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Maastricht, Luiks Hooggerecht gichten 1795-1796 

 

Inleiding 

In het Ancien regime had de meerderheid van Limburgse dorpen en steden 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);  

• 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 transacties, die tussen 16/01/1795 en 02/02/1796 voor 

het Luiks Hooggerecht te Maastricht geregistreerd werden. De kolommen in de bewerking geven 

respectievelijk de datum van de registratie aan, de pagina en een samenvatting van de inhoud van de 

akte. 

Maastricht had een Brabants Hooggerecht en een Luiks Hooggerecht vanwege de tweeherigheid van 

de stad.  

Enkele opmerkelijke zaken die in het jongste register uit de band springen zijn: 

 

• De resem borgstellingen tot het bekomen van het Maastrichts burgerschap na een resolutie 

van de magistraat van 05/01/1795. Er diende een borgstelling met een minimum waarde van 

400 gulden geplaatst te worden. Meestal betreft het een familielid of een meester in een 

ambacht die zich borg stelt. Deze informatie is mooi combineerbaar met de inschrijvingen van 

het Maastrichts burgerschap; 

• De regelmatige verwijzingen naar platgebombardeerde huizen door de Fransen. Gebruik de 

trefwoorden ‘bombardement’ en/of ‘schade’ om deze akten snel in dit bestand te vinden; 

• De vele verwijzingen naar huisnamen en gevelstenen in Maastricht en Wyck. Vermits de 

gichtregisters bol staan van vastgoedinformatie in de vorm van borgstellingen en verkopen en 

ook hun aanpalende buren (reingenoten) opgesomd worden, is er een schat van informatie 

aanwezig betreffende de eigenaars, huurders en buren van verdwenen of nog bestaande 

historische panden. 

• Tip voor de puzzelende genealogen: gebruik om te zoeken ook de trefwoorden 

‘grootouderlijk’, ‘grootvader’ en ‘grootmoeder’. Het geeft veel voldoening om bij enkele akten 

verschillende generaties te kunnen springen. 
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Je kan een digitale kopie van de geregistreerde akte van de schepenbank van thuis uit bekijken via 

www.rhcl.nl. Klik op zoeken, typ 20.087A bij de toegangscode in het zoekscherm in en vervolgens in 

het archief nogmaals zoeken op inventarisnummer 425.   

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, straten en huisnamen en zo meer 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 of via het vergrootglassymbool in pdf.  

 

 

Kenneth Booten  

25 maart 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rhcl.nl/
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DATUM PAGINA OMSCHRIJVING 

 
16/01/1795 

 
1-2 

 
Registratie1 verkoopakte met obligatie verleden voor notaris 
A.M. Gudi op 20/12/1794 te Maastricht, waarbij 
 
M.D. Wijnants, priester, en zijn zussen Maria Catharina en 
Susanna Wijnants 
 
verkopen aan 
 
Joannes Simons, meerderjarige jongman, inwonende burger 
van Maastricht 
 
hun huis gelegen te Wyck in het pastoorstraatje. 
 
Reingenoten: ter eenre Bonnemaijer, ter andere zijde Simons. 
 
Prijs: 1.500 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder. 
 
De verkoopprijs wordt integraal in een obligatie aan 4% rente 
omgezet, te beginnen vanaf 13/01/1795. Het verkochte huis 
dient als borgstelling voor de obligatie. 
 
Getuigen: J.C. Gudi, onderpastoor van de Sint-
Martinusparochie te Maastricht, en Josephus Helsel. 
 

 
20/01/1795 

 
2-4 

 
Registratie2 verkoopakte met obligatie verleden voor notaris 
A.M. Gudi op 20/12/1794 te Maastricht, waarbij 
 
M.D. Wijnants, priester, en zijn zussen Maria Catharina en 
Susanna Wijnants 
 
verkopen aan 
 
Joannes Simons, meerderjarige jongman, inwonende burger 
van Maastricht 
 
hun huis gelegen te Wyck in het pastoorstraatje. 
 
Reingenoten: ter eenre Bonnemaijer, ter andere zijde Simons. 
 
Prijs: 1.500 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder. 
 
De verkoopprijs wordt integraal in een obligatie aan 4% rente 
omgezet, te beginnen vanaf 13/01/1795. Het verkochte huis 
dient als borgstelling voor de obligatie. 

 
1 Registratie op verzoek van de verkopers als rentcrediteur voor de obligatie. De volgende registratie betreft 
net dezelfde akte. 
2 Registratie op verzoek van de koper voor zijn eigendomsrecht te laten registreren. Zie ook dezelfde vorige 
geregistreerde akte. 
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Getuigen: J.C. Gudi, onderpastoor van de Sint-
Martinusparochie te Maastricht, en Josephus Helsel. 
 

 
28/01/1795 

 
4-5 

 
Registratie borgstelling verleden voor A. Hagemans op 
16/01/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Joannes Ludovicus Hupkens, inwonende burger van Maastricht 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor 
 
zijn schrijnwerkersgezel Jean Nicolaes Frenaij. 
 
De borg is voor het verkrijgen van het Maastrichtse 
burgerschap. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn woonhuis gelegen te Maastricht in de Spilstraat. 
 
Reingenoten: ter eenre dhr. oud-schepen Lekens, ter andere 
de erfgenamen Thouns. 
 
Getuigen: P.J. De Beije en T. Nijpels. 
 

 
28/01/1795 

 
5-6 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris Dionisius 
Hupkens op 22/01/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Petrus Van den Broes, burger en negotiant te Maastricht, 
gehuwd met Maria Bertrand 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor 
 
zijn schoonbroer Jean Baptist La Gauche, wonende op de 
Bleeserij, jurisdictie Sint Pieter, meester-schiptimmerman. 
 
De 400 gulden borgstelling ter verkrijging van het Maastrichts 
burgerschap was ingevoerd bij magistrale resolutie van 
05/01/1795. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn woonhuis genaamd het Casteelke van Limborg, gelegen in 
de Stokstraat te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Knaapen, ter andere zijde 
Hendrick Leijnen. 
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Getuigen: Joannes Schrijnemeekers en Urbanus Dionijsius 
Hupkens. 
 

 
28/01/1795 

 
7-8 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris A. Hagemans op 
22/01/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Joannes Eerkens, burger en meester-kuiper te Maastricht 
 
zich borg stelt voor het Maastrichts burgerschap van 
 
Thomas Antoin Baggen, meerderjarige jongman, 2de kassier in 
de Lombard van Maastricht. 
 
De borgstelling dient minstens 400 gulden te zijn. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn woonhuis in de Joode Straat te Maastricht. 
 
Reingenoten: aan beide zijden dhr. Heijligers. 
 
Getuigen: S. Kerps en vrouw Pieters. 
 

 
28/01/1795 

 
8-9 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris J.F. Habets op 
16/01/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Petrus Joseph Dobbelsteijn, inwonende burger en koopman te 
Maastricht, gehuwd met Helena Stocki 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
zijn neef Laurentius Lefebvre, 22 jaar, sinds jongs af aan bij 
Dobbelsteijn gewoond. 
 
Lefebvre wilde zich aansluiten bij het bontwerkersambacht en 
had daarvoor het burgerschap nodig. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn woonhuis met achterkwartier gelegen in de Stokstraat te 
Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre zijde de weduwe Roeks, ter andere de 
barbier De Marteau. 
 
Getuigen: Henricus Meers en M.B. Habets. 
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28/01/1795 9-10 Registratie borgstelling verleden voor notaris L.H. Wouters op 
27/01/1795, waarbij 
 
Joseph Noteboom, inwoner van Maastricht 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van  
 
zijn zoon Franciscus Nicolaus Noteboom, circa 14 jaar oud, 
geboren te Maastricht. 
 
Borgstelling: 
 
Twee naast elkaar gelegen huizen te Maastricht op de St. 
Peterstraat. 
 
Reingenoten: ter eenre het huis genaamd de Steenen Leeuw, 
ter andere zijde het huis genaamd de Sterre. 
 
Getuigen: Dionijsius Hupkens en Urbanus Dionijsius Hupkens. 
 

 
28/01/1795 

 
10-11 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris L.H. Wouters op 
11/01/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Petrus Leonardus Bertrand, inwonende burger en aubergist te 
Maastricht 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
Wilhelmus Roijmans, inwoner van Maastricht. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn woonhuis genaamd de Stad Luijck gelegen te Maastricht 
aan de O.-L.-V.-poort met aanhorige branderij. 
 
Getuigen: M.A. Brugger en Maria van Cruijs. 
 

 
28/01/1795 

 
11-12 

  
Registratie borgstelling verleden voor notaris L.H. Wouters op 
13/01/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Henricus Brughmans, inwonende burger en apotheker te 
Maastricht, gehuwd met M.A. Heros 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
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zijn neef Jan Baptist Brugmans, 8 jaar bij Henricus al 
inwonende. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn woonhuis gelegen aan het Vrijthoff te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre Francois Corbeau, ter andere zijde 
sieur Nelissen. 
 
Getuigen: Gerardus Haesen, burger van Maastricht, en 
Petronella Ritzerveld, wonende te Maastricht. 
 

 
28/01/1795 

 
13-14 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris C.D. Frederix op 
16/01/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Joannes Knoops, inwonende burger en meester-bakker te 
Maastricht, gehuwd met Sophia Greijn, geboren te Millen bij 
Sittard 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
zijn neef Lambertus Greijn, ook te Millen bij Sittard geboren en 
tegenwoordig bij Knoops en zijn echtgenote inwonende. 
 
Borgstelling: 
 
Huis met aanhorige bakkerij op de grooten gragt gelegen en 
makende het oordhuis van de Capucijne Straat. 
 
Reingenoten: ter andere zijde dhr. Kerens. 
 
De borgsteller had het pand gekocht van juffrouw Maria 
Catharina Breuls voor 3.250 gulden per akte van 23/07/1785 
van wijlen notaris P. Frederix en gegicht voor het Brabants 
Hooggerecht op 28/07/1785. 
 
Getuigen: Paulus Paulussen en Simon Joannes Caff. 
 

 
10/02/1795 

 
14-15 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris Dionijsius 
Hupkens op 10/02/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Henricus Servaas, gehuwd met Maria Elisabeth Pimparé, 
wonende te Maastricht 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
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zichzelf. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis gelegen in de Hoenderstraat te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen Teller, ter andere zijde 
Joannes Laven. 
 
Het pand is nog bezwaard met een kapitaal van 500 gulden ten 
behoeve van Anna Margareta Berlo. 
 
Getuigen: Joannes Schrijnemakers en Urbanus Dionijsius 
Hupkens, beiden burgers van Maastricht. 
 

 
10/02/1795 

 
15-16 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris L.H. Wouters op 
06/02/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Joannes Wijnen, meerderjarige jongman, geboren te Wijlre bij 
Gulpen, roeidrager in de collegiale kerk van O.-L.-V. te 
Maastricht, reeds 14 jaar bij Elisabeth Veugen gewoond 
hebbende 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
zichzelf. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis genaamd den Engel, gelegen in de Brugstraat te 
Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre dhr. Van Melsden als huurder, ter 
andere zijde mejuffrouw Machuré. 
 
De borgsteller had het pand circa 19 maanden gelegen gekocht 
van dhr. Roosen. 
 
Getuigen: Elisabeth Veugen en haar nicht Maria Elisabeth 
Veugen. 
 

 
11/02/1795 

 
17/18 

 
Registratie terugbetaling obligatie verleden voor notaris C.D. 
Frederix op 25/11/1794 te Maastricht, waarbij 
 
Anna Catharina Muller, meerderjarige juffrouw, en haar zus 
Anna Margareta Muller, minderjarige juffrouw, beiden burgers 
van Maastricht en enige erfgenamen van hun overleden 
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moeder Anna Catharina Franquote, weduwe van Martinus 
Muller 
 
verklaren 450 gulden ontvangen te hebben van 
 
Hubertus Bringen, burger van Maastricht, brandewijnstoker, 
gehuwd met Maria Judith Mingelers. 
 
Bringen had het geld destijds geleend op 10/11/1777 per akte 
voor wijlen notaris H. Hupkens en die transactie werd diezelfde 
dag gegicht voor het Luiks Hooggerecht. De renten zijn bij deze 
ook allemaal betaald en Bringen zijn gehypothekeerde panden 
worden ontgicht. 
 
Piter Craemer, gezworen landmeter, inwoner van het 
graafschap van de Vroenhof, stelt zich borg voor de 
minderjarige Anna Margareta Muller, mocht ze bij 
meerderjarigheid voor haar deel bezwaren maken en een 
proces aanspannen. 
 
Getuigen: Petrus Rijks en Johanna de Vrede. 
 

 
11/02/1795 

 
18-20 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris L.H. Wouters op 
09/02/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Joseph Nooteboom, inwoner van Maastricht, gehuwd met 
Mechtildis Wijckmans, gewezen koetsier van baron Van Wilcke 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
zijn neef Joannes Rinssen, 4 jaar bij Nooteboom gewoond 
hebbende. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn 2 naast elkaar gelegen huizen op de St. Peterstraat te 
Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre het huis genaamd de Steene Leeuw, ter 
andere zijde een huis genaamd de Sterre. 
 
Het huis is enkel nog gehypothekeerd voor een andere 
borgstelling van 400 gulden voor het corpus van de stad voor 
zijn zoon Franciscus Nicolaus Nooteboom, per akte verleden 
voor notaris L.H. Wouters op 27/01/1795. 
 
Getuigen: M.A. Brugger en Maria Van der Cruijs. 
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09/02/1795 
(sic!, 
19/02/1795) 

20-21 Registratie borgstelling verleden voor notaris A. Hagemans op 
17/02/17953 te Maastricht, waarbij 
 
Jean Francois Gobert, burger en inwoner van Maastricht, 
gehuwd met Catharina Florence 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
Christiaan Bullinx4, gehuwd met Maria Anna Hutsemaakers, 
sedert verscheidene jaren op de Jeker onder de Vroenhof 
gewoond te hebben. 
 
Borgstelling: 
 
Huis gelegen in de Spilstraat te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre oud-schepen Leekens, ter andere zijde 
de weduwe Coenen. 
 
Getuigen: Renier Hermans en A. Verhoeft. 
 

 
20/02/1795 

 
21-23 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris A. Hagemans op 
13/02/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Joannes Van de Beek, inwoner en burger van Maastricht, 
gehuwd met Elisabeth Steevens 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
Petrus Josephus Jongen, 1ste kassier in de Tafel der Leningen te 
Maastricht. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn woonhuis gelegen te Maastricht op de visschersmaas, 
genaamd de Kreeft. 
 
Reingenoten: aan beide zijden sieur Beijen. 
 
Getuigen: Frederick Van der Beek en Anna Elisabeth Duckers. 
 

 
 

 
 

 

 
3 Registratiedatum klopt niet. Zou 19/02/1795 moeten zijn. Dan is de chronologie logisch. De gicht vermeldt 
verkeerdelijk 17/02/1795 als datum van de notariële akte, maar in de akten van notaris betreft het 
19/02/1795. De datum van de minuut in het notariaat is ook verbeterd van 18 naar 19 februari. Zie 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-135D-DG4H?i=860&cat=1123853  
4 Pullinx in de originele minuut van de notaris. 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-135D-DG4H?i=860&cat=1123853
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25/02/1795 23-25 Registratie borgstelling verleden voor notaris Dionijsius 
Hupkens op 22/02/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Joannes Josephus Thonus, inwonende burger van Maastricht, 
gehuwd met Maria Sibilla Pirongs 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
Gregorius Davidson, meerderjarige jongman, wonende te 
Maastricht. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis gelegen in de Hoenderstraat te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Nicolaus Rutten, ter 
andere zijde de weduwe Hermans. 
 
De borgsteller had het pand gekocht van Dirick Claesens, 
burger en koopman te Maastricht, gehuwd met Anna Raijers, 
per akte voor notaris J.H. Rooth de dato 04/10/1787 en 
diezelfde dag gegicht voor het Brabants Hooggerecht. 
 
Getuigen: Joannes Michiel Krotuor en Urbanus Dionijsius 
Hupkens, beiden burgers van Maastricht. 
 

