpers. 
 
3) een morgen weide beplant met note- en appelbomen en 
gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten: ter eenre Willem Op den Acker, ter andere zijde 
Willem Lina. 
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Ook het laatste perceel was de opnemer toegevallen uit zijn 
ouderlijke nalatenschap. Enkel het huis en hof zijn belast met 2,5 
kapoen. 
 
Getuigen: J.M. Janssenss, burger van Maastricht en secretaris van 
Rekem, en Louis Cardenaals, mineur onder de compagnie van 
generaal Dumoulin, in garnizoen te Maastricht. 
 
Aangehecht de ratificatie door de broer Joannes Cuijpers voor 
gehypothekeerd perceel in onverdeeldheid bezeten met Jacobus 
Cuijpers. 
 

 
20/04/1784 

 
130r-131r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Lambert Gijsen, inwoner van Kotem, gehuwd met Elis. Cuijpers 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
schepen Nijst Dewitt als kerkmeester van de parochie Boorsem. 
 
De 100 gulden waren vrij om uitgeleend te worden na 
terugbetaling van een andere obligatie van 100 gulden door Gerrit 
Op den Acker Willemszoon. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 1,5 morgen akkerland gelegen te Boorsem naast de priesterweg. 
 
Reingenoten: ter zonnen ondergank Joannes Cuijpers 
Hendrikszoon, ter zonnen opgank de priesterweg. 
 
Het perceel komt uit de nalatenschap van zijn schoonouders, hem 
bij scheiding en deling toegevallen, net zoals het volgende perceel. 
 
2) ¼ deel in huis en hof gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Gerrit Op den Acker Willemszoon, onder de 
Rullestraat. 
 

 
04/05/1784 

 
131r-132r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Lendert Janssen, inwoner van Wezet, gehuwd met Eva Paulissen 
 
verkoopt aan 
 
Hendrik Lemmens, inwoner van Boorsem, gehuwd met Maria 
Cortleven 
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2 grote roeden huisplaats en moeshof gelegen te Boorsem, 
uitschietende op de Geusestraat. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank de erfgenamen Gabriel 
Timmermans, ondergang de koper, naar het noorden de weduwe 
Jan op den Acker. 
 
Er rust nog een keur en een cijns op het perceel ten behoeve van 
het hooggrafelijk recept van Rekem, alsook ¼ kapoen ten behoeve 
van de pastorij en kerk van Boorsem. 
 
Prijs: 102 gulden 10 stuiver + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 

 
18/05/1784 

 
132r-132v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Robertus Heijens, inwoner van Boorsem, weduwnaar van Maria 
Welkenhuijsen, met autorisatie de dato 09/05/1784 van de Hoge 
Raad te Rekem na gedane rekwest 
 
verkoopt aan 
 
Egbert Hoogwaerts, inwoner van Kotem, gehuwd met Margareta 
Dewit 
 
een halve morgen land uit groter perceel van 1,5 morgen gelegen 
te Boorsem in het voulemerveld. 
 
Reingenoten: boven en onder Theodorus Bocken van Stokkem. 
 
Prijs: 135 gulden + lijkoop + 3 stuiver godshelder. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 

 
01/06/1784 

 
132v-134v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op 
26/05/1784 te Rekem, waarbij 
 
Piter Houben, gehuwd met Barb. Roumans, wonende te Kotem 
 
verkoopt aan 
 
Will. Albrechts, gehuwd met Cath. Elis. Josepha Frederici, 
wonende op het Heut onder Mechelen-aan-de-Maas 
 
5 grote roeden akkerland gelegen in de Hall onder Kotem. 
 
Reingenoten: boven Nol Jugghen, onder Egbert Houben, ter 
zonnen opgang den bedorven kant, ondergang Johan Dewitt. 
 
Prijs: 195 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
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Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 
Afspraak 
 
De verkoper zal het perceel 2 jaar in halfpacht behouden en dient 
dus de helft van de oogst aan de koper te geven. In die periode 
betaalt de koper ook de helft van de schat en de tiende. 
 
Medeborgstelling voor goede verkoopakte en nakoming afspraak 
door broer van de verkoper, met name Hubert Houben, gehuwd 
met Maria Thijssen. Hij hypothekeert  
 
Huis, hof en weide gelegen te Kotem, 5 grote en 14 kleine roeden 
groot. 
 
Reingenoten: boven Joannes Dewitt, onder Joannes van Walsden. 
 
De borgsteller heeft dit onlangs bij schenking gekregen van zijn 
ouders. 
 
Getuigen: Caspar Thijssens en Paulus Houben, beiden van Kotem. 
 

 
23/08/1784 

 
134v-136v 

 
Registratie, op verzoek van J. Booten voor en namens de 
erfgenamen van Ferdinand Booten, van een schuldbekentenis met 
obligatie verleden voor notaris A.M. Ruijters op 24/12/1781 te 
Maastricht, waarbij 
 
Petronella Vandeweert, wonende te Boorsem, weduwe van 
Joannes Op den Akker 
 
bekent dat haar man bij zijn afsterven haar met 7 kinderen heeft 
achtergelaten en met schulden waaronder een wissel van 1.040 
gulden, voorgeschoten op 03/09/1780, ten behoeve van  
 
Ferdinand Booten, meerderjarige jongman en koopman te 
Maastricht. 
 
De weduwe is daarenboven ook aan hem nog 110 gulden schuldig 
naar aanleiding van geleverd koren, gerst, boekweit en stro. Nu 
leent Petronella nog 200 gulden bij van Ferdinand Booten. Dit 
bedrag dient om het afscheid te bekomen van haar zoon, ook 
Joannes Op den Akker geheten, als ruiter onder het regiment van 
luitenant-generaal De Famaers. 
 
De gehele verschuldigde som van 1.350 gulden wordt in een 
obligatie aan 4,5% rente gegoten ten laste van Petronella Van de 
Weert, alsook ten laste van de vermelde zoon Joannes Op den 
Acker en van schoonzoon Hendrik Lenders, gehuwd met Catharina 
Op den Acker. 
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Borgstellingen: 
 
2/7 deel die haar zoon en schoonzoon hebben van hun 
competerend deel in de ouderlijke en schoonouderlijke goederen, 
gelegen in het graafschap Rekem, en waarop Petronella het 
vruchtgebruik heeft. 
 
Getuigen: Jan Hend. Jeurissen, schoonbroer van Petronella Van de 
Weert, en J. Dirx, inwoner van Maastricht. 
 
Volgen de volmachten van de zoon en schoonzoon met de 
volgende verkorte details: 
 
Zoon Joannes Op den Acker werd te Boorsem geboren, is nu ruiter 
onder het regiment van luitenant-generaal Famaers en ligt in 
Breda in garnizoen. Hij geeft zijn moeder volmacht per akte 
opgemaakt voor notaris A.M. Ruijters op 08/12/1781. 
 
Getuigen: Jan Hend. Jeurissen, wonende te Vucht, en J. Dirx, 
inwoner van Maastricht. 
 
Volmacht van de schoonzoon dateert van 20/12/1781. 
 

 
09/11/1784 

 
137r-138r 

 
Registratie belening verleden voor notaris J.B. Caenen op 
09/05/1779 te Rekem, waarbij 
 
Nol Kessen, gehuwd met Gertruijd Maes, inwoner van Boorsem 
 
in belening uitgeeft aan 
 
de weduwe van advocaat Caenen 
 
een halve morgen akkerland gelegen in het Borssemervelt op den 
geest. 
 
Reingenoten: boven Lambert Roox, onder Willem van Walsden, ter 
sonnen opgang Sint-Dionijsland, ondergang Willem Op den Acker. 
 
De beleenpenningen bedragen 40 gulden. De belening kan jaarlijks 
opgezegd worden, mits de beleenpenningen terugbetaald worden. 
Zegt de uitgever de belening op voor de oogst, dan betaalt hij ook 
aktekosten en intresten. Zegt hij op na de oogst, blijven de 
vruchten voor dat jaar voor de weduwe. 
 
Nadere afspraak 
 
De uitgever van de belening zal het perceel in halfpacht gedurende 
6 jaar houden. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
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Getuigen: dhr. Smits en Joan. Custers. 
 
In de marge: De belening werd door Arnold Kessen op 29/05/1786 
terugbetaald. 
 

 
21/11/1784 

 
138r-139r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op 
20/11/1784 te Rekem, waarbij 
 
Gerit Op den Acker, gehuwd met Gertruijd Penders, wonende te 
Boorsem 
 
verkoopt aan 
 
Hendrik Dewitt, gehuwd met Margaretha Van de Weerdt, 
wonende op de Halle 
 
een morgen en een half akkerland gelegen in de halle bij Kotem. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang Thomas de Bois, ondergang 
Arnold Jugghen, boven de erfgenamen van Albert Alberts, onder 
het klooster van Hocht. 
 
Prijs: 300 gulden + lijkoop + 3 stuiver godshelder. 
 
De verkoper had het perceel per akte voor notaris J.B. Caenen op 
07/01/1781 in belening uitgegeven aan de koper. Die belening 
vervalt bij deze verkoop. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 
Nadere afspraak 
 
De verkoper houdt 3 grote roeden van de verkoper, gelegen in het 
Ukovervelt en uitschietende op den Aldenweert onder de 
jurisdictie van Rekem, voor 6 jaar in pacht. 
 
Reingenoten: boven Machiel Beckers, onder Pieter Dewit. 
 
In ruil voor de gemortificeerde belening en voor de 6-jarige pacht 
wordt er bij deze koop geen geld betaald. 
 
Getuigen: mejuffr. M.E.F. Caenen en Reijnier Custers, wonende te 
Rekem. 
 

 
24/11/1784 

 
1369v-140r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 01/06/1784 
waarbij 
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drossaard J.C.S. De Limpens, als gevolmachtigde van Frans en 
Willem Molitor, natuurlijke voogden van de minderjarige kinderen 
van wijlen Dirk Kessen en Joanna Alberts, gewezen echtelieden 
 
verkoopt aan 
 
Arnold van Juchen, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria 
Houben 
 
8 grote en 3 en ¼ kleine roeden weide gelegen aan de dorpstraat 
te Kotem. 
 
Reingenoten: boven Peter Houben, onder Willem van Walsden, 
ten westen de dorpstraet. 
 
Het perceel is belast met een oord cijns op Sint-Lambertusdag ten 
behoeve van de graaf van Rekem. 
 
Prijs: 47 gulden per grote roede of 383 gulden 12 stuiver 3 oord. 
 

 
07/12/1784 

 
140r-141r 

 
Registratie belening verleden voor notaris F. Keelhoff op 
22/11/1783 te Neerharen, waarbij 
 
Albert Alberts, gehuwd met Sibilla Smeets, wonende op het Heut, 
jurisdictie van Mechelen-aan-de-Maas 
 
in een jaarlijkse belening uitgeeft aan 
 
advocaat J.B. Caenen 
 
4 grote roeden akkerland uit een groter perceel van 8 grote 
roeden, bezaaid met terf, gelegen in het Magervelt. 
 
Reingenoten: naar Rekem de uitgever, naar het Heut Gilis Janssen. 
 
De beleenpenningen bedragen 100 gulden. 
 
Nadere afspraak 
 
De uitgever houdt het land in halfpacht voor 6 jaar. Wordt de 
belening binnen het jaar terugbetaald, dan krijgt Caenen intrest, 
omdat hij normaal de helft van de vruchten geniet. Wordt de 
belening in het najaar opgezegd, heeft Caenen nog recht op de 
helft van de vruchten. 
 
Borgstelling goede belening en nadere afspraak 
 
Akkerland gelegen in het Borsemervelt. 
 
Reingenoten: ter eenre Willem Albrechts, ter andere de weduwe 
Matth. Albrichts. 
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Getuigen: juffr. M. Urs. Robert en Jos. Flor. Keelhoff, beiden van 
Neerharen. 
 

 
18/12/1784 

 
141r-142v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 
09/12/1784 te Maastricht, waarbij 
 
Joannes Kessen, inwoner van Boorsem, weduwnaar van Joanna 
Claessen 
 
500 gulden aan 5% rente leent van 
 
Godefridus Cruts, kanunnik van Sint-Servaas te Maastricht, als 
geestelijke vader van de paters capucijnen te Maastricht. 
 
Het uit te lenen geld was gelegateerd bij testament door wijlen 
Anna Cath. Vandermaesen aan de sacristie van de paters 
capucijnen. 
 
Borgstellingen: 
 
1) huis, hof en weide, 11 grote roeden, gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Jan Leenders, onder Geurt Janssen, ter zonne 
middag de Broekstraat. 
 
Het perceel komt af van de opnemers schoonbroer en zus Philip de 
Lille, Gosen Penders, Frans Milletour en Maria Kessen, weduwe 
Piter Haenen, en was door de opnemer gekocht. Hiervan zal 
eerstdaags akte van worden verleden. 
 
2) 6 grote roeden land gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten: rondom de abdij van Hocht. 
 
Het huis en hof zijn nog bezwaard met 400 gulden kapitaal ten 
behoeve van een begijntje te Tongeren. Dit zal eerstdaags worden 
terugbetaald. 
 
Getuigen: Philip Delille en Gosen Penders. 
 
In de marge werd vermeld dat de obligatie terugbetaald werd. 
 

 
11/01/1785 

 
142v-143v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Albert Alberts, inwoner van het Heut, ressort van de heerlijkheid 
Mechelen-aan-de-Maas, gehuwd met Sibilla Smeets 
 
400 gulden aan 4,5% rente leent van 
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Maria Aleijdis Francisca Caenen, bejaarde jonge dochter, wonende 
te Rekem. 
 
De terugbetaling dient in Louis d’or of in zilveren kronen te 
gebeuren. 
 
Het opgenomen geld dient om een andere lening van 300 gulden 
aan juffrouw Janssens, geboren Habets, van Maastricht terug te 
betalen. Dit zal morgen gebeuren. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 4 grote roeden land in het Magerveld te Kotem. 
 
Reingenoten: boven Willem van Walsden, onder de opnemer met 
de wederdeling. 
 
2) 5 grote roeden gelegen in het Borsheimerveld op den hogen 
rein. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas Willem Albrechts, naar 
Boorsem de abdij van Hocht. 
 
3) 4 grote roeden land in hetzelfde veld op de ruggen gelegen. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas Niest Haanraad, naar 
Boorsem de abdij van Hocht en de erfgenamen van Ferdinand 
Booten. 
 
4) halve morgen land op den gier in het voulemerveld gelegen. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Willem Albrechts, ondergank de 
weduwe Thewis Gerits. 
 
5) halve morgen land in hetzelfde veld op de honsgraef. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank de weduwe Willem Alberts op de 
halle, ondergank Hendrik Polli. 
 

 
22/01/1785 

 
143v-144r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 01/06/1784 ter 
instantie van kanunnik en vice-proost Lux van de goederen van Jan 
Jansen van Kotem, waarbij 
 
de volgende 2 percelen verkocht werden, nl. 
 
1) 2 grote roeden land gelegen in het Voulemerveld. 
 
Reingenoten: onder Coen van Mulken, boven Machiel Klermons. 
 
Prijs: 62 gulden per grote roede. 
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2) 4 grote en 1,25 kleine roede in het Magerveld gelegen. 
 
Reingenoten: onder Lendert Janssen en Joannes Janssen, ten 
oosten Hendrik Pollij. 
 
Het perceel is belast met een kwart kapoen en gaande in een keur 
ten behoeve van de graaf van Rekem. 
 
Prijs: 34 gulden per grote roede. 
 
Het totaal bedraagt 260 gulden 8 stuiver 2 oord. Dit hoogste bod 
was geplaatst door Willem Albrechts, inwoner op het Hoofd onder 
de heerlijkheid Mechelen-aan-de-Maas, gehuwd met Cath. 
Josepha Frederici. 
 

 
22/01/1785 

 
144v-145r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 01/06/1784, 
waarbij 
 
drossaard J.C.S. De Limpens, als gevolmachtigde van Frans en 
Willem Molitor, natuurlijke voogden van de minderjarige kinderen 
van wijlen Dirk Kessen en Joanna Alberts, gewezen echtelieden 
 
verkoopt aan 
 
Wilhelm. Albrechts, inwoner van het Hoofd, ressort Mechelen-
aan-de-Maas, gehuwd met Cath. Josepha Frederici 
 
4 grote roeden land gelegen in het Borsheimerveld aan de 
Moeldelle. 
 
Reingenoten: naar Boorsem de abdij van Hocht, naar Mechelen-
aan-de-Maas Joannes Leenders. 
 
Prijs: 33 gulden per grote roede of geheel van 132 gulden. 
 

 
24/01/1785 

 
145r-145v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Hendrik Lambrichts, inwoner van deze baronie, gehuwd met Elis. 
Maes 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Aleijdis Francisca Caenen, bejaarde jonge dochter, wonende 
te Rekem. 
 
Het opgenomen geld werd in carolinen uitbetaald aan 19 gulden 
10 stuiver per stuk. De terugbetaling dient in carolinen of in 
kronen te geschieden. 
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Borgstellingen: 
 
Een half bunder akkerland in 3 percelen gelegen te Boorsem, nl. 
 
1) halve morgen gelegen op den geest. 
 
Reingenoten: naar Rekem dhr. Schreiber, naar de Maas de 
erfgenamen Thewis Op den Acker, onder en boven uitschietende 
op de weg. 
 
2) 5 grote roeden gelegen achter de Munikhof. 
 
Reingenoten: naar Boorsem Jan Lenders, naar de heide Gerit Op 
den Acker Peterszoon, uitschietende onder en boven op de 
landerijen van de abdij van Hocht. 
 
3) halve morgen omtrent de kesselingweide gelegen. 
 
Reingenoten: naar de heide Hochterland, naar Boorsem Jan Gijsen, 
naar de Maas Hochterland, boven diverse hoofdstukken. 
 

 
24/01/1785 

 
145v-146r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 01/06/1784 van 
de goederen van Joannes Jansen van Kotem ter instantie van 
kanunnik en vice-proost Lux qualitate qua, waarbij 
 
Hendrik Lambrigts, inwoner van deze baronie, gehuwd met 
Elisabeth Maes, de hoogste bieder was op 
 
2 grote roeden groese gelegen in de voulemer. 
 
Reingenoten: onder de erfgenamen Simon Janssen, boven Lendert 
Janssen. 
 
Prijs: 53 gulden per grote roede of 106 gulden in totaal. 
 

 
26/01/1785 

 
146r-146v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 01/06/1784 van 
de goederen van Joannes Jansen van Kotem ter instantie van 
kanunnik en vice-proost Lux qualitate qua, waarbij 
 
bij opbod verkocht werd 
 
8 grote en 18 en ¾ kleine roeden land gelegen in het halveld. 
 
Reingenoten: boven Peter Houben, onder Nicolaes Lemmens, ten 
westen een veldweg. 
 
Hoogste bieder was Hendrik Dewit, wonende op de Hal, gehuwd 
met Margareta Vandeweert. 
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Prijs: 61 gulden per grote roede of geheel van 545 gulden 3 stuiver 
3 oord. 
 

 
15/02/1785 

 
147r-147v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 25/01/1785 en 
op de rol van 11/01/1785 ter instantie van drossaard J.C.S. De 
Limpens qualitate qua na het aantreffen van meermaten, waarbij 
 
Joannes Reijnders, inwoner van Kotem, het hoogste bod had 
geplaatst op de volgende 2 percelen, nl. 
 
1) 32 en ¾ kleine roeden Bodeland gelegen in het Zijpholtje te 
Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de abdij van Hocht, onder mevrouw Vonk, 
naar Kotem de Zijp. 
 
Prijs: 1 gulden 1 stuiver per kleine roede. 
 
2) 22 kleine roeden uit 5 grote roeden van het perceel van 
mevrouw Vonk gelegen langs het vorige perceel. 
 
Reingenoten: boven het vermelde perceel, onder dhr.Schreiber. 
 
Prijs: 17 stuiver per kleine roede. 
 
Het geheel van beide percelen bedraagt 53 gulden 1 stuiver 3 
oord. 
 

 
26/02/1785 

 
147v-148v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 
24/02/1785 te Maastricht, waarbij 
 
Jacobus Kuijpers, inwoner van Boorsem, gehuwd met Cornelia 
Hendriks 
 
200 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Bartholomeus Bawin, burger en koopman te Maastricht, gehuwd 
met Sophia Rutten. 
 
Het opgenomen geld dient ter betaling van de weduwe Paters 
voor 176 gulden, van wie de opnemer een weide gekocht had, 10 
grote roeden, gelegen te Boorsem, en waarvan de akte door 
notaris J.F. Habets nog zal worden verleden. 
 
Reingenoten: sonne opgang Lamb. Roox, sonne ondergang Geurt 
Janssen, naar de Maas Jan Cuijpers. 
 
Borgstellingen: 
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1) De vermelde aangekochte weide. 
 
2) 4 grote roeden akkerland gelegen te Boorsem aan het 
Cannegat. 
 
Reingenoten: ter sonne opgang Dirick Bongers, sonne ondergnag 
de pastoor van Boorsem, naar de Maas Piter Dewit, naar het dorp 
Lamb. Vandeweert. 
 
Getuigen: Franciscus Tijssens en Gilis Van der Born. 
 

 
26/02/1785 

 
149r-150r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.F. Habets op 
24/02/1785 te Maastricht, waarbij 
 
Catharina Franssen, inwoonster en burger van Maastricht, 
weduwe van Carel Gerard Paters, in zijn leven burger en apotheker 
te Maastricht, krachtens mutueel testament met haar wijlen 
echtgenoot opgemaakt voor notaris M. Corstius de dato 
02/04/1766 
 
verkoopt aan 
 
Jacobus Kuijpers, inwoner van Boorsem, gehuwd met Cornelia 
Hendrix 
 
10 grote roeden weide gelegen te Boorsem, reeds in pacht bij de 
koper. 
 
Reingenoten: ter sonne opgang Lamb. Roox, sonne ondergang 
Geurt Janssen, naar de Maas Jan Kuijpers. 
 
Het perceel is jaarlijks met 2 kapoenen belast en met een gedeelte 
van een koekeur ten behoeve van de graaf van Rekem, en met een 
jaarlijkse erfpacht van 2 vaten rogge ten behoeve van de 
erfgenamen Caenen van Rekem, alsook met jaarlijkse cijns. 
 
Prijs: 176 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder. 
 
De zoon van de verkoopster, met name Lambertus Paters, 
luitenant ten dienste van deze landen, stelt zich borg voor de 
goede verkoop. 
 
Getuigen: J.N.L. Bernard en Jacobus Philippet. 
 

 
01/03/1785 

 
150r-150v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 01/06/1784, 
waarbij 
 



89 
 

drossaard J.C.S. De Limpens, als gevolmachtigde van Frans en 
Willem Molitor, natuurlijke voogden van de minderjarige kinderen 
van wijlen Dirk Kessen en Joanna Alberts, gewezen echtelieden 
 
verkoopt aan 
 
Willem Op den Acker, inwoner van deze baronie, gehuwd met 
Maria Cath. Beckers 
 
5 grote en 7 kleine roeden land gelegen in het Borshemerveld aan 
de Peterskoel. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas de begijnen van 
Rekem, naar Boorsem Joannes van Walsden. 
 
Een halve grote roede van dit perceel is leenroerig onder Elsloo. 
 
Prijs: 44 gulden per grote roede of een totaal van 235 gulden 8 
stuiver. 
 

 
15/03/1785 

 
151r-151v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Leonard Janssen van Kotem, gehuwd met Joanna van Mulken 
 
460 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Advocaat J.C.S. De Limpens, drossaard van Rekem en Boorsem. 
 
Borgstellingen: 
 
1) een morgen land gelegen op den hoogen Rein onder Boorsem. 
 
Reingenoten: boven en onder Willem Albrechts van het hoofd. 
 