 
26/02/1795 

 
25-26 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris L.H. Wouters op 
23/02/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Jacobus Simons, inwonende burger en koopman te Maastricht, 
gehuwd met Anna Joseph Delnoij 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
zijn knecht Leonardus Chartré, 2 jaar bij Simons gewoond 
hebbende, gehuwd met Elisabeth van Linteren. 
 
Borgstelling: 
 
Een huis gelegen in de Raamstraet te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Munist, ter andere zijde de 
juffrouwen Hertoghs. 
 
De borgsteller had het pand ingekocht voor het Luiks 
Hooggerecht op 06/04/1785. 
 
Getuigen: Urbanus Dionijsius Hupkens en Joannes Pricken. 
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27/02/1795 

 
26-28 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris J.F. Habets op 
25/02/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Beatrix Jacobs, weduwe van Anthonius Feijt, inwoonster en 
burger van Maastricht 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
haar zoon Wilhelmus Feijt, meerderjarige jongman. 
 
Haar zoon heeft zijn leerjaren volbracht als kleermaker te 
Maastricht bij meester-snijder Daams en wenst zelf in het 
kleermakersambacht in te treden. Daarvoor heeft hij het 
Maastrichts burgerschap nodig. 
 
Borgstelling: 
 
Huis in de gragtstraat te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Van den Enden, ter andere 
zijde bakker Habets. 
 
De borgstelster had het pand gekocht van Caspar Weerts per 
akte voor notaris J.F. Habets op 28/07/1785. Mocht de 
borgstelster aangesproken worden op haar borg, zal de zoon 
ervoor zorgen dat ze niet verantwoordelijk wordt gesteld met 
het gehypothekeerd pand. 
 
De zoon hypothekeert zelf hiervoor de naakte eigendom van 
de volgende kapitalen, nl. 
 
1) 400 gulden ten laste en panden van dhr. Vlieckx, burger van 
Maastricht. 
 
2) 400 gulden ten laste en panden van Arnold Stassen, inwoner 
van Berg. 
 
De moeder heeft het levenslange vruchtgebruik op de 
vermelde kapitalen. 
 
Getuigen: Philippus Walrij en M.A. Habets. 
 

 
09/03/1795 

 
29-30 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris L.H. Wouters op 
07/03/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Christianus Bemelmans, inwonende burger en meester-
brouwer te Maastricht, weduwnaar van Sibilla Hennus 
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zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
zijn knecht Lambertus Maas, 7 jaar bij Bemelmans gewoond 
hebbende. 
 
Borgstelling: 
 
Huis gelegen op de Cleenen gracht te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Dewee, ter andere zijde 
majoor Massen. 
 
De borgsteller had het pand verkregen in zijn weduwlijke staat 
op 25/05/1791 per publiek opbod voor het Luiks Hooggerecht. 
 
Getuigen: Joseph Wilhelm Heijligers en Anna Maria Gilissen, 
beiden wonende te Maastricht. 
 

 
17/03/1795 

 
30-32 

 
Registratie borgstelling verleden voor notarissen D. Hupkens 
en A. Hagemans op 15/03/1795, waarbij 
 
Jean Willem Heldevier 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
Hendrick Geelen, wonende als knecht bij de weduwe van E. 
Van Panhuijs. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis in de Wolfstraet. 
 
Reingenoten: ter eenre zijde sieur Schel, ter andere zijde 
bakker Meijs. 
 

 
24/03/1795 

 
32-35 

 
Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris D. 
Hupkens op 15/03/1795 te Maastricht, waarbij 
 
H.W. Crahaij, notaris te Maastricht, gehuwd met Maria Anna 
Reuleaux, en zijn schoonbroer Petrus Vincent, gehuwd met 
Anna Elisabeth Crahaij, elk van beiden voor een helft van de 
naakte eigendom, en met volmacht van hun vader 
respectievelijk schoonvader Wilhelmus Crahaij, laatst 
weduwnaar van Anna Catharina Dupont (dewelke het 
vruchtgebruik bezit) 
 
verkopen aan 
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Joannes Andreas Jageneau, gehuwd met Anna Maria Richard, 
meester-zadelmaker te Maastricht 
 
een huis genaamd  de Haese, gelegen op de groote graght te 
Maastricht. 
 
Reingenoten: naar de Markt burger Sijdo, ter andere zijde naar 
het helmstraatje burger Papeschoon. 
 
Het pand is jaarlijks belast met 4 gulden cijns ten behoeve van 
de gewezen Bisschoppelijke Tafel van Luik. 
 
De verkopers reserveren voor zich de 2 stenen banken aan 
beiden zijden van het huis staande. 
 
Prijs: 5.000 gulden, zonder lijkoop, 10 stuiver godshelder. 
 
2.500 gulden worden ineens betaald. De overige 2.500 gulden 
worden in een obligatie ad 4% rente gegoten met het huis als 
onderliggende borgstelling. 
 
Getuigen: M.S. Heijligers en A.C. Reuleaux. 
 
Aangehecht de volmacht van Wilhelmus Crahaij, opgemaakt te 
Maastricht op 13/03/1795. 
 

 
28/03/1795 

 
36-38 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 
29/03/1794 te Maastricht, waarbij 
 
dhr. C. De Jacobi, oud-borgemeester en president-schepen van 
het Brabants Hooggerecht te Maastricht, als gevolmachtigde 
van zijn zoon meester B.J. De Jacobi, secretaris van de 
hoofdbank Heerlen 
 
700 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Carolus van Beuren, meerderjarig jongman en burger van 
Maastricht. 
 
Borgstelling: 
 
Huis in het Heekke Straatje te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre dhr. Bosch de la Calmette, ter andere 
zijde een huis bewoond door juffrouw Lenaerts. 
 
Getuigen: A. Fransen en Jacobus Hermandum, beiden 
inwoners van Maastricht. 
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Aangehecht de volmacht van de zoon van 08/02/1794 te 
Maastricht, dewelke ziek is en daarvoor zelf niet kan komen. 
 

 
29/03/1795 

 
39-40 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris A. Hagemans op 
20/03/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Petrus Opvelt, burger en meester-schrijnwerker te Maastricht 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
Lambert Nijssen, jongman, wonende te Maastricht. 
 
Borgstelling: 
 
Woonhuis op de Brusselse Straat te Maastricht gelegen. 
 
Reingenoten: ter eenre zijde Van der Dussen, ter andere 
Joannes Geurts. 
 
Getuigen: J.P.B. De Leuning en Joannes Willard. 
  

 
02/04/1795 

 
40-42 

 
Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris 
Dionijsius Hupkens op 27/03/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Hubertus Petrus Janssen, gehuwd met Maria Catharina Van 
der Maassen, wonende in de stad Tongeren 
 
verkoopt aan 
 
Hendrik Moers, gehuwd met Cornelia Palmans, inwoner en 
burger van Maastricht 
 
een huis met hof, stal en remise met ap- en dependentiën 
gelegen in de Raamstraat te Maastricht, met achteruitgang in 
de Gragstraat. 
 
Reingenoten: ter eenre N. Bienckers, ter andere zijde N. 
Raamaakers. 
 
Het huis komt af van de verkoper aangetrouwde grootvader, 
wijlen Cornelis Cornelissen, en bij testament aan de verkopers 
echtgenote toegevallen. 
 
Prijs: 4.800 gulden, zonder lijkoop, 9 stuiver godshelder. 
 
2.200 gulden wordt nu betaald. De overige 2.600 gulden 
worden als obligatie aan 4% rente omgezet. 
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Borgstellingen: 
 
1) Het gekochte huis. 
 
2) Plaats van de opnemers afgebrand huis (bij het laatste 
bombardement), gelegen in de Raamstraat. 
 
Reingenoten: ter eenre secretaris Nijpels, ter andere zijde 
mevr. Leenarts, geboren Van Walsden. 
 
Getuigen: Joannes Joseph Cruts, beneficiant van de kerk van 
Sint-Servaas en Urbanus Dionijsius Hupkens, zoon van de 
notaris. 
 

 
08/04/1795 

 
43-45 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris L.H. Wouters op 
07/04/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Joannes Dumoulin, inwonende burger en meester-
schrijnwerker te Maastricht, gehuwd met Mechtildis Donné 
 
500 gulden aan 5% rente leent van 
 
priorin en overste van het vermaard klooster der 
kanunnikessen te Maastricht, met name Maria Alexandrina 
Cooken. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn ouderlijk huis op hem gedevolueerd en gelegen in de 
Raamstraat te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre secretaris Van den Heuvel, ter andere 
zijde mevr. Gauthier. 
 
De vader van de opnemer, eveneens Joannes Dumoulin 
geheten, weduwnaar van Maria Boujaer, doet hier ook afstand 
van zijn tocht ten behoeve van zijn zoon wat het huis betreft. 
 
Het huis is nog belast met 200 gulden die door dezelfde zoon 
werd opgenomen van priorin Cooken, per akte van 12/10/1789 
voor notaris A.M. Ruijters. 
 
Getuigen: Godefridus Wilhelmus Mathei en Joanna Kerskens, 
weduwe Christiaen Donné, beiden burgers van Maastricht. 
 

 
10/04/1795 

 
45-47 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Gudi op 
26/03/1795 te Maastricht, waarbij 
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pater definitor J. Neven, overste van het klooster van de 
Cellebroeders van Maastricht, naast broeder And. Van Dooren, 
Everardus Kerckhofs, Barth. Portugael, Christ. Geurts, Christ. 
Neven, Lijbertus Neven, Jacobus van Riempts, Joannes 
Kerckhofs, Lambertus Janssen en Joannes Coesemans 
 
verklaren dat de ze voor de 1ste verplichte contributie ten 
aanzien van de Franse republiek 4.062 gulden 10 stuiver 
dienen te betalen, en alsnog geld nodig hebben ter reparatie 
van hun kerkklooster en huizen en 
 
verkopen aan 
 
Hend. Neven, inwonende burger en meester-brouwer te 
Maastricht, gehuwd met Margaretha Simons 
 
een huis gelegen op de Brusselse Straat te Maastricht. 
 
Reingenoten: 7.500 gulden, zonder lijkoop, 10 stuiver 
godshelder. 
 
Voorwaarden: 
 
1) Er mag niets gebouwd worden (zomerhuis of ander 
bouwwerk) op de kloostermuur gelegen in de hof van het huis. 
 
2) De koper moet zonder enige hindering het water van de put 
in het huis laten halen door het huis erlangs, waarop in het 
verkocht huis een deur op de steenweg uitkomt. 
 
3) De heimelijke gemakken (=toiletten) van de naastgelegen 
huizen op de steenweg dienen geveegd en gereinigd te 
worden, alsook dat het hemels water en ander water van de 
huizen zal moeten laten passeren op de steenweg. 
 
Getuigen: Theod. Cordel en Gerardus Menkens, inwoners van 
Maastricht. 
 

 
10/04/1795 

 
47-48 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris Hagemans op 
08/04/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Henricus Houben, gehuwd met Maria Bragard, burger en 
meester-bakker te Maastricht 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
Libertus Schoenmackers, jongman, bakkersgezel, wonende te 
Maastricht. 
 
Borgstelling: 
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Een huis gelegen op de Marckt aan de Kleine gracht te 
Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre brouwer Godding, ter andere zijde 
Diederickx. 
 
Getuigen: Lambertus van Alphen en Catharina Rensa. 
 

 
16/04/1795 

 
49-50 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris Dionijsius 
Hupkens op 15/04/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Burger Pieter Jeukens, meester-schippersknecht te Maastricht, 
gehuwd met Maria Johanna Jeukens 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
zijn neef Bartholomeus Jeukens, geboren te Voeren. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn woonhuis gelegen in de Brugstraat te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre N. Pirongs, ter andere zijde N. Janssen. 
 
Getuigen: Urbanus Dionijsius Hupkens en Joannes Machiel 
Krotuor. 
 

 
18/04/1795 

 
50-51 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris Dionijsius 
Hupkens op 13/04/1795 te Maastricht, waarbij 
 
burger Johannes Jacobus Hennen, meester-leurder te 
Maastricht, gehuwd met Anna Elisabeth Vlemengs 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
Anna Barbara Tessens, weduwe van J.L. Tierssens. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Huis gelegen in de groote Leure Straat, littera O nummer 53, 
te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre Josephus Frissen, ter andere zijde 
Jacobus Frissen. 
 
2) Huis gelegen in de kleine Leure Straat, littera O nummer 75. 
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Reingenoten: ter eenre het kapittel van O.-L.-V., ter andere 
zijde N. Bonnemaijer. 
 
Getuigen: Urbanus Dionijsius Hupkens, zoon van de notaris, en 
Joannes Machiel Krotuor, borgemeestersbode van Maastricht. 
  

 
19/04/1795 

 
52-53 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A. Hagemans op 
16/04/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Maria Catharina Recker, 1st weduwe van sieur Lohman en 
laatst weduwe van sieur Schwartz 
 
600 gulden aan 4% rente leent van 
 
Henricus Botti, burger en negotiant te Maastricht, gehuwd met 
Ida Nollé. 
 
Borgstelling: 
 
Meelmolen gelegen in de Nieuwstad aan de zogenaamde vijf 
coppen. 
 
Reingenoten: een zijde de stadswal, ter andere de Jeker. 
 
Getuigen: Servaas Klein en Joannes Houben. 
 

 
21/04/1795 

 
53-55 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. Gudi op 
17/04/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Christiaen Paulissen, inwoner van Limmel, gehuwd met Sophia 
Lacroix 
 
200 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Sibilla Haesen, meerderjarige dochter. 
 
Borgstelling: 
 
Half bunder akkerland gelegen buiten de wijcker poort aan de 
Scharnder (?) wegh. 
 
Reingenoten: ter eenre het kapittel van O.-L.-V., ter andere 
zijde armenland van de Sint-Martinusparochie. 
 
Getuigen: J.C. Gudi, onderpastoor van de Sint-
Martinusparochie, en J.N. Gudi. 
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23/04/1795 55-59 Registratie verkoopakte voor notaris J.F. Habets op 
20/04/1795 te Maastricht, waarbij 
 
J.H.J. Cruts, rooms priester en beneficiant van de Sint-
Servaaskerk, als gevolmachtigde van H.P. Janssen, licentiaat 
der beide rechten, gehuwd met Maria Catharina Van der 
Maazen 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Fredericus Gobert, gehuwd met Catharina Florence, 
en aan diens stiefschoonzoon J. Thermonia, gehuwd met Maria 
Angela Chalet 
 
een huis op de Haasstraat met een annex kamer liggende 
boven de poort van het achterhuis van de weduwe van 
professor Vrijdthoff. 
 
Reingenoten: ter eenre de vermelde poort, ter andere de 
verkoper. 
 
Prijs: 2.000 gulden, zonder lijkoop, 25 stuiver godshelder. De 
betaling geschiedt per 2 obligaties van elk 1.000 gulden ten 
laste van de Staten van Holland aan 4% rente, de 1ste 
genegotieerd op 03/10/1794 ten behoeve van Franciscus 
Gobert en de 2de op 08/10/1794 ten behoeve van de 
stiefschoonzoon J. Thermonia, en beide ondertekend door 
Zijne Hoogheid Frederick, Prins van Hessen, destijds 
gouverneur van Maastricht. 
 
De kopers dienen zich wel borg te stellen voor de 
overgedragen obligaties. 
 
Borgstelling Joannes Franciscus Gobert 
 
Zijn huis in den grooten straat, genaamd de Klock. 
 
Reingenoten: ter eenre dhr. D. Bauduin, ter andere zijde sieur 
Van Reempst. 
 
Borgstelling J. Thermonia 
 
Zijn persoon en zijn goederen (niet verder gespecifieerd). 
 
Getuigen: Joannes Josephus Loneux en Petronella Dorlo. 
 
Aangehecht de volmacht van 17/04/1795 voor J.H.J. Cruts in 
het huis op de Haasstraat, bewoond door sieur Zanckelaer en 
J.F. Gobert, te verkopen aan diezelfde Maastrichtse burger en 
koopman J.F. Gobert. 
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25/04/1795 59-61 Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.F. Habets op 
25/03/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Joannes van Praegh, inwonende burger en leurdersgezel te 
Maastricht, weduwnaar van Maria Elisabeth Rudolph, en zijn 
zus Joanna van Praegh, gehuwd met Henricus Mouren, die 
laatste in garnizoen te Bergen-op-Zoom en volmacht gegeven 
aan zijn echtgenote op 17/03/1795 
 
verkopen aan 
 
Martinus Gilissen, burger van Maastricht, gehuwd met 
Christina Theunissen 
 
¼ die beide verkopers elk hebben van een huis te Maastricht 
achter het oud Minderbroederklooster op de Sint-
Pietersstraat. 
 
Reingenoten: ter eenre dhr. Crassier, ter andere zijde de 
weduwe Schols. 
 
Het verkochte deel komt af van de overleden oom van de 
verkopers, met name Gerardus van Praegh en was beiden 
verkopers na diens dood toegevallen. De koper bezat reeds de 
andere helft (2/4). 
 
Het huis is belast met een kapitaal van 550 gulden ten behoeve 
van juffrouw Bindels. 
 
Prijs: 100 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Michael Antonius Habets en D. Piters. 
 

 
12/05/1795 

 
61-63 

 
Registratie afstand van tocht en borgstelling verleden voor 
notaris J.F. Habets op 08/05/1795 te Maastricht, waarbij 
 
tochtafstand 
 
Maria Elisabeth Scheunen, weduwe van Ludovicus Op den 
Dries, inwonende burger en negotiante te Maastricht 
 
afstand doet van haar vruchtgebruik op de filiale portie van 
 
haar dochter Maria Elisabeth Op ten Dries, gehuwd met 
Hendrick Franssen, pompenmakersgezel te Maastricht. 
 
borgstelling 
 
Schoonzoon Hendrick Franssen stelt zich vervolgens voor 400 
gulden borg om het Maastrichts burgerschap voor zichzelf te 
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verkrijgen en zodoende het beroep van pompenmaker te 
kunnen uitoefenen. 
 
De filiale portie van zijn echtgenote bestaat uit 1/6 deel van de 
volgende 3 huizen, nl. 
 
1) Huis met achterkwartier gelegen te Maastricht op de munt, 
genaamd het gulde Peert. 
 
Reingenoten: ter eenre sieur Botti, ter andere zijde sieur 
Rouwijser. 
 
2) Het huis daar tegenover, genaamd St. Nicolaes. 
 
Reingenoten: ter eenre dhr. Roosen, ter andere zijde dhr. 
Defreen. 
 
3) Huis gelegen te Wyck aan het pastoorstraatje. 
 
Reingenoten: de parochie van Sint-Martinus te Wyck. 
 
Getuigen: Nicolaus Op ten Dries en J. Delos, beiden burgers 
van Maastricht. 
 

 
12/05/1795 

 
63-64 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris A. Hagemans op 
09/05/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Pieter Reijniers, burger en koopman te Maastricht, gehuwd 
met Maria Hennekens 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
Pieter Gilis Claassens, wonende te Sint Pieter, gehuwd met 
Heloise de Geré. 
 
Borgstelling: 
 
400 gulden in de vorm van een obligatie ten laste en panden 
van het Corpus van Maastricht. 
 
Getuigen: Theresia Dubien en dhr. S.P.B. De Leuning. 
 

 
12/05/1795 

 
65-66 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris A. Hagemans op 
07/05/1795 te Maastricht, waarbij 
 
De douarière De Dophff, geboren De Mattha, en haar dochter 
freule Angelique de Dophff 
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zich voor 400 gulden borg stellen voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
Andries Vrancken, geboren te Sint-Huibrechts-Hern, 
inwonende bij de freule Mattha te Maastricht als domestiek. 
 
Borgstelling (moeder voor de tocht, dochter voor de naakte 
eigendom): 
 
Aandeel in een huis gelegen op de Enkele Straat te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre zijde de stallingen van het groot huis, 
ter andere zijde een ander huis van de borgstellers. 
 
Getuigen: S.P.B. De Leuning en Pieter Spronk. 
 

 
12/05/1795 

 
66-68 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris Dionijsius 
Hupkens op 11/05/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Pierre Joseph Gille, burger en meester-steenhouwer te 
Maastricht, gehuwd met Jenneton Jokin 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
Dirick Jokin. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis te Maastricht, gelegen in de Hoogbruggestraat, 
genaamd de Hell. 
 
Reingenoten: ter eenre sieur Allancourt, ter andere zijde N.N. 
 
Getuigen: Urbanus Dionijsius Hupkens en Pierre Francois 
Quinehon. 
 

 
13/05/1795 

 
68-69 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris J.F. Habets op 
09/05/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Andreas Wilhardt, burger en koopman te Maastricht, gehuwd 
met Emerentiana Peeters 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
Caspar Pirotte, geboren te Cheratte, gehuwd met Maria Blistin. 
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Caspar Pirotte wenste zich aan te sluiten bij het 
schippersambacht van Maastricht en diende hiervoor het 
Maastrichts burgerschap te verwerven. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn woonhuis te Maastricht aan de Markt. 
 
Reingenoten: ter eenre schepen Tielens, ter andere zijde sieur 
De Neef. 
 
Getuigen: Jan Petrus Wilhardt, advocaat te Maastricht, en 
Hubertus Le Marchalle, inwoner van Maastricht. 
 

 
18/05/1795 

 
69-70,73 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris L.H. Wouters op 
18/05/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Henricus Servaes, burger en meester-schrijnwerker te 
Maastricht, gehuwd met Maria Elisabeth Pimpare 
 
300 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Alexandrina Cooken, priorin en overste van het 
kanunnikessenklooster te Maastricht. 
 
Het uitgeleende geld behoort tot de speelrente van de priorin. 
 
Borgstelling5: Huis in de Hoenderstraat in Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen van Maria Helena 
Teller, ter andere zijde Joannes Laven. 
 
Het huis behoort toe aan de echtgenote van de opnemer als 
enige dochter, en waarvan de schoonmoeder van de opnemer, 
Anna Elisabeth Bertrand, de weduwe Paulus Pimparé, afstand 
van vruchtgebruik had gedaan per akte voor notaris D. 
Hupkens op 23/05/1793. 
 
Het huis is nog bezwaard met een kapitaal van 500 gulden ten 
behoeve van juffrouw Berlo. 
 
Getuigen: Maria Christina Endts en Maria Anna Teelen. 
 
Getuigen (2de paar): Joannes Dumoulin en Joannes Felder, 
beiden burgers van Maastricht. 
 

   

 
5 De klerk had de akten op deze folio’s vermoedelijk verkeerdelijk genoteerd en er is een kleine lapsus, waarbij 
het einde van de akte vanaf de borgstelling na de volgende akte staat en er 2 getuigenparen voorkomen in 
plaats van een.  
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21/05/1795 71-72 Registratie borgstelling verleden voor notaris L.H. Wouters op 
16/05/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Matthijs Niesten, burger en meester-bakker te Maastricht, in 
3de huwelijk met Maria Thijssen 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
zijn neef Matthijs Niesten, meerderjarige jongman. 
 
De neef heeft zijn leerjaren doorlopen en wenst zich in het 
kopen in het bakkersambacht. Hiervoor heeft hij het 
Maastrichts burgerschap nodig. 
 
Borgstelling: 
 
Een huis gelegen op de Hoogbruggestraat te Wyck. 
 
Reingenoten: naar de poort de kinderen van Joannes Gouders, 
ter andere zijde Cornelis Coenaerts. 
 
De borgsteller had het huis gekocht op 07/02/1786 per akte 
voor notaris L.H. Wouters en de akte werd gegicht op 
08/02/1786 voor het Luiks Hooggerecht. Hij had het in 
volledige eigendom na de dood van zijn kinderen, verwekt met 
zijn ook overleden 2de echtgenote Gertruid Elisabeth Cilissen. 
 
Getuigen: Urbanus Dionijsius Hupkens en Christ. Theod. 
Paulissen. 
 

 
18/05/1795 

 
73-74, 71 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris L.H. Wouters op 
18/05/1795 te Maastricht, waarbij 
 
C. De Jacobi, oud-borgemeester van Maastricht, en zijn zus 
Joanna Elisabeth de Jacobi, bejaarde dochter, burger en 
rentenierster te Maastricht 
 
verkopen aan 
 
Egidius Bragard, inwonende burger en eigenaar van het 
Markschip van Maastricht op Luik en vice versa, gehuwd met 
Elisabeth Duchateau 
 
een stal met aanhorigheden, door de verkopers in 
onverdeeldheid bezeten, gelegen te Maastricht in de honstraat 
naast het woonhuis van de koper en ter andere zijde het groot 
huis toebehorende aan de verkopers. Er is ook een servitude 
naast de stal. 
 
Prijs: 300 gulden, zonder lijkoop, 1 oude schelling godshelder. 
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Getuigen: Maria Christina Endts en Maria Anna Teelen. 
 

 
21/05/1795 

 
75-76 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris Dionijsius 
Hupkens op 17/05/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Machiel Paulissen, gehuwd met Maria Gertruid Plumen 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
zijn schoonzoon Fredericus Renault (Brenault), gehuwd met 
Maria Elisabeth Paulissen.6 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis met stallingen, genaamd het swart schaep, gelegen te 
Wyck in de Hoogbruggestraat. 
 
Reingenoten: ter eenre Godefridus Coenegraght, ter andere 
zijde Joannes Bijleveldt. 
 
De schoonzoon was de Nederduitse taal niet machtig. Zijn 
echtgenote en de notaris dienden de inhoud aan hem nader te 
expliceren. 
 
Getuigen: Urbanus Dionijsius Hupkens en Anna Catharina 
Zwitzers. 
 

 
22/05/1795 

 
76-79 

 
Registratie schuldbekentenis verleden voor notaris Dionijsius 
Hupkens op 30/12/1793 te Maastricht, waarbij 
 
Nicolaes Lambotte, burger en inwoner van Maastricht, gehuwd 
met Maria Gertruid Gijssen 
 
een schuld van 100 gulden Luiks bekent ten aanzien van 
 
Johan Maul, wonende te Eschweiler bij Aken. 
 
Lambotte had het bedrag ontvangen op 12/10/1792 van de nu 
reeds overleden vader van Johan Maul, ook Johan Maul 
geheten, tegen een jaarlijkse rente van 5%. Op 02/11/1792 had 
de opnemer tegen dezelfde voorwaarden nogmaals 100 gulden 
Luiks van dezelfde opgenomen.  
 
De zoon Johan Maul was de enige en universele erfgenaam van 
zijn vader. 
 

 
6 Enkel in het begin van de akte wordt hij Brenault genoemd. Verder in de akte consequent Renault. 
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De opnemer heeft intussen al rente betaald en 50 gulden 
kapitaal terugbetaald. 
 
Afgesproken wordt dat het resterend bedrag in 3 termijn 
terugbetaald wordt. In het midden van de komende maand juli 
wordt nog 50 gulden terugbetaald + een halve Franse kroon 
aan rente. Midden januari 1795 een tweede schijf van 50 
gulden met ook een halve Franse kroon rente. 
 
Lambotte stelt zich borg met zijn pensioen van gegageerd 
ruiter vanwege Haar Hoog Mogende, dewelke hij elk halfjaar 
uitbetaald krijgt. 
 
Getuigen: Urbanus Dionijsius Hupkens en Catharina Zwitsers.  
 

 
22/05/1795 

 
79-82 

 
Registratie schuldbekentenis en regeling verleden voor notaris 
Dionijsius Hupkens op 23/12/1793 te Maastricht, waarbij 
 
Joannes Cornelius Du Bois, burger en meester-tapissier te 
Maastricht, gehuwd met Louisa Hoebrichts 
 
een schuld bekent van 700 gulden Luiks, bij twee 
gelegenheden opgenomen op 08/02/1793 en op 12/07/1793 
ten aanzien van wijlen Johan Maul. 
 
Diens zoon, ook Johan Maul geheten en wonende te 
Eschweiler bij Aken, gehuwd met Maria Barbara Dresens, nu te 
Maastricht, als enige en universele erfgenaam van zijn 
overleden vader Johan Maul, geassisteerd met J.B. Wilhelmus, 
schepen, en J.C. Basserman, burger en koopman te Maastricht, 
beiden als benoemde executeurs-testamentair, 
 
een akkoord treffen omtrent de openstaande schuld. 
 
De opnemer is zonder vermogen om de schuld nu in te lossen 
en bezit geen vaste panden om te hypothekeren. In plaats 
hiervan hypothekeert hij  
 
het te ontvangen erfdeel, dat hem toekomt na het overlijden 
van zijn oom Joannes Baptist Beekaart, wonende te 
Antwerpen, alsook alle andere erfenissen of legaten die hem 
zouden toekomen. 
 
Zolang de 700 gulden niet terugbetaald worden, dient de 
opnemer wel jaarlijks 3,5% rente op het openstaand bedrag te 
betalen, aanvang nemende op 01/01/1794 en per half jaar af 
te rekenen. 
 
Getuigen: Urbanus Dionijsius Hupkens en Maria Elisabeth 
Basserman, echtgenote van Isaac Haenenberger. 
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Aangehecht de oorspronkelijke promesse van 12/07/1793 tot 
terugbetaling van het opgenomen geld. 
 

 
29/05/1795 
 

 
82-85 

 
Registratie gichtextract schepenbank van Luik van 03/12/1793 
met ingebedde obligatie verleden voor notaris L.J. Marneffe op 
03/11/1736 te Luik, waarbij 
 
Jean Gillis Bernard Gillis 
 
4.000 gulden aan 4% rente leent van 
 
zijn broer Jean Guillaume Charles Gillis. 
 
Het geld dient ter betaling van de dote van Anne Henriette 
Josephine Gillis, zus van de opnemer, thans novice in het 
klooster van de kanunnikessen van het Heilig Graf te 
Maastricht en op het punt staande aldaar geprofest te worden. 
De opnemer was ook universeel erfgenaam van diezelfde zus, 
opgesteld voor notaris Caris te Maastricht op 15/09/1736.7 
 
Borgstelling: 
 
De opnemer staat persoonlijk borg, alsook met al zijn goederen 
en rechten op pandjeshuizen op de Berg van Barmhartigheid te 
Maastricht en te Leuven, op pachten, renten, zij het in het 
Land van Luik, te Maastricht of goederen gelegen onder gezag 
van de Staten-Generaal of elders, zij het laat- of leengoederen 
betreffen of wat dan ook. 
 
Getuigen: Jean Louis Latour en George Dupont. 
 

 
30/05/1795 

 
85-87 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris L.H. Wouters op 
29/05/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Christiaen Paulissen, inwonende burger en hovenier te 
Maastricht, gehuwd met Maria Sophia Lacroix 
 
verkoopt aan 
 
Antonius Bemelmans, licentiaat in de rechten, oud-schepen 
van Maastricht, gehuwd met Maria Aleijdis Louvrier 
 
een perceel akkerland, nu bezaaid met zuijkerije, gelegen in 
het wijker veldt aan de Schaander weg, 10 grote roeden. 
 

 
7 In het testament van de zus worden hun ouders ook benoemd, met name de overleden moeder Margarite 
Isabelle de Bounam, en haar vader Fastre Gillis. Ze behoudt voor zichzelf een lijfrente van 100 gulden van haar 
goederen. Voor het testament, zie volgende link  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3LZ-S89M?i=2148&cat=1041463
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Reingenoten: naar Scharn landerijen van de parochiekerk van 
Sint-Maarten alhier, naar Maastricht het kapittel van O.-L.-V. te 
Maastricht. 
 
Het perceel is jaarlijks met 6 vaten rogge belast ten behoeve 
van de kerk van Sint-Maarten. 
 
Het perceel komt af uit de ouderlijke nalatenschap van de 
verkoper. 
 
Prijs: 500 gulden, zonder lijkoop, 3 stuiver godshelder. 
 
Voorwaarde is dat de koper zich het recht behoudt om het 
perceel binnen het jaar aan dezelfde prijs terug te kopen. 
 
Getuigen: Hendrick Hos en Ida Moers, beiden wonende te 
Maastricht. 
 

 
30/05/1795 

 
87-88 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris L.H. Wouters op 
22/05/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Dominicus Habrix, inwonende burger van Maastricht en 
fijnschilder 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
zijn neef Gerardus Dassen, inwoner van Maastricht, gehuwd 
met Catharina de Luge, circa 20 jaar in het 
schrijnwerkersambacht gewerkt hebbende. 
 