2) halve morgen land gelegen aan de hameijdelle aldaar, 
uitschietende op de weg. 
 
Reingenoten: boven Joseph Penders, onder Hubert Heijens. 
 
3) 1,5 morgen land in het Magerveld aldaar. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Albrechts, onder Willem Albrigts 
van Uikhoven. 
 
4) 2 grote roeden land in de Voulemer aldaar. 
 
Reingenoten: boven Michiel Clemens, onder Hend. Lambrigts. 
 
5) een morgen weide gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: boven Gilis Jansen, onder de weduwe Albrechts. 
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6) halve morgen land gelegen op de zogenaamde vijf morgens 
aldaar. 
 
Reingenoten: boven Willem Albrechts, onder Joannes Geurts, en 
uitschietende op de weg. 
 
7) 2 grote roeden land gelegen in de halle. 
 
Reingenoten: boven diverse hoofdstukken, onder Frans Cortleven. 
 

 
15/03/1785 

 
152r-153r 

 
Registratie gichtextract schepenbank Boorsem van 24/04/1782 
met ingebedde verkoopakte na publieke verkoop van 14/04/1782, 
en latere vernadering van 26/07/1782, waarbij 
 
verkoop 
 
Franciscus Timmermans, inwoner van Uikhoven, als gehuwd zijnde 
met Margareta Gerits, Helena Gerits, meerderjarige jonge 
dochter, en schepen Nijst Dewitt, vandaag als momber aangesteld 
over het afwezige en minderjarig kind Joannes Gerits 
 
verkopen aan 
 
Joannes Janssen van Kotem, als gevolmachtigde van Willem 
Albrechts van het hoofd onder Mechelen-aan-de-Maas 
 
een morgen land gelegen in het Cotemerveld op den Mechelsreijn. 
 
Reingenoten: ter sonnen op- en ondergank de (koper) Wilh. 
Albrechts, boven het klooster van Hocht, onder het weegsken. 
 
Er rust een last van 1,5 oord cijns op het perceel ten behoeve van 
het hooggrafelijk recept te Rekem. 
 
Prijs: 41 gulden per grote roede + 10 gulden 5 stuiver schrijfgeld + 
1 ton bier lijkoop (of 5 gulden 10 stuiver). Het totaal bedraagt 220 
gulden 15 stuiver. 
 
vernadering 
 
Willem Albrechts 
 
bekent vernaderd te zijn door 
 
Lendert Janssen. 
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15/03/1785 153r-154r Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 01/06/1784 van 
de goederen van Jan Janssen van Kotem ter instantie van kanunnik 
Lux in de hoedanigheid van vice-proost, waarbij 
 
Lendert Janssen, broer van Jan Janssen, inwoner van Kotem, 
gehuwd met Joanna van Mulken 
 
het hoogste bod had geplaatst op de volgende 3 percelen, nl. 
 
1) 2 grote 17 en ¼ kleine roeden gelegen op den Molenbok. 
 
Reingenoten: onder Joannes van Walsden, boven de gemeente, 
west Nijst Dewitt, ten oosten een dorpsweg die voor de helft 
meegemeten is. 
 
Het perceel is belast met een oord cijns, te betalen op Sint-
Remigius ten behoeve van het hooggrafelijk recept te Rekem. 
 
Prijs: 46 gulden per grote roede. 
 
2) 2 grote 17 en ¼ kleine roede weide of de helft van 5 grote 14,5 
kleine roede met het halve voetpad en dorpsweg gelegen te 
Kotem. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Matthijs Albrechts, ten westen 
een voetpad, ten noorden een dorpsweg. 
 
Deze helft is belast met ¼ kapoen ten behoeve van de abdij van 
Hocht. 
 
Prijs: 44 gulden per grote roede. 
 
3) halve morgen land in het voulemerveld gelegen. 
 
Reingenoten: ten oosten de weduwe Jasper Haerden, ten westen 
Hendrik Janssen. 
 
Prijs: 33 gulden per grote roede. 
 
Het totaal voor de 3 percelen bedraagt 340 gulden 2 stuiver 2 
oord. 
 

 
10/05/1785 

 
154r-156v 

 
Registratie gichtextract schepenbank Boorsem van 20/03/1782 
met onderliggende obligatie verleden voor notaris J.B. Caenen op 
20/01/1782 te Rekem, en latere terugbetaling op 25/04/1785, 
waarbij 
 
obligatie 
 
Lambert Van de Weert, gehuwd met Johanna Dewit, wonende te 
Boorsem 
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reeds op 04/09/1781 een som van 400 gulden aan 5% rente 
leende van 
 
Hermanus Liesens als huidige pastoor van Uikhoven. 
 
Het geld was afkomstig en gelegateerd door wijlen Catharina Van 
de Geet bij testament van 17/11/1773 voor notaris F. Keelhoff aan 
de pastorij van Uikhoven. 
 
Het geld was voorheen uitgeleend aan Frans van Sichen van 
Rosmeer, blijkens gicht te Rosmeer van 08/08/1751.9 De obligatie 
was doorverkocht aan dhr. Joosten, borgemeester van secretaris 
van Bilzen op 26/07/1781.  
 
Borgstellingen: 
 
1) een morgen weide, uitschietende op de Broeckstraete onder 
Boorsem. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang Gerit Op den Acker, ondergang 
Jan Cuijpers, naar de Maas de Zijp, naar de heide de Broekstraete. 
 
2) een morgen land gelegen in het wintmoolenvelt onder Boorsem. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang de weduwe Barthol. Visschers, 
ondergang Gerit Op den Acker, naar de Maas kerkland van 
Boorsem, naar de heide de pastorij van Wijshagen. 
 
De opnemer heeft beide percelen gekocht met behulp van het 
opgenomen geld. 
 
3) een morgen land gelegen in het Ucoverveld. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Joannes Timmermans, onder 
sieur D. Lossing, naar de Maas diverse hoofdstukken, naar de 
heide gelijke hoofdstukken. 
 
4) halve morgen land gelegen op den geest onder Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Hend. Lemmens, onder Willem Alberts, naar 
de Maas Will. van Walsden, naar de heide Gerit Op den Acker. 
 
Medeborgstelling door schoonvader Nijst Dewitt, gehuwd met 
Cath. Alberts, wonende te Kotem. Hij hypothekeert 
 
5) 5 grote roeden gelegen omtrent het Caenen gat te Boorsem. 
 

 
9 Zie Rijksarchief Hasselt, Schepenbank Rosmeer (toegang 1193), inventarisnr. 9 (gichten en rollen 1742-1761) pp. 295-
296. 
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Reingenoten: boven de Mechelsweg, onder Dirik Bongers, ter 
sonnen opgang Thomas Vleugels, ondergang pastorijland van 
Boorsem. 
 
Getuigen: Piter Humble van Rekem en Barth. Stouten van Wezet. 
 
terugbetaling 
 
Pastoor H. Liesens bekent ontvangen te hebben uit handen van 
schepen Dionijsius Dewidt, schoonvader van Lambert Vandeweert, 
het kapitaal van 400 gulden, alsook 12 gulden verlopen rente van 
04/09/1784 tot op 04/05/1785. 
 

 
10/05/1785 

 
156v-157v 

 
Registratie extract raadsprotocol van het graafschap Rekem van 
12/04/1785 inzake een toestemming tot belening, waarbij 
 
Hubert Heijen, weduwnaar van Maria Welkenhuijsen, geassisteerd 
met zijn broer Leonard Heijen en met zijn neef Willem Lina als 
mombers van zijn minderjarige kinderen 
 
toestemming gevraagd en verkregen had om percelen, waarvan de 
naakte eigendom toebehoren aan zijn minderjarige kinderen, te 
mogen belenen. 
 
Hubert Heijen zijn beesten zaten zonder voer en hijzelf had geen 
geld. Zonder voer dreigden zijn beesten van honger om te komen. 
 
belening 
 
Hubert Heijen 
 
geeft in belening uit aan 
 
Egbert Hoogwaerts 
 
een halve morgen land gelegen in het Voulemerveld. 
 
Reingenoten: ter eenre Egbert Hoogwaerts, ter andere Hubert 
Heijen. 
 
De beleenpenningen bedragen 60 gulden. De belening vervalt, 
wanneer Heijen het bedrag terugbetaalt. 
 

 
07/06/1785 

 
157v-159r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op 
27/12/1780 te Rekem, waarbij 
 
Hend. Hoogwaerts, wonende te Kotem 
 
verkoopt aan 
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Egbert Hoogwaerts, gehuwd met Marg. Dewitt, wonende te 
Kotem 
 
een morgen akkerland gelegen in het Voulemerveldt. 
 
Reingenoten: boven Coen van Mulken, onder Nol Janssen, ter 
sonnen opgang de weg, ondergang de Armen van Boorsem. 
 
Prijs: 250 gulden + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
30 gulden wordt betaald. 50 gulden waren terug te betalen 
leenpenningen.  
 
Het perceel is volgens de koper ook nog belast met een kapitaal 
van 100 gulden en met vervallen intresten, overgegaan met wijlen 
sieur Heris van Mechelen-aan-de-Maas, nu ten behoeve van 
Hermanus Booten van Mechelen-aan-de-Maas. 
 
Afgesproken wordt tussen verkoper en koper dat 170 gulden 
voorlopig geconsigneerd wordt bij schepen Piter Humblé, mocht 
dat kapitaal en verlopen intrest effectief nog op het perceel 
rusten. Volgens de verkoper is het perceel enkel nog met schat en 
tiende belast. 
 
Getuigen: Piter Humble en Anna Mar. Juggen. 
 
In de marge bijgeschreven: de 170 gulden geconsigneerde gelden 
zijn de verkoper overgedragen op 07/06/1785. 
 

 
21/06/1785 

 
159r-160r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.M. Janssens op 
11/06/1785 te Maastricht, waarbij 
 
Lambert Maes, inwoner van Boorsem, gehuwd met Maria Kessen 
 
verkoopt aan 
 
Geurt Dewit, inwoner van Kotem, gehuwd met Cornelia 
Lambrichts 
 
3 grote en 12 kleine roeden akkerland gelegen te Boorsem op den 
hoogen reijn. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank een veldweg, ondergang de abdij 
van Hocht, onder Arnold Kessen. 
 
Prijs: 30 gulden per grote roede of totaal van 108 gulden + lijkoop 
+ 1 stuiver godshelder. 
 
Het geld wordt betaald in speciën van 2 dubbele en 1 enkele Louis 
d’or en met 2 Franse kronen en 15 stuiver supplement. Ingeval de 
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koper vernaderd wordt, wenst hij in dezelfde speciën terugbetaald 
worden. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 
Getuigen: Joannes Wouters en Elisabeth Hendrix. 
 

 
24/07/1785 

 
160r-161r 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op 
23/07/1785 te Rekem, waarbij 
 
Geerit Op den Acker, gehuwd met Gertruijd Penders, inwoner van 
Boorsem 
 
verkoopt aan 
 
Geerit Op den Acker Piterszoon, gehuwd met Maria Agnes 
Lemmens, inwoner van Boorsem 
 
3 grote roeden akkerland, zijnde uitgewonnen land en zonder 
vedding, uit een groter perceel van 2,5 morgen. 
 
Reingenoten: naar Boorsem de graaf van Rekem, naar Mechelen-
aan-de-Maas de abdij van Hocht, voorhoofd de weduwe Coumans, 
de weg van Rekem naar Mechelen-aan-de-Maas loopt daardoor. 
 
Prijs: 34 gulden per grote roede + lijkoop + 3 stuiver godshelder. 
  

 
03/09/1785 

 
161v-163v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkopen van 05/04/1785, 
19/04/1785 en 07/06/1785  van aangetroffen meermaten na 
algemene meting en opgemaakte lijsten door landmeter Joannes 
Gerits ter instantie van drossaard J.C..S. De Limpens, waarbij 
 
Egbert Houben, inwoner van Kotem, telkens het hoogste bod had 
op de volgende vermelde percelen.  
 
Hij laat zijn bod en dus de eigendom telkens aan Jacobus 
Claessens, wonende te Roermond, weduwnaar van Caecilia 
Alberts, die ook het geld aan drossaard De Limpens overhandigt. 
 
1) 12,5 kleine roeden gelegen in 6 grote roeden in het 
windmolenveld. 
 
Reingenoten: boven Jan Kerkhofs, onder Willem Lina. 
 
Prijs: 14 stuiver per kleine roede. 
 
2) 4 en ¼ kleine roeden in 5 grote roeden gelegen aldaar onder 
den geest aan de Reekhemerstraat. 
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Reingenoten: onder Dirk Maesen, boven Jan Lenders, oost de 
vermelde straat. 
 
Prijs: 18 stuiver per kleine roede. 
 
3) 1,5 kleine roede gelegen in perceel van 7 grote roeden dicht bij 
vorige perceel. 
 
Reingenoten: oost en west de abdij van Hocht. 
 
Prijs: 18 stuiver per kleine roede. 
 
4) een kwart kleine roede in 5 grote roeden gelegen aan de 
Munikhof, genaamd de Schaapsweijde. 
 
Reingenoten: noord, oost en zuid de abdij van Hocht, west Willem 
Op den Acker. 
 
Prijs: 18 stuiver per kleine roede. 
 
5) 1,5 kleine roede in 10 grote roeden gelegen achter de Munikhof. 
 
Reingenoten: boven de abdij van Hocht, onder de weduwe Geurt 
Stans. 
 
Prijs: 16 stuiver per kleine roede. 
 
6) 6 en ¾ kleine roeden in 9 grote en 15 kleine roeden gelegen 
achter de Munikhof aan den hagendoren. 
 
Reingenoten: boven Willem Albrichts, onder de abdij van Hocht. 
 
Prijs: 16 stuiver per kleine roede. 
 
7) 10 kleine roeden in 9 grote roeden gelegen in het middelste 
veld. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas dhr. Meijers, naar 
Boorsem Piter Op den Acker, onder de Mechelsweg. 
 
Prijs: 16 stuiver per kleine roede. 
 
8) 3 en ¼ kleine roeden in 7,5 grote roeden gelegen in het 
onderste veld. 
 
Reingenoten: oost Hendrik Op den Acker, west Christiaen 
Coemans. 
 
Prijs: 16 stuiver per kleine roede. 
 
9) 4 en ¼ kleine roeden in 5 grote roeden gelegen in het halveld. 
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Reingenoten: zuid Hend. Dewit, noord Philip de Lisle. 
 
Prijs: 16 stuiver per kleine roede. 
 
Deze negen stukken meermaat bedragen tezamen 36 gulden. 
 
Jacobus Claessen had zelf ook geboden op de volgende percelen 
weide voor een totaal van 98 gulden 8 stuiver 3 oord aan 
meermaten, allemaal aan 15 stuiver per kleine roede, nl. 
 
10) 22 en ¾ kleine roeden in 5 grote roeden weide gelegen aan de 
Reekemerstraat te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Niest Haenraeds, onder Hend. Op den Acker, 
west de vermelde straat. 
 
11) 10 en ¾ kleine roeden in 5 grote roeden weide aldaar gelegen. 
 
Reingenoten: boven Gerit Op den Acker, onder Nicolaes Lemmens. 
 
12) 32 en ¾ kleine roeden in 13 grote roeden gelegen 
daaromtrent. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Jan Op den Acker, onder Lambert 
Maes. 
 
13) 45 kleine roeden in 10 grote roeden weide gelegen over de 
Zijpe aan de Spekbrugge. 
 
Reingenoten: boven de Spekstraat, onder Casper Roox, west de 
Zijpe. 
 
14) 1 grote roede meermaat in 6 grote roeden land (van Jacobus 
Claessens), waarop Jacobus Claessens nooit schat betaald heeft. 
Die 6 grote roeden zijn gelegen tegen het windmolenhuis. 
 
Reingenoten: oost, zuid en west de abdij van Hocht. 
 
In een andere weide (van Jacobus Claessens) gelegen te Boorsem, 
waren 6 kleine roeden minmaat gevonden. 
 
Reingenoten: boven Lins Op den Acker, onder Claes Lemmens. 
 
Die minmaten konden niet gerecupereerd worden en daarvoor 
werd Jacobus Claessens door landmeter Gerits vergoed tegen 15 
stuiver per kleine roede. 
 

 
06/09/1785 

 
163v-164r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop vandaag van verlaten 
en onbewerkte percelen bij nameting en lijst van schepen en 
landmeter J. Gerits ter instantie van drossaard J.C.S. De Limpens, 
waarbij 
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Wilhelmus Albrechts, inwoner van het hoofd onder Mechelen-aan-
de-Maas, gehuwd met M.J. Frederici 
 
het hoogste bod had op 
 
9 grote roeden steriel perceel gelegen in het Halveld te Kotem. 
 
Reingenoten: boven een veldweg, die half meegemeten is, onder 
Michiel Houben en anderen, ten westen Hendrik Dewit, ten oosten 
een perceel van 2 grote en 8 kleine roeden. 
 
Prijs: 69 gulden. 
 

 
19/09/1785 

 
164r-165r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Joseph Bouché, geboren te Boorsem, nu wonende te Neerpelt, 
gehuwd met Joanna Paulus 
 
verkoopt aan 
 
Lambert Husson, inwoner van deze baronie, weduwnaar van 
Maria Catharina Dreesen 
 
de naakte eigendom van zijn huis en moeshof gelegen te Boorsem, 
25 kleine roeden. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas Nicolaus Husson, ter 
zonnen opgank Joannes Visschers, ondergank de weduwe Machiel 
Haerden. 
 
De moeder van de verkoper, Anna Margareta Ackermans, weduwe 
van Joseph Bouché, blijft levenslang het vruchtgebruik genieten en 
blijft ook in het huis wonen. 
 
Prijs: 70 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder. 
 
De lasten op het perceel, nl. 25 gulden kapitaal aan 5% rente ten 
behoeve van het begijnenklooster te Rekem, alsook 3 koppen 
rogge jaarlijks ten behoeve van de graaf van Rekem, en ¼ kapoen 
ten behoeve van de abdij van Hocht zullen pas ten laste zijn van de 
koper na de dood van de vermelde weduwe. 
 

 
25/10/1785 

 
165v-166r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkopen van 11/01/1785 en 
01/03/1785 van aangetroffen meermaten, bevonden bij algemene 
meting en lijsten van schepen en landmeter Joannes Gerits , 
waarbij 
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advocaat J.B. Caenen, namens zijn moeder, de weduwe P.F. 
Caenen, het hoogste bod had op de 3 volgende meermaten, nl. 
 
1) 4 grote en 6 en ¼ kleine roeden land in een perceel van 8 
bunder 16 grote roeden van het kapittel van Sint-Dionijs gelegen 
aan de Grimbijdelle. 
 
Reingenoten: boven Hochterland, naar de Maas vele 
hoofdstukken, naar de heide de grimbijerdelle. 
 
Prijs: 41 gulden per grote roede. 
 
2) 15,5 kleine roeden in een perceel van 10 grote roeden van het 
kapittel van Sint-Dionijs, gelegen onder de windmolen te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de abdij van Hocht, onder de pastorij van 
Wijshagen, ten westen de grote weg. 
 
Prijs: 17 stuiver per kleine roede. 
 
3) 19 en ¼ kleine roede in een perceel van 2 bunder 7 grote en 12 
kleine roeden van het kapittel van Sint-Dionijs gelegen omtrent de 
windmolen. 
 
Reingenoten: boven de abdij van Hocht, onder kerkland van 
Boorsem, naar Opgrimbie de grote weg. 
 
Prijs: 16 stuiver per kleine roede. 
 
De drie meermaten bedragen tezamen 205 gulden 7 stuiver 3 
oord. 
 

 
25/10/1785 

 
166r-166v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van bevonden 
meermaten door schepen en landmeter J. Gerits, waarbij 
 
J.B. Caenen, advocaat, het hoogste bod had geplaatst op 
 
18 kleine roeden meermaat van een perceel weide van het kapittel 
van Sint-Dionijs gelegen in het Halveld. 
 
Reingenoten: boven de groenstraat, ten oosten de Dijck, ten 
westen Matthijs Alberts en anderen. 
 
Prijs: 23 stuiver per kleine roede of een geheel van 20 gulden 14 
stuiver. 
 

 
22/11/1785 

 
167r-167v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van bevonden 
meermaten, waarbij 
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schepen en landmeter Joannes Gerits, voor en namens Dirk 
Vranken, inwoner van Mechelen-aan-de-Maas, vertegenwoordigd 
door zijn zoon Conrardus Vranken, het hoogste bod had 
uitgebracht op 
 
11 en ¾ kleine roeden in een perceel van 5 grote roeden van de 
weduwe Casper Haerden gelegen achter de Munikhof. 
 
Reingenoten: ten zuiden Joannes Lenders, noord de abdij van 
Hocht. 
 
Prijs: 20 stuiver per kleine roede of een totaal van 11 gulden 15 
stuiver. 
 

 
28/11/1785 

 
167v-168v 

 
Registratie verkoopakte met obligatie na publieke verkoop van 
verlaten en onbewerkte percelen, waarbij 
 
Houb Houben, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria Thijssen 
 
het hoogste bod had op 
 
1 grote en 13,5 kleine roeden gelegen in het Halveld in deze 
baronie, zijnde een voerdijks liggende groesplaats, de halve dijk 
inbegrepen. 
 
Reingenoten: onder Peter Houben, boven de erfgenamen Lendert 
Gerits. 
 
Prijs: 38 gulden. 
 
De te betalen som wordt omgezet in een obligatie aan 5% rente 
ten behoeve van de gemeente van het graafschap Rekem en de 
baronie Boorsem. 
 
Borgstellingen: 
 
1) het ingekochte perceel. 
 
2) halve morgen groesplaats naast het gekochte perceel. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Piter Houben, ondergank het 
gekochte perceel. 
 
De obligatie werd op 27/08/1793 terugbetaald. 
 

 
31/12/1785 

 
168v-169v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Theunis Brouns, inwoner van Boorsem, gehuwd met Gertruijd 
Cuijpers 
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300 gulden aan 5% rente leent van 
 
J.M. Janssens, secretaris van Boorsem en van het graafschap 
Rekem, weduwnaar van Joanna Francisca Guilbert. 
 
Borgstellingen: 
 
1) half bunder akkerland te Boorsem in het onderste veld. 
 
Reingenoten: boven Matthijs Dewit van Kotem, onder W. 
Albrechts van het hoofd, voorhoofd de weduwe Jan Op den Acker, 
naar de Maas schepen Michiel Haerden. 
 
2) morgen land gelegen aldaar op den Mechelsweg. 
 
Reingenoten: boven Jasper Roox, onder Bodeland, voorhoofd W. 
Albrechts. 
 
3) 1,5 morgen weide, genaamd de Bramert, gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Lambert Maes, onder de 
gemeente, naar Mechelen-aan-de-Maas Jacob Cuijpers. 
 
In de marge bijgeschreven: de obligatie werd op 14/01/1788 
terugbetaald. 
 

 
05/01/1786 

 
169v-170v 

 
Registratie medeborgstelling voor de obligatie van 300 gulden (zie 
vorige gicht), waarbij 
 
Arnold Kessen, bejaarde jongman, wonende te Boorsem 
 
zich borg stelt voor 
 
Antoon (=Theunis) Brouns, gehuwd met Kessens nicht Gertruijd 
Cuijpers. 
 
Borgstellingen:  
 
1) half bunder land gelegen op de vugterweg te Boorsem, 
genaamd de lange morgens. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas Wilh. Albrechts, naar 
Boorsem Matth. Dewit, voorhoofd schepen Michiel Haerden, 
ander hoofd Petronella Vandeweert. 
 
2) een morgen land genaamd op de heijde gelegen aldaar. 
 