De neef wenst voor eigen rekening als meester te beginnen en 
heeft hiervoor het Maastrichts burgerschap nodig. 
 
Borgstelling: 
 
Een huis met aanhorigheden in de huijestraat te Wyck. 
 
Reingenoten: ter eenre Matthijs Haenen, ter andere zijde … 
 
Getuigen: Joannes Jacobus Frissen, meester-leurder te 
Maastricht, en Margaretha Weijers, inwoonster van 
Maastricht. 
 

 
07/06/1795 

 
88-90 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris A. Hagemans op 
28/05/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Theodorus Jacobs, burger en inwoner van Maastricht, gehuwd 
met A.M. Weerts 
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zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
Laurens Anthoon Weerts, wonende te Maastricht. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn woonhuis gelegen te Wyck op de regtestraet, genaamd de 
gouden leeuw. 
 
Reingenoten: ter eenre sieur Haanen, ter andere zijde de 
erfgenamen Stijns. 
 
Getuigen: S.P.B. De Leuning en S. Kerps. 
 

 
08/06/1795 

 
90-92 

 
Registratie verkoop obligatie verleden voor notaris C.D. 
Frederix, residerende te Maastricht, maar nu vacerende op het 
Luiks territoir op 06/06/1795, waarbij 
 
Elisabeth Nelissen, weduwe van Matthijs Theunissen, en haar 
oudste dochter Maria Theunissen, burger van Sint Pieter bij 
Maastricht 
 
verkopen aan 
 
Matthijs Schrooders, gehuwd met Gertrudis Daemen, burger 
van Maastricht 
 
een obligatie van 500 gulden kapitaal aan 4% rente ten laste en 
panden van kapitein Joannes van Meurs en zijn echtgenote 
Maria Anna Van der Smissen. 
 
De oorspronkelijke obligatie was uitgegeven door Elisabeth 
Nelissen haar zus, met name de nu reeds overleden Helena 
Nelissen, per akte van 16/07/1775 voor notaris Debruijn. Voor 
haar dood schonk ze de obligatie aan haar zus per testament 
van 19/01/1790 voor wijlen notaris A.M. Ruijters. 
 
Prijs: 500 gulden. 
 
Medeborgstelling door Christiaen Theunissen, inwoner en 
burger van Sint Pieter, gehuwd met Marie Gertrud Weerts, 
voor de goede verkoop. 
 
Borgstelling: 
 
Een huisplaats met een daarop te bouwen huis gelegen te Sint 
Pieter op de paapestraat. 
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Reingenoten: naar Maastricht en de Sint-Pietersberg kanunnik 
Jorissen, naar de Maas de paapestraat, naar Slavante Jan 
Blanckers. 
 
De borgsteller had het huis pas vandaag gekocht van Jean van 
Calefice per akte voor notaris C.D. Frederix. 
 
Getuigen: notaris H. Rosen, Simen Cempeners en Petrus Caris. 
  

 
08/06/1795 

 
92-94 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.N.H. De Bruijn op 
16/07/1775 te Maastricht, waarbij8 
 
Joannes van Meurs, kapitein onder het 2de bataljon van het 
regiment van luitenant-generaal Duijts ten dienste van Haar 
Hoogmogende, gehuwd met Maria Anna Van der Smissen, en 
met octrooi van de commissarissen-deciseurs de dato 
16/09/1768 
 
500 gulden aan 4% rente lenen van 
 
Helena Nelissen, inwoonster van Maastricht. 
 
Op 20 gulden na, was het bedrag al eerder uitgekeerd, onder 
andere via een eerdere obligatie van 300 gulden aan 5% rente, 
verleden voor wijlen notaris Van de Weijer. Deze oudere 
obligatie werd hierbij teniet gedaan. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Hun woonhuis gelegen te Wyck, genaamd het Swaardt 
Paard. 
 
2) Hun andere goederen gelegen in het graafschap van de 
Vroenhof en elders. 
 
Getuigen: Franciscus Vilvoije en Wilhelmus Leonardus Janssen, 
beiden burgers van Maastricht. 
 
Aangehecht het octrooi van 1768, waarbij het Joannes van 
Meurs toegestaan wordt om op zijn voorkinderen 
gedevolueerde goederen te mogen hypothekeren of te 
verkopen tot nut van het onderhoud en de opvoeding van 
diezelfde kinderen. 
 

 
08/06/1795 

 
95-97 

 
Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris 
Dionijsius Hupkens op 18/05/1795 te Maastricht, waarbij 
 

 
8 Zie ook vorige gicht. 
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Maria Elisabeth Kerens, meerderjarige jonge dochter, 
inwoonster en burger van Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
dhr. B. Vogels, inwoner en burger van Maastricht, gehuwd met 
Cornelia Harts 
 
een huis, hof en achterkwartier gelegen in de Gubbelstraat te 
Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre juffrouw Booten, ter andere zijde de 
verkoopster. 
 
Het verkochte huis komt af van de verkoopster ouders en heeft 
ze bij hun overlijden in volle eigendom geërfd. 
 
Prijs: 2.500 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder. 
 
De verkoopprijs wordt in een obligatie aan 4,5% rente 
omgezet. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Het gekochte huis en met de belofte verbeteringen aan te 
brengen. 
 
Zijn gedevolueerd kindsgedeelte, bestaande uit 3 huizen, nl. 
 
2) Een huis op de Regtstraet te Wyck. 
 
Reingenoten: ter eenre den Aker wagen, ter andere zijde de 
goude wortel. 
 
3) Een huis op de houtmaas te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre weduwe Cornelis Tissen, ter andere 
zijde Wilhelm Franssen. 
 
4) Een huis gelegen in het Exterstraatje te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre Hendrick Van der Weert, ter andere 
zijde het huis genaamd de Poort. 
 
Getuigen: Maximilianus Fock, medicinale dokter van 
Maastricht, en Urbanus Dionijsius Hupkens.  
 

 
17/06/1795 

 
97-99 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris Dionijsius 
Hupkens op 12/06/1795 te Maastricht, waarbij 
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Pieter Reiniers, burger en koopman te Maastricht, gehuwd 
met Maria Elisabeth Hennekens 
 
zich 3 keer voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
Jean Joseph Duvivier (père), Jean Francois Duvivier (fils), en 
van Arnoldus Jacobus Corthouts, advocaat te Hasselt. 
 
Borgstelling: 
 
Een obligatie van 4.000 gulden ten behoeve van Reiniers en 
ten laste van het Corpus van Maastricht, per akte van 
29/09/1794. 
 
Getuigen: Urbanus Dionijsius Hupkens, zoon van de notaris, en 
Joannes Schrijnemaekers. 
 

 
17/06/1795 

 
99-100 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris Dionijsius 
Hupkens op 15/06/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Nicolaes Janssen, gehuwd met Maria Peper, inwoner van 
Maastricht 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
zichzelf. 
 
Borgstelling: 
 
Een huis gelegen op de Bosstraat, makende het oordhuis van 
de Raamstraat. 
 
Reingenoten: ter andere zijde sieur Cuijpers. 
 
Getuigen: Urbanus Dionijsius Hupkens en Joannes Ludovicus 
Booden. 
 

 
18/06/1795 

 
100-103 

 
Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris 
Dionijsius Hupkens op 15/06/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Maria Isabella Kerens, meerderjarige dochter, inwoonster en 
burger van Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
B. Vogels, inwoner en burger van Maastricht, gehuwd met 
Cornelia Harst 
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een huis met achterkwartier met ap- en dependentiën, alsook 
met de waterloop van regenwater, zich ontlastende op de 
erven daarnaast ter zijde naar de Markt, en gelegen in de 
Gubbelstraat. 
 
Reingenoten: ter eenre de koper, ter andere zijde de 
verkoopster. 
 
Het huis komt af uit de nalatenschap van de verkoopster 
ouders. 
 
Prijs: 1.200 gulden, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder. 
 
De te betalen som wordt in een obligatie aan 4,5% rente 
omgezet. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Het verkochte huis. 
 
2) Zijn gedevolueerd kindsgedeelte, bestaande uit 3 huizen, 
verder beschreven in de obligatie ten behoeve van dezelfde 
rentcreditrice, per akte voor notaris Hupkens op 18/05/1795 
(zie 3 gichten eerder). 
 
Getuigen: Medicinale dokter Maximilianus Fock en Urbanus 
Dionijsius Hupkens, zoon van de notaris. 
 

 
22/06/1795 

 
103-105 

 
Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris 
J.F. Habets op 09/06/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Anna Barbara Hormans, meerderjarige dochter, inwoonster en 
burger van Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
haar broer Petrus Hormans, inwoner en burger en meester-
brouwer te Maastricht, gehuwd met Maria Elisabeth Neijst 
 
een huis met hof gelegen op de Brusselsestraat te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre dhr. Van den Enden, ter andere zijde 
de weduwe Hoijos. 
 
Prijs: 5.000 gulden + 4 flessen wijn lijkoop + 10 stuiver 
godshelder. 
 
Het te betalen geld wordt in een obligatie aan 4,5% rente 
omgezet. 
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Borgstellingen: 
 
1) Het aangekochte huis. 
 
2) Zijn woonhuis en hof te Maastricht op de Brusselsestraat, 
genaamd de wilde man. 
 
Reingenoten: ter eenre baron Van Eijl, ter andere sieur 
Collette. 
 
Getuigen: Egidius Solicati en Petrus Meurens. 
 

 
29/06/1795 

 
105-107 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Dionijsius Hupkens 
op 27/06/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Machiel Holl, meerderjarige jongman, inwoner en burger van 
Maastricht 
 
600 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Anna Smit, weduwe van Nicolaes Wendel, inwoonster 
van Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
Zijn huis gelegen te Maastricht in de witmaekers straet, littera 
F nummer 9. 
 
Reingenoten: ter eenre Paulus Gideloo, ter andere zijde de 
weduwe Willem Cooninx. 
 
Het huis is nog bezwaard met 2 kapitalen, nl. met 800 gulden 
ten behoeve van Maria Catharina Gijssen en met 400 gulden 
ten behoeve van Anna Maria Limpens. 
 
Getuigen: Urbanus Dionijsius Hupkens en Anna Catharina 
Zwitsers. 
 

 
29/06/1795 

 
107-108 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris Dionijsius 
Hupkens op 17/06/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Johan Abraham Mamin, wonende te Maastricht, gehuwd met 
Wilhelmina Charlotta Henriette Bose de la Calmette 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
zichzelf. 
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Borgstelling: 
 
Zijn huis gelegen op de Pieter Straat te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre N. Godding en ter andere zijde N. Stass. 
 
Getuigen: Joannes Schrijnemeekers en Urbanus Dionijsius 
Hupkens, beiden burgers van Maastricht. 
 

 
29/06/1795 

 
108-109 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris L.H. Wouters op 
29/06/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Petrus Janssens, licentiaat der rechten en advocaat te 
Maastricht, gehuwd met Maria Elisabeth Graeven 
 
verkoopt aan 
 
Matthijs Deni, burger en ingezetene van Maastricht, gehuwd 
met Maria Elisabeth Schuelder 
 
een huis met aanhorig achterkwartier gelegen in het Pastoor 
Straatje te Wyck. 
 
Reingenoten: ter eenre weduwe Van Geleen, ter andere zijde 
dhr. Coolen. 
 
Het pand komt uit de verkopers ouderlijke nalatenschap, hem 
toegevallen bij partagie van 08/02/1787 voor wijlen notaris A. 
Ruijters. 
 
Prijs: 1.209 gulden 15 stuiver + lijkoop + 9 stuiver godshelder. 
 
Het huis werd bij het laatste bombardement flink beschadigd. 
De koper mag het naar goeddunken repareren en de kosten 
verrekenen, ingeval hij nadien vernaderd zou worden. 
 
Getuigen: Joannes Gerardu, burger van Maastricht, en 
Elisabeth Jongen, wonende te Maastricht. 
 

 
30/06/1795 

 
109-111 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris L.H. Wouters op 
25/06/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Martinus Raven, inwoner en burger en meester-hoefsmid te 
Maastricht, gehuwd met Maria Anna Geussen 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
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Joseph Mangé, inwoner van Maastricht, gehuwd met Gertrudis 
Rooks. 
 
Borgstelling: 
 
Een huis te Maastricht op de Boschstraat met achterkwartier 
en achterwei met in- en uitgang achter de Beel naar de 
verckens Markt. 
 
Reingenoten: ter eenre Hendrick Aelbrichts, ter andere zijde de 
Beelganck. 
 
Het perceel was door de borgsteller gekocht van Gilis Strea, 
per akte voor notaris A.M. Gudi op 17/03/1794 na publieke 
verkoop voor het Brabants Hooggerecht. 
 
Getuigen: Petrus Roox, burger van Maastricht, en Maria Van 
der Cruijs, wonende te Maastricht. 
 

 
30/06/1795 

 
111-112 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris J.F. Habets op 
23/06/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Joannes Hinsberg, inwoner, burger en negotiant te Maastricht, 
gehuwd met Gertrudis Corstjens 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
zijn schoonbroer Andreas Keller, inwoner van Maastricht, 
gehuwd met Cornelia Hinsberg. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn woonhuis in de taafelstraat te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre dhr. commissaris Keerens, ter andere 
dhr. Van Geleen. 
 
Getuigen: Philippus Walrij, rooms priester te Maastricht, en 
M.A. Habets. 
 

 
30/06/1795 

 
112-113 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris J.F. Habets op 
21/06/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Wijnandus Denis, burger en meester-brouwer te Maastricht, 
gehuwd met Barbara Jorissen 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 



38 
 

 
Pieter Wiens, geboren te Veldwezelt, nu reeds 5 jaar als 
brouwersknecht bij Denis inwonende. 
 
Wiens wil zich in het ambacht inschrijven, maar heeft daarvoor 
het Maastrichts burgerschap nodig. 
 
Borgstelling: 
 
Een huis gelegen in de Stockstraat te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre sieur Delcommune, ter andere zijde de 
erfgenamen Thomassen. 
 
Getuigen: Philippus Walrij, rooms priester te Maastricht, en 
M.A. Habets. 
 

 
30/06/1795 

 
114-115 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris L.H. Wouters op 
29/06/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Matthijs Deni, burger en inwoner van Maastricht, gehuwd met 
Maria Elisabeth Schuelder 
 
1.200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Ida Stols, meerderjarige dochter, burger en inwoonster 
van Maastricht. 
 
De opnemer zal het geld gebruiken ter betaling van de 
aankoop van een huis, gekocht van advocaat Janssens en 
waarvan de akte nog dient opgesteld te worden (zie ook 4 
gichten eerder). 
 
Borgstellingen:  
 
1) Het aangekocht huis gelegen te Wyck in het pastoor 
straatje. 
 
Reingenoten: ter eenre dhr. Coolen, ter andere zijde de 
weduwe Van Geleen. 
 
2) 6 grote roeden land gelegen tot Bruisterbosch onder 
Eijsden, genaamd op den Lange Streek, uitschietende op de 
wijnweg. 
 
Reingenoten: zonnen opgang Aert Theunissen, ter zonne 
ondergank de weduwe Willem Blonden. 
 
Dit perceel komt af van de grootouderlijke nalatenschap van 
de opnemers echtgenote, waarbij de grootmoeder, de 
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weduwe Piter Werens, het gekocht had op 10/04/1717 blijkens 
akte verleden voor wijlen notaris P. Schaap. 
 
Getuigen: Petrus Brogger, burger van Maastricht, en Maria 
Benedict, wonende te Maastricht. 
 

 
01/07/1795 

 
115-117 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.F. Habets op 
26/06/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Paulus Kalten, burger van Maastricht, gehuwd met Elisabeth 
van Meerendong 
 
verkoopt aan 
 
Josephus Botta, burger van Maastricht en meester-
timmerman, gehuwd met Isabella Hotté 
 
 
1/5 van een huis gelegen te Wyck op de Hoogbruggestraat, 
genaamd de Prins van Luijck. 
 
Reingenoten: ter eenre een huis toebehorende aan het 
Annuntiatenklooster van Maastricht, ter andere zijde der 
erfgenamen van paijmeester Van Aken. 
 