Reingenoten: naar de Maas Peter Penders, naar de heikant diverse 
hoofdstukken, ten noorden schepen Michiel Haerden. 
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17/02/1786 

 
170v-171r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 06/09/1785 van 
verlaten en onbewerkte percelen na generale meting, lijsten en 
verklaring van schepen en landmeter Joannes Gerits, waarbij 
 
Joannes Reijnders, inwoner van Kotem, gehuwd met Anna 
Ackermans 
 
het hoogste bod had geplaatst op 
 
4 grote en 4 kleine roeden land gelegen in het Halveld te Kotem, 
deels land, deel inculte plaats. 
 
Reingenoten: boven Joannes Reijnders, onder en ten oosten de 
dijk, ten westen een perceel van 10 grote roeden, zowel land als 
inculte plaats. 
 
Prijs: 11 gulden per grote roede of een totaal van 46 gulden 4 
stuiver. 
 

 
04/03/1786 

 
171r-172r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop op 11/01/1785 en 
01/03/1785 ten gevolge van aangetroffen meermaten door 
schepen en landmeter Joannes Gerits, waarbij 
 
Gerit Op den Acker Peterszoon, inwoner van Boorsem, gehuwd 
met Maria Agnes Lemmens 
 
het hoogste bod had geplaatst op de volgende 2 percelen, nl. 
 
1) 2 grote en 1 en ¾ kleine roeden land en een stuk van het 
kapittel van Sint-Dionijs achter de Munikhof aan de kromstraat 
gelegen. 
 
Reingenoten: boven de vermelde straat, naar Boorsem Hendrik 
Lemmens. 
 
Prijs: 33 stuiver per kleine roede. 
 
2) 4,25 kleine roeden op een perceel van 5 grote roeden van de 
weduwe Jasper Haerden gelegen in het middelste veld. 
 
Reingenoten: boven de kromstraat, naar Mechelen-aan-de-Maas 
Piter Penders, naar Boorsem de pastorij van Wijshagen. 
 
Prijs: 24 stuiver per kleine roede. 
 
Het totaal voor beide percelen bedraagt 73 gulden 19 stuiver 3 
oord. 
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06/03/1786 172r-173r Registratie, op verzoek van Machiel Lemmens namens en voor zijn 
vader Nicolaes Lemmens, van een verkoopakte verleden voor 
notaris J.B. Caenen op 27/02/1786 te Rekem, een latere 
vernadering en tenslotte een nieuwe verkoopakte, waarbij 
 
verkoop 
 
Lambert Maes, gehuwd met Maria Kessen, wonende te Boorsem 
 
op 26/02/1786 verkoopt aan 
 
de weduwe Lambert Roox 
 
2,5 grote roeden akkerland gelegen in het Borsemerveld, 
uitschietende op het Kanengat. 
 
Reingenoten: boven en onder de weduwe Lambert Roox. 
 
Prijs: 100 gulden Luiks + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
vernadering 
 
Daarna is de zoon van de verkoper, Mattheewis Maes, gehuwd 
met Catharina Bongerts, gekomen en heeft de weduwe Roox 
vernaderd voor getuigen Piter Penders en Wilhelmus Claessen. 
 
doorverkoop 
 
Mattheeuwis Maes 
 
verkoopt vervolgens het perceel door aan 
 
Nicolaes Lemmens, gehuwd met Johanna Penders, inwoner van 
Boorsem, vertegenwoordigd door zijn zoon Machiel Lemmens. 
 
Prijs: 120 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
Het perceel is met schat en tiende belast, alsook met 1 oord cijns 
op Boorsemer kermisdag ten behoeve van de graaf van Rekem. 
 
Getuigen: Will. Houben, postmeester, en Joseph Schreiber. 
 

 
09/03/1786 

 
173r-174r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Lendert Lijna, meerderjarige jongman, inwoner van Stein, maar 
geboren te Boorsem 
 
verkoopt aan 
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Machiel Lemmens, inwoner van Boorsem, gehuwd met Maria Elis. 
Van Juchen, en aan diens broer Matthijs Lemmens, nu kanonnier 
ten dienste van Haar Hoog Mogende, in garnizoen te Maastricht 
 
een morgen akkerland gelegen in het Borsemerveld. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas Thomas Vleugels, naar 
Boorsem de weduwe Hendrik Lambrichts. 
 
Prijs: 275 gulden + lijkoop + half kopstuk godshelder. 
 
Het geld wordt betaald in speciën van Franse kronen, 3 dukaten en 
supplement. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 

 
29/03/1786 

 
174r-174v 

 
Registratie belening, waarbij 
 
Albert Alberts, inwoner van het Hoofd onder Mechelen-aan-de-
Maas, gehuwd met Sibilla Smeets 
 
in belening uitgeeft aan 
 
advocaat J.B. Caenen, schepen van Boorsem 
 
6 grote roeden akkerland gelegen op den hoogen reijn in het 
Borsheimerveld. 
 
Reingenoten: ter eenre Willem Albrechts, ter andere zijde de 
weduwe Matth. Albrechts. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 
De beleenpenningen bedragen 200 gulden. 
 
Nadere afspraak 
 
De uitgever van de belening houdt het perceel 6 jaar in halfpacht 
en bezorgt jaarlijks aan Caenen de helft van de oogst. 
 
Zegt de uitgever de belening op binnen het eerste jaar, dan betaalt 
hij Caenen bovendien intresten a rato op de beleenpenningen.  
 
Bij opzegging voor de jaarlijkse oogst, betaalt de uitgever aan 
Caenen intrest pro rata; bij opzegging na de oogst, heeft Caenen 
nog recht op de helft van de oogst van dat jaar. 
 

 
13/04/1786 

 
174v-176r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
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Peter Dewit, inwoner van deze baronie, gehuwd met Maria 
Janssen, en Dirk Bongers, ook inwoner aldaar, gehuwd met 
Margarita Janssen 
 
150 gulden aan 4,5% rente lenen van 
 
Carolus Smits als rentmeester van het beneficie van de Sint-
Petronellakapel te Rekem. 
 
Het geld was beschikbaar na terugbetaling van 350 gulden kapitaal 
door de erfgenamen van Peter Roumans. 
 
De opnemers lenen ook van Carolus Smits in diens eigen naam (en 
niet als rentmeester) 66 gulden ad 5% rente. 
 
Borgstellingen: 
 
Peter Dewit 
 
1) 3 grote roeden land gelegen te Boorsem op den geest. 
 
Reingenoten: boven Arnold Claessens, onder Dirk Bongers met de 
wederdeling. 
 
2) 3 grote roeden land ook op den geest gelegen. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Hend. Lambrigts, ondergang 
Geurt Beckers. 
 
3) een morgen land gelegen in het Borshemerveld, uitschietende 
op de weg die naar Mechelen-aan-de-Maas gaat. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank de weduwe Jan Lenders, 
ondergang de weduwe Hend. Lambrigts. 
 
Dirk Bongers 
 
4) 3 grote roeden land gelegen op den geest. 
 
Reingenoten: boven de 1ste opnemer Piter Dewit met de 
wederdeling, onder Lambert Maes. 
 
5) een morgen land gelegen te Boorsem aan het kannegat. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank mevrouw van Hocht, ondergang 
de weduwe Hend. Lambrigts. 
 
6) halve morgen gelegen in het Borshemerveld. 
 
Reingenoten: boven Matthewis Maes, onder de weduwe Hend. 
Lambrigts. 
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19/04/1786 

 
176r-176v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Caspar Thijskens, meerderjarige jongman, inwoner van Kotem 
 
verkoopt aan 
 
Lendert Janssen, inwoner van Kotem, gehuwd met Joanna van 
Mulken 
 
een halve morgen akkerland, die de verkoper reeds in belening 
aan de verkoper had uitgegeven voor 100 gulden beleenpenningen 
per akte voor notaris J.B. Caenen de dato 15/12/1784, en gelegen 
in de Halle onder Kotem. 
 
Reingenoten: boven Hubertus Houben met de wederdeling, onder 
Paulus Houben, uitschietende met beide hoofdstukken op de weg. 
 
Prijs: 150 gulden + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
De prijs wordt met de 100 gulden beleenpenningen ingekort. 
 

 
25/04/1786 

 
177r-177v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Hubertus Houben, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria 
Thijssen 
 
verkoopt aan 
 
advocaat en schepen J.B. Caenen 
 
een halve morgen akkerland gelegen te Boorsem in de Halle. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Lendert Janssen, ondergank 
Joannes Geurts, met een hoofd uitschietende op de veldweg. 
 
Prijs: 130 gulden Brabants Luiks + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 

 
15/05/1786 

 
177v-178v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Arnold Kessen, bejaarde jongman, wonende te Boorsem 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
schepen Peter Humble als armenmeester van de parochie Rekem. 
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Het geld was beschikbaar om uitgeleend te worden na de 
terugbetaling van een andere obligatie ter zelfder waarde door 
Arnold Frens. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 6 grote roeden akkerland gelegen te Boorsem op de vugterweg. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank de weduwe Welkenhuijsen, 
ondergank Hochterland. 
 
2) 4 grote roeden gelegen aldaar op de Mechelsweg. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas Bodeland, naar 
Boorsem Lamb. Roox, naar het Hoofd Willem Albrechts. 
 

 
23/05/1786 

 
178v-179v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Matthewis Maes, inwoner van Boorsem, gehuwd met Catharina 
Bongarts 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
J.M. Janssens als griffier van de Hoge Raad van Rekem, partij 
vormende voor de primissaris en de organist van de parochie 
Rekem. 
 
Er was geld vrijgekomen ter ontlening na betaling van 416 gulden 
door Hendrik Albrigts en consoorten van de verkochte goederen 
van kanunnik Coolen vanwege een gesticht jaargetijde door wijlen 
hare hoogheid Isabella Henriette, gravin van Rekem, en bij leven 
abdis en prinses van het adellijk stift van Munsterbilzen, ingevolge 
akte van 19/11/1669. 
 
Van de uitgeleende 100 gulden competeren er 50 aan de 
primissaris en 50 aan de organist. Ze ontvangen dus ook beiden de 
helft van de jaarlijkse rente. 
 
Borgstellingen: 
 
1) een morgen akkerland gelegen te Boorsem in de hameijdelle. 
 
Reingenoten: boven Bodeland, onder Willem Albrechts van het 
hoofd. 
 
2) 4 grote roeden akkerland gelegen aldaar op het Zijpboort. 
 
Reingenoten: boven Hendrik Beckers, onder de erfgenamen Simon 
Janssen of Gerardus Janssen, uitschietende op de gemeene Zijpe. 
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Beide percelen zijn de opnemer namens zijn echtgenote 
toegevallen bij partagie van 16/05/1783 onder kavel E. 
 
In de marge op een latere datum bijgeschreven (nieuwe 
hypotheek na verkoop) 
 
De gehypothekeerde morgen land op de hameijdelle wordt ontlast 
door de primissaris, zodat de opnemer het perceel kan 
doorverkopen aan Dionijs Lambrigts. 
 
Als nieuwe hypotheek brengt Matthewis Maes een ander perceel 
in, nl. 
 
een morgen land gelegen in het Busselken te Boorsem, onlangs 
door de opnemer vernaderd van Joannes Leenders, die het perceel 
zelf eerder vernaderd had van Thomas Reijnkens, en afkomende 
van Piter Kessen en Andries Gijsen als verkopers. 
 
Reingenoten: naar Boorsem Pieter Penders, naar de heide de abdij 
van Hocht, naar de Maas bodeland. 
 

 
26/05/1786 

 
180r-181r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Arnold Kessen, inwoner van Boorsem, gehuwd met Gertruijd Maes 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
J.M. Janssens als griffier van de Hoge Raad van Rekem, partij 
formerende voor de pastoor van Rekem, alsook voor de rector 
van de Sint-Petronellakapel te Rekem. 
 
In de marge genoteerd: deze akte werd ook voor het laathof van 
Sint-Dionijs gegicht. 
 
Het geld was beschikbaar ter ontlening na betaling van een grotere 
som van 416 gulden door Hendrik Albrigts en consoorten van de 
verkochte goederen van kanunnik Coolen vanwege een gesticht 
jaargetijde door wijlen hare hoogheid Isabella Henriette, gravin 
van Rekem, en bij leven abdis en prinses van het adellijk stift van 
Munsterbilzen, ingevolge akte van 19/11/1669. 
 
Van de 200 uitgeleende penningen, competeert de helft van het 
kapitaal en de helft van de rente aan de pastoor en de andere helft 
aan de rector van de Sint-Petronellakapel. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 18 grote 15 en ¾ kleine roeden zo huis, hof als land gelegen te 
Boorsem. 
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Reingenoten: boven Hend. Lambrigts, onder de erfgenamen 
Joannes Lenders, ter eenre zijde de gemeene straat, ter andere 
zijde Hochterland. 
 
Het perceel is belast met 12 vaten rogge uit een grotere erfpacht 
van 24 vaten rogge ten behoeve van de XII Apostelen van 
Maastricht en gaan in een koekeur ten behoeve van de heren van 
Sint-Dionijs te Boorsem. 
 
2) halve morgen land gelegen te Boorsem op den geest. 
 
Reingenoten: boven Jasper Roox, onder Willem van Walsden. 
 
3) naakte eigendom van de opnemer filiale portie in 1/6 gedeelte 
van het vaderlijke woonhuis met weide en circa 6 morgen land, 
gelegen te Boorsem in diverse percelen, en (enkel de naakte 
eigendom) verkregen na de dood van zijn moeder Joanna Peters. 
 

 
29/05/1786 

 
181r-182v 

 
Registratie verkoopakte, op verzoek van Machiel Lemmens 
namens zijn broer Matthijs Lemmens, verleden voor notaris J.F. 
Habets op 28/05/1786 te Maastricht, waarbij 
 
Arnoldus Willems, burger van Maastricht, gehuwd met Beatrix 
Bongaarts 
 
verkoopt aan 
 
Matthijs Lemmens, geboren te Boorsem, kanonnier onder de 
compagnie van kolonel Baravisini, in garnizoen te Maastricht 
 
4 grote roeden akkerland gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten: sonne opgang Leenaert Mulkens, sonne ondergang 
de abdij van Hocht, ter andere zijde Paulus Janssen. 
 
Het perceel komt af van de verkoper zijn schoonouders en is hem 
ten dele gevallen bij partagie. 
 
Prijs: 25 gulden per grote roede + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 
Getuigen: Anthonius Michael Habets en Joannes Guil. Thijssens. 
 

 
30/05/1786 

 
182v-183v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Joannes Cuijpers Hendrikszoon, inwoner van Boorsem, gehuwd 
met Maria Elisabeth Maes 
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66 gulden aan 5% rente leent van 
 
J.M. Janssens, als griffier van de Hoge Raad van het graafschap 
Rekem en baronie Boorsem, partij formerende voor de 
kerkfabriek van Rekem. 
 
Het geld was beschikbaar na betaling van 416 gulden door Hendrik 
Albrigts en consoorten van de verkochte goederen van kanunnik 
Coolen vanwege een gesticht jaargetijde door wijlen hare 
hoogheid Isabella Henriette, gravin van Rekem, en bij leven abdis 
en prinses van het adellijk stift van Munsterbilzen, ingevolge akte 
van 19/11/1669. 
 
De jaarlijkse rente van 3 gulden 6 stuiver is te betalen aan de 
kerkmeester Peter Humble. 
 
Borgstellingen: 
 
1) halve morgen land gelegen onder den geest aan het Cruijs. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Hendrik Lemmens, ondergank de 
weduwe Lamb. Maes. 
 
2) 2 grote roeden land gelegen onder Boorsem onder den geest. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank dhr. Schreiber, ondergank de 
weduwe Lamb. Maes. 
 
3) 3 grote en 10 en ¾ kleine roeden meermaat bij generale meting 
aangetroffen en door de opnemer betaald, gelegen te Boorsem op 
de Reekhemerstraat. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Hendrik Cuijpers, ondergank 
Hendrik Lambrigts Joriszoon, en uitschietende op de Zijpe. 
 

 
31/05/1786 

 
183v-184v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris W. Keelhoff op 
24/01/1785 te Neerharen, waarbij 
 
Arn. Kessel, gehuwd met Gertrudis Maas, wonende te Boorsem 
 
verkoopt aan 
 
Hend. Lambrichts, gehuwd met Elisabeth Maas, wonende te 
Boorsem 
 
een halve morgen akkerland in de kemp te Boorsem gelegen. 
 
Reingenoten: nederwaarts Hendr. Cuijpers, naar Rekem Hend. 
Lambrichts. 
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Het perceel is jaarlijks belast met 4,5 koppen haver en 10 oord 
handgeld ten behoeve van de graaf van Rekem. 
 
Prijs: 90 gulden + 10 stuiver lijkoop + 3 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: W. Paulussen, schepen te Lanaken, en Piere, ontvanger 
te Neerharen. 
 

 
16/06/1786 

 
184v-186r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Hendrik Op den Acker, inwoner van deze baronie, weduwnaar van 
Margareta Lambrichts, als vader en momber van zijn 4 
minderjarige kinderen, en met toestemming van de drossaard en 
syndicus van Boorsem J.C.S. De Limpens 
 
150 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Jos. Ferd. Schreiber namens zijn nicht Caecilia Wagemans. 
 
Het opgenomen geld werd in Louis d’or en Franse kronen betaald. 
Het dient de opnemer samen met zijn broer Laurens Op den Acker 
om een obligatie aan 4,5% rente aan dhr. Schrammen van 
Maastricht terug te betalen. De helft van de obligatie is 
geaffecteerd op Hendriks eigendommen en die van zijn kinderen, 
en de andere helft op eigendommen van zijn broer. 
 
Borgstellingen: 
 
De volgende erven waarvan de naakte eigendom in bezit van de 
opnemers kinderen berust, nl. 
 
1) half bunder land gelegen in het windmolenveld te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Mathewis Maes, onder Hochterland, ter 
zonnen ondergank het windmolenhuis. 
 
2) halve morgen land gelegen op den geest. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Gerit Op den Acker, ondergank 
Hend. Lambrichts. 
 

 
10/07/1786 
 

 
186r-186v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Albert Alberts, inwoner op het Hoofd onder Mechelen-aan-de-
Maas, gehuwd met Sibilla Smeets 
 
verkoopt aan 
 
advocaat J.B. Caenen 
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4 grote roeden akkerland, zijnde uitgewonnen en op de laatste 
schaar, gelegen in het Magerveldje te Boorsem. 
 
Reingenoten: naar Rekem de verkoper, naar het hoofd Gilis 
Janssen, met een hoofd uitschietende op de Voulemerheggen. 
 
Prijs: 180 gulden + lijkoop + 2 stuiver godshelder. 
 
De prijs wordt ingekort met de openstaande beleenpenningen (80 
gulden) die de verkoper aan de koper schuldig was per akte 
verleden voor notaris Keelhoff op 22/11/1783 en te Boorsem 
gegicht op 07/12/1784. 
 
Voor het overige is het perceel enkel met schat en tiende belast. 
 

 
23/08/1786 

 
187r-187v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Gerardus Janssen, inwoner van Kotem, weduwnaar van Maria 
Janssen, en met toestemming van de Hoge Raad te Rekem 
vandaag 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
Schepen Peter Humble als armenmeester van de parochie Rekem. 
 
Het geld was beschikbaar om uitgeleend te worden na betaling bij 
liquidatie van de geproclameerde panden van de erfgenamen 
Albert Alberts, met name Maria Alberts en wijlen Joris Vanderhalle 
namens zijn echtgenote. 
 
Borgstelling: 
 
Een morgen en 13 kleine roeden akkerland, op zijn opnemer 
minderjarige kinderen gedevolueerd (voor de naakte eigendom) 
bij de dood van zijn echtgenote, en gelegen in de halle te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de Schutteweide, onder de weduwe Matthijs 
Albrechts, naar de Maas Philip de Lisle, naar de heide Joannes 
Reijnders. 
 

 
03/10/1786 

 
187v-189r 

 
Registratie extra borgstelling bij bestaande obligatie, waarbij 
 
Joannes Kessen, inwoner van deze baronie, weduwnaar van 
Joanna Claessens 
 
reeds op 09/12/1784 een som van 500 gulden leende van  
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Godefridus Cruts, kanunnik van Sint-Servaas te Maastricht, als 
geestelijke vader van de paters capucijnen te Maastricht, per akte 
verleden voor notaris H.W. Crahaij de dato 09/12/1784. 
 
Bij die akte had Joannes Kessen beloofd met het opgenomen geld 
een ander kapitaal terug te betalen van 400 gulden. Dat was 
echter niet gebeurd, maar werd aangewend ter terugbetaling van 
andere kapitalen, geaffecteerd op de nalatenschap van zijn 
overleden ouders Dirk Kessen en Joanna Alberts. 
 
Bij deze stelt hij extra onderpanden bij de obligatie, nl. 
 
1) een morgen land gelegen aan het zogenaamde 
pastoorsstruiksken te Boorsem. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Cornelis Hoogwaerts, ondergank 
de weduwe Albrechts, aan de twee zijden de abdij van Hocht. 
 
2) een weide van circa een morgen gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Willem Albrechts van het hoofd, 
ondergank Dirk Bongers met de wederdeling, voorhoofd de 
gemeene straat, ter andere zijde Lendert Janssen van Kotem. 
 
3) de helft van 1,5 morgen land gelegen in het ukoverveld. 
 
Reingenoten: ter eenre de wederdeling, ter 2 andere zijden Egbert 
Hoogwaerts en de weduwe Van de Weert. 
 

 
23/10/1786 

 
189r-189v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Margareta Roks, meerderjarige jonge dochter, inwoonster van 
Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
Andries Rinck, inwoner van Boorsem, gehuwd met Walburgis 
Maes 
 
5 grote en enkele roeden akkerland gelegen te Boorsem in het 
windmolenveld, uitschietende op de Zijpe. 
 
Reingenoten: naar de Maas Peter Penders, naar Rekem Hend. 
Cuijpers. 
 
Het perceel is belast met 9 koppen nieuwerfhaver, jaarlijks te 
betalen aan het hooggrafelijk recept van Rekem. 
 
Prijs: 235 gulden + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
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De verkoopster verklaart het ontvangen bedrag te gebruiken voor 
de noden van haar zieke moeder, de weduw Piter Roks, die bij 
haar dochter ook inwoont. 
 

 
14/11/1786 

 
190r-191r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.L. Vermin op 
17/10/1786 te Rekem, waarbij 
 
Maghiel Haerden, schepen van het graafschap en inwoner van 
Boorsem 
 
400 gulden aan 4% rente leent van 
 
Maria Cath. Niesten, douarière van Maghiel Ferriere. 
 
Borgstellingen:  
 
1) huis, hof en weide gelegen te Boorsem, 4 grote en 8 kleine 
roeden. 
 
Reingenoten: boven Willem Op den Acker, onder Piter Frissen. 
 
2) Morgen weide gelegen in de Bekstraat te Boorsem. 
 
Reingenoten: ter eenre Joannes Lenders, ter andere zijde Theod. 
Op den Acker. 
 
3) Halve morgen akkerland gelegen aan de kesselinweijde te 
Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Aelbrigts van Maastricht, ter 
andere zijde Piter Penders. 
 
De percelen zijn nog bezwaard met 500 gulden kapitaal ten 
behoeve van Elisabeth Noijen, die dankzij dit opgenomen bedrag 
tezamen met eigen geld zal terugbetaald worden. 
 
Getuigen: J.M. Janssens, secretaris van het graafschap Rekem, en 
Franciscus Nicolaus de Limpens. 
 

 
17/11/1786 

 
191v-192r 

 
Registratie verkoop obligatie, waarbij 
 
Jacobus Claessens, weduwnaar van Sophia Alberts 
 
een obligatie van 400 gulden aan 4% rente verkoopt aan 
 
J.C.S. De Limpens, drossaard te Boorsem en elders, gehuwd met 
M.C.B.S. Ferrier. 
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De verkoper had het geld uitgeleend in zijn weduwlijke staat op 
30/03/1779 en gegicht op 14/04/1779 voor de Boorsemse 
schepenbank en voor het laathof van Sint-Dionijs te Boorsem. 
 

 
18/11/1786 

 
192r-193r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 25/01/1785 van 
aangetroffen meermaten na algemene meting en opgemaakte 
lijsten door landmeter Joannes Gerits, en latere verkoopakte van 
diezelfde meermaten, waarbij 
 
publieke verkoop 
 
Joannes Senden, inwoner van Rekem, gehuwd met Maria 
Elisabeth Bours  
 
het hoogste bod had op 
 
op 2 percelen meermaten, nl. 
 
1) 8 en ¾ kleine roeden in een perceel van 5 grote roeden 
Bodeland gelegen onder de Munikhof in het Boorsemerveld. 
 
Reingenoten: naar Boorsem de pastorij, naar Mechelen-aan-de-
Maas Hendrik Lemmens. 
 
Prijs: 19 stuiver per kleine roede. 
 
2) 22 en ¼ kleine roeden van een perceel van Arnold Janssen dicht 
bij het vorige perceel gelegen. 
 
Reingenoten: naar Boorsem de abdij van Hocht, naar Mechelen-
aan-de-Maas de pastorij van Boorsem. 
 
Prijs: 25 stuiver per kleine roede. 
 
Doorverkoop 
 
Nu verkoop de koper die percelen door aan Lambert Dirix van 
Boorsem, gehuwd met Gertruijd Beckers. 
 
Prijs: 60 gulden + lijkoop + 1 oord godshelder. 
 

 
27/12/1786 

 
193v-194r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Casper Roox, inwoner van Boorsem, gehuwd met Ida Lambrigts, 
voor en namens zijn moeder de weduwe Lambert Roox 
 
100 gulden aan 4,5% rente leent van 
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schepen P. Humble als rentmeester van het gemeentebos van de 
parochie Rekem en Wezet. 
 
Borgstelling: 
 
De naakte eigendom van 1,5 morgen akkerland gelegen te 
Boorsem in het windmolenveld. 
 
Reingenoten: boven Jan van Fluijten, onder Laurens Op den Acker. 
 

 
19/02/1787 

 
194v-196r 

 
Registratie gichtextract schepenbank Boorsem van 06/03/1786 
met ingebedde verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op 
27/02/1786, vernadering en doorverkoop en latere nieuwe 
chirographaire vernadering van vernadering van 02/01/1787, 
waarbij 
 
verkoop 
 
Lambert Maes, gehuwd met Maria Kessen, wonende te Boorsem 
 
op 26/02/1786 verkoopt aan 
 
de weduwe Lambert Roox 
 
2,5 grote roeden akkerland gelegen in het Borsemerveld, 
uitschietende op het Kanengat. 
 
Reingenoten: boven en onder de weduwe Lambert Roox. 
 
Prijs: 100 gulden Luiks + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
vernadering 
 
Daarna is de zoon van de verkoper, Mattheewis Maes, gehuwd 
met Catharina Bongerts, gekomen en heeft de weduwe Roox 
vernaderd voor getuigen Piter Penders en Wilhelmus Claessen. 
 
doorverkoop 
 
Mattheeuwis Maes 
 
verkoopt vervolgens het perceel door aan 
 
Nicolaes Lemmens, gehuwd met Johanna Penders, inwoner van 
Boorsem, vertegenwoordigd door zijn zoon Machiel Lemmens. 
 
Prijs: 120 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
Het perceel is met schat en tiende belast, alsook met 1 oord cijns 
op Boorsemer kermisdag ten behoeve van de graaf van Rekem. 
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Getuigen: Will. Houben, postmeester, en Joseph Schreiber. 
 
Vernadering van vernadering (02/01/1787 
 
Michiel Lemmens namens zijn vader Nikolaes Lemmens 
 
bekent vernaderd te zijn door 
 
de weduwe Lambert Rockx. 
 

 
28/03/1787 

 
196r-197r 

 
Registratie schenking onder de levenden, waarbij 
 
Leonardus Kortleven en Gertrudis Schats, echtelieden en inwoners 
van deze baronie 
 
nadat eerdere donaties ten behoeve van Nicolaus Husson, 
opgemaakt voor notaris J.B. Caenen op 03/08/1783 en 
06/08/1783, geannuleerd werden vanwege verzaking door 
Nicolaus Husson hierop. 
 
schenken aan 
 
de Armentafel van Boorsem, vertegenwoordigd door pastoor F.H. 
De la Croix van de parochie Boorsem 
 
1) Hun huis, hof en weide, circa 7 grote roeden, gelegen in deze 
baronie. 
 
Reingenoten: naar de Maas Matthijs Haerden, naar de heide de 
weduwe Korst Koemans en de weduwe Nol Janssen. 
 
Het perceel is voor een gedeelte leenroerig onder het leenhof van 
Elsloo. Het is belast met een kapoen ten behoeve van het 
hooggrafelijk recept van Rekem. 
 
2) Al hun roerende goederen. 
 
voorwaarden 
 
De Armentafel krijgt na de dood van beiden de volledige 
meesterschap van de schenkingen.  
 
In de tussentijd dient de Armentafel hen jaarlijks 16 vaten rogge te 
leveren, alsook 1,5 vierdel voor kolen. Wanneer een van de 2 
schenkers zal sterven, is slechts de helft van het voorgaande te 
leveren.  
 
Na de dood van de schenker zorgt de Armentafel voor de 
begrafenis.  
 
Aangehecht de annulering of renunciatie door Nicolaus Husson. 
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01/04/1787 

 
197v-198v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Joannes Penders, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria Cath. 
Dewitt 
 
250 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Elisabeth Francisca en Anna Mechtildis Caenen. 
 
Borgstellingen: 
 
2 percelen te Boorsem, nl. 
 
1) 3 grote en 3 kleine roeden land in het bovenste veld. 
 
Reingenoten: boven Jan Leenders, onder Wilhelmus Albrechts. 
 
2) 3 grote en 3 kleine roeden gelegen in het mager veltje. 
 
Reingenoten: aan 2 zijden de weduwe Matth. Albrechts. 
 
De opnemer had beide percelen onlangs gekocht van zijn 
schoonbroer Guert Paulussen en het opgenomen geld dient ter 
betaling van de aankoop ervan. 
 
3) 5 grote roeden land gelegen in het magerveltje aan Krakouwen. 
 
Reingenoten: boven Joannes Dewit, onder Coen van Mulken. 
 
4) 3 grote roeden gelegen achter Kessen. 
 
Reingenoten: ter eenre Piter Alberts, ter andere Egbert Houben. 
 
5) halve morgen ook achter Kessen gelegen. 
 
Reingenoten: naar Elsloo de weduwe Nol Penders met de 
wederdeling, boven Hendrik Dewit. 
 
6) halve morgen in het bovenste veld gelegen. 
 
Reingenoten: naar Boorsem mevrouw van Hocht, onder Hend. Van 
den Acker. 
 

 
25/04/1787 

 
198v-199r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Arnoldus Kessen, bejaarde jongman, inwoner van de baronie 
Boorsem 
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verkoopt aan 
 
Peter Op den Acker, inwoner van Boorsem, gehuwd met Anna 
Cath. Van der Hagen 
 
een morgen akkerland gelegen onder deze baronie op den hoogen 
Reijn. 
 
Reingenoten: boven Renier Welkenhuijsen, onder Willem 
Albrechts, ter zonnen ondergank de koper. 
 
Het geld wordt in Franse kronen en nog 8 dukaten betaald. Bij een 
eventuele vernadering dient het bedrag in dezelfde speciën 
terugbetaald te worden. 
 

 
01/05/1787 

 
199v-200v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op 
29/04/1787 te Rekem, waarbij 
 
Joannes Cuijpers Hendrikszoon, gehuwd met Elijsabeth Maesen, 
inwoner van Boorsem 
 
verkoopt aan 
 
Machiel Lemmens, gehuwd met Maria Elijsabeth van Jugghen, 
wonende te Boorsem 
 
3 grote en 10 en ¾ kleine roeden akkerland, zijnde meermaten 
bevonden na algemene meting in de percelen van de verkopers 
vader en afgestoken uit een groter perceel in het Borsemer veld 
gelegen. 
 
Reingenoten: naar Rekem Hend. Lambrichts, naar Boorsem Hend. 
Cuijpers, oostwaarts de Beeke of de zogenaamde Zijpe, naar het 
westen de Reckemer Straet en de abdij van Hocht. 
 
De verkoper had de meermaten gekocht aan 15 stuiver per kleine 
roede. 
 
Prijs: 200 gulden + lijkoop + 4 stuiver godshelder. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 
Getuigen: Mejuffrouw M.E.F. Caenen en Joannes Roumans, beiden 
van Rekem. 
 

 
04/06/1787 

 
200v-201v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Robert Heijens, weduwnaar van Maria Welkenhuijsen, inwoner 
van Boorsem, geassisteerd met Willem Lina, inwoner van Boorsem 
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als momber van de minderjarige kinderen van Robert Heijens, 
verwekt met wijlen zijn echtgenote, met octrooi van de Raad te 
Rekem de dato 29/05/1787 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
M.E. Francisca en Anna Mechtildis Caenen, bejaarde jonge dochter 
en inwoners van Rekem. 
 
Het geld werd in carolinen en met supplement betaald en gebruikt 
om de aankoop van de helft van een weide te betalen, met 3 
gebond van een schuur daarop staande, gelegen te Boorsem in de 
kerkstraat. 
 
Het perceel was bij publiek opbod door Joris Welkenhuijsen 
verkocht en door Robert Heijens en Willem Lina namens en voor 
de minderjarige kinderen gekocht. 
 
Reingenoten: de erfgenamen Lendert Welkenhuijsen. 
 
Borgstellingen: 
 
1) het aangekochte perceel 
 
2) een morgen land in het voulemervelt. 
 
Reingenoten: boven Theodorus Bocken van Stokkem, onder Egbert 
Hoogwarts. 
 
3) een halve morgen aldaar in ’t Stutjen gelegen. 
 
Reingenoten: boven en onder de abdij van Hocht. 
 
4) een halve morgen land gelegen in de hameijdelle. 
 
Reingenoten: boven Lendert Janssen van Kotem, onder Bodeland. 
 
5) een morgen gelegen in de Halle onder Kotem. 
 
Reingenoten: boven Piter Philippens, onder Jacob Gerits. 
 

 
04/06/1787 

 
202r-203v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 06/05/1787 te 
Boorsem, waarbij 
 
Joris Welkenhuijsen, geboren te Boorsem, nu wonende te 
Zonhoven, gehuwd met Anna Mechtildis Lekens 
 
verkoopt aan 
 
zijn schoonbroer Robert Heijens, weduwnaar van Maria 
Welkenhuijsen, geassisteerd door Wilhelmus Lina als aangestelde 
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momber van Heijens zijn minderjarige kinderen, beiden als koper 
optredende voor en namens de kinderen, en met autorisatie van 
de Hoge Raad te Rekem de dato 29/05/1787 
 
helft van een weide met een schuur van drie gebond erop staande 
te Boorsem in de Kerkstraet. 
 
¼ van de lasten die op de weide rusten zijn voor de koper. Ook is 
er een servitude ten behoeve van de erfgenamen van Leendert 
Welkenhuijsen. 
 
Prijs: 170 gulden + 8 gulden 10 stuiver schrijfgeld + 5 gulden 10 
stuiver lijkoop. 
 
Volgen nog de specifieke verkoopsvoorwaarden: 
 
1) ¼ van de lasten zijn voor de koper, te weten ¼ van 6 kapoenen 
en ¼ van een keur. 
 
2) de verkoper reserveert voor zich de 2 grootste 
populierenbomen. 
 
3) servitude ten aanzien van de erfgenamen Lendert 
Welkenhuijsen, die de wederhelft van de weide bezitten, en die te 
voet, te paard, met of zonder kar of anderszins doorgang hebben. 
 
4) koper mag het voetpad gebruiken dat door de moeshof van 
Robert Heijens loopt. 
 
5) de koper krijgt het gebruik van de oven en het bakhuis, staande 
op de weide van de erfgenamen Lendert Welkenhuijsen en 
dewelke toebehoren aan de erfgenamen van Matth. 
Welkenhuijsen. 
 

 
06/06/1787 

 
203v-204v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop te Rekem op 
04/03/1787 en nadien verleden voor notaris J.F. Habets op 
06/06/1787 te Maastricht, waarbij 
 
Petrus Nivar, burger en negotiant te Maastricht, gehuwd met 
Elisabeth Bauduin 
 
verkoopt aan 
 
Josephus Hendricus van Graeven, inwoner van Rekem, gehuwd 
met Maria Anna Fredrix 
 
1) 10 grote roeden land, zijnde Elslooërleen en tiendevrij, gelegen 
op de heere baen omtrent de Reckheimer windmolen. 
 
Reingenoten: naar Rekem Claes Godfroid, naar de windmolen 
juffrouw Caenen, naar Boorsem de Heerebaen. 
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De (laatste) verheffing geschiedde op 23/05/1783 aan 2 gulden 10 
stuiver. 
 
2) 5 grote roeden land gelegen tussen de windmolen en Boorsem 
onder Rekem op de weg leidende naar het Cruijs. 
 
Reingenoten: naar Rekem kapittelland van Sint-Dionijs van Luik, op 
het hoofd de abdij van Hocht. 
 
Het perceel is met 1 stuiver cijns belast. 
 
Prijs: 1ste perceel aan 73 gulden per grote roede en het 2de perceel 
aan 70 gulden per grote roede + 1 stuiver per gulden aan 
schrijfgeld in plaats van lijkoop of een totaal van 1.134 gulden + 5 
stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Paulus Bauduin en Willem Crahaij. 
 

 
09/06/1787 

 
204v-205v 
 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 
23/05/1787 te Maastricht, waarbij 
 
Laurens Stans, inwoner van Boorsem, gehuwd met Joanna Maria 
Moermans 
 
300 gulden aan 5% rente leent van 
 
Anna Tullenaers, bejaarde juffrouw, burger en rentenierster te 
Maastricht. 
 
Het opgenomen geld dient samen met eigen geld ter betaling van 
de aankoop van een morgen akkerland gelegen in het uijckover 
veld. 
 
Reingenoten: sonne opgang de oude Weerts delle, een hoofd den 
alden Weert, ander hoofd Geurt Beckers. 
 
De opnemer koopt het perceel over van zijn zus Maria Stans en het 
kwam af van de ouderlijke goederen en was zijn zus ten dele 
gevallen bij de verdeling ervan. 
 
Prijs: 135 gulden. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Het aan te kopen perceel. 
 
De volgende percelen, allemaal te Boorsem gelegen, en de 
opnemer ten dele gevallen uit de ouderlijke nalatenschap bij 
partagie opgemaakt voor schepen M. Haerden op 12/04/1785, nl. 
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2) Zijn woonhuis met schuur en weide, circa 1 morgen. 
 
Reingenoten: sonne opgang de Beekstraet, een hoofd de 
Broeckstraet, ander hoofd Geurt Beckers. 
 
3) een morgen land gelegen in de moeldelle. 
 
Reingenoten: sonne opgang Willem Albrechts, ondergang de abdij 
van Hocht. 
 
Getuigen: Franciscus Jacobs en A. Marchald. 
 

 
09/06/1787 

 
206r-207v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 
23/05/1787 te Maastricht, waarbij 
 
Catharina Stans, gehuwd met Joannes van Vlijtingen, wonende te 
Boorsem 
 
300 gulden aan 5% rente leent van 
 
Anna Tullenaers, bejaarde juffrouw, burger en rentenierster te 
Maastricht. 
 
Het opgenomen geld dient ter betaling van de aankoop van een 
huis met hof en weide, 2 grote en 10 kleine roeden, gelegen te 
Boorsem. 
 
Reingenoten: sonne opgang de Beekstraat, ondergang de 
Speckstraet. 
 
Dit perceel had de opneemster onlangs van haar zus Maria Stans 
voor 260 gulden gekocht en zal eerstdaags per akte worden 
verleden. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Het vermelde aangekochte huis. 
 
De volgende goederen gelegen te Boorsem, en met toestemming 
van haar echtgenoot, de opneemster toegevallen uit haar 
ouderlijke nalatenschap ingevolge partagie opgemaakt voor 
schepen M. Haerden op 12/04/1785, nl. 
 
2) 6 grote roeden weide gelegen in de Beekstraet, uitschietende 
op de Broekstraet. 
 
Reingenoten: ter eenre Gijsbertus Campsteijn, ter andere de 
wederdeling. 
 
3) Een halve morgen land gelegen in de Reijckheimer Straet. 
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Reingenoten: sonne opgang Casper Rocks, ondergang Hendrick 
Lambrechts. 
 
4) 2 grote roeden gelegen op den geest. 
 
Reingenoten: sonne opgang Geurt Beckers, ondergang Geurt 
Janssen, een hoofd de weg. 
 
Getuigen: Laurens Stans en Ar. Marchal. 
 
Aangehecht de ratificatie van de akte door de echtgenoot, Joannes 
van Vlijtingen, op 03/06/1787. 
 

 
21/06/1787 

 
207v-208v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Peter Dewit, inwoner van deze baronie, gehuwd met Maria 
Janssen 
 
125 gulden 10 stuiver aan 4,5% rente leent van 
 
Carolus Smits als rentmeester van de beneficie van de Sint-
Petronellakapel van Rekem. 
 
Het geld was beschikbaar ter uitlening na terugbetaling van die 
som door de weduwe Piter Klinkenberg. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Een morgen akkerland gelegen onder deze baronie achter de 
Munikhof. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Dirk Vrancken van Mechelen-
aan-de-Maas, ondergank Willem Albrigts van Uikhoven, voorhoofd 
naar de Munikhof de pastoor van Wijshagen, ander hoofd Willem 
Op den Acker. 
 
2) Een halve morgen en enkele kleine roeden aldaar, uitschietende 
op de kromstraat. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas de weduwe Jan Op den 
Acker, naar Boorsem de weduwe Hend. Lambrigts, ter zonnen 
ondergank Willem Op den Acker. 
 

 
24/06/1787 

 
208v-209v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op 
28/05/1787 te Rekem, waarbij 
 
Servaes Penders, gehuwd met Maria Stans, inwoner van Spaubeek 
in de Landen van Overmaas 
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verkoopt aan 
 
Joannes van Vleuten10, gehuwd met Catharina Stans, wonende in 
de baronie Boorsem 
 
huis en hof gelegen te Boorsem, 2 grote en 10 kleine roeden. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang de Beekstraete, ten ondergang 
de Speckstraete, ter zijde Geurt Beckers. 
 
Het perceel was de verkoper namens zijn echtgenote uit haar 
ouderlijke goederen toegevallen en is belast met 1,5 kop (?) en 3 
koppen roshaver ten behoeve van de graaf van Rekem, alsook met 
schat en tiende. 
 
Prijs: 260 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: mejuffrouw M.E.F. Caenen en Willem Beckers van 
Uikhoven. 
 

 
13/08/1787 

 
209v-210v 

 
Registratie testament verleden voor notaris W. Keelhoff op 
10/07/1785 te Neerharen, waarbij 
 
Arnold Kessen, bejaarde jongman, wonende te Boorsem zijn 
uiterste wil laat optekenen. 
 
Stipuleringen testament 
 
1) Hij wenst 100 leesmissen ter lafenis van zijn ziel. 
 
2) Hij legateert na zijn dood 4 gulden elk voor de kinderen van zijn 
zus. 
 
3) De enige erfgenaam van alle roerende en onroerende goederen 
wordt Anthonius Brouns, gehuwd met de nicht van testateur, nl. 
Gertrudis Cuijpers, wonende te Boorsem. Indien Anthonius sterft 
voor de testateur, treden zijn kinderen verwekt met Gertrudis 
Cuijpers in zijn plaats. 
 
Getuigen: Joannes Vandenhoeven en Machiel Groenen, beiden 
van Neerharen. 
 

 
06/09/1787 

 
211r-211v 

 
Registratie belening, waarbij 
 
Antonius Brouns, inwoner van deze baronie, gehuwd met 
Gertruijd Cuijpers 
 
in belening uitgeeft aan 

 
10 Twee gichten eerder Joannes van Vlijtingen genaamd. 
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Thomas Rinkins, meerderjarige jongman en inwoner van Boorsem 
 
een halve morgen akkerland gelegen in het bovenste veld te 
Boorsem onder den geest. 
 
Reingenoten: boven Matthewis Maes, onder P. Nivar voorheen, nu 
dhr. Van Graeven, naar de Maas de abdij van Hocht, ter zonnen 
ondergank de Spinse weg. 
 
De beleenpenningen bedragen 100 gulden, betaald in kronen met 
supplement. De beleenperiode bedraagt 6 jaar. Ingeval het geld 
niet na 6 jaar terugbetaald wordt, blijft de belening doorlopen tot 
het wel het geval is. 
 

 
11/10/1787 

 
211v-212r 

 
Registratie belening, waarbij 
 
Gosen Penders, inwoner van Kotem, gehuwd met Gertruijd Kessen 
 
in belening uitgeeft aan 
 
advocaat en schepen J.B. Caenen 
 
4 grote en enkele kleine roeden akkerland gelegen in het 
magerveldje onder Kotem. 
 
Reingenoten: boven Coen van Mulken, onder Nijst Dewitt, 
voorhoofd het voetpadje leidende van Kotem naar Boorsem. 
 
De beleenpenningen bedragen 85 gulden. De beleenperiode 
eindigt wanneer de uitgever de beleenpenningen terugbetaalt. 
 

 
04/11/1787 

 
212r-213r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Dionijsius Lambrichts, inwoner van deze baronie, gehuwd met 
Maria Gertrudis van Welsden 
 
600 gulden aan 4% rente leent van 
 
J.C.S. De Limpens, licentiaat der rechten en drossaard hier, 
gehuwd met M.C.B.S. Ferrier. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 2 grote en 10 kleine roeden land gelegen te Boorsem op het 
Mechelder weegsken in het middelste veld. 
 
Reingenoten: ten oosten en westen Willem Albrechts van het 
hoofd. 
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De opnemer had het perceel op 04/03/1787 bij publieke verkoop 
verkregen. 
 
Medeborgstelling door de opnemers schoonvader, Joannes van 
Welsden. Hij hypothekeert de volgende percelen, nl. 
 
2) 9 grote roeden in het voulemerveld en uitschietende op de Zijpe. 
 
Reingenoten: boven en onder Willem van Welsden. 
 
3) 1,5 morgen in het ukoverveld gelegen. 
 
Reingenoten: oost Philip de Lisle, west Gerard Noijen van 
Maastricht, uitschietende op de Boorsemerhagen. 
 

 
20/11/1787 

 
213r-215r 

 
Registratie cessie verleden voor notaris J.B. Caenen op 23/11/1783 
te Kotem, waarbij 
 
Piter Houben en zijn echtgenote Barbara Roumans, wonende te 
Kotem 
 
verklaren op 18/03/1783 reeds per chirographaire akte 
overgedragen te hebben aan 
 
hun jongste zoon Hubert Houben 
 
hun huis, weide, en moeshof gelegen te Kotem, circa 14 grote 
roeden. 
 
Reingenoten: Joannes Dewitt, ter andere de erfgenamen Corstien 
van Walsden. 
 
Het huis zou aan de zoon competeren na de dood van de 
langstlevende ouder, met ook alle lasten erop rustend van 700 
gulden die terugbetaald dienen te worden. 
 
De cessie wordt nogmaals voor de notaris verleden met preciezere 
data om latere problemen met de andere broers te vermijden, die 
uitgesloten werden van deze overdracht. 
 