Het geheel van het huis is belast met een kapitaal van 2.000 
gulden (1/5 van die last is voor de koper). 
 
Prijs: 300 gulden, zonder lijkoop, 2 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Philippus Walrij, rooms priester te Maastricht, en M. 
Scherberig. 
 

 
04/07/1795 

 
117-119 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris A. Hagemans op 
27/06/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Renier Hermans, burger en meester-hoedemaker te 
Maastricht 
 
zich voor 1.200 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
de kinderen van wijlen Christiaen Pullinx en M.A. Hutsemekers 
(nog levend), met name Henricus, Andreas en Christiaen 
Pullinx. 
 
Borgstellingen: 
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1) Een niet-gegichte obligatie van 2.800 gulden ten laste en 
panden van Gerardus van Cauenberg en zijn 3 meerderjarige 
dochters, nl. Anna Wilhelmina, Catharina en Cecilia van 
Cauenberg, met een onderliggende hypotheekstelling van een 
huis te Maastricht op de Brugstraat, genaamd het Rad van 
Fortuijn. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Nutten, ter andere zijde sieur 
Defresne. 
 
2) Goederen geërfd van zijn grootvader Erasmus Leunen per 
akte voor notaris Habets op 17/06/1786. 
 
Getuigen: L. Timmers en J.P.B. Jesse. 
 

 
04/07/1795 

 
119-120 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris Dionijsius 
Hupkens op 03/07/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Samuel Jacob, gepensioneerd luitenant-kolonel ten dienste 
van Haar Hoog Mogende, wonende te Maastricht 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
zichzelf. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn woonhuis gelegen te Maastricht langs de Maas op de hoek 
van de Raamstraat. 
 
Getuigen: Urbanus Dionijsius Hupkens en Anna Catharina 
Zwitsers. 
 

 
11/07/1795 

 
120-123 

 
Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris 
L.H. Wouters op 10/07/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Maastrichtse medenotaris J.F. Habets, gehuwd met Maria 
Catharina Frambachts, en Joannes Ludovicus Keunings, 
gehuwd met notaris Habets zus, Maria Catharina Habets 
 
verkopen aan 
 
Hendr. Lamb. Wouters, burger en schipper te Maastricht, 
gehuwd met Maria Gertrudis Jacobs 
 
een huis gelegen te Maastricht aan de O.-L.-V.-poort, makende 
het oordhuis van de stadswal. 
 



41 
 

Reingenoten: ter andere zijde naar de Stockstraat de stal van 
de 2de verkoper namens zijn echtgenote. 
 
Prijs: 100 mark fijn zilver, zijnde elke mark in oude cours 25 
gulden Hollands of 40 gulden Brabants Maastrichter Cours, 
zonder lijkoop, 2 stuiver godshelder. 
 
10 mark wordt nu betaald. 15 mark dient binnen 2 jaar betaald 
te zijn. De overige 75 mark worden in een obligatie aan 4,5% 
rente omgezet. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Het aangekochte huis. 
 
2) Medeborgstelling door Anna Gisela Thijssens, weduwe van 
Leonardus Schrammen, inwoonster, burger en negotiante te 
Maastricht. Zij stelt zich enkel borg voor de 15 mark die binnen 
de 2 jaar dienen betaald te zijn. 
 
Akkoord tussen de partijen dat de huurgelden, die vervallen 
vanaf de 14de van deze maand, tot profijt blijven van de 
verkopers tot het einde van het huurcontract. Huurder sieur 
Kerckhofs contract loopt tot de 2de dinsdag van oktober 1796. 
Hij betaalt elke 3 maanden 40 gulden huur. 
 
Getuigen: Michael Antonius Habets en Matthijs Willems. 
  

 
21/07/1795 

 
123-125 

 
Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris 
L.H. Wouters op 20/07/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Gijsbertus Van der Meer, inwoner van Maastricht, weduwnaar 
van Maria Theresia Maurissen (voor de tocht), en zijn 
meerderjarige dochter Anna Elisabeth Van der Meer (voor de 
naakte eigendom) 
 
verkopen aan 
 
Jacobus Niesten, inwoner en burger en koopman te 
Maastricht, gehuwd met Maria Lemmens 
 
een huis en hofje gelegen te Wyck in de St. Meertens Straat, 
genaamd de put, met aanhorige stal en achteruitgang in de 
graghtstraet. 
 
Reingenoten: ter eenre de glaasblaserije, ter andere zijde de 
weduwe De Beefve. 
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Het pand werd door wijlen Cornelia Maurissen, weduwe van 
Francois Bareije, overtante9 van de verkoopster bij publiek 
opbod ingekocht voor het Brabants Hooggerecht op 
10/12/1728 en gegicht op 04/01/1729. 
 
Prijs: 10.000 gulden + 2 Franse kronen lijkoop + 10 stuiver 
godshelder. 
 
7.000 gulden worden nu betaald. De overige 3.000 gulden 
worden in een obligatie aan 4% rente omgezet. Het 
aangekochte huis geldt als borgstelling voor de obligatie. 
 
De verkopers reserveren voor zich nog vrije bewoning van het 
pand zonder huur te moeten betalen tot de tweede dinsdag 
van april 1796. 
 
Getuigen: Joseph Despae, inwoner van Urmond, en Maria 
Sophia Stiepers, wonende te Maastricht. 
 

 
06/08/1795 

 
125-127 

 
Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris 
A.M. Gudi op 29/07/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Dominicus Habrix, inwoner en burger van Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
Martinus Raven, burger en hoefsmid te Maastricht, gehuwd 
met Maria Anna Geusen 
 
een huis en hof gelegen te Wyck in het Heije Straatje. 
 
Reingenoten: Matthijs Haenen, ter andere zijde … 
 
Prijs: 2.200 gulden, zonder lijkoop, 10 stuiver godshelder. 
 
700 gulden worden nu betaald. De overige 1.500 gulden 
worden in een obligatie aan 3,5% rente omgezet. Het gekochte 
huis wordt daarbij gehypothekeerd. 
 
Het huis is momenteel onbewoonbaar vanwege het laatste 
bombardement. Alle kosten ter reparatie kan de koper 
inbrengen, ingeval hij vernaderd zou worden. 
 
Getuigen: Gerardus Dassen en Jan Fredrix. 
 

 
08/08/1795 

 
127-129 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris L.H. Wouters op 
07/08/1795 te Maastricht, waarbij 
 

 
9 = groottante? 
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Franciscus Leonardus Rouwijser, inwoner, burger en koopman 
te Maastricht, gehuwd met Maria Habets 
 
2.000 gulden aan 4% rente leent van 
 
de schoonbroers Joannes Lambertus Hermans en M.F.A. 
Vaessen, gehuwd met Anna Amelia Hermans, burgers en 
negotianten te Maastricht. 
 
Het geld werd uitbetaald in 410 en een kwart Franse kronen en 
3 oord Luiks. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn woonhuis gelegen op de munt, genaamd de galleije. 
 
Reingenoten: ter eenre een huis genaamd de fortuijn, ter 
andere zijde het huis genaamd het gulde peerdt. 
 
Getuigen: Maria Habets en Elisabeth Rouwijser. 
 

 
12/08/1795 

 
129-130 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris Dionijsius 
Hupkens op 10/08/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Christiaen Feij, inwonende burger van Maastricht, gehuwd met 
Maria Ida Theunissen 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
Henricus Prick, wonende te Sint Pieter. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn woonhuis gelegen te Maastricht langs de Maas. 
 
Reingenoten: ter eenre sieur Bottij, ter andere dhr. Eijmael. 
 
Getuigen: Joannes Schrijnemekers en Urbanus Dionijsius 
Hupkens, beiden burgers van Maastricht. 
 

 
13/08/1795 

 
130-132 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. Gudi op 
11/08/1795 te Maastricht, waarbij 
 
A. Bernard, schepen van het Luiks Hooggerecht, gehuwd met 
Maria Susanna Demée 
 
3.500 gulden aan 5% rente leent van 
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Christ. Coenegraght, gehuwd met Sara Cath. Bemelmans, 
inwoner, burger en negotiant te Maastricht. 
 
Borgstelling: 
 
Al zijn goederen binnen en buiten Maastricht gelegen. 
 
Deze 3.000 gulden waren reeds eerder opgenomen en dienden 
voor het inkomen van de Franse troepen. 
 
Getuigen: Hub. Gudi en Elis. Moer. 
 

 
20/08/1795 

 
132-133 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 
19/08/1795 te Maastricht, waarbij 
 
F.J. Vandervreecken, licentiaat der beide rechten, oud-schepen 
van Maastricht, gehuwd met Maria Elisabeth Leenaerts 
 
1.000 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Christina Nijpels, weduwe van Paulus Reijniers. 
 
Borgstellingen: 
 
Zijn 2 naast elkaar gelegen huizen te Maastricht op de 
Boschstraat. 
 
Reingenoten: ter eenre secretaris Leenaerts, ter andere zijde 
de bode Meijling. 
 
Getuigen: Christianus Thijssens, vicaris van de O.-L.-V.-kerk te 
Maastricht, en Christina Greveraast (?). 
 

 
24/08/1795 

 
133-135 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. Gudi op 
24/07/1795 te Maastricht, waarbij 
 
August Devellij, gepensioneerd kapitein ten dienste van de 
Staat, en zijn meerderjarige dochter Carolijna Devellij, voor 
zichzelf, alsook voor haar tante Elis. Noijen, ongehuwde en 
meerderjarige dochter, inwonende burger en rentenierster te 
Maastricht 
 
1.000 gulden aan 5% rente lenen van 
 
Maria Gertruid Nijst, weduwe van Jacobus Franciscus Josephus 
Visschers, burger en negotiante te Maastricht. 
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Het geld wordt gebruikt tot het optimmeren van het huis van 
de opnemer, gelegen op de Bosschstraat te Maastricht. Dat 
huis geldt ook als borgstelling. 
 
Reingenoten: ter eenre de rentcreditrice, ter andere zijde de 
erfgenamen Meijers. 
 
Getuigen: J.H. Engels en B. Hormans. 
 
Aangehecht de volmacht van de tante. 
 

 
25/08/1795 

 
135-136 

 
Registratie cessie verleden voor notaris A.M. Gudi op 
22/08/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Maria Helena Beukers, inwonende burger van Maastricht, 
weduwe van Joannes Leentjes en laatst van Thomas Vos 
 
haar huis overdraagt aan 
 
haar neef Matthijs Beukers, weduwnaar van Marie Agnes 
Jansen. 
 
Het huis is in de Raamstraat in Maastricht gelegen, 
uitkomende op de varkensmarkt. Het huis is geheel afgebrand 
na het laatste bombardement. Maria Helena Beukers is niet 
meer in staat de kost te verdienen, noch om haar huis te 
herbouwen. Ze wordt door haar neef Matthijs Beukers 
onderhouden. Op het huis rust ook nog een kapitaal van 1.000 
gulden ten behoeve van de weduwe Van Geleen. 
 
De overdracht van het huis is met voorwaarde dat de neef ook 
de last van de obligatie op zich neemt. 
 
Maria Helena Beukers had voorheen het huis verkregen van 
haar 1ste echtgenoot Joannes Leentjes per testament voor 
notaris A.M. Gudi op 03/03/1780. 
 
Getuigen: J.N. Gudi en Hub. Gudi. 
 

 
03/09/1795 

 
137-139 

 
Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris 
J.F. Habets op 21/08/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Tilman Xaverius Keerens, licentiaat der beide rechten en 
advocaat te Maastricht, en Sophia Keerens, meerderjarige 
juffrouw, en Lucas Nijpels als gehuwd zijnde met Maria 
Catharina Keerens, en dhr. Alexander Coenegraghts, als 
gehuwd zijnde met Anna Judith Keerens, allen erfgenamen van 
wijlen Lambertus Petrus Keerens en Oda Cruts, in hun leven 
echtelieden en burgers te Maastricht 
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verkopen aan 
 
Guillielmus Hennekens, licentiaat der beide rechten en 
advocaat te Maastricht, gehuwd met Maria Anna Theresia 
Corbeau. 
 
1) Een huis met aanhorige tuin en remise gelegen op de groote 
graght en achter uitkomende in de Capucijnenstraat, alsook 
een huis daarnaast gelegen op de groote graght. 
 
Reingenoten (van beide huizen): ter eenre mejuffrouw Veugen, 
ter andere zijde bakker Knoops. 
 
2) Een huis gelegen in de Capucijnenstraat. 
 
Reingenoten: ter eenre het oordhuis van de Capucijnestraat, 
toebehorende aan de vermelde bakker Knoops, ter andere … 
 
3) Een huis in de Capucijnestraat gelegen naast de poort of 
remise van het eerste huis. 
 
De verkochte huizen komen van de vermelde ouders en 
schoonouders van de verkopers, die het in onverdeeldheid 
bezitten. 
 
Prijs: 19.500 gulden + lijkoop + 18 stuiver godshelder. 
 
7.000 gulden worden nu in carolienen, dukaten en Franse 
kronen betaald. 
 
De resterende penningen zullen maandelijks, te beginnen in 
januari 1796 per 2.000 gulden betaald worden, met 3% tot 
3,75% rente, die aanvangt vanaf half oktober. De aangekochte 
goederen worden gehypothekeerd. 
 
Getuigen: Michael Anthonius Habets en Josephus Pugmans. 
 

 
04/09/1795 

 
139-141 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 
03/09/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Joannes Dubien, burger en meester-beenhakker te Maastricht, 
gehuwd met Barbara Cornelia Nijst 
 
1.000 gulden aan 5% rente leent van 
 
Willem Petrus Nijst, meerderjarige jongman en inwonende 
burger van Maastricht. 
 
Het opgenomen geld dient samen met eigen geld ter betaling 
van de koopprijs van zijn woonhuis in de Mariestraat. 
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Reingenoten: ter eenre M.F.A. Vaessen, ter andere zijde de 
weduwe Nijst. 
 
Het huis werd onlangs gekocht van dhr. Kramp, als gehuwd 
zijnde met Anna Barbara Godding voor een som van 2.500 
gulden en waarvan akte door notaris J.F. Habets zal worden 
opgesteld. Het huis wordt gehypothekeerd voor deze 
geldopneming. 
 
Getuigen: Lucas Nijst en Conraed Spettel, beiden burgers van 
Maastricht. 
 

 
04/09/1795 

 
141-142 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris J.F. Habets op 
03/09/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Jacobus Streignarts, burger en koopman te Maastricht, als 
gevolmachtigde van Hijacintus Servatius Petrus Kramp, 
gehuwd met Anna Barbara Godding per akte van volmacht 
voor notaris Melchior Theodorus Colins te Antwerpen de dato 
31/07/1795 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Dubien, burger en meester-beenhakker te Maastricht, 
gehuwd met Barbara Cornelia Nijst 
 
een huis in de Mariestraat te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre juffrouw de weduwe Nijst, ter andere 
zijde dhr. M.F.A. Vaessen. 
 
Het huis komt af van de overleden ouders van de verkopers 
echtgenote. 
 
Prijs: 2.500 gulden, zonder lijkoop, 12,5 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Jacob Hennekens en Joannes Wijnen. 
 

 
05/09/1795 

 
142-143 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris L.H. Wouters op 
05/09/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Guillielmus Philippens, schout te Kanne en secretaris van Sint 
Pieter, gehuwd met Maria Anna Fuijvers 
 
300 gulden aan 4% rente leent van 
 
Lambertus Alphen, meerderjarige jongman en meester-bakker 
te Maastricht. 
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Het opgenomen geld dient ter herstelling van een huis gelegen 
te Wyck in de Brugstraat. 
 
Reingenoten: ter eenre de zussen Gibels, ter andere zijde 
advocaat Cartenstatt. 
 
Het huis is bij het laatste bombardement merkbaar 
beschadigd. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Het te herstellen huis. 
 
2) Al zijn andere goederen, waar ook vindbaar. 
 
Getuigen: Antonetta Bollen, burger van Maastricht, en Maria 
Benedict, inwoonster van Maastricht. 
 