Beide ouders 
 
cederen na hun beider dood aan 
 
hun zoon Hubert Houben, gehuwd met Mar. Thijskens 
 
huis, stallingen, annex brouwerij en alles wat daarbij hoort, alsook 
hof en weide, circa 14 grote roeden en gelegen te Kotem. 
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Reingenoten: ter eenre Joannes de Witt, ter andere de 
erfgenamen Corstien van Walden. 
 
Het perceel is belast met een kapoen een cijns, met name 5 vierdel 
kapoen en 7,5 stuiver cijns ten behoeve van de graaf van Rekem. 
 
De zoon dient in ruil 700 gulden te betalen om de erop staande 
lasten te redimeren of terug te betalen.  
 
Getuigen: Joannes van Walsden en Philip de Lisle, beiden van 
Kotem. 
 
Aangehecht de vermelde chirographaire akte, waarin ook de 2 
andere oudere zonen Joannes en Machiel Houben genoemd 
worden. 
 

 
20/11/1787 

 
215r-216r 

 
Registratie, op verzoek van Hubert Houben van Kotem, van een 
donatie causa mortis, verleden voor notaris J.B. Caenen en voor 
notaris Jos. Flor. Keelhoff op 25/10/1786 te Kotem, waarbij 
 
Barbara Roumans, weduwe van Piter Houben, wonende te Kotem 
 
na haar dood de volgende schenkingen wenst te doen, nl. 
 
Haar zoon, Hubertus Houben, bij haar inwonende, krijgt voor 
getrouwe bijstand 
 
1) kar, ploeg, eg en gereedschap, alsook het paard en veulen en 
alle paardgetuig, een koe en een rund van 3 jaar. 
 
Dit vermelde deel krijgt de zoon met uitsluiting van haar andere 
kinderen. Ook krijgt hij nog 
 
2) haar lijvendskaste in de kamer staande, de grote koperen ketel, 
de populieren en andere bomen op de gemeente staande 
uitgewassen en door de moeder en de wijlen vader destijds 
geplant. 
 
3) alle verpachte erven met de pacht erbij 
 
4) 2 grote varkens die ter vetmesting in de stal staan. 
 
Voorwaarde 
 
De zoon draagt alle kosten van haar begrafenis en laat enkele 
leesmissen voor haar celebreren. 
 

 
24/11/1787 

 
216v-217r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 25/01/1785 te 
Rekem na bevonden meermaten na generale meting, conform 
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verklaringen en lijsten van schepen en landmeter Joannes Geurts, 
waarbij 
 
Casper Roox, inwoner van de baronie Boorsem, gehuwd met Ida 
Lambrichts  
 
het hoogste bod had uitgebracht op 
 
51 en ¼ kleine roeden in een half bunder Bodeland gelegen in het 
Borshemerveld omtrent den vuijlendries. 
 
Reingenoten: naar Boorsem de abdij van Hocht, naar Mechelen-
aan-de-Maas Bodeland. 
 
Prijs: 2 gulden 10 stuiver per kleine roede of een totaal van 128 
gulden 2 stuiver 2 oord. 
 

 
30/11/1787 

 
217r-218v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 05/04/1785 te 
Rekem van bevonden meermaten en nadien verleden voor notaris 
J.B. Caenen op 03/05/1785 te Rekem, waarbij 
 
Joannes Geurts, landmeter en schepen te Rekem, namens Hendrik 
Piters, wachtmeester ten dienste van Haar Hoog Mogende, 
gehuwd met en vertegenwoordigd door Johanna Maria Jugghen 
 
het hoogste bod uitbracht op 
 
1) 1 grote en 6 kleine roeden gelegen in het Borsemerveld, 
genaamd het middelste velt. 
 
Reingenoten: boven dhr. Schreiber, onder de abdij van Hocht. 
 
De bevonden meermaten bevonden zich een perceel, 
toebehorende aan de graaf van Rekem. 
 
Prijs: 16 stuiver per kleine roede of totaal van 20 gulden 16 stuiver 
+ lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
2) 16,5 kleine roeden akkerland uit een groter perceel, 
toebehorende aan dhr. Schreiber namens zijn echtgenote, en 
gelegen in het borsemervelt, genaamd het middelste velt, reinende 
aan het vorige perceel meermaten. 
 
Het perceel is met schat en tiende belast. 
 
Prijs: 1 gulden 10 stuiver per kleine roede of geheel van 24 gulden 
15 stuiver + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Joseph Lam van Rekem en Matthijs de Ree uit Schinnen. 
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05/12/1787 

 
218v-219r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Ferdinand Maes, inwoner van Boorsem, weduwnaar van 
Petronella Cuijpers 
 
verkoopt aan 
 
zijn broer Matthewis Maes, inwoner van Boorsem, gehuwd met 
Margareta Wijnen 
 
3 grote en 17 kleine roeden weide gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Peter Penders, onder Lambert Maes. 
 
De verkoper had het perceel in zijn weduwlijke staat in volle 
eigendom geërfd van zijn overleden tante Catharina Meijers per 
testament. 
 
Het perceel is belast met 1 groot vat haver, 2 kapoenen, 18 oord 
cijns en gaande in een keur ten behoeve van de gebiedende 
landheer, en met een half vat zaad jaarlijks ten behoeve van de 
pastoor van Boorsem, en met 9 oord cijns, betaalbaar aan de 
kerkmeester van Boorsem. 
 
Prijs: 150 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
Er rust nog een kapitaal van 83 gulden ad 5% rente op de weide 
ten behoeve van de kinderen van wijlen Jacobus Ramaekers en Ida 
Dreesen, waarbij de rente pas betaald werd aan de onlangs 
overleden schepen M. Haerden als aangestelde momber van de 
kinderen. Het geld werd destijds opgenomen per gicht te Boorsem 
op 06/02/1781. 
 
De koper neemt deze laatste last tot zich. 
 

 
06/12/1787 

 
219v-220r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Geurt Paulussen, inwoner van Uikhoven, gehuwd met Cornelia 
Penders 
 
verkoopt aan 
 
Joanna Penders, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria Cath. 
Dewit 
 
2 percelen akkerland, nl. 
 
1) 3 grote en 2 kleine roeden gelegen te Boorsem achter Kotem in 
het magerveldje. 
 



131 
 

Reingenoten: boven de weduwe Matth. Albrechts, ter zonnen 
opgank dezelfde, ondergank Willem Albrechts van het hoofd. 
 
Het perceel is belast met 1 stuiver cijns ten behoeve van het 
hooggrafelijk recept te Rekem. 
 
2) 3 grote en 2,5 kleine roeden gelegen in het Borshemerveld 
achter genheut. 
 
Reingenoten: naar de Maas Willem Albrechts, naar Mechelen-aan-
de-Maas de abdij van Hocht, naar Maastricht de weduwe Joannes 
Lenders. 
 
Prijs: 390 gulden + lijkoop + 3 stuiver godshelder. 
 
Beide percelen zijn ook met schat en tiende belast. 
 

 
11/12/1787 

 
220r-220v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 14/10/1787, net 
voordat de koper gehuwd was, te Kotem, waarbij 
 
Dionijsius Dewitt, als momber van Joannes Gerits, wonende te 
Boorsem, die laatste nu intussen gehuwd met Barbara Menten, na  
 
toestemming (voor de verkoop) van de Hoge Raad te Rekem de 
dato 09/10/1787 
 
verkoopt aan 
 
Peter Alberts van de Halle, gehuwd met Margareta Dewit 
 
4 grote roeden land gelegen achter de voulemer onder Kotem. 
 
Reingenoten: boven Francis Timmermans, onder Joannes 
Reijnders. 
 
Prijs: 60 gulden per grote roede of geheel van 240 gulden + halve 
lijkoop + halve ton bier, alsook 12 gulden conditiegeld. 
 
De prijs werd ingekort met 140 gulden uitstaande 
beleenpenningen die de verkoper nog schuldig was ten behoeve 
van de koper. 
 

 
18/12/1787 

 
220v-221v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op 
06/02/1786 te Rekem, waarbij 
 
Joris Welkenhuijsen, gehuwd met Anna Mechtildis Lekens, 
wonende te Zonhoven 
 
verkoopt aan 
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Matthijs Van der Hoven, gehuwd met Maria de Witt, wonende te 
Kotem 
 
een halve morgen akkerland gelegen in de Halle onder Kotem. 
 
Reingenoten: naar Boorsem de erfgenamen Lendert 
Welkenhuijsen met de wederdeling, ter andere naar de Maas Piter 
Alberts. 
 
Prijs: 132 gulden 10 stuiver + half ton bier lijkoop + 1 stuiver 
godshelder. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 
Getuigen: Willem Houben, postmeester, en Felix Calcius, beiden 
van Rekem. 
 

 
23/12/1787 

 
221v-222v 

 
Registratie verkoopakte voor notaris F. Keelhoff op 17/07/1777 te 
Neerharen, waarbij 
 
schepen Dionijs Dewit, gehuwd met Cath. Aelbrichts, wonende te 
Kotem 
 
verklaart reeds jaren geleden verkocht te hebben aan 
 
zijn zoon Hend. Dewit, gehuwd met Margarita Van de Weerd, 
wonende te Kotem 
 
huis, hof en weide te Kotem, 5 grote roeden, op de halle gelegen. 
 
Reingenoten: boven Willem Aelbrichts, onder de wederdeling met 
Peter Aelbrichts. 
 
Het perceel is belast met 2 vaten rogge ten behoeve van de 
gebiedende landheer, en tezamen met de wederdeling met nog 3 
kapoenen en een vierdel eieren ten behoeve van dezelfde 
landheer, en met 1 kapoen en een vierdel eieren ten behoeve van 
het klooster te Rekem. 
 
Prijs: 387 gulden 13 stuiver 1 oord. 
 
Getuigen: J.G. Bosquet en W. Aelbrichts. 
 

 
05/01/1788 
 

 
222v-223v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Jacob Cuijpers, gehuwd zijnde met Cornelia Hendrix, Arnold en 
Hendrik Hendrix, beiden jongemannen, meerderjarig en inwoners 
van Kotem, voor henzelf, alsook zich sterk makende voor de 
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afwezige schoonbroers en meerderjarige zussen, met name Jan 
Vanderklugt, als gehuwd zijnde met Gertruijd Hendrix, Jan 
Matthijs Conard, als gehuwd zijnde met Barbara Hendrix, Anna 
Cath., Margareta en Maria Hendrix, alsook voor hun moeder Cath. 
Jansen, weduwe van Helger Hendrix als vruchtgebruikster, 
 
verkopen aan 
 
Matthijs Vanderhoven, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria 
Dewit 
 
een halve morgen akkerland gelegen in de halle onder Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Joannes Reijnders, onder Joannes 
Geurts van de halle. 
 
Prijs: 162 gulden + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 
Aangehecht de volmacht van moeder Katrien Jansen aan haar 
kinderen voor de verkoop. 
 

 
14/01/1788 

 
223v-224r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 23/12/1787 ten 
huize van de weduwe Michiel Haerden te Boorsem, waarbij 
 
Theunis Brouns, inwoner van Boorsem, gehuwd met Gertruijd 
Kuijpers 
 
verkoopt aan 
 
Willem Op den Acker, inwoner alhier, gehuwd met Maria Cath. 
Beckers 
 
een half bunder akkerland, genaamd de lange morgens gelegen te 
Boorsem in het onderste veld. 
 
Reingenoten: boven Matthijs Dewit, onder Willem Albrechts van 
het hoofd. 
 
Prijs: 40 gulden per grote roede + 1 stuiver per gulden aan schrijf- 
of conditiegeld + een ton bier in plaats van lijkoop op de dag van 
de publieke verkoop opgedronken. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 

 
14/01/1788 

 
224r-224v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
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Gerit Op den Acker, inwoner van Boorsem, gehuwd met Agnes 
Lemmens 
 
300 gulden aan 4% rente leent van 
 
Willem Op den Acker, inwoner van Boorsem, gehuwd met Maria 
Cath. Beckers. 
 
Borgstellingen: 
 
1) zijn huis, hof en verdere ap- en dependentiën te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Op den Acker, onder de weduwe 
Jasper Haerden. 
 
2) 4 grote roeden op de Heerebaen te Boorsem naast de 
Grimbijerweg. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Jan Op den Acker, naar Boorsem 
uitschietende op de heerebaen. 
 
3) een halve morgen achter de Munnikhoff te Boorsem. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas dhr. Schreiber, naar 
Uikhoven Hendrik Lambrichts. 
 

 
09/02/1788 

 
224v-225v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop op 14/10/1787 ten 
huize van Lendert Jansen te Kotem, waarbij 
 
Dionijsius Dewit, als momber van de toen nog minderjarige 
Joannes Gerits, na toestemming van de Hoge Raad te Rekem de 
dato 09/10/1787 
 
verkoopt aan 
 
Francis Timmermans, schoonbroer van J. Gerits, inwoner van 
Uikhoven 
 
1 grote roede graswas gelegen achter de voulemer onder Kotem. 
 
Reingenoten: ten westen de erfgenamen Michiel Haerden, ten 
zuiden Francis Timmermans. 
 
Prijs: 30 gulden + 30 stuiver schrijfgeld. Er werd geen lijkoop 
betaald. 
 
De prijs werd ingekort met 20 gulden beleenpenningen die de 
koper nog van de verkoper tegoed had en met 1 gulden 10 stuiver 
voor geleverd hout. 
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18/02/1788 

 
225v-226r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Antonius Brouns, inwoner van Boorsem, gehuwd met Gertruijd 
Kuijpers 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
schepen P. Humble als rentmeester van het gemeentebos van 
Rekem en Wezet. 
 
Borgstelling: 
 
1,5 morgen weide, genaamd de Bramert, gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Lambert Maes, onder de 
gemeente, naar Mechelen-aan-de-Maas Jacob Kuijpers. 
 

 
24/02/1788 

 
226r-226v 

 
Registratie chirographaire verkoopakte na publieke verkoop van 
04/03/1787 te Rekem, waarbij 
 
P. Nivar 
 
verkoopt aan 
 
Dionijsius Lambrigts, inwoner van Boorsem, gehuwd met Maria 
Gertruijd van Welsden 
 
2 grote en 10 kleine roeden land te Boorsem op het Mechelder 
weegsken in het middelste veld. 
 
Reingenoten: aan 2 zijden de erfgenamen Piter Boten. 
 
Prijs: 60 gulden per grote roede (=150 gulden) + 1 stuiver per 
gulden schrijfgeld, geen lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 

 
25/02/1788 

 
226v-227v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Peter Frissen, gehuwd met Agnes Haerden 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
schepen Peter Humble, als rentmeester van het gemeentebos van 
Rekem en Wezet. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 2 grote en 6 en ¾ kleine roeden huis en hof in Boorsem gelegen. 
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Reingenoten: boven Corst Koemans, onder Renier Welkenhuijsen. 
 
2) 1 grote 3 en 2/3 kleine roeden huis en hof gelegen in deze 
baronie. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen Egbert Haerden, onder de 
erfgenamen Jan Cuijpers. 
 

 
17/03/1788 

 
227v-228v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.B. Caenen op 
14/03/1788 te Rekem, waarbij 
 
Hendrik Alberts, gehuwd met Gertruijdis Hoogeijden11, wonende 
te Hussenberg in de heerlijkheid Geulle 
 
verkoopt aan 
 
Hendrik de Witt, gehuwd met Margaretha Vandeweerd, wonende 
op de Hal onder Kotem 
 
de volgende percelen akkerland, nl. 
 
1) 6 grote roeden akkerland gelegen in het magerveltjen te Kotem. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang Willem van Walsden, ondergang 
Gilis Janssen. 
 
Het perceel is belast met een halve kapoen ten behoeve van het 
hooggrafelijk recept te Rekem. 
 
2) 2 grote en 15 en 11/12 kleine roeden uit een groter perceel van 
8 grote en 7 en ¾ kleine roeden gelegen achter Kessen onder 
Kotem, zijnde leenroerig onder Elsloo en uit dien hoofde 
tiendevrij. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang Philip de Lisle, ondergang 
Christiaen de Bois met de wederdeling. 
 
3) 3 grote en 15 en 11/12 kleine roeden akkerland uit een groter 
perceel van 11 grote en ¾ kleine roeden gelegen aan de 
kerkbrugge in de Hall onder Kotem. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang Joannes van Walsden, ondergang 
Christiaen de Bois met de wederdeling. 
 

 
11 Hac 30 junii [1782] contraxerunt matrimonium tribus proclamtionibus factis de consensus pastoris in Borsem 
Hendricus Albers ex Borsheim et Getrudis Hoogheinen ex Geulle coram testibus Mihael Jonckhout et Maria Pijpers et 
caeteris aliis. Op 30 juni 1782 gingen Hendricus ALBERS uit Boorsem en Getrudis HOOGHEINEN van Geulle, na de 
gedane afroepingen en met toestemming van de pastoor van Boorsem, het huwelijk aan voor de getuigen Mihael 
Jonckhout en Maria Pijpers en anderen. Zie Rooms-Katholiek parochieregister van Geulle via de volgende link 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9C4-C96D?i=205&cc=2037001&cat=110524  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9C4-C96D?i=205&cc=2037001&cat=110524
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4) 4 grote en 7 en ¾ kleine roeden land in de halle gelegen. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang Simon Janssen, ondergang de 
gemeene straete. 
 
5) 2 grote en 13 en ¼ kleine roeden land, ressorterend onder het 
laathof van Sint-Dionijs en gelegen in de heijlacker. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang Jaspar Haerden, ondergang 
Paulus Houben, zijnde tiendevrij. 
 
6) een halve morgen gelegen over de Zijpe. 
 
Reingenoten: boven Willem Albrechts, onder dezelfde. 
 
De totale verkochte oppervlakte meet 22 grote en 2 en 5/6 kleine 
roeden. 
 
Prijs: 1.196 gulden 6 stuiver 2 oord + lijkoop + 5 stuiver 
godshelder. 
 
Het 1ste perceel is met een halve kapoen belast. Alle percelen zijn 
met de schat belast en, behalve percelen 1,3, 4 en 6 ook met de 
tiende. 
 
Getuigen: landmeter en schepen J. Gerits en Helena Janssen. 
 

 
20/03/1788 

 
228v-229v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Laurens Op den Acker, inwoner van deze baronie 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
schepen P. Humble als rentmeester van het gemeentebos van 
Rekem en Wezet. 
 
Borgstelling: 
 
Een half bunder weide gelegen te Boorsem in de Spekstraat. 
 
Reingenoten: boven de Spekstraat, onder Joannes Leenders, 
voorhoofd de Heere Zijpe. 
 
De opnemer had het perceel van Jan Op den Acker gekocht, 
blijkens gicht te Boorsem van 19/12/1780. 
 
Het perceel is belast met 27 koppen nieuwerfhaver kleine maat, 
alsook met 15 stuiver handgeld ten behoeve van het hooggrafelijk 
recept te Rekem. 
 



138 
 

 
30/04/1788 
 

 
229v-230r 
 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Servaes Penders, gehuwd met Maria Stans, wonende te Spaubeek 
 
verkoopt aan 
 
Lambertus Dirix, inwoner van Boorsem, gehuwd met Gertruijd 
Beckers 
 
2,5 grote roeden akkerland uit een groter perceel van 5 grote 
roeden gelegen te Boorsem achter de Munikhoff. 
 
Reingenoten: boven Laurens Stans met de wederdeling, onder 
Geurt Beckers. 
 
Prijs: 137 gulden 10 stuiver + lijkoop tussen partijen verdeeld + 1 
stuiver godshelder. 
 
Het geld werd in Franse kronen met supplement betaald. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 

 
14/06/1788 

 
230r-231r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 
06/06/1788 te Maastricht, waarbij 
 
Wilhelmus van Welsden, wonende te Kotem, gehuwd met 
Catharina Van de Weerd 
 
600 gulden aan 4% rente leent van 
 
Godefridus Cruts, kanunnik van Sint-Servaas te Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) zijn huis, hof, schuur, stallingen en weide, 17 grote roeden, 
gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: ter sonnen opgang Philip Delie, ondergang Arnoldus 
van Juchen, zonnemiddag de landstraet. 
 
2) een half bunder land kort daarbij gelegen op den Molebok. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgang kapelanijland, ondergang 
Joannes van Welsden met de wederdeling. 
 
3) 11 grote roeden land in hetzelfde veld gelegen. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgang Joannes van Welsden en 
ondergang Christiaen Du Bois. 
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Getuigen: A.E. Theelen en A. Swaan, beiden wonende te 
Maastricht. 
 

 
16/06/1788 

 
231r-232r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Hubertus Houben, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria 
Thijssen 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
C. Smits als rentmeester van het beneficie van de Sint-
Petronellakapel te Rekem. 
 
Het geld was beschikbaar ter uitlening na een terugbetaling 
onlangs door de erfgenamen van Winand Luijten. 
 
Borgstellingen: 
 
1) een halve morgen en 5 kleine roeden gelegen buitendijks te 
Kotem. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgang Egbert Houben, ondergang de 
opnemer zelf. 
 
Het nu opgenomen geld diende ter betaling van de aankoop van 
deze weide, ingekocht op 03/06/1788 bij publiek opbod. 
 
2) zijn huis, hof en weide, circa 14 grote roeden, gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: boven Joannes Dewit, onder de erfgenamen Corst 
van Walsden. 
 
In de marge: Deze obligatie werd door de opnemer op 31/07/1793 
terugbetaald. 
 

 
26/06/1788 

 
232r-233r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Joannes Haerden, gehuwd met Ida Lemmens, en Catharina 
Haerden, bejaarde jonge dochter, voor henzelf, alsook zich sterk 
makende voor hun afwezige broer Casper Haerden, wachtmeester 
ten dienste van Haar Hoog Mogende, gehuwd met Hendrina Schijf, 
gevolmachtigd per missive van 26/08/1786 
 
verkopen aan 
 
Gerard Op den Acker, inwoner van Boorsem, gehuwd met Maria 
Agnes Lemmens 
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hun ouderlijk huis, hof en weide, 4 grote en 8,5 kleine roeden, 
gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Jasper Haerden met de 
wederdeling. 
 
Het perceel is belast met 2/5 deel van 2 oord cijns ten behoeve 
van de graaf van Rekem. 
 
Prijs: 400 gulden + lijkoop + 3 stuiver godshelder. 
 
Nadere afspraak 
 
300 gulden werd nu betaald. De overige 100 gulden werden 
volgens gemaakte afspraak pas na de dood van Catharina Peters, 
weduwe van Jasper Haerden betaald. Tot dan blijft de weduwe in 
het huis wonen. De koper kan het pas gebruiken na de dood van 
de weduwe. 
 
De koper en de echtgenote mogen tijdens hun leven het goed niet 
hypothekeren of verkopen, behalve in hoge nood. Ingeval het 
koppel zonder kinderen komt te sterven, gaat het goed over naar 
de kinderen en erfgenamen van de kopers schoonbroer, Joannes 
Haerden. Mocht de koper of diens echtgenote sterven (en ze 
hebben geen kinderen) en de langstlevende hertrouwt en krijgt 
kinderen in een 2de of 3de huwelijk, dan gaat het goed naar die 
kinderen. 
 

 
01/07/1788 

 
233r-233v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 03/06/1788, 
waarbij 
 
Machiel en Hubertus Houben, op kosten van hun broer Joannes 
Houben12 
 
verkopen aan 
 
Wilhelmus van Welsden, inwoner van Kotem, gehuwd met 
Catharina Vandeweert 
 
een half bunder land gelegen te Boorsem op de molebok. 
 
Reingenoten: ter zonne opgank Geurt Dewit, ondergank de 
erfgenamen Helger Hendrix, boven Joannes en Willem van 
Welsden. 