 
05/09/1795 

 
144-146 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 
01/09/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Theodorus van Gulpen, burger en rentmeester van het Rooms-
Katholiek Armenhuis te Maastricht, per volmacht van de 
regenten en superintendenten 
 
1.000 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Gertrudis Nijst, weduwe van Jacobus Franciscus 
Josephus Vissers, inwoonster, burger en negotiante te 
Maastricht. 
 
Borgstelling: 
 
Obligatie of rentebrief van 3.000 gulden aan 4% rente ten laste 
en panden van mevrouw Lorpein, inwoonster van Maastricht, 
per akte verleden voor wijlen notaris A. Ruijters op 04/07/1788 
en gegicht voor het graafschap van de Vroenhof op 
08/07/1788. 
 
Getuigen: Theodorus Engels en Anna Barbara Hormans. 
 
Aangehecht de autorisatie van de superintendenten en 
regenten van het Armenhuis, waarbij gesteld werd dat in deze 
tijden de inkomsten laag zijn en schulden gestegen, en ze meer 
geld nodig hebben. 
 

 
08/09/1795 

 
146-147 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris H.W. Crahaij op 
23/07/1782 te Maastricht, waarbij 
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Hubert Amelius van Panhuijs, griffier van het Brabants 
Hooggerecht, gehuwd met Johanna Gerarda Heldevier 
 
2.000 gulden aan 3,5% rente leent van 
 
Petrus Nivar, burger en negotiant te Maastricht, gehuwd met 
Elisabeth Bauduin. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn woonhuis gelegen te Maastricht op de groote gracht. 
 
Reingenoten: ter eenre Francis Piot, ter andere zijde sieur 
Wouters als huurder. 
 
Getuigen: J.N.H. Debruijn en J. Vise. 
 

 
16/09/1795 

 
148-149 

 
Registratie akkoord verleden voor notaris Dionijsius Hupkens 
op 15/09/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Anna Elisabeth Geelen, weduwe van Pascasius De la Haije, 
inwoonster en burger van Maastricht 
 
verklaarde reeds op 21/07/1795 verhuurd te hebben aan 
 
Joannes Cornelis Dubois, burger, meester-verver en tapissier 
te Maastricht 
 
haar huis te Maastricht op den grooten graght, genaamd den 
Swarten Raaff. 
 
Reingenoten: ter eenre Paulus Nelissen, ter andere zijde dhr. 
Qamp. 
 
Die eerdere huurovereenkomst van 21/07/1795 was ook 
verleden voor dezelfde notaris Hupkens. Daarbij was onder 
andere afgesproken dat de huurder verantwoordelijk was om 
het huis te herstellen. Hij mocht zijn voorgeschoten kosten 
vervolgens inbrengen en van zijn 15 gulden driemaandelijks 
huurgeld aftrekken, te beginnen vanaf de 2de dinsdag van april 
1796. 
 
Nu zijn reeds alle reparaties volbracht en voorgeschoten door 
de huurder. De rekening en reparaties waren ook gekeurd en 
goed bevonden door de verhuurster. Het totaal bedraagt 454 
gulden. Omdat de periode van terugbetaling langer dan 6 jaar 
duurt, wordt de afspraak aangepast. Bij verkoop van het huis 
door de verhuurster, mag de huurder zijn kosten inbrengen om 
dan te claimen. 
 



50 
 

Getuigen: Diudonne Tombeur, burger te Luik, en Catharina 
Visschers, wonende te Maastricht. 
 

 
17/09/1795 

 
149-152 

 
Registratie overname obligaties na verkoopakte verleden voor 
notaris Dionijsius Hupkens op 16/09/1795 te Maastricht, 
waarbij 
 
verkoop 
 
Jean Baptist Bleron, weduwnaar van Sophia Janssen, en 
Johanna Bleron, meerderjarige jonge dochter, en Walterus 
Bleron, gehuwd met Maria Angelina Streignart, die laatste voor 
zichzelf en voor zijn zus Elisabeth Bleron, alsook Catharina en 
Nanetta Bleron, allen representanten en erfgenamen van hun 
overleden ouders Walterus Bleron en Joanna Dafnaij ten 
gevolge van eerdere akte van verkoop, cessie en surrogatie 
voor dezelfde notaris Hupkens op 18/07/1795, 09/08/1795 en 
publiekelijk verkocht op 09/09/1795 
 
verkocht hadden aan 
 
Petrus Wouters, burger en koopman te Maastricht, gehuwd 
met Maria Lucia Van de Bergh 
 
huis met achterkwartier en hof gelegen te Maastricht in de 
groote Staat, genaamd de ploeg. 
 
Reingenoten: ter eenre N. Simens, ter andere zijde het huis 
genaamd den valck. 
 
In mindering van de betaalde koopprijs, had de koper de last 
van de bestaande obligaties van de verkopers ter waarde van 
5.000 gulden overgenomen. Dit bestond uit 
 
1) 2.000 gulden ten behoeve van wijlen Otto Vosseroul, 
kanunnik van het kapittel van O.-L.-V. te Maastricht aan 4% 
rente, destijds ten laste en panden van wijlen Walterus Bleron, 
bij leven burger en koopman te Maastricht en gehuwd met 
Joanna Daphne, geaffecteerd op het verkochte huis, destijds 
per akte voor wijlen notaris Leonard Thielen op 08/11/1743 en 
gegicht voor het Brabants Hooggerecht op 20/11/1743. 
 
2) 3.000 gulden ten behoeve van de kinderen en erfgenamen 
van wijlen Petrus Fosseroul aan een rente van 4%, destijds 
door Walterus Bleron aangegaan per akte voor wijlen notaris 
Hendrick Hupkens op 29/10/1759 en gegicht voor het Brabants 
Hooggerecht op 15/11/1759. 
 
Beide kapitalen waren na scheiding en deling van de goederen 
van Petrus Fosseroul toegevallen aan dhr. Victor Roosen, 
advocaat te Maastricht, gehuwd met Maria Cath. Loijens. 
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Petrus Wouters belooft het eerste kapitaal  in een schijf van 
2.000 gulden terug te betalen en het tweede kapitaal in drie 
schijven van 1.000 gulden. Zolang dit niet gebeurd is, betaalt 
hij de lopende rente, jaarlijks af te rekenen 6 weken na Pasen, 
te beginnen vanaf 1796, zijnde 08/05/1796. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Zijn vermeld ingekocht huis. 
 
2) Zijn persoon en al zijn goederen, waar ook vindbaar. 
 
Ook wordt afgesproken dat Wouters binnen de 3 maanden een 
kapitaal van 1.200 gulden ten behoeve van drossaard J.C.S. De 
Limpens terugbetaalt, alsook 1.000 gulden ten behoeve van 
Pluijmaekers. Beide opgenomen kapitalen stonden intussen 
ook op het pas gekochte huis geaffecteerd. 
 
Getuigen: Urbanus Dionijsius Hupkens en Hendrina Joosten. 
 

 
18/09/1795 

 
152-154 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 
16/09/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Joannes Sijbens, burger en meester-hoefsmid te Maastricht, 
gehuwd met Catharina Schoenmaekers 
 
1.200 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Breuls, meerderjarige juffrouw, burger en rentenierster 
te Maastricht. 
 
Het opgenomen geld dient samen met eigen geld ter 
financiering van de aankoop van een woonhuis gelegen te 
Maastricht op de groote graght. 
 
Reingenoten: ter eenre nog een huis van de opnemer, ter 
andere sieur Lameer. 
 
Het huis komt af van de overleden ouders van de opnemer en 
werd onlangs van zijn schoonbroers en nichten gekocht voor 
5.100 gulden en waarvan de akte door J.F. Habets nog zal 
worden opgesteld. 
 
De terugbetaling van het kapitaal dient in Franse kronen te 
geschieden aan een wisselkoers van 4 gulden 17 stuiver 2 oord 
per kroon. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Het aangekocht huis. 
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2) Een huis gelegen te Maastricht op de groote graght naast 
het aangekochte huis. 
 
Reingenoten: ter andere zijde de erfgenamen Schoenmaekers. 
 
Dit huis had de opnemer gekocht van Petrus Hormans voor 
4.225 gulden, per akte gegicht voor het Brabants Hooggerecht 
op 25/02/1792. 
 
Getuigen: Pieter Claessens en C.S. Willems. 
 

 
18/09/1795 

 
154-157 

 
Registratie verkoopakte voor notaris J.F. Habets op 
16/09/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Hermanus Cornelesen, inwoner van Elden in Gelderland, 
gehuwd met Maria Catharina Sijbens, alsook Aloijsius Moenen, 
burger van Sittard, gehuwd met Maria Theresia Sijbens, en 
Matthijs Coenen, inwoner van Geilenkirchen in het 
Gulikerland, gehuwd met Anna Catharina Sijbens, en juffrouw 
Maria Coninks, meerderjarige dochter en inwoonster van de 
stad Antwerpen als gevolmachtigde van haar zus Anna 
Coninks, gehuwd met Joannes van Eeckhoven, en als 
gevolmachtigde van Elisabeth Coninks, jonge bejaarde dochter 
en beiden inwoonsters van de stad Antwerpen, per notariële 
volmacht 
 
verkopen aan 
 
hun respectievelijke schoonbroer en neef Joannes Sijbens, 
burger en meester-hoefsmid te Maastricht, gehuwd met Anna 
Catharina Schoenmaekers 
 
4/5 gedeelte als aan de verkopers competeren in hun 
schoonouderlijk en grootouderlijk huis gelegen te Maastricht 
op de grote graght. De koper bezit zelf al 1/5. 
 
Reingenoten: ter eenre de koper, ter andere zijde sieur 
Lameer. 
 
Het huis is jaarlijks belast met 4 gulden ten behoeve van de 
Bisschoppelijke Tafel. 
 
Prijs: 4.080 gulden, zonder lijkoop, 9 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Carel Breegback en Lodewic Maek (?). 
 
Aangehecht de volmacht van beide juffrouwen Conings aan 
hun zus Maria Conings de dato 18/07/1795, verleden te 
Antwerpen voor notaris Egidius C. Gerardi om in hun naam op 
te treden bij de vereffening van het sterfhuis van hun 
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grootmoeder, de weduwe Adam Sijbens. Toen ze stierf te 
Sittard op 24/05/1795 was de weduwe Sijbens gehuwd met N. 
(?) Grosmann. 
 
Getuigen: J.C. Gerardi, advocaat te Antwerpen, en Joannes 
Coutijn. 
 

 
19/09/1795 

 
157-159 

 
Registratie gichtextract van het Luiks Hooggerecht van 
09/07/1794 met ingebedde obligatie verleden voor notaris J.F. 
Habets op 25/06/1794 te Maastricht en later kwitantie met 
ontgichting de dato 25/08/1795, waarbij 
 
obligatie 
 
A.C. Membrede, licentiaat der beide rechten en oud-
borgemeester van Maastricht 
 
3.500 gulden aan 3,5% rente leent van 
 
A.F. Roemers, pastoor van de parochiekerk van Sint-Jacob te 
Maastricht, licentiaat in de godgeleerdheid, als aangestelde en 
beëdigde momber van de imbeciele Petrus Lenaerts. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis en hof gelegen te Scharn met alle weide en beemden 
gelegen onder de heerlijkheden Heer, Bemelen en Amby. 
 
Getuigen: Maria Catharina Geelkens en Anna Elisabeth Cox. 
 
kwitantie en ontgichting 
 
De opnemer betaalt het kapitaal van 3.500 gulden terug, 
alsook 142 gulden 18 stuiver voor 14 rente, en 8 gulden 15 
stuiver voor gichtgeld. De hypotheek wordt hierbij opgeheven. 
 

 
19/09/1795 

 
160-161 

 
Registratie verkoop obligatie verleden voor notaris H. Frederix 
op 25/10/1788 te Maastricht, waarbij 
 
Maria De la Haije, meerderjarige dochter en burger van 
Maastricht, en haar neef Joannes Michiel Ramakers, gehuwd 
met Maria Christina Bours, burger van Maastricht en meester-
bakker 
 
verkopen aan 
 
Paulus Ignatius Gerardus Van den Enden, gehuwd met Maria 
Franssen, en zijn broer Petrus Josephus Van den Enden, 
meerderjarige jongman en rentenier te Maastricht 
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een obligatie van 6.000 gulden staande ten laste en panden 
van wijlen Johan Boogaert, bij leven gezworen raad van 
Maastricht, per akte aangegaan op 21/09/1743 voor wijlen 
notaris Matth. Brull en gegicht voor het graafschap van de 
Vroenhof op 23/09/1743. 
 
De eerste verkoper competeert 750 gulden, de tweede 5.250 
gulden ten gevolge van de akte van scheiding en deling van 
26/02/1786 voor wijlen notaris H. Hupkens. 
 
Prijs: 6.000 gulden. 
 
3.000 gulden of de helft van het geheel van P.J.G. Van den 
Enden diende als reapplicaat van zijn vaderlijke goederen, 
onlangs door hem verkocht. 
 
Getuigen: Godefridus Piron en Christiaen Dom. Frederix. 
 

 
19/09/1795 

 
161-164 

 
Registratie verkoopakte obligatie verleden voor notaris J.F. 
Habets op 09/09/1795 te Maastricht, waarbij 
 
De religieuze zuster Helena Spierts, zuster Lucia Stel, zuster 
Maria Schoenmakers, zuster Petronella Narinx en zuster 
Theresia Geelen, respectievelijk overste en discreten van het 
klooster genaamd Sint-Elisabethdal te Maastricht, met 
permissie van de graaf Van Rougraven, als groot-vicaris van 
Luik 
 
verkopen aan 
 
Elisabeth Bauduin, weduwe van Petrus Nivar, inwoonster en 
burger van Maastricht 
 
een obligatie van 1.000 gulden ten laste en panden van Ottho 
Frissen, burger en meester-leurder te Maastricht, nu 
weduwnaar van Maria Catharina Cuijpers, tegen een jaarlijkse 
rente van 4%, destijds verleden voor wijlen notaris A. Ruijters 
op 15/05/1789 en gegicht voor het Luiks Hooggerecht op 
26/05/1789. 
 
Prijs: 1.000 gulden. 
 
Getuigen: Petrus Joannes Linkens en Joannes Hulskens. 
 
Aangehecht de permissie van de groot-vicaris van 07/09/1795. 
 

 
23/09/1795 

 
164-165 

 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris L.H. Wouters op 
22/09/1795 te Maastricht, waarbij 
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Hubertus Schols, burger en koopman te Maastricht, gehuwd 
met Maria Catharina Meijers 
 
800 gulden aan 4% rente leent van 
 
Antonetta Vliekx, bejaarde dochter, burger en koopvrouw te 
Maastricht. 
 
Het opgenomen geld dient ter financiering van de aankoop van 
een huis te Wyck op de Hoog Brugge Straat, genaamd het 
groen Lamken, tegenover de graghtstraat en vanachter 
uitkomende in het Ruijterstraetje, makende het oordhuis van 
dat straatje, ter andere zijde Philip Tonnaer. 
 
De opnemer had het huis gekocht van de Annuntiaten van 
Maastricht, waarvan akte nog zal opgemaakt worden. 
 
Borgstelling: 
 
Het gekochte huis. 
 
Getuigen: Gertrudis Kleerding en Elisabeth Coenen, beiden 
wonende te Maastricht. 
 

 
24/09/1795 

 
165-167 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris L.H. Wouters op 
21/09/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Cornelis Henricus Theunissen, burger en inwoner van 
Maastricht, gehuwd met Maria Elisabeth Schols, als mondeling 
gevolmachtigde van zijn schoonvader Hubertus Schols, burger 
en koopman te Maastricht, gehuwd met Maria Catharina 
Meijers 
 
1.000 gulden aan 4% rente leent van 
 
Maria Anna Houben, weduwe van Joannes Brouns, burger en 
inwoonster van Maastricht. 
 
Het opgenomen geld wordt aangewend voor de aankoop van 
een huis, genaamd het groen Lamke, gelegen te Wyck op de 
Hoogbrugge Straat tegenover de graghtstraet en van achter 
uitkomende in het Ruijterstraetje, ter andere zijde Philip 
Tonnaer. De opnemer had het ingekocht van de Annuntiaten 
te Wyck en waarvan morgen akte wordt opgemaakt. 
 
Het gekochte huis dient als borgstelling bij de obligatie. 
 
Getuigen: Wilhelmus Michini, burger van Maastricht, en Maria 
Benedict, inwoonster van Maastricht. 
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25/09/1795 

 
167-169 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Gudi op 
22/09/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Anna Catharina Daemen, weduwe van Joannes Nolmans, 
inwoonster en burger te Maastricht, krachtens testament van 
wijlen haar enige zoon Petrus Franciscus Nolmans de dato 
06/06/1788 voor notaris A.M. Gudi 
 
verkoopt aan 
 
Gerardus Paulissen, burger te Maastricht, gehuwd met Maria 
Elisabeth Doemens 
 
7 grote roeden akkerland gelegen in het wijker veldt gelegen in 
deze stadsjurisdictie. 
 
Reingenoten: ten noorden de koper, ten oosten de religieuzen 
van de Nieuwenhoff. 
 
Prijs: 700 gulden, zonder lijkoop, 10 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: J.C. Gudi en Hubertus Gudi. 
 

 
28/09/1795 

 
169-171 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris L.H. Wouters op 
27/09/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Henderick Beemelmans, inwoner, burger en koopman te 
Maastricht, weduwnaar van Anna Severijns 
 
1.500 gulden aan 5% rente leent van 
 
Joannes Nijst, inwoner, burger en meester-beenhakker te 
Maastricht, gehuwd met Maria Gertrudis Verliers. 
 
Het opgenomen geld kan enkel in Franse kronen tegen een 
wisselkoers van 4 gulden 17 stuiver 2 oord terugbetaald 
worden. 
 
Borgstellingen: 
 
Krachtens testament van 19/03/1765, opgemaakt met zijn 
overleden echtgenote voor wijlen notaris P. Frederix, 
hypothekeert hij: 
 
1) Een huis, genaamd de halve maendt, gelegen te Maastricht 
in de hel of hoogbruggestraat. 
 
Reingenoten: ter eenre sieur Nelissen, ter andere zijde dhr. 
Gierkens. 
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Het opgenomen geld dient om de opnemers zoon geld voor te 
schieten, met name Leonardus Beemelmans, meester-brouwer 
te Maastricht, gehuwd met Maria Gertrudis Nijst. 
 
De zoon hypothekeert zelf 
 
2) zijn kindsgedeelte. 
 
Ook belooft de zoon de rente jaarlijks aan zijn vader te betalen. 
 
Getuigen: Arnoldus Smids en Maria Agnes Palmans, beiden 
wonende te Maastricht. 
 

 
02/10/1795 

 
171-173 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.N.H. De Bruijn op 
01/10/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Petrus Daenen, burger en meester-schoenmaker te 
Maastricht, gehuwd met Anna Catharina Schoolmeesters, nu 
wonende in de gubbelstraat 
 
500 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Elisabeth Booten, burger en rentenierster te Maastricht. 
 
Het geld werd in Franse kronen betaald. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Zijn woonhuis gelegen te Maastricht in de gubbelstraat, 
door de opnemer ingekocht op 12/04/1791 en nog niet 
gegicht, van Leo Guilielmus van Aken, gezworen raad van 
Maastricht, per akte verleden voor notaris P. Frederix. 
 
2) Kapitaal van 100 gulden ten laste en panden van Joannes 
Bronkaerts, gehuwd met Elisabeth Gilissen, en Nicolaes 
Spronck, gehuwd met Mechtildis Tijssen, beiden wonende te 
Heugem, per akte voor notaris A.M. Ruijters de dato 
03/05/1791 en gegicht te Gronsveld. 
 
Het nu opgenomen geld dient voor reparatiekosten aan het 
opnemers woonhuis ten gevolge van geleden schade bij het 
laatste bombardement. 
 
Getuigen: Jacobus Quast, burger en inwoner van Maastricht, 
en Henricus Booten, burger van Tongeren. 
 

 
02/10/1795 

 
173-174 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris P. Frederix op 
12/04/1791 te Maastricht, waarbij 
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Leo Guilielmus van Aken, gezworen raad van Maastricht, 
gehuwd met Maria Victoria Graven 
 
verkoopt aan 
 
Petrus Daenen, burger en schoenmaker te Maastricht, gehuwd 
met Anna Catharina Schoolmeesters 
 
een huis in de gubbelstraat te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre de juffrouwen Booten, ter andere zijde 
N. Hermans. 
 
Prijs: 2.000 gulden, zonder lijkoop, half kopstuk godshelder. 
 
Het huis komt af van de verkopers echtgenote. 
 
Getuigen: Christ. Dom. Frederix en Aleijdis van Hasselt, 
inwoonster van Maastricht. 
 

 
03/10/1795 

 
175-176 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris L.H. Wouters op 
03/10/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Renier Hechtermans, burger en inwoner van Maastricht, 
gehuwd met Catharina Rijnders 
 
verkoopt aan 
 
Henricus Engelbertus Cartenstat, licentiaat der rechten en 
advocaat te Maastricht, weduwnaar van Maria Margareta 
Meijs 
 
1) ¼ uit de helft van 1/3 gedeelte, competerende aan de 
verkoper krachtens testamentaire beschikking van wijlen Maria 
van Riempst, erfgename ab intestato geweest van Marie Botti, 
gehuwd geweest zijnde met Arnoldus Nelissen, tochtenaar van 
zijn echtgenotes nalatenschap. 
 
2) ¼ uit een ¼ part van 1/3 aan de verkoper competerende 
krachtens testamentaire dispositie van Maria van Riempst, 
erfgename ab intestato geweest van Lucia Botti, gehuwd 
geweest met wijlen Aloijsius Bekkers, die vermeld part geërfd 
had van haar zus Maria Botti en waarvan de vermelde 
Arnoldus Nelissen levenslang betochtigd blijft. 
 
De vermelde delen waren de verkopers moeder, Gertrudis van 
Riempst, gehuwd met Hendrick Hechtermans, betochtigd. De 
moeder heeft laatstleden per akte voor notaris A. Hagemans 
gerenuncieerd aan de vermelde tocht. 
 
Prijs: 750 gulden. 
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400 gulden wordt in geld betaald, de overige 350 gulden met 2 
wisselbrieven. 
 
Getuigen: Anna Elisabeth Holmann en Elisabeth Jacobs. 
 

 
03/10/1795 

 
176-178 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.N.H. De Bruijn op 
30/09/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Johanna Renault, weduwe Joannes Dubois, burger van 
Maastricht, geassisteerd met haar schoonzoon Jean Guille 
Dubois, gehuwd met haar enige dochter Joanna Petronella 
Dubois, de eerste voor de tocht en de tweede voor de naakte 
eigendom 
 
600 gulden aan 4,5% rente lenen van 
 
Leonardus Slijpen, gehuwd met Elisabeth Catharina Hamers, 
meester-bakker en burger te Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Woonhuis gelegen te Maastricht in de Capucijne Straet. 
 
Reingenoten: ter eenre sieur Van der Luur, ter andere de 
opnemers. 
 
2) Huis daarlangs gelegen, ook toebehorende aan de 
opnemers. 
 
Reingenoten: ter eenre het vorig vermelde huis, ter andere 
zijde de weduwe Daenen. 
 
3) Huis gelegen in de Capucijne Straet. 
 
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen Partouns, ter andere 
zijde de weduwe Cuijpers. 
 
De huizen zijn nog bezwaard met 4.000 gulden ten behoeve 
van de erfgenamen Leenaerts en nog 1.200 gulden ten 
behoeve van de weduwe Hardij. 
 
Getuigen: Andries Hamers, inwoner van Maastricht, en Simon 
Joannes Caff, burger van Maastricht. 
 

 
04/10/1795 

 
178-180 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. Gudi op 
29/09/1795 te Maastricht, waarbij 
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Anna Lucia Valckenborg, weduwe van Joannes Haenen, en 
haar 2 kinderen Petrus en Lucia Haenen, inwoners en burgers 
te Maastricht 
 
110 gulden aan 5% rente lenen van 
 
Renerus Schiepers, burger en koopman te Maastricht. 
 
Borgstelling: 
 
Hun huis gelegen te Wyck op de Regtstraet. 
 
Reingenoten: ter eenre N. Boessens, ter andere zijde N. 
Douven. 
 
Het huis is nog belast ten behoeve van dezelfde rentcrediteur 
met 2 kapitalen, een van 300 gulden opgenomen op 
13/11/1785 voor notaris A.M. Gudi, en het andere van 100 
gulden, opgenomen op 31/08/1790 voor notaris A.M. Gudi. 
 
Getuigen: J.C. Gudi, onderpastoor van de Sint-
Martinusparochie, en J.N. Gudi. 
 

 
08/10/1795 

 
180-181 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 
03/10/1795 te Maastricht, waarbij 
 
De zussen Catharina en Philippina Keunings, meerderjarige 
dochters en negotianten te Maastricht 
 
700 gulden aan 4,5% rente lenen van 
 
Elisabeth Driessen Sluijmers, bejaarde juffrouw en inwoonster 
van Maastricht. 
 
Het betreft 700 gulden in Brabantse kronen gerekend aan 4 
gulden 13 stuiver 2 oord Brabants Maastrichter Cours. 
 
Borgstelling: 
 
Hun woonhuis gelegen te Maastricht op de groote graght. 
 
Reingenoten: ter eenre sieur Papeschoen, ter andere zijde de 
erfgenamen Wilkin. 
 
De zussen hadden het huis gekocht van advocaat L.E. Van der 
Maasen voor 4.000 gulden per akte voor notaris J.F. Habets op 
16/01/1794 en gegicht op 18/01/1794 voor het Luiks 
Hooggerecht. 
 
Getuigen: Leonardus Wouters en Aloijsius Habets, beiden 
burgers van Maastricht. 
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10/10/1795 

 
182-184 

 
Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris 
J.F. Habets op 09/10/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Maria Christina Nijpels, weduwe van Paulus Reiniers, 
inwoonster, burger en negotiante te Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
Jacobus Biesmans, burger en hovenier te Maastricht, gehuwd 
met Maria Sophia Bloem 
 
een huis gelegen te Wyck op het oeveren. 
 
Reingenoten: ter eenre mevrouw de weduwe Keerens, ter 
andere zijde … 
 
Het huis komt af van de ouders van de verkoopster en is haar 
bij partagie ten dele gevallen. 
 
Prijs: 1.400 gulden, zonder lijkoop, 1 stuiver godshelder. 
 
400 gulden worden nu in Franse kronen betaald. De overige 
1.000 gulden worden in een obligatie aan 4% rente omgezet, 
met het gekochte huis als borgstelling. 
 
Getuigen: Christianus Thijssens, vicaris van het kapittel van O.-
L.-V. te Maastricht, en Petrus Janssen, inwoner van Maastricht. 
 

 
14/10/1795 

 
184-187 

 
Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris 
J.F. Habets op 12/10/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Maria Franssen, geassisteerd met haar echtgenoot Petrus 
Ignatius Gerardus Van den Enden 
 
verkoopt aan 
 
Petrus Wolfgangus Delnoij, inwoner en burger te Maastricht, 
gehuwd met Maria Willems 
 
een huis met aanhorige remise en stallingen gelegen op de 
Brusselse Straat te Maastricht, genaamd den Engel. 
 
Reingenoten: ter eenre juffrouw De Beij, ter andere zijde sieur 
Hormans. 
 
Het huis komt af van de verkoopster haar ouders en is haar (bij 
partagie) toegevallen. 
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Prijs: 7.000 gulden, zonder lijkoop, 9 stuiver godshelder. 
 
De koper betaalt nu 1.000 gulden. Afgesproken wordt dat nog 
eens 1.000 gulden binnen het jaar wordt betaald. Nu wordt al 
een obligatie van 6.000 gulden aan 4% rente opgemaakt. 
 
Borgstellingen: 
 
Het gekochte huis. 
 
Er is nog een claim van de verkoopster ten aanzien van het 
Corpus van Maastricht, vanwege de schade aan het huis door 
de inkwartiering van militairen, alsook door het 
bombardement. 
 
Het huis is nog bezwaard met 6.000 gulden ten behoeve van 
N.M.J. Franssen, als rentmeester van het kapittel van Sint-
Servaas te Maastricht. De verkoopster zal dit kapitaal 
terugbetalen nadat de koper zijn kapitaal terugbetaald heeft. 
 
Getuigen: Anthonius Tewissen en Joanna Maria Boosten. 
 

 
20/10/1795 

 
187-188 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris L.H. Wouters op 
22/09/1795 te Wyck, waarbij 
 
eerwaarde moeder Ancilla, alsook de vicares, procuratores en 
discreten van het klooster van de Annuntiaten binnen Wyck, 
met name zusters Joanna Frambach, Odilia Bracks, Anna 
Catharina Habets, Maria Roijen, Ida Simons en Sijbilla Dullens 
 
verkopen aan 
 
Hubertus Schols, inwoner, burger en koopman te Maastricht, 
gehuwd met Maria Catharina Mijers 
 
een huis, genaamd het groen Lamke, gelegen te Wyck op de 
Hoogbrugge Straet tegenover de graghtstraet en vanachter 
uitkomende in het Ruijters Straetje, makende het oordhuis van 
dat straatje, ter andere zijde Philip Tonnaer. 
 
Prijs: 2.500 gulden, zonder lijkoop, 3 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Gertrudis Kleerding en Elisabeth Coenen, beiden 
wonende te Maastricht. 
 

 
20/10/1795 

 
189-190 

 
Registratie borgstelling verleden voor notaris L.H. Wouters op 
19/10/1795 te Maastricht, waarbij 
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Anthoon Beemelmans, licentiaat der beide rechten en schepen 
van Maastricht 
 
zich voor 400 gulden borg stelt voor het Maastrichts 
burgerschap van 
 
Maria Lambertina de Frankine, weduwe van Nicolaes Joseph 
de Spirlet. 
 
Borgstelling: 
 
Een half bunder akkerland gelegen te Maastricht in het wijker 
veldt aan de Schaender weg onder deze stadsjurisdictie. 
 
Reingenoten: naar Scharn landerijen van de parochie van Sint-
Marten alhier, naar Maastricht het kapittel van O.-L.-V. te 
Maastricht. 
 
Het perceel komt af van Christiaen Paulissen en werd door de 
borgsteller gekocht per akte voor notaris L.H. Wouters op 
29/05/1795 en gegicht op 20/06/1795 voor het Luiks 
Hooggerecht. 
 
Getuigen: Simon Joseph Spirlet, kanunnik van het kapittel van 
O.-L.-V. te Maastricht. 
 

 
23/10/1795 

 
190-191 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. Gudi op 
23/10/1795 te Maastricht, waarbij 
 
A. Bernard, schepen van het Luiks Hooggerecht te Maastricht, 
gehuwd met Maria Susanna Demée 
 
1.000 gulden aan 5% rente leent van 
 
Christiaen Coenegraght, inwoner, burger en koopman te 
Maastricht, gehuwd met Sara Catharina Beemelmans. 
 
Borgstellingen: 
 
2 naast elkaar gelegen huizen op de Boschstraet te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre de Boscher posterije, ter andere zijde 
sieur Helbers. 
 
Getuigen: Hub. Gudi en J. Wilkemans. 
 

 
23/10/1795 

 
191-194 

 
Registratie verkoop obligatie verleden voor notaris L.H. 
Wouters op 22/10/1795 te Maastricht, waarbij 
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Catharina Nolde, meerderjarige dochter, burger en inwoonster 
van Maastricht, als gevolmachtigde van haar schoonzus Maria 
Anna Habets, weduwe van haar broer Wilhelmus Nolde, per 
volmacht voor notaris D. Hupkens de dato 21/10/1795 
 
verkoopt aan 
 
Anthonius Noijen, inwoner, burger en negotiant te Maastricht, 
gehuwd met Joanna Trumpener 
 
een obligatie van 675 gulden aan 4% rente uit een groter 
kapitaal van 1.700 gulden ten laste en panden van 
Maximilianus Brel met een pandstelling van een huis te 
Maastricht in de joode straet. 
 
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen van de weduwe Van 
Gulpen, ter andere zijde dhr. Bauwin. 
 
De obligatie werd destijds verleden op 21/01/1788 voor 
notaris J.F. Habets. 
 
Prijs: 525 gulden en nog 50 gulden of geheel van 575 gulden. 
 