 
12 De ouderlijke nalatenschap die nog onverdeeld waren (4 percelen in totaal) waren voordien al bij publiek verkocht 
met als 3de en laatste zitdag 25/03/1788. Mede-erfgenaam en broer Joannes Houben had het hoogste bod geplaatst 
op alle 4 de verkochte percelen van hun overleden ouders Peter Houben en Maria Roumans, gewezen echtelieden te 
Kotem. Hij kon het geboden geld echter niet binnen de voorziene tijd van 6 weken betalen, waardoor een nieuw 
publiek opbod (op zijn kosten) ingesteld werd. Zie Rijksarchief Hasselt, Graafschap Rekem, (toegang 1173), 
inventarisnummer 1084 (Boorsem rollen 1784-1795) folio 71 recto en verder.  
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Het perceel is met 1 stuiver Sint-Lambertuscijns ten behoeve van 
het hooggrafelijk recept te Rekem belast. 
 
Prijs: 61 gulden per grote roede of een totaal van 610 gulden. 
 

 
02/07/1788 

 
233v-234r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 03/06/1788, 
waarbij 
 
Machiel en Hubertus Houben, op kosten van hun broer Joannes 
Houben13 
 
verkopen aan 
 
Joannes Peters14, zoon van wachtmeester Hendrik Peters en 
Joanna Maria van Juchen, echtelieden en inwoners van Kotem 
 
3 morgen land gelegen te Boorsem op den Molebok. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Geurt Dewit, ondergank de 
erfgenamen Simon Janssen. 
 
Prijs: 61 gulden per grote roede of totaal van 915 gulden. 
 

 
07/08/1788 

 
234r-234v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Jasper Kessen, gehuwd met Catharina Blonden, beiden inwonende 
bij Catharina Peters, weduwe Jasper Haerden van Boorsem 
 
50 gulden aan 5% rente leent van 
 
schepen Nijst Dewitt als armenmeester van Boorsem. 
 
Het geld was beschikbaar ter uitlening na terugbetaling van geld 
door de erfgenamen Geurt Mechels.  
 
De opnemer leent het geld namens en voor zijn tante Catharina 
Peters. 
 
Borgstelling: 
 
Een morgen graswas gelegen in de Voulemer te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Leendert Janssen, onder de erfgenamen 
Egbert Haerden met de wederdeling. 
 

 
13 Zie vorige voetnoot.  
14 Joannes koopt het perceel namens en voor zijn vader. 
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Het perceel is in volle eigendom van Catharina Peters en zal door 
haar inwonende neef Jasper Kessen geërfd worden na haar dood. 
 
In de marge bijgeschreven: De obligatie werd op 10/06/1793 
terugbetaald. 
 

 
13/08/1788 

 
234v-235r 

 
Registratie verkoop obligatie, waarbij 
 
Joannes Renier Dassen, bejaarde jongman en inwoner van Rekem 
 
verkoopt aan 
 
J.M. Janssens, secretaris van deze baronie, weduwnaar van J.F. 
Guilbert 
 
een kapitaal van 91 gulden met verlopen rente, afkomende van 
wijlen zijn schoonbroer Guill. Beckers, representant van wijlen 
schepen Antoon Lindeloff, en staande ten laste en panden van 
Helger en N. Janssen van Boorsem, zonen van wijlen Geurt 
Janssen, in zijn leven koster aldaar. 
 
Oorspronkelijk werd de obligatie zelf gegicht voor de schepenbank 
te Boorsem op 19/02/1678. 
 
Prijs: 91 gulden. 
 

 
13/08/1788 

 
235v-236v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. Ruijters op 
30/04/1787 te Maastricht, waarbij 
 
priester Franciscus Hubertus De la Croix, als pastoor van Boorsem 
 
3.000 gulden aan 4% rente leent van 
 
de zussen Maria Anna en Joanna Elisabeth de Beije. 
 
Het opgenomen geld diende voor de heropbouw van de pastorie 
te Boorsem omtrent de parochiekerk gelegen, met toestemming 
van de aartsdeken Philippus Antonius Josephus de Fabrij Beckers. 
 
Borgstelling: 
 
De pastorij van Boorsem. 
 
Getuigen: Henricus Alberts, koopman te Maastricht, en J. Dirix, 
wonende te Maastricht. 
 
Aangehecht de toestemming van de aartsdeken. 
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22/08/1788 237r-237v Registratie obligatie, waarbij 
 
Joannes Penders, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria Elis. 
Houben 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
schepen P. Humble als rentmeester van het gemeentebos van 
Rekem en Wezet. 
 
Borgstellingen: 
 
1) zijn huis, hof en weide gelegen te Kotem, 1 morgen groot. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Christiaan Du Bois, ondergank 
Cathrijn Kessen. 
 
2) een halve morgen akkerland in de Halle gelegen. 
 
Reingenoten: boven kerkland, onder W. Van Welsden. 
 
De obligatie werd op 26/02/1794 terugbetaald, zowel het kapitaal 
van 100 gulden als de nog pro rata verschuldigde rente van 2 
gulden 16 stuiver 1 oord voor 7,5 maand. 
 

 
22/08/1788 

 
237v-238r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 03/06/1788, 
waarbij 
 
Hubertus en zijn broer Machiel Houben op kosten van hun broer 
Joannes Houben15 
 
verkopen aan 
 
Hubertus Houben (dezelfde persoon als een der verkopers) 
 
een halve morgen en 5 kleine roeden weide gelegen buitendijks te 
Boorsem. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Egbert Houben, ondergank de 
koper zelf. 
 
Prijs: 58 gulden per grote roede of totaal van 159 gulden 10 
stuiver. 
 

 
22/08/1788 

 
238r-238v 

 
Registratie verkoopakte met obligatie na publieke verkoop van 
15/03/1785 van aangetroffen meermaten bij generale meting, 
waarbij 
 

 
15 Zie de voetnoot bij registratie gicht van 01/07/1788 voor de context. 
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J.C.S. De Limpens, drossaard te Boorsem, partij makende voor de 
gemeente van Rekem en Boorsem 
 
verkoopt aan 
 
Servaes Maes van Boorsem, gehuwd met Maria Kessen 
 
20 en ¾ kleine roeden meermaat in een perceel van een bunder 12 
grote roeden land, toebehorende aan het kapittel van Sint-Dionijs 
te Boorsem en gelegen in het Opperhof. 
 
Reingenoten: onder Hendrik Lambrigts, boven het kapittel van 
Sint-Dionijs, ter zonnen opgank de gemeene straat. 
 
Prijs: 20 gulden, zonder lijkoop. 
 
De 20 gulden worden omgezet in een obligatie aan 5% rente. 
 
Borgstellingen: 
 
1) de aangekochte meermaat. 
 
2) 1/6 deel van 37 grote roeden weide en land, nu in eigendom 
van de rentdebiteurs schoonvader Erken Kessen, weduwnaar van 
Joanna Pieters, in 2de huwelijk met Cath. Ummelen. De debiteur 
heeft reeds de naakte eigendom en bij eventuele partagie zal hij 
ook het vruchtgebruik ervan erven. 
 

 
05/09/1788 

 
238v-239r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Matthewis Maes, inwoner van Boorsem, gehuwd met Catharina 
Bongarts 
 
60 gulden aan 5% rente leent van 
 
J.M. Janssenss, secretaris van deze baronie, weduwnaar van 
Joanna Francisca Guilbert. 
 
Borgstellingen: 
 
2 percelen land te Boorsem die de opnemer toegevallen zijn uit 
zijn schoonouderlijke goederen onder kavel E, nl. 
 
1) een morgen land in de Hameijdelle. 
 
Reingenoten: boven Bodeland, onder Willem Albrechts van het 
hoofd. 
 
2) 4 grote roeden land op het Zijpoort. 
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Reingenoten: boven Hendrick Beckers, onder de erfgenamen 
Simon Jansen of Gerardus Jansen, uitschietende op de Zijpe. 
 
3) zijn kindsgedeelte in de vaste goederen, die na het afsterven 
van zijn moeder Maria Kessen reeds op hem gedevolueerd waren 
inzake de naakte eigendom en waarvan hij het vruchtgebruik zal 
hebben bij partagie nadat zijn vader gestorven is. 
 
De eerste 2 percelen zijn nog belast met 100 gulden kapitaal ten 
behoeve van de primissaris en de organist van Rekem. 
 
In de marge bijgeschreven 
 
J.M. Janssens staat toe dat de rentdebiteur zijn borgstelling van 
een morgen land in de Hameijdelle mag verkopen aan Nijst 
Lambrigts op 29/03/1790. Terzelfdertijd brengt Matthewis Maes 
een nieuwe borgstelling ter vervanging in, nl.  
 
1 morgen land gelegen in het busselken te Boorsem, vernaderd 
van Joannes Leenders. 
 
Reingenoten: naar Boorsem Piter Penders, naar de heide mevrouw 
van Hocht, naar de Maas bodeland. 
 
Op 24/10/1791 werd ook door Janssenss een halve morgen ontlast 
van de hypotheek (vermoedelijk een deel van het kindsgedeelte 
van M. Maes), nl. 
 
een halve morgen land aan het Cannegat, bij partagie van 
Matthewis Maes ouderlijke goederen hem ten dele gevallen. 
 
Na ontlasting van de hypotheek erop, was hij van plan het perceel 
te verkopen. 
 

 
26/09/1788 

 
239v-240r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Francis Timmermans, inwoner van Uikhoven, gehuwd met 
Margarita Gerits 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
schepen P. Humble als armenmeester van de parochie Rekem. 
 
Het geld was beschikbaar ter uitlening na terugbetaling van geld 
door Joannes Timmermans. 
 
Borgstelling: 
 
6 grote roeden akkerland gelegen te Kotem in het Volemerveld. 
 



146 
 

Reingenoten: ter zonnen opgank Coen van Mulken, ondergank 
Joannes Haerden, boven diverse hoofdstukken, onder den 
gemeenen weg. 
 

 
28/09/1788 

 
240r-240v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 03/06/1788, 
waarbij 
 
Machiel en Hubertus Houben op kosten van hun broer Joannes 
Houben16 
 
verkopen aan 
 
Joannes Geurts van de halle, gehuwd met Petronella Alberts 
 
8 grote roeden land te Boorsem gelegen in de halle. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Hendrik Dewit, ondergank de 
weduwe Piter Jansen, onder en boven de veldweg. 
 
Het perceel is met 2 cijns ten behoeve van de Hoogproost van Sint-
Servaas, vrijheer van Mechelen-aan-de-Maas, belast. 
 
Prijs: 88 gulden per grote roede of totaal van 704 gulden. 
 

 
17/12/1788 

 
240v-241r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Lambert Gijsen, inwoner van Boorsem, gehuwd met Elisabeth 
Kuijpers 
 
60 gulden aan 5% rente leent van 
 
schepen Peter Humble, als rentmeester van het gemeentebos van 
Rekem en Wezet. 
 
Borgstellingen: 
 
1) zijn huis, hof en weide, 2 grote en 10,5 kleine roeden, gelegen 
te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Gerit Op den Acker Willemszoon, onder het 
Veulerstraatje. 
 
2) een halve morgen land gelegen in de Moeidelle. 
 
Reingenoten: boven de abdij van Hocht, onder de weduwe P.F. 
Caenen. 
 

   

 
16 Zie de voetnoot bij registratie gicht van 01/07/1788 voor de context. 
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22/12/1788 241r-242v Registratie obligatie, waarbij 
 
Caspar Roox, inwoner van Boorsem, gehuwd met Ida Lambrichts, 
voor zichzelf alsook namens zijn moeder Catharina Kessen, 
weduwe van Lambert Roox 
 
1.100 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
licentiaat J.C.S. De Limpens, syndicus en drossaard van deze 
baronie, gehuwd met M.C.B.S. Ferrier. 
 
Het opgenomen geld diende ter betaling van de aankoop van een 
huis, hof en weide, gelegen te Boorsem, bij publiek opbod van 
30/11/1788 door de erfgenamen Erken Kessen verkocht. De 
opnemer had namens zijn moeder de koper en hoogste bieder 
Hendrik Dewit van de halle onmiddellijk na de publieke verkoop 
vernaderd (zie ook volgende gicht). 
 
Borgstellingen: 
 
1) het aangekochte huis, hof en weide, 11 grote en 10,5 kleine 
roeden, gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Hendrik Lemmens, onder de weduwe Joannes 
Leenders, ter zonnen opgank de gemeente van Boorsem. 
 
Alsook de volgende percelen allemaal te Boorsem gelegen, nl. 
 
2) 1,5 morgen op den geest. 
 
Reingenoten: boven Piter Roox van Maastricht, onder Arnold 
Kessen. 
 
3) een half bunder aan het kannegat. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Hendrik Lambrichts, ondergank 
Joannes Leenders. 
 
4) 5 grote en 13 kleine roeden in de moeildelle. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Gerit Op den Acker, ondergank 
de abdij van Hocht. 
 
5) een halve morgen op de Vuchterweg. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Dirk Duqué, ondergank de abdij 
van Hocht. 
 
6) een halve morgen in het Busselken. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank de abdij van Hocht, ondergank 
Bodeland. 
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7) een halve morgen op de mechelsweg, tiendevrij. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Joannes Lenders, ondergank 
Theunis Brouns. 
 
8) 6 grote en circa 8 kleine roeden gelegen omtrent het lankbroek. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank diverse hoofdstukken, ondergank 
de Zijpe, boven Jacobus Claessen, onder Francis Timmermans. 
 
9) 3 grote en 6,5 kleine roeden op de Grimbijerdelle. 
 
Reingenoten: boven Willem Op den Acker, onder Lambert Van de 
Weerd. 
 

 
22/12/1788 

 
242v-243v 

 
Registratie verkoopakte en onmiddellijke vernadering na publieke 
verkoop van 30/11/1788 te Boorsem, waarbij 
 
verkoop  
 
de kinderen en erfgenamen van Erken Kessen, gehuwd geweest 
met wijlen Joanna Peters, met name Peter, Arnold en Jasper 
Kessen, inwoners van deze baronie, en Andries Gijsen, als gehuwd 
zijnde met Catharina Kessen, inwoner van Geulle, Francis 
Lambrichts, als gehuwd zijnde met Marie Christine Kessen, 
inwoner van Boorsem 
 
verkopen aan 
 
Hendrik Dewit van de halle 
 
Hun ouderlijk huis, hof en weide, 11 grote en 10,5 kleine roeden, 
gelegen te Boorsem in het Boven Canton. 
 
Reingenoten: boven Hendrik Lemmens, onder de weduwe Joannes 
Leenders, ter zonnen opgank de gemeente van Boorsem. 
 
Prijs: 860 gulden + 1 stuiver per gulden schrijfgeld + 1,5 ton bier 
voor het drinkgelag. 
 
vernadering 
 
De hoogste bieder Hendrik Dewit 
 
werd onmiddellijk nadien vernaderd door 
 
Casper Roox, namens en voor zijn moeder Catharina Kessen, 
weduwe van Lambert Roox. 
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Het verkochte perceel is belast met 6 vaten erf- en roshaver en 
met 5 stuiver handgeld, jaarlijks te betalen aan het hooggrafelijk 
recept te Rekem. 
 

 
31/12/1788 

 
243v-244r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Joannes Gerits, inwoner van Kotem, gehuwd met Barbara Menten 
 
55 gulden aan 5% rente leent van 
 
schepen P. Humble als rentmeester van het gemeentebos van 
Rekem en Wezet. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 5 grote roeden land gelegen te Kotem in het Halveld. 
 
Reingenoten: boven diverse hoofdstukken, onder Joannes Dewit, 
ter zonnen ondergank uitschietende op de bampstraet. 
 
2) huis en hof, circa 1 morgen, gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank de weduwe Gerit Vanderklugt, 
ondergank de drossaard van hier, uitschietende op de gemeene 
straat. 
 

 
12/02/1789 

 
244v-245r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Peter Kessen, Jasper Kessen, Servaes Maes als gehuwd zijnde met 
Maria Cath. Kessen, inwoners van deze baronie, Francis Lambrigts, 
als gehuwd zijnde met Maria Christina Kessen, inwoner van 
Daalgrimbie, en Andries Gijsen, als gehuwd zijnde met Catharina 
Kessen, inwoner van Geulle 
 
verkopen aan 
 
Hendrik Dewit, inwoner op de Halle, gehuwd met Margareta Van 
de Weerd 
 
5/6 gedeelte in 2 percelen akkerland te Boorsem, nl. 
 
1) 7 grote en 12 en ¼ kleine roeden gelegen op den hoogen reijn. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Geurt Dewit, ondergank de abdij 
van Hocht. 
 
2) 2 grote en 18 kleine roeden gelegen omtrent het vorige perceel. 
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Reingenoten: ter zonnen opgank Willem Albrechts, ondergang 
dezelfde. 
 
Dit perceel is met Sint-Dionijshaver belast. 
 
Prijs: 291 gulden 13 stuiver 1 oord + lijkoop + 3 stuiver godshelder. 
 

 
12/03/1789 

 
245r-246r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Peter Kuijpers, inwoner van Boorsem, gehuwd met Maria Agnes 
Kransen 
 
500 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
J.C.S. De Limpens, syndicus en drossaard van deze baronie, 
gehuwd met M.C.B.S. Ferrier. 
 
Borgstellingen: 
 
De naakte eigendom van de volgende percelen van de opnemers 
ouderlijke goederen, allemaal te Boorsem gelegen, nl. 
 
1) huis, hof en weide gelegen te Boorsem, 4 grote roeden, 
uitschietende op de Broekstraat. 
 
Reingenoten: boven Willem Lina, onder Joannes Meuleberg, ter 
zonnen opgank de weduwe Hendrik Beckers. 
 
2) een halve morgen weide gelegen op de Breedestraat. 
 
Reingenoten: boven Lambert Maes, onder de vermelde straat, ter 
zonnen opgank Hendrik Beckers. 
 
3) een morgen land achter de Munikhof gelegen. 
 
Reingenoten: boven en ter zonnen opgank de abdij van Hocht, 
ondergank de pastorij van Boorsem, ten noorden Lambert Dirix. 
 
4) een halve morgen op de Grimbijerdelle. 
 
Reingenoten: Matthijs Leenders, onder advocaat Caenen, ter 
zonnen opgank de weduwe Lambert Maes, ondergank Dirk Stans 
van Opgrimbie. 
 
5) 9 grote roeden weide gelegen op de Broekstraat. 
 
Reingenoten: ter zonnen ondergank Geurt Beckers, naar 
Maastricht Lendert Kortleven, naar Mechelen-aan-de-Maas de 
abdij van Hocht. 
 



151 
 

Enkele percelen waren voorheen met kapitaal bezwaard, maar 
worden met dit opgenomen geld terugbetaald, namelijk een 
kapitaal van 162 gulden 13 stuiver 3 oord ten behoeve van Hubert 
Richels van Maastricht, een van 100 gulden ten behoeve van 
Hendrik Wijnants van Lanaken, en een van 80 gulden ten behoeve 
van de Armentafel van Rekem. 
 

 
16/03/1789 

 
246r-246v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Peter Kessen, gehuwd met Barbara Janssen, inwoner van 
Boorsem, en Andries Gijsen, inwoner van Geulle, gehuwd met 
Catharina Kessen 
 
verkopen aan 
 
Casper Koemans, dragonder in het regiment van generaal-majoor 
Van Bijland, ten dienste van Haar Hoog Mogende 
 
Een morgen land gelegen te Boorsem in het middelste veld in het 
Busselken. 
 
Reingenoten: boven Jan Op den Acker, onder Bodeland, ter 
zonnen opgank Peter Penders. 
 
Het perceel was hen toegevallen bij minnelijke partagie van de 
ouderlijke respectievelijk schoonouderlijke goederen. 
 
Prijs: 240 gulden + lijkoop + 6 stuiver godshelder. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 

 
16/03/1789 

 
246v-247r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Casper Koemans, meerderjarige jongman, dragonder in het 
regiment van generaal-majoor Van Bijland, nu met verlof hier 
 
80 gulden aan 5% rente leent van 
 
schepen P. Humble als armenmeester van de parochie Rekem. 
 
Het geld was beschikbaar ter uitlening na terugbetaling van geld 
op 08/03/1789 door Lambert Cuijpers. 
 
Borgstelling: 
 
Een morgen land te Boorsem in het middelste veld in het 
Busselken, vandaag gekocht (zie vorige gicht) van Peter Kessen en 
Andries Gijsen. 
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Mocht de opnemer vernaderd worden voor het gehypothekeerd 
perceel, betaalt de opnemer het kapitaal terug. 
 

 
09/03/1789 
en 
17/03/1789 

 
247v-249r 

 
Registratie project scheiding en deling van 09/03/1789 en 
uitvoering ervan op 17/03/1789, waarbij 
 
De kinderen en erfgenamen van wijlen Joannes Dewit en Maria 
Anna Knooren, gewezen echtelieden in vijf kavels delen. 
 
Erfgenamen 
 
1) Hendrik Dewit als momber voor de 4 minderjarige kinderen van 
wijlen Hendrik Dewit, verwekt met Johanna Catharina Penders → 
kavel C 
2) Peter Dewit → kavel E 
3) Geurt Dewit → kavel B 
4) Peter Aelbrichts als momber voor de minderjarige dochter van 
Michiel Houben, verwekt met wijlen Maria Cath. Dewit → kavel D 
5) Maria Dewit → kavel A 
 
Kavels 
 
Kavel A 
 
1) 50 kleine roeden in de hall. 
 
Reingenoten: de weduwe Will. Aelbrichts, andere zijde de 
wederdeling met kavel B. 
 
Het perceel is tiendevrij en belast met 1,5 oord cijns ten behoeve 
van de landheer. 
 
2) 80 en ¾ kleine roeden uit groter perceel van 233 en ¾ kleine 
roeden gelegen in de hall. 
 
Reingenoten: diverse hoofdstukken, andere zijde de wederdeling 
met kavel B. 
 
3) 1 morgen op de Bamdstraat. 
 
Reingenoten: Jan Gerards, andere zijde de weduwe Joannes 
Reijnders. 
 
4) 65,5 kleine roeden op de Heuterweg. 
 
Reingenoten: Tijs Beckers, andere zijde Jan Leenders. 
 
Het perceel is belast met Sint-Dionijshaver. 
 
De totale oppervlakte van kavel A is 2 morgen en 96 en ¼ kleine 
roeden. 
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Kavel B 
 
1) 50 kleine roeden gelegen in de Hall. 
 
Reingenoten: kavel A met de wederdeling, andere zijde Maria 
Aelbrichts. 
 
Het perceel is tiendevrij en belast met 1,5 oord cijns ten behoeve 
van de landheer. 
 
2) 78 kleine roeden in de Hall uit een groter perceel van 233 en ¾ 
kleine roeden. 
 
Reingenoten: de wederdeling met kavel A, andere zijde Hend. 
Lammerts. 
 
3) 1 morgen 2 kleine roeden achter Kessen. 
 
Reingenoten: Hend. Hoogwarts, andere zijde de wederdeling met 
kavel E. 
 
4) De helft van een perceel aan de Siepweijde, 76 en 3/8 kleine 
roeden. 
 
Reingenoten: de wederdeling met kavel D, andere zijde 
Hochterland. 
 
Het perceel is belast met Sint-Dionijshaver. 
 
De totale oppervlakte van kavel B is 3 morgen en 6 en 3/8 kleine 
roeden. 
 
 
Kavel C 
 
1) 55,5 kleine roeden in de Hall. 
 
Reingenoten: diverse hoofdstukken, andere zijde Maria Aelbrichts. 
 
2) 75 kleine roeden in de Hall. 
 
Reingenoten: Willem Aelbrichts, andere zijde Hendr. Lammerts. 
 
3) 43 kleine roeden op den Meulenbok. 
 
Reingenoten: Nijst Dewit, andere zijde beneficieland. 
 
Het is belast met 2,5 oord cijns ten behoeve van de landheer. 
 
4) 58 en ¾ kleine roeden weide op de Sloot. 
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Reingenoten: Drossaard Limpens. 
 
Het perceel is met 2 en ¼ kop nieuwerfhaver en met 2 en ¾ stuiver 
handgeld ten behoeve van de landheer belast. 
 
5) 61 en 1/8 kleine roeden aan ’t Cruijs gelegen. 
 
Reingenoten: de wederdeling met kavel E, andere zijde juffrouw 
Aelberts. 
 
Het perceel is met Sint-Dionijshaver belast. 
 
De totale oppervlakte van kavel C bedraagt 2 morgen 93 en 3/8 
kleine roeden. 
 
 
Kavel D 
 
1) 51 en  ¼ kleine roeden in de Hall. 
 
Reingenoten: Jan Leenders, andere zijde de weduwe Will. 
Aelbrichts. 
 
Het perceel is met Sint-Dionijshaver belast. 
 
2) 76 en 7/8 kleine roeden in de Hall uit een groter perceel van 153 
en ¾ kleine roeden. 
 
Reingenoten: de wederdeling met kavel E, andere zijde Hendr. 
Marla. 
 
Het perceel is met 3 gulden keur en 3 oord cijns ten behoeve van 
de landheer belast. 
 
3) 1 morgen in de Baasdell. 
 
Reingenoten: diverse hoofdstukken, andere zijde Andr. Penders. 
 
Het perceel is met Sint-Dionijshaver belast. 
 
4) 76 en 3/8 kleine roeden land uit een groter perceel van 152 en 
¾ kleine roeden aan de Siepweijd. 
 
Reingenoten: Will. Aelberts, andere zijde de wederdeling met 
kavel B. 
 
Het perceel is met Sint-Dionijshaver belast. 
 
De totale oppervlakte van kavel D meet 3 morgen en 4,5 kleine 
roeden. 
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Kavel E 
 
1) 50 kleine roeden in het Magerveld. 
 
Reingenoten: Hendr. Hendriks, andere zijde Jan Penders. 
 
Het perceel is met Sint-Dionijshaver belast. 
 
2) 80 kleine roeden achter Kessen. 
 
Reingenoten: de wederdeling met kavel B, andere zijde de 
weduwe Nol Penders. 
 
3) 40 kleine roeden in het Vooremerveld. 
 
Reingenoten: Fr. Kortleeven, andere zijde de weduwe Will. 
Aelbrichts. 
 
4) 76 en 3/8 kleine roeden of de helft van 152 en ¾ kleine roeden 
in de Hall. 
 
Reingenoten: de wederdeling met kavel D, andere zijde Theodoor 
Bocken. 
 
Het perceel is met 3 gulden keur en 3 oord cijns ten behoeve van 
de landheer belast. 
 
5) 61 en 1/8 kleine roeden of de helft van 122 en ¼ kleine roeden 
aan ’t Cruijs. 
 
Reingenoten: de wederdeling met kavel C, andere zijde Tewis 
Gerrits. 
 
Het perceel is met Sint-Dionijshaver belast. 
 

 
17/03/1789 

 
249v-250r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Hubertus Houben, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria 
Thijssen 
 
233 gulden aan 5% rente leent van 
 
schepen P. Humble als armenmeester van de parochie Rekem. 
 
Het geld was beschikbaar ter uitlening na terugbetaling van geld 
door Matthijs Hustings. 
 
Borgstellingen: 
 
1) zijn ouderlijk huis, hof en annex weide, 14 grote roeden, 
gelegen te Kotem. 
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Reingenoten: boven Geurt Dewit, onder de erfgenamen Korst van 
Walsden, ter zonnen ondergank Matthijs Dewit. 
 
2) een morgen weide gelegen buitendijks te Kotem. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Egbert Houben, ondergank Dirk 
Houben, onder de dijk. 
 
Enkel het huis is nog bezwaard met 100 gulden kapitaal ten 
behoeve van de Sint-Petronellakapel te Rekem. 
 
In de marge:  
 
Deze obligatie werd op 27/08/1793 terugbetaald. 
 

 
01/04/1789 

 
250r-251r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Joannes Janssen Simonszoon, meerderjarige jongman, inwoner 
van Kotem 
 
200 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Jos. Henr. Van Graeven, inwoner van Rekem, gehuwd met Maria 
Anna Cath. Frederix. 
 
Borgstellingen: 
 
1) 2 grote en 10 kleine roeden gelegen in het Canton onderste 
volemerveld nr. 8. 
 
Reingenoten: onder Nijst Dewit, boven Bodeland van Rekem. 
 
2) 5 grote en ¼ kleine roeden in het Canton bovenste volemerveld 
nr. 115. 
 
Reingenoten: onder en boven de weduwe Willem Alberts. 
 
3) 3 grote en ¾ kleine roeden in het canton de molebok en 
onderste halveld nr. 40. 
 
Reingenoten: oost Machiel Houben, west Egbert Houben en meer 
anderen. 
 

 
14/05/1789 

 
251r-251v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Paulus Houben, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria Gertruijd 
de Bois 
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verkoopt aan 
 
Matthijs Vanderhoeven, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria 
Dewit 
 
een halve morgen akkerland gelegen in deze baronie boven de 
Zijpe. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Hendrik Dewit, ondergank 
Hendrik Beckers, boven Hendrik Marla, onder Matthijs Dewit. 
 
Het perceel is belast met 4,5 kop nieuwerfhaver kleine maat en 
met 10 oord handgeld ten behoeve van de graaf van Rekem. 
 
Prijs: 130 gulden + lijkoop + 1 stuiver godshelder. 
 

 
25/05/1789 

 
251v-252r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Antonius Brouns, inwoner van Boorsem, gehuwd met Gertruijd 
Kuijpers 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
J.H.P. Van Graeven, inwoner van Rekem, gehuwd met Maria Anna 
Frederix. 
 
Borgstellingen: 
 
1) een morgen akkerland gelegen in het bovenste veld onder 
Boorsem, genaamd op de heijde. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Peter Penders, ondergank 
pastorijland van Boorsem, boven de abdij van Hocht. 
 
2) huis, hof en weide, 5 grote roeden, gelegen te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Hendrik Lambrigts, onder Hendrik 
Lenders, ter zonnen opgank de Zijpe, ondergank de gemeen straat. 
 

 
25/05/1789 

 
252r-253r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Joannes Haerden, inwoner van Boorsem, gehuwd met Ida 
Lemmens 
 
100 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
De weduwe van J.M. Ferrier. 
 
Borgstellingen: 
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De volgende 2 percelen, hem bij partagie van zijn ouderlijke 
goederen toegevallen, nl. 
 
1) een morgen gelegen te Boorsem op den hoogen reijn. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Willem Albrechts van het hoofd, 
ondergank Renier Welkenhuijsen. 
 
2) 3 grote roeden land gelegen aldaar op den geest. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank de abdij van Hocht, ondergank 
Hendrik Lemmens. 
 

 
21/07/1789 

 
253r-253v 

 
Registratie belening, waarbij 
 
Albert Alberts, gehuwd met Sibilla Smeets, wonende op het hoofd 
onder de jurisdictie van Mechelen-aan-de-Maas 
 
in belening uitgeeft aan 
 
advocaat en schepen J.B. Caenen 
 
4 grote en enkele kleine roeden akkerland gelegen in het 
magerveltjen te Kotem. 
 
Reingenoten: naar het hoofd advocaat Caenen met de 
wederdeling, naar Rekem Joannes Houben. 
 
De beleenpenningen bedragen 73 gulden. 
 
Nadere afspraak 
 
De uitgever van de belening zal het perceel 6 jaar in halfpacht 
houden, waarbij Caenen de helft van de vruchten telkens zal 
ontvangen. 
 

 
31/07/1789 

 
253v-254r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Ruijters op 
26/07/1789 te Maastricht, waarbij 
 
Joannes Penders, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria 
Elisabeth Houben 
 
500 gulden aan 4% rente leent van 
 
H.M. Nijpels, griffier van de hoge leenzaal van Sint-Servaas te 
Maastricht en secretaris van Mechelen-aan-de-Maas, het geld 
toebehorende aan jonkvrouw Barbara de Azevedo, wonende te 
Stein. 
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Het opgenomen geld dient ter terugbetaling van een kapitaal van 
400 gulden ad 5% rente ten behoeve van de Norbertinessen van 
Rekem en staande ten laste en panden van Andries Penders. 
 
Borgstellingen: 
 
1) zijn tegenwoordig woonhuis met schuur, stallingen, moeshof en 
weide, 5 grote roeden, gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: ter eenre Simon Janssen, ter andere zijde de 
erfgenamen van Gilis Janssen, van voor de gemeene straat en van 
achter een weide van dezelfde Simon Janssen. 
 
Het perceel komt af van zijn overleden ouders, Nol Penders en 
Joanna Catharina Dekkers, en door de opnemer en mede-
erfgenaam als hoogste bieder bij publieke veiling op 08/01/1782 
verbleven. 
 
2) zijn schoonouderlijk huis met aanhorige schuur, stallingen, 
moeshof en weide, 5 grote roeden, en gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: boven kuiper Joannes Janssen, onder Peter 
Philippens, van voor de gemeene straat, van achter dezelfde heer 
Philippens. 
 
3) 50 kleine roeden land gelegen in de Hall en uitschietende op de 
dijk. 
 
Reingenoten: boven de erfgenamen Piter Houben, onder Willem 
van Welsden. 
 
Er rust nog een kapitaal van 650 gulden ten behoeve van de heer 
H.M. Nijpels op de percelen. 
 
Getuigen: M.J. Boten en S. Lenssen, beiden wonende te 
Maastricht. 
 

 
10/08/1789 

 
255r-255v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Gerardus Thomassen, inwoner van Uikhoven, gehuwd met Joanna 
Alberts 
 
verkoopt aan 
 
Machiel Lemmens, inwoner van Boorsem, gehuwd met Maria Elis. 
Van Juggen 
 
2 grote en 19,5 kleine roeden weide gelegen te Boorsem. 
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Reingenoten: naar Rekem een weide van de kerk of de armen van 
Boorsem, naar Boorsem de weduwe Hendrik Vaessen, naar 
Uikhoven de Ziepe. 
 
Het perceel is belast met 3 koppen en 2,5 molster nieuwerfhaver 
en met 2 stuiver handgeld ten behoeve van het hooggrafelijk 
recept te Rekem. 
 
Prijs: 80 gulden + lijkoop + 3 stuiver godshelder. 
 
Afgesproken wordt dat ook bij de generale aangetroffen 
meermaat van 19,5 kleine roeden op het perceel van 2 grote 
roeden betaald wordt door de koper. 
 
Het perceel is voor het overige nog met schat en tiende belast. 
 

 
02/09/1789 

 
255v-256v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Egbert Houben, inwoner van Kotem, weduwnaar van Caecilia 
Claessens 
 
100 gulden aan 5% rente leent van 
 
J.M. Janssens, secretaris van deze baronie, weduwnaar van Joanna 
Francisca Guilbert. 
 
Borgstelling: 
 
2 percelen akkerland die de opnemer gekocht heeft in zijn 
weduwlijke staat bij publieke verkoop van meermaten op 
15/03/1785 en op 06/09/1785 en die nu 1 perceel vormen, nl. 
 
3 grote en 16 en ¼ kleine roeden gelegen in het halveld onder 
Kotem. 
 
Reingenoten: boven pastorijland van Wijshagen, onder Willem 
Albrechts van het hoofd, ter zonnen opgank Jacobus Klaessen. 
 

 
11/09/1789 

 
256v-257r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Gerard Op den Akker Lambrigtszoon, inwoner van Boorsem, 
gehuwd met Isabella Mourmans 
 
400 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
de weduwe van J.M. Ferrier. 
 
Borgstellingen: 
 



161 
 

1) huis, hof en weide gelegen te Boorsem opgenacker, anderhalve 
morgen groot. 
 
Reingenoten: boven de ackerstraat, onder Joannes Haerden, 
voorhoofd en ter middagzon Jan Op den Acker. 
 
2) een morgen akkerland, uitschietende op de Moeilweg. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Laurens Op den Acker, ondergank 
Gerardus Op den Acker, voorhoofd Willem Op den Acker. 
 
3) een morgen weide gelegen op de Broeckstraet. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Joannes Leenders, ondergank 
Lamb. Van de Weert. 
 
4) een halve morgen land gelegen op den geest. 
 
Reingenoten: naar Mechelen-aan-de-Maas Hendrik Op den Acker, 
naar Maastricht de abdij van Hocht, ter zonnen opgank Lamb. Van 
de Weert. 
 

 
14/09/1789 

 
257v-258r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Maria Catharina Boijen, weduwe van Joannes Kerkhofs, 
inwoonster van Elsloo 
 
350 gulden aan 5% rente leent van 
 
de weduwe van advocaat P.F. Caenen. 
 
Borgstellingen: 
 
1) haar persoon en goederen, waar ook gelegen. 
 
Medeborgschap door Frans Kortleven, inwoner van Kotem, 
gehuwd met Gertruijd van Welsden. Hij hypothekeert de volgende 
percelen, nl. 
 
2) een morgen land achter Boorsem aan de hameijdelle. 
 
Reingenoten: boven Dirk Bongers, onder Joannes Leenders, aan 
beide zijden de weg. 
 
3) een morgen aan het Ziepholtjen onder Boorsem. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Jan Reijnders, onder dhr. 
Schreiber. 
 
4) een morgen in hetzelfde veld gelegen. 
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Reingenoten: boven Egbert Haerden, onder de gebiedende 
landheer. 
 
5) een morgen in hetzelfde veld gelegen. 
 
Reingenoten: boven diverse hoofdstukken, onder Matthijs Alberts, 
naar Boorsem de erfgenamen Joannes van Walsden. 
 
6) huis, hof en weide gelegen te Kotem, circa 4 grote roeden. 
 
Reingenoten: naar de Maas Hubert Houben, naar het westen de 
erfgenamen Joannes van Welsden. 
 

 
15/09/1789 

 
258v-259v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Geurt Dewit, gehuwd met Cornelia Lambrichts, en Maria 
Petronella Dewit, beiden wonende te Kotem 
 
430 gulden aan 4,5% rente lenen van 
 
C. Smits als rentmeester van het beneficie van de Sint-
Petronellakapel te Rekem. 
 
Borgstellingen: 
 
De volgende ouderlijke goederen van beide opnemers, te Boorsem 
gelegen, en hen respectievelijk onder kavels B en A toegevallen bij 
partagie (zie gicht van 17/03/1789). 
 
Geurt Dewit 
 
1) 50 kleine roeden in de Halle. 
 
Reingenoten: kavel A met de wederdeling, ter andere zijde Maria 
Albrichts. 
 
Het perceel is tiendevrij en belast met 1,5 oord cijns ten behoeve 
van de graaf van Rekem. 
 
2) 78 kleine roeden uit een groter perceel van 233 en ¾ kleine 
roeden in de Halle. 
 
Reingenoten: kavel A met de wederdeling, ter andere zijde Hend. 
Lammerts. 
 
3) een morgen en 2 kleine roeden achter Kessen, naast de 
wederdeling van dit perceel van kavel C, nu bij permutatie 
toebehorende aan Geurt Dewit. 
 
Reingenoten: boven Hend. Hoogwarts, ter andere zijde 
Hochterland. 
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Maria Petronella Dewit 
 
4) 50 kleine roeden in de Halle. 
 
Reingenoten: de weduwe Willem Aelbrichts, ter andere zijde kavel 
B met de wederdeling. 
 
Het perceel is tiendevrij en belast met 1,5 oord cijns. 
 
5) 80 en ¾ kleine roeden uit een groter perceel van 233 en ¾ 
kleine roeden gelegen in de Halle. 
 
Reingenoten: diverse hoofdstukken, ter andere zijde de 
wederdeling met kavel B. 
 
6) een morgen op de bamdstraat. 
 
Reingenoten: Jan Gerards, ter andere zijde de weduwe Joannes 
Reijnders. 
 
7) 65,5 kleine roeden op de Heuterweg. 
 
Reingenoten: Tijs Beckers, ter andere zijde Jan Lenders. 
 
Het perceel is met Sint-Dionijshaver belast. 
 
Beide opnemers hypothekeren tezamen 
 
8) hun ouderlijk huis, hof en weide gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: boven Philip de Lisle, onder de gemeene straat, ter 
zonnen opgank Lamb. Beckers, ondergank Houb Houben. 
 
Dit laatste hadden de opnemers bij publiek opbod van 02/03/1789 
van hun mede-erfgenamen van de weduwe Joannes Dewit 
gekocht met de 975 gulden lasten die op het perceel rusten. 
 

 
29/09/1789 

 
259v-260v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris F. Keelhoff op 
05/06/1776 te Neerharen, waarbij 
 
Peter Op den Acker, gehuwd met Anna Cath. Vanderhaegen, 
wonende te Boorsem 
 
bekende 150 gulden schuldig te zijn aan 
 
Renier Welkenhuijsen, gehuwd met Maria Haarden, wonende te 
Uikhoven. 
 
Deze schuld wordt in een obligatie omgezet aan 4% rente.  
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De schuld was er gekomen vanwege een eerdere obligatie ten 
laste van beiden hun schoonvader Jan Haarden, in zijn 1ste huwelijk 
met Cath. Dekkers aangegaan ten aanzien van Jacob Vliex te Wijk 
met een kapitaal van 300 gulden ad 5% rente. Peter Dekkers van 
Geulle had zich mee borg gesteld voor deze obligatie. De 
representanten van Peter Dekkers wensten gedechargeerd te 
worden van die last en hadden Op den Acker en Welkenhuijsen 
gedaagd voor de justitie van Rekem. Zowel Peter Op den Acker als 
Renier Welkenhuijsen dienden 150 gulden te betalen, maar Peter 
Op den Acker had het geld niet ter hand en Renier had hem dat 
voorgeschoten. 
 
Borgstellingen: 
 
Alle goederen van Op den Acker zijn met verschillende kapitalen 
belast en hij hypothekeert in het algemeen zijn persoon en alle 
goederen van hem waar ook vindbaar. 
 
Getuigen: Lamb. Gijbels en M. Urs. Robert, beiden van Neerharen. 
 

 
29/09/1789 

 
260v-261r 

 
Registratie fundatie, waarbij 
 
Renier Welkenhuijsen en zijn echtgenote Maria Haerden 
 
een eeuwig jaargetijde wensen te stichten ten behoeve van 
 
de parochiekerk van Uikhoven. 
 
Bepalingen 
 
23-jaarlijkse hoogmissen te lezen op donderdag ter ere van het 
Allerheiligste Sacrament des Autaars, te lezen door de 
dienstdoende pastoor te Uikhoven. Deze vangt aan volgende 
donderdag. 
 
Bij elke dienst dient de pastoor ook ter lafenis hunner zielen een 
miserere te bidden, alsook de profundis en een collecte te houden. 
Dit gebed zal aanvangen na de dood van de eerste van beide 
stichters. 
 
De pastoor krijgt voor elke hoogmis met miserere 1 gulden en de 
koster 10 stuiver. 
 
Ter verzekering van de betalingen dragen de stichters de volgende 
kapitalen over, nl. 
 
1) 875 gulden kapitaal  ad 4% rente ten laste en panden van Peter 
Op den Acker van Boorsem, aangegaan op 22/04/1775. 
 
2) 150 gulden kapitaal ad 4% rente ten lasten en panden van 
dezelfde Op den Acker, aangegaan op 05/06/1776. 
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De overschot van de rente na de uitbetalingen aan de pastoor en 
de koster is ten behoeve van de kerkfabriek. 
 

 
02/10/1789 

 
261v-262r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Gerard Op den Acker Willemszoon, inwoner van Boorsem, gehuwd 
met Gertruijd Penders 
 
verkoopt aan 
 
Gerard Op den Akker Lambrigtszoon, inwoner van Boorsem, 
gehuwd met Isabella Mourmans 
 
9 grote en 3 kleine roeden weide in het Canton den geest onder 
Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Hendrik Lemmens, onder Jacobus Klaessens, 
oost de Ziepe, west de Reckheimerstraat, beide half meegemeten. 
 
Het perceel is belast met 7,5 kop nieuwerfhaver grote maat en 
met 7,5 stuiver jaarlijks handgeld ten behoeve van het 
hooggrafelijk recept te Rekem. 
 
Prijs: 603 gulden 18 stuiver + 30 gulden 3 stuiver lijkoop + 5 stuiver 
godshelder. 
 
Met een deel van de opbrengst heeft de verkoper een kapitaal 
terugbetaald van 300 gulden en verlopen intresten ten behoeve 
van dhr. O. Lambrigts. 
 

 
15/10/1789 

 
262r-263r 

 
Registratie verklaring gedane verkoop met obligatie, waarbij 
 
Peter Alberts, inwoner van de Halle onder deze baronie 
 
verklaart dat hij circa 14 jaar geleden verkocht had aan 
 
zijn schoonbroer Joseph Penders, toenmaals in 1ste huwelijk met 
zijn zus Maria Alberts 
 
1/5 deel van een weide en een moeshof, alsook de helft van de 
schuur daarop staande, gelegen te Kotem. 
 
Reingenoten: boven Philip de Lisle, onder Egbert Houben. 
 
Prijs: 140 gulden. 
 
Destijds werd toen zijn zus nog leefde 110 gulden ervan betaald 
aan de verkoper. De overige 30 gulden werden later in een 
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obligatie omgezet aan 5% rente. Die rente werd tot nu toe jaarlijks 
betaald, maar tot heden was hiervan nog geen akte opgesteld of 
geregistreerd. 
 
De verkoper stelt opnieuw het verkochte deel in eigendom van zijn 
schoonbroer voor het vruchtgebruik en diens voorkinderen 
(verwekt met wijlen Maria Alberts) voor de naakte eigendom. 
 
Aangehecht een verklaring van pastoor van Boorsem, F.H. De la 
Croix, die dezelfde handeling van destijds bevestigt. 
 

 
17/10/1789 

 
263r-263v 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Peter Alberts, inwoner van de Hal onder deze baronie, gehuwd 
met Margareta Dewit 
 
200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Jacobus Claessens, weduwnaar van Caecilia Alberts. 
 
Borgstelling: 
 
Een half bunder akkerland gelegen in de Hal, uitschietende op de 
landstraat. 
 
Reingenoten: boven Lendert Janssen, onder Willem van Walsden 
als pachter van de weduwe Matthijs Albrichts, ter zonnen opgank 
de erfgenamen Simon Janssen. 
 

 
10/11/1789 

 
263v-264v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Maria Catharina Houben, meerderjarige jonge dochter, wonende 
bij haar vader Joannes Houben te Kotem 
 
verkoopt aan 
 
haar 3 minderjarige broers, nl. Machiel, Joannes Hubertus en 
Matthijs Nicolaes Houben, vertegenwoordigd door schepen Peter 
Humble  
 
een half bunder akkerland gelegen in 2 percelen te Boorsem, nl. 
 
1) een morgen gelegen in het Volemerveld. 
 
Reingenoten: boven Coen van Mulken, onder Egbert Hoogwarts. 
 
2) 5 grote roeden (= 1 morgen) gelegen in de Halle. 
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Reingenoten: boven Hend. Lambrichts, onder de erfgenamen van 
Theodorus Bocken. 
 
Prijs: 214 gulden 10 stuiver, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder. 
 
Enkel het eerste perceel is belast met 2 molster haver en 2 oord 
cijns ten behoeve van de heren van Sint-Dionijs te Luik. 
 
Voorwaarde is dat vader Joannes Houben, weduwnaar van Anna 
Sophia Boeijen, levenslang het vruchtgebruik op beide percelen zal 
blijven genieten. 
 

 
31/12/1789 

 
264v-266r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 07/12/1789 te 
Kotem, waarbij 
 
Arnold Hendrix, Hendrik Hendrix, Gertruijd Hendrix, gehuwd met 
Jan Van der Klugt, Anna Catharina Hendrix, en Jacob Kuijpers, als 
gehuwd zijnde met Cornelia Hendrix, allen voor zichzelf, alsook 
partij vormende voor hun afwezige 3 zussen Maria Hendrix, 
Barbara Hendrix, gehuwd met Jan Baptist Conar tot Antwerpen, en 
Margarita Hendrix, de 3 zussen vertegenwoordigd door de 
vermelde Hendrik Hendrix en Jacob Kuijpers per 3 missives (de 1ste 
2 van Jan Baptist Conar en Barbara Hendrix, opgemaakt te 
Antwerpen op 28/05/1789 en 04/10/1789, en de 3de van Maria 
Hendrix, geschreven te Rotterdam op 17/09/1789), allen kinderen 
en erfgenamen van wijlen Heijlger Hendrix en Cath. Janssen, 
gewezen echtelieden te Kotem 
 
verkopen aan 
 
de weduwe van Wilh. Albrechts, inwoonster van het hoofd onder 
de jurisdictie van Mechelen-aan-de-Maas, vertegenwoordigd door 
Carolus Josephus Albrechts 
 
2 percelen akkerland te Kotem, nl. 
 
1) 6 grote en 5 kleine roeden gelegen in het magerveld. 
 
Reingenoten: boven Hendrik Beckers, onder Coen van Mulken. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 
2) 5 grote en 6 kleine roeden gelegen op de Meulebok. 
 
Reingenoten: boven Hendrik Pieters, onder Christiaan Du Bois. 
 
Dit perceel gaat in een keur, waarvan Arnold Hendrix de ophelder 
is. Het is jaarlijks belast met ¼ kapoen en met 1,5 oord cijns, beide 
ten behoeve van de graaf van Rekem, alsook met schat en tiende. 
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Prijs: 1ste perceel 67 gulden per grote roede en het 2de perceel aan 
69 gulden per grote roede. Het totaal bedraagt 784 gulden 9 
stuiver + 1 stuiver per gulden schrijf- of conditiegeld + 2 tonnen 
bier voor het drinkgelag + 10 stuiver godshelder of geheel van 50 
gulden 14 stuiver 2 oord (boven de 784 gulden 9 stuiver). 
 

 
22/01/1790 

 
266r-266v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Lendert Lijna, bejaarde jongman, inwoner van Boven-Uikhoven 
 
verkoopt aan 
 
Hendrik Lambrigts, inwoner van Boorsem, gehuwd met Elisabeth 
Maes 
 
5 grote en 12 en ¾ kleine roeden akkerland, eertijds weide, 
rondom in zijn hagen gelegen te Boorsem aan de Engen pas. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank de weduwe Hendrik Janssen, 
ondergank Willem Op den Acker, naar Kotem uitschietende op de 
weide van Joannes Lenders, naar Rekem een karreweg. 
 
Het perceel is belast met 9 koppen nieuwerfhaver kleine maat en 5 
stuiver handgeld ten behoeve van het hooggrafelijk recept te 
Rekem. Dit perceel heeft een servitude, uitschietende op de 
groenstraat tussen de erven van Jan Lenders, Willem Op den Acker 
en de weduwe Gilis Cortleven, in geval de koper het akkerland tot 
weide zou gebruiken om zijn beesten te kunnen in- en uitlaten. 
 
Prijs: 60 gulden per grote roede voor een totaal van 338 gulden 5 
stuiver + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
Het geld werd in Louis d’or en Franse kronen met supplement 
betaald. 
 

 
25/01/1790 

 
267r-267v 

 
Registratie terugbetaling obligaties, waarbij 
 
Peter Kuijpers Lambrigtszoon, inwoner van Boorsem, gehuwd met 
Maria Agnes Kranssen 
 
3 obligaties terugbetaalt, nl. 
 
1) 80 gulden ten behoeve van de Armen van Rekem; 
2) 100 gulden ten behoeve van Henricus Wijnants van Lanaken; 
3) 162 gulden 13 stuiver 3 oord ten behoeve van Hubertus Richel 
van Maastricht. 
 

 
29/03/1790 

 
267v-268r 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
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Matthewis Maes, inwoner van Boorsem, gehuwd met Cath. 
Bongarts 
 
verkoopt aan 
 
Dionijs Lambrigts, inwoner van Boorsem, gehuwd met Maria 
Gertruijd van Welsden 
 
5 grote en 3,5 kleine roeden land gelegen in de Hameijdelle te 
Boorsem. 
 
Reingenoten: Bodeland, onder de weduwe Willem Albrechts van 
het hoofd als gebruikster, ter zonnen opgank de weduwe Vaessen, 
ondergank Joannes Penders als gebruiker. 
 
Prijs: 349 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
De verkoper reserveert voor zich dit jaar nog de schaar op het 
perceel. 
 

 
30/03/1790 

 
268v-269r 

 
Registratie obligatie, waarbij 
 
Arnoldus Hendrix, Hendrik Hendrix en Anna Cath. Hendrix, allen 
inwoners van Kotem en meerderjarig 
 
120 gulden aan 5% rente lenen van 
 
schepen P. Humble als kerkmeester van de parochie Rekem. 
 
Het geld was beschikbaar ter uitlening en behoorde toe aan de 
kosterij van Rekem tot het zingen van een maandelijkse hoogmis 
ter ere van het Allerheiligste sacrament des Autaers door de 
gemeenschappelijke erfgenamen van Heijlger Hendrix daarvoor 
aan de kerkmeesters betaald. 
 
Borgstelling: 
 
3/8 deel de opnemers competerende in hun ouderlijk huis, hof en 
weide gelegen te Kotem, anderhalve morgen groot. 
 
Reingenoten: boven Christiaan Du Bois, onder de weduwe Hendrik 
Janssen, naar de Maas de gemeenstraet. 
  

 
16/04/1790 

 
269r-269v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Antonius Brouns, inwoner van Boorsem, gehuwd met Gertruijd 
Kuijpers 
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verkoopt aan 
 
Joannes Lenders, meerderjarige jongman, inwoner van Boorsem 
 
een morgen akkerland gelegen in het Bovenste veld te Boorsem, 
genaamd op de heijde. 
 
Reingenoten: ter zonnen opgank Piter Penders, ondergank 
pastorijland van Boorsem, boven de abdij van Hocht. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 
Prijs: 320 gulden + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 
Het perceel is nog in halfpacht bij Joannes Fischers. Die mag de 
helft van de zomervruchten (35 bossen roggestro) nog houden, 
mits dat hij het perceel opnieuw inzaait. 
 
De verkoper gebruikt het ontvangen geld tot terugbetaling van een 
kapitaal van 200 gulden die op dit perceel nog rustte ten behoeve 
van J.H.P. Van Graeven te Rekem. 
 

 
04/05/1790 

 
270r-270v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 11/03/1790 ten 
huize van Willem van Welsden te Kotem, waarbij 
 
J.C.S De Limpens, drossaard van deze baronie, als gevolmachtigde 
van Renier Van den Bolck 
 
verkoopt aan 
 
Lendert Janssen, inwoner van Kotem, gehuwd met Joanna van 
Mulken 
 
een morgen en 5 kleine roeden land in het bovenste halveld nr. 
108 te Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Arnold van Juggen, onder Goosen Penders. 
 
Het perceel was de verkoper toegevallen na scheiding en deling 
van 13/12/1789 onder kavel B. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 
Prijs: 83 gulden per grote roede of totaal van 435 gulden 15 stuiver 
+ 1 stuiver per gulden voor schrijf- of conditiegeld + ¼ van een ton 
bier in plaats van lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
 

 
15/05/1790 

 
270v-272v 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.L. Vermin op 
11/05/1790 te Rekem, waarbij 
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Joannes Houben, inwoner van Kotem, weduwnaar van Anna 
Sophia Boeijen, na toestemming van de Hoge Raad te Rekem 
 
1.025 gulden aan 5% rente leent van 
 
schepen P. Humble, inwoner van Rekem, als kerkmeester van de 
parochie van Uikhoven. 
 
Het geld dient ter betaling van de aankoop van 5 morgen land, 
ingekocht door de weduwe Albrigts namens zijn minderjarige 
kinderen. 
 
Het geld was beschikbaar ter uitlening na terugbetaling van geld 
door Piter Op den Acker. Het geld behoorde toe aan de pastoor, 
de koster en de kerkfabriek van Uikhoven, vanwege een stichting 
door Renier Welkenhuijsen en diens overleden echtgenote voor 
het zingen van 23 hoogmissen jaarlijks. 
 
Borgstellingen: 
 
Drie morgen akkerland gelegen in 2 percelen, nl. 
 
1) een half bunder gelegen op de heijlacker. 
 
Reingenoten: boven mevrouw van Hocht, onder Joannes van 
Walsden. 
 
2) een morgen land gelegen in de Hal te Boorsem, ressorterende 
onder het laathof van Sint-Dionijs. 
 
Reingenoten: boven Hendrik Peters, ter andere Willem van 
Walsden. 
 
Het opgenomen geld diende (onder andere) ter betaling van de 
aankoop van deze 2 percelen. 
 
3) circa 13 grote roeden gelegen in het Borsemerveld achter het 
Zijphultjen. 
 
Reingenoten: boven mevrouw van Hocht en andere diverse 
hoofdstukken. 
 
4) 1,5 morgen gelegen op de moeljeweg. 
 
Reingenoten: pastorijlanden van Wijshagen, onder Gerrit Op den 
Acker. 
 
5) een morgen land gelegen in de Voulemer, uitschietende op de 
gemeenstraat binnen Boorsem. 
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Reingenoten: boven Coen van Mulken, onder de weduwe Cornelis 
Hoogwarts. 
 
6) een morgen in de Hal. 
 
Reingenoten: boven Hendrik Lambrichts, onder Theodoor Bocken. 
 
7) huis, hof en weide gelegen te Kotem aan de Dijk, 19 grote en 8 
kleine roeden. 
 
Reingenoten: ter eenre de Maas, ter andere Philip Delille. 
 
8) 16 grote en 6 kleine roeden weide, genaamd de Rinsdelle. 
 
Reingenoten: ter eenre Willem van Walsden, ter andere Christ. 
Van Walsden. 
 
9) een morgen gelegen in de halle. 
 
Reingenoten: boven Willem van Walsden, ter andere Willem Op 
den Acker. 
 
Getuigen: secretaris J.M. Janssens en Joannes Gerrits. 
 
Aangehecht de toestemming van de Hoge Raad van Rekem. 
 

 
21/05/1790 

 
272v-274r 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris P. Frederix op 
17/05/1790 te Maastricht, waarbij 
 
Anthoon Brouns, gehuwd met Gertruijd Kuijpers, wonende te 
Boorsem 
 
500 gulden aan 5% rente leent van 
 
Johan Melchior Smit, directeur van het militaire hospitaal en 
sluismeester te Maastricht, gehuwd met Catharina Pelner. 
 
Borgstellingen: 
 
De volgende percelen gelegen te Boorsem, nl. 
 
1) een weide van 7 grote en 12 kleine roeden. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Lamb. Maes, noord en oost de 
gemeente van Boorsem. 
 
2) huis, hof en weide. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Hendrik Lambrichts, onder 
Hendrik Lenders. 
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3) 6 grote en 1,5 kleine roede akkerland. 
 
Reingenoten: boven de abdij van Hocht, onder Hubert Heijens. 
 
4) 4 grote en 11 en 1/3 kleine roeden akkerland. 
 
Reingenoten: boven dhr. Albrechts en meer anderen, onder 
Caspar Roox, naar Mechelen-aan-de-Maas Bodeland van Rekem. 
 
5) 5 grote en 9 kleine roeden akkerland gelegen in het onderste 
windmolenveld. 
 
Reingenoten: boven de abdij van Hocht, onder Willem op den 
Akker. 
 
6) 1 grote en 2 kleine roeden akkerland in hetzelfde veld gelegen. 
 
Reingenoten: boven Willem Lina, onder de abdij van Hocht. 
 
7) 1 bunder 5 grote en 15 en ¼ kleine roeden in het onderste 
halveld gelegen. 
 
Reingenoten: boven de groenstraat, onder Willem van Walsden, 
oost de abdij van Hocht. 
 
De percelen zijn nog bezwaard met 200 gulden ten behoeve van 
de armen en parochie van Rekem en nog met 100 gulden ten 
behoeve van de gemeente van Rekem en Wezet. Die kapitalen 
zullen met dit opgenomen geld terugbetaald worden. 
 
Getuigen: Christ. Dam. Frederix en P. Haak, bombardier onder de 
artillerie, alhier in garnizoen. 
 

 
01/06/1790 

 
274r-274v 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 11/03/1790 ten 
huize van Willem van Welsden te Kotem, waarbij 
 
J.C.S. De Limpens, drossaard, als gevolmachtigde van Renier Van 
den Bolck 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Geurts van de Halle, gehuwd met Petronella Geurts 
 
3 grote en 6 en 2/3 kleine roeden land in het magerveld nr.113 te 
Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Joannes Geurts, onder Catharina Beckers. 
 
De verkoper had het perceel verkregen bij scheiding en deling op 
13/12/1789 onder kavel B.  
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Het perceel is met schat en tiende belast. 
 
Prijs: 90 gulden per grote roede of een geheel van 300 gulden + 1 
stuiver per gulden voor schrijf- en conditiegeld en ¼ deel van een 
ton bier voor drinkgelag + 5 stuiver godshelder. 
 

 
02/06/1790 

 
274v-277r 

 
Registratie gichtextract schepenbank Mechelen-aan-de-Maas van 
10/05/1790 met ingebedde obligatie met medeborgstellers 
verleden voor notaris J.N.H. De Bruijn op 08/05/1790 te 
Maastricht, waarbij 
 
Dominicus Booten, gehuwd met Anna Gertrudis Rapriels, schepen 
en inwoner van Mechelen-aan-de-Maas 
 
600 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
P. Van der Vrecken, kanunnik van Sint-Servaas te Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) zijn huis, hof, schuur en stallingen, 50 kleine roeden, gelegen in 
het dorp Mechelen. 
 
Reingenoten: naar de Maas Matthijs Rapriels, ter andere zijde naar 
de heide de weduwe Lambert Tulleners. 
 
Het pand wordt minstens aan 1.400 gulden gewaardeerd. 
 
2) 7 grote en 10 kleine roeden gelegen in de Schrammortel. 
 
Reingenoten: naar het Dorp Willem Maes, naar de heide Ludovicus 
Tulleners. 
 
Het perceel is getaxeerd aan 300 gulden, en werd bij donatie 
onder de levenden van 12/11/1789 door Maria Anna Booten, 
weduwe van luitenant C. Watje, geschonken aan Joannes 
Theodorus Booten, meerderjarige zoon van de opnemer, hier 
aanwezig en het goed inbrengende. 
 
Joannes Theodorus Booten hypothekeert ook namens zijn 
minderjarige broer Joannes Dominicus Booten een perceel bij 
dezelfde schenking verkregen, nl. 
 
3) 11 grote en 5 kleine roeden bos gelegen in de galgehoeve. 
 
Reingenoten: boven Jan Matthijs Duqué, onder Jacob Ubagts. 
 
De opnemer hypothekeert zelf nog 
 
4) 3 grote en 15 kleine roeden gelegen in de hulshove. 
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Reingenoten: boven baron Van de Wart, onder de erfgenamen van 
Ferdinandus Rapriels. 
 
5) 170 kleine roeden gelegen in het Borsemerveld en 
toebehorende aan Lambertus Grooten  en inwoner van Mechelen-
aan-de-Maas, die zich hierbij mee borg stelt voor de opnemer. 
 
Reingenoten: naar de Maas castellaenland van Rekem, ter andere 
Servaes Gorissen van Daalgrimbie. 
 
De percelen van de opnemer en zijn zonen zijn nog bezwaard met 
een kapitaal van 200 gulden ten behoeve van secretaris H.M. 
Nijpels van Mechelen-aan-de-Maas. 
 
Getuigen: Willem Hermans en Maria Elisabeth Moers, beiden 
inwoners van Mechelen-aan-de-Maas. 
 
Aangehecht de chirographaire borgstelling van Lambert Grooten. 
 

 
06/06/1790 

 
277r-278r 

 
Registratie verkoopakte na publieke verkoop van 11/03/1790 te 
Koem met vernadering, waarbij 
 
verkoop 
 
drossaard J.C.S. De Limpens als gevolmachtigde van Renier Vanden 
Bolck 
 
verkoopt aan 
 
Willem van Welsden, gehuwd met Cath. Van de Weert 
 
een halve morgen land gelegen in het canton magerveld nr. 18 te 
Boorsem. 
 
Reingenoten: boven Joannes Houben, onder Willem van Welsden. 
 
Het perceel was de verkoper toegevallen bij scheiding en deling 
van 13/12/1789 onder kavel B. 
 
Prijs: 81 gulden per grote roede of een geheel van 202 gulden 10 
stuiver + 1 stuiver per gulden schrijf- of conditiegeld + ¼ van een 
ton bier voor het drinkgelag + 5 stuiver godshelder. 
 
vernadering 
 
De koper Willem van Welsden 
 
verklaart vernaderd te zijn door 
 
Arnold van Juggen, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria 
Houben. 
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06/06/1790 

 
278r-279v 

 
Registratie gichtextract schepenbank Boorsem van 31/12/1789 
met verkoopakte na publieke verkoop van 07/12/1789 te Kotem 
en latere vernadering, waarbij 
 
verkoop 
 
Arnold Hendrix, Hendrik Hendrix, Gertruijd Hendrix, gehuwd met 
Jan Van der Klugt, Anna Catharina Hendrix, en Jacob Kuijpers, als 
gehuwd zijnde met Cornelia Hendrix, allen voor zichzelf, alsook 
partij vormende voor hun afwezige 3 zussen Maria Hendrix, 
Barbara Hendrix, gehuwd met Jan Baptist Conar tot Antwerpen, en 
Margarita Hendrix, de 3 zussen vertegenwoordigd door de 
vermelde Hendrik Hendrix en Jacob Kuijpers per 3 missives (de 1ste 
2 van Jan Baptist Conar en Barbara Hendrix, opgemaakt te 
Antwerpen op 28/05/1789 en 04/10/1789, en de 3de van Maria 
Hendrix, geschreven te Rotterdam op 17/09/1789), allen kinderen 
en erfgenamen van wijlen Heijlger Hendrix en Cath. Janssen, 
gewezen echtelieden te Kotem 
 
verkopen aan 
 
de weduwe van Wilh. Albrechts, inwoonster van het hoofd onder 
de jurisdictie van Mechelen-aan-de-Maas, vertegenwoordigd door 
Carolus Josephus Albrechts 
 
2 percelen akkerland te Kotem, nl. 
 
1) 6 grote en 5 kleine roeden gelegen in het magerveld. 
 
Reingenoten: boven Hendrik Beckers, onder Coen van Mulken. 
 
Het perceel is enkel met schat en tiende belast. 
 
2) 5 grote en 6 kleine roeden gelegen op de Meulebok. 
 
Reingenoten: boven Hendrik Pieters, onder Christiaan Du Bois. 
 
Dit perceel gaat in een keur, waarvan Arnold Hendrix de ophelder 
is. Het is jaarlijks belast met ¼ kapoen en met 1,5 oord cijns, beide 
ten behoeve van de graaf van Rekem, alsook met schat en tiende. 
 
Prijs: 1ste perceel 67 gulden per grote roede en het 2de perceel aan 
69 gulden per grote roede. Het totaal bedraagt 784 gulden 9 
stuiver + 1 stuiver per gulden schrijf- of conditiegeld + 2 tonnen 
bier voor het drinkgelag + 10 stuiver godshelder of geheel van 50 
gulden 14 stuiver 2 oord (boven de 784 gulden 9 stuiver). 
 
vernadering 
 
De weduwe Willem Alberechts (Albrechts) 
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bekent vernaderd te zijn door 
 
Joannes Gübels (Gubbels). 
 
Prijs: 867 gulden 17 stuiver 2 oord. 
 

 
11/06/1790 

 
280r-280v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
 
Joannes Cortleven, gehuwd met Anna Catharina Kerkhofs, inwoner 
van Kotem, ook als gevolmachtigde van zijn vader Frans Cortleven, 
weduwnaar van Gertruijd van Walsden, bij chirographaire 
volmacht de dato 02/06/1790 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Schreurs, inwoner van Boorsem, weduwnaar van Maria 
Beckers 
 
6 grote en 12,5 kleine roeden weide gelegen te Boorsem, 
uitschietende op de gemeenestraat. 
 
Reingenoten: boven de weduwe Joannes Op den Acker, onder 
Arnoldus Claessens. 
 
In deze weide zijn 75 kleine roeden belast met nieuwerfhaver ten 
behoeve van de landheer. 
 
Prijs: 55 gulden per grote roede + 1 stuiver per gulden lijkoop + 1 
stuiver godshelder. Het geheel bedraagt 382 gulden 11 stuiver 2 
oord. 
 
Nadere afspraak 
 
De koper krijgt de bomen met de helft van de haag op de graaf 
uitschietende, zijnde de andere helft de haag die op de straat 
uitkomt en toebehoort aan Arnoldus Claessens, alsook de 
noteboom langs de haag met de kopweijeboom (?) in de graaf, aan 
dezelfde Arnoldus Claessens toebehorende. 
 
De grond waarop Arnoldus Claessen zijn bomen staan is van de 
koper. Mocht Claessens een haag op de onderste kant van de 
weide willen, betaalt hij en de koper elk de helft daarvan. 
 
De verkoper reserveert voor zich nog dit jaar de te ontvangen 
pacht, die vervalt op Sint-Andries en 7 gulden bedraagt, alsook het 
fruit van de bomen. 
 

 
11/06/1790 

 
281r-281v 

 
Registratie verkoopakte, waarbij 
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Hendrik Hoogwaerts, inwoner van Kotem, gehuwd met Margareta 
Beckers 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Penders, inwoner van Kotem, gehuwd met Maria Cath. 
Dewit 
 
3 grote roeden akkerland uit een groter perceel van 6 grote 
roeden gelegen in de Hal onder Kotem. 
 
Reingenoten: boven Egbert Hoogwaerts, onder de comparant met 
de wederdeling, ter sonnen opgank de weg, ondergank Philip de 
Lisle. 
 
Prijs: 187 gulden + lijkoop + 3 stuiver godshelder. 
 
Ook de staande schaar is voor de verkoper. 
 
De prijs wordt ingekort met 50 gulden beleenpenningen die de 
verkoper aan de koper nog schuldig is, blijkens akte van belening 
voor notaris J.B. Caenen op 13/07/1783. 
 

 
13/06/1790 

 
281v-282v 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.L. Vermin op 
17/05/1790 te Maastricht, waarbij 
 
Machiel en Arnoldus Vleugels, inwoners van Rekem, beiden 
meerderjarig 
 
verkopen aan 
 
Thomas Renckes, wonende te Boorsem, meerderjarige jongman 
 
een halve morgen akkerland te Boorsem, ter plaatste het 
Kaanegat genaamd. 
 
Reingenoten: ter eenre Nicolaes Lemmens, ter andere Lambert 
Van de Weerth. 
 
Prijs: 73 gulden per grote roede + lijkoop + 5 stuiver godshelder. 
Het totaal bedraagt 182 gulden 10 stuiver. Er rust nog een kapitaal 
van 200 gulden op het perceel ten behoeve van Joannes Van den 
Bueken, burger en rademaker te Maastricht. 
 
Getuigen: J.R. Vermin en S.J. Caff. 
 

 

 