De overige 1.025 gulden kapitaal is nog in bezit van de 
verkoopster en haar schoonzus. 
 
Getuigen: Bartholomeus Vogels, procureur der 11 banken van 
Sint-Servaas te Maastricht, en Maximilianus Brel, burger van 
Maastricht. 
 
Aangehecht de volmachtgeving. 
 

 
30/10/1795 

 
194-197 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 
22/10/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Johanna Kerskens, inwoonster, burger en winkelierster te 
Maastricht, weduwe van Christiaen Donné 
 
700 gulden aan 5% rente leent van 
 
Gertrudis Leuren, bejaarde dochter, geboren te Landsrade en 
sedert ettelijke jaren wonende te Maastricht. 
 
Het opgenomen geld dient samen met eigen geld tot de 
heropbouw van de hieronder vermelde huizen van de 
opneemster, dewelke door het laatste bombardement zeer 
beschadigd zijn, en die haar krachtens testamentaire dispositie 
opgemaakt met haar intussen overleden echtgenoot, 
opgemaakt voor notaris H.W. Crahaij op 20/10/1787, nl. 
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1)  Huis in de gubbelstraat te Maastricht met haar eigen huis 
daarnaast gelegen. 
 
Reingenoten (van beide huizen): ter eenre de erfgenamen van 
wijlen schepen Van Aken, ter andere zijde brouwer Denis. 
 
2) Een huis gelegen in de gubbelstraat van achter uitkomende 
met een kwartier op de kleenen graght. 
 
Reingenoten: ter eenre de zussen Beckers, ter andere zijde … 
 
3) Een huis gelegen in de gubbelstraat. 
 
Reingenoten: ter eenre dhr. Loijens, ter andere zijde … 
 
Getuigen: Philippus Walrij, rooms priester te Maastricht, en M. 
Scherberig. 
 

 
04/11/1795 

 
197-199 

 
Registratie gichtextract van het graafschap van de Vroenhof 
van 24/08/1791 met ingebedde obligatie verleden voor notaris 
J.N.H. De Bruijn op 17/03/1791 te Maastricht, waarbij 
 
Petrus Opveldt, gehuwd met Maria Elisabeth Nijpels, burger en 
meester-schrijnwerker te Maastricht 
 
500 gulden aan 4% rente leent van 
 
Cornelis Anten, gehuwd met Maria Helena Daemen, burger 
van Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
Zijn twee huizen te Maastricht op de Brusselse Straet. 
 
Reingenoten: ter zijde naar de Kruisheren Pascasius Geurts, ter 
andere Andreas Van der Dussen. 
 
Getuigen: Joannes Lemmens en Maria Cornelia Elisabeth 
Opveldt, beiden burgers van Maastricht. 
 

 
05/11/1795 

 
199-201 

 
Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris 
L.H. Wouters op 04/11/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Adrianus Maurissen, kanunnik van het kapittel van Sint-
Servaas te Maastricht 
 
verkoopt aan 
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Laurentius Timmers, inwoner, burger en meester-bakker te 
Maastricht, gehuwd met Catharina Janssens 
 
een huis, genaamd de goude waage, gelegen in de kleene 
Staat te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre de verkoper, ter andere zijde de koper. 
 
Prijs: 6.600 gulden, zonder lijkoop, godshelder 2 schellingen. 
 
Nu wordt 3.600 gulden betaald. De overige 3.000 gulden 
worden in een obligatie aan 4% rente omgezet met het 
gekochte huis als borgstelling. 
 
Getuigen: Petrus Frere, burger van Maastricht, en Joannes 
Hoen, inwoner van Maastricht. 
 

 
07/11/1795 

 
201-203 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F Habets op 
06/11/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Catharina Gertrudis Bauduin, bejaarde dochter, inwoonster en 
burger van Maastricht 
 
600 gulden aan 5% rente leent van 
 
Mechtildis Niesten, weduwe van Anthonius Schols, inwoonster 
en burger van Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) De helft van een huis in de Brusselsestraet. 
 
Reingenoten: ter eenre dhr. Van der Bloemen, ter andere zijde 
sieur Van der Dussen. 
 
2) De helft van een huis en achterkwartier gelegen in de 
Brusselsestraet. 
 
Reingenoten: ter eenre sieur Thielen, ter andere zijde sieur 
Glaser. 
 
De opneemster bezit de huizen samen met haar broer P. 
Bauduin, die de andere helften bezit. 
 
Getuigen: Joannes Janss en Catharina Delnoij. 
 

 
11/11/1795 

 
203-205 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Adam Matth. Gudi 
op 08/11/1795 te Maastricht, waarbij 
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Joannes Eerens, burger, inwoner en meester-bakker te 
Maastricht, gehuwd met Maria Gertrudis Mollen, en hun neef 
J.P. Brewer, gehuwd met A.M. Termijn 
 
600 gulden aan 4% rente lenen van 
 
Joanna Schoenmaekers, meerderjarige dochter en burger van 
Maastricht. 
 
Borgstelling: 
 
Huis te Maastricht op de Boschstraet. 
 
Reingenoten: ter eenre en andere zijde M. Maans. 
 
Getuigen: J.N. Gudi en Hub. Gudi. 
 

 
16/11/1795 

 
205-208 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Joannes Laur. 
Vermin op 14/11/1795 te Maastricht, waarbij 
 
C.H. Hechtermans, gehuwd met Anna Maria Martens, burger 
en koopman te Maastricht 
 
2.000 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Joannes Hons, gehuwd met Magdalena Dupont, wonende te 
Haasdal onder Klimmen. 
 
De rentdebiteur is het bedrag schuldig ten gevolge van 
aangekochte goederen, met name een brandketel, 2 
bijpassende koelvaten met elk 5 ijzeren banderen, 5 beslagen 
kuipen, 2 ijzeren gespaanders met deuren dienende als oven, 2 
houten pompen en toebehoren, 3 grote vaten en een ijzeren 
rooster voor de oven. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Het gekochte brandgetuig. 
 
2) Zijn woonhuis gelegen te Maastricht op de groote graght, 
genaamd de Peerenboom. 
 
Reingenoten: ter eenre Gilis Straetmans, ter andere zijde 
Joannes Franciscus Beerens. 
 
3) Zijn ¼ deel in een huis, bouwagie, hof en landerijen gelegen 
te Scheulder onder Wijlre, circa 24 bunder. Hiervan heeft hij 
enkel de naakte eigendom. Zijn ouders genieten levenslang het 
vruchtgebruik, aldus per legaat van zijn overleden tante Maria 
Elisabeth Botti. De ouders hebben per akte nu voor notaris A. 
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Hagemans op 22/06/1795 afstand van het vruchtgebruik 
gedaan. 
 
De percelen zijn nog bezwaard met 3.500 gulden ten behoeve 
van Andreas Lindamer. 
 
Getuigen: J.R. Vermin en Lamb. Niest. 
 

 
27/11/1795 

 
208-210 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris J.F. Habets op 
22/11/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Andreas Gambon, gehuwd met Maria Sijbilla Rochet 
 
6.000 gulden aan 4% rente schuldig is aan 
 
de twee kinderen van wijlen oud-schepen Otto Roosen en 
Maria Louis De la Hault. 
 
Andreas Gambon had bij publiek opbod voor het Brabants 
Hooggerecht op 02/10/1795 een huis gekocht voor 18.010 
gulden, verkocht door de kinderen van wijlen Francois de 
Beefe en Barbara Pluckers. 
 
Het huis met achterkwartier is gelegen in de kleenen Staet te 
Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre sieur Van Utrecht, ter andere zijde 
sieur Timmers. 
 
Het huis was belast met 6.000 gulden kapitaal, afkomende van 
de nagelaten goederen van de oom van de kinderen Roosen-
De la Hault, met name wijlen cantor Roosen en is vervolgens 
door de momber van de kinderen, Willem Roosen, ingebracht. 
De koper van het huis had deze last mee overgenomen. De 
prijs bij de koop was met hetzelfde bedrag ingekort. Bij de 
verkoop werden de overige 12.010 gulden in handen van vice-
hoogschout Collard geconsigneerd. 
 
Het aangekocht huis wordt gehypothekeerd ten aanzien van de 
nieuwe eigenaren van de obligatie.  
 
Getuigen: B.J. Dewez en S. Bluskens. 
 

 
01/12/1795 

 
211-213 

 
Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris 
J.F. Habets op 30/11/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Maria Christina Nijpels, weduwe van Paulus Reijniers, 
inwoonster, burger en negotiante te Maastricht 
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verkoopt aan 
 
Joannes Klinkenberg, burger en meester-bakker te Maastricht, 
weduwnaar van Maria Lucia Bernaerts 
 
een huis gelegen in de Nieuwstraet te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre juffrouw Boijmans, ter andere zijde 
sieur De Wijlde. 
 
Prijs: 5.000 gulden, zonder lijkoop, 9 stuiver godshelder. 
 
Afgesproken wordt dat de koper 500 gulden na 1 jaar 
terugbetaalt en nadien nogmaals 500 gulden binnen uiterlijk 3 
jaar aan een lopende rente van 4%. De overige 4.000 gulden 
worden in een obligatie aan 4% rente omgezet. Het 
aangekochte huis geldt als onderliggende hypotheek voor de 
obligatie. 
 
Getuigen: Christiaen Thijssens, vicaris van de O.-L.-V.-kerk te 
Maastricht, en Anna Catharina Greveraers. 
 

 
02/12/1795 

 
213-215 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Dionijsius Hupkens 
op 27/10/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Hendrick Willems, burger en winkelier te Maastricht, gehuwd 
met Ida Saris 
 
1.000 gulden aan 4,5% rente leent van 
 
Joannes Korthouts, meerderjarige jongman, wonende bij 
Hermanus Wilkens te Maastricht. 
 
Het opgenomen geld dient ter medefinanciering van de 
aankoop van een huis en hofje te Maastricht in de raemstraet, 
juist tegenover het koekschroefstraetje. 
 
Reingenoten: ter eenre sieur Maans, ter andere zijde Willem 
Vlieckx. 
 
Het huis werd gekocht van Anthonij Eerthuijs en hiervan zal 
vandaag akte van worden opgemaakt voor notaris Dionijsius 
Hupkens. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Het vermelde aangekocht huis. 
 
Zijn 1/3 deel in de volgende 2 huizen, nl. 
 
2) Huis in de stad Helmond in de meierij van ’s-Hertogenbosch. 
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3) Huis in de stad Tongeren onder Eindhoven, met de 
bijbehorende landerijen. 
 
Getuigen: Joannes Gerardus Hupkens en Anna Catharina 
Zwitzers. 
 

 
02/12/1795 

 
215-217 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris L.H. Wouters op 
01/12/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Gijsbertus Bartholomeus van Gulpen, inwoner, burger en 
boekdrukker te Maastricht, gehuwd met Mechtildis Godding 
 
1.000 gulden aan 5% rente leent van 
 
zijn schoonbroer Gerardus Hendrickx, inwoner, burger en 
koopman te Maastricht, gehuwd met Maria Agnes van Gulpen. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn kindsgedeelte bestaande uit 1/5 deel van een huis gelegen 
te Maastricht op de Munt, genaamd den schoonen steen. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Prader, ter andere zijde 
sieur Hermans. 
 
De moeder van de opnemer, Joanna Smeets, weduwe van 
Gijsbertus van Gulpen, heeft wel levenslang het vruchtgebruik 
op zijn kindsgedeelte. 
 
Getuigen: Nicolaus Hubertus Raedts, burger en meester-
brouwer te Maastricht, en Wilhelmus Velaers, inwoner van 
Maastricht. 
 

 
03/12/1795 

 
217-219 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Dionijsius Hupkens 
op 01/12/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Joannes Thijssen, burger en meester-bakker te Maastricht, 
gehuwd met Maria Agnes Monen 
 
400 gulden aan 5% rente leent van 
 
zijn broer Pieter Thijssen, gehuwd met Maria Kicken, wonende 
buiten de Wijkerpoort van Maastricht. 
 
Hiervan was reeds 200 gulden per akte op 18/05/1794 voor 
notaris Hupkens opgenomen. Nadien leende de opnemer 
nogmaals 200 gulden. 
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Borgstelling: 
 
Zijn huis te Maastricht in de Stockstraet op de hoek van de 
planckstraet. 
 
Reingenoten: ter eenre in de planckstraet de weduwe Brouns, 
ter andere zijde juffrouw Olislagers. 
 
Het pand is nog bezwaard met een kapitaal van 1.800 gulden 
ten behoeve van sieur Dheur. 
 
Getuigen: Urbanus Dionijsius Hupkens, burger van Maastricht, 
en Johan Hendrick Mouchard, bode van de borgemeester van 
Maastricht. 
 

 
06/12/1795 

 
219-221 

 
Registratie schuldbekentenis verleden voor notaris J.F. Habets 
op 05/12/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Andreas L’Herminotte, burger en koopman te Maastricht, 
weduwnaar van Anna Josepha Deprez, nu gehuwd met Maria 
Helena Franssen 
 
een schuld bekent van 1.507 gulden 3 stuiver ten aanzien van 
 
de firma van de weduwe Jan Caspar van Rath van Elberfeld 
naar aanleiding van geleverde waren. De schuldenaar belooft 
het bedrag binnen 2 jaar terug te betalen en hypothekeert ter 
borgstelling 
 
zijn huis te Maastricht in de Brugstraet, genaamd de groene 
Patientie. 
 
Reingenoten: ter eenre de weduwe Haenen, ter andere zijde 
Joannes Gilissen. 
 
Getuigen: Matthias Josephus Van der Meeren en juffrouw 
Anna Elisabeth Corbeau, weduwe van Hendrick Janssen. 
 

 
16/12/1795 
 

 
221-223 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Joannes Laurentius 
Vermin op 15/12/1795 te Maastricht, waarbij 
 
de heren P. Coninx, J.F. Van Gulpen, J.D. Coninx, J.H. Neeven 
en J.H. Thomassen, als respectievelijk armenmeesters, 
molenmeesters en secretaris van het brouwersambacht te 
Maastricht, krachtens resolutie van hun ambacht van 
25/09/1795 en 05/10/1795 
 
1.500 gulden aan 4,5% rente lenen van 
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de weduwe Crijns. 
 
Borgstelling: 
 
Alle vaste goederen competerende aan het brouwersambacht. 
 
Getuigen: J.R. Vermin en Francis Van der Born. 
 

 
16/12/1795 

 
224-225 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Joannes Laur. 
Vermin op 15/12/1795 te Maastricht, waarbij 
 
de heren P. Coninx, J.F. Van Gulpen, J.D. COninx, J.H. Neeven 
en J.H. Thomassen, als respectievelijk armenmeesters, 
molenmeesters en secretaris van het brouwersambacht te 
Maastricht, krachtens resolutie van hun ambacht van 
05/10/1795 
 
1.000 gulden aan 5% rente lenen van 
 
de weduwe Cuijpers. 
 
Borgstelling: 
 
Alle vaste goederen en andere goederen competerende aan 
het brouwersambacht. 
 
Getuigen: P. Paulissen en J.R. Vermin. 
 

 
21/12/1795 

 
225-227 

 
Registratie verkoopakte met obligatie verleden voor notaris 
A.M. Gudi op 19/12/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Engelbertus Schrammen, rooms priester 
 
verkoopt aan 
 
Andreas Thans, burger van Maastricht, weduwnaar van Maria 
Christina Bemelmans 
 
een schuur gelegen op de Commel te Maastricht. 
 
Reingenoten: ter eenre sieur Rutten, ter andere zijde de koper. 
 
Prijs: 1.800 gulden, zonder lijkoop, 10 stuiver godshelder. 
 
1.000 gulden worden nu betaald. De overige 800 gulden wordt 
in een obligatie aan 4,5% rente omgezet met de schuur als 
borgstelling. 
 
Getuigen: Hub. Gudi en Joannes Roomans. 
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23/12/1795 

 
228-229 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Adam Matth. Gudi 
op 23/12/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Henricus Neeven, burger en meester-brouwer te Maastricht, 
gehuwd met Maria Margaretha Simons 
 
3.000 gulden aan 4% rente leent van 
 
zijn schoonvader Jacobus Simons, gehuwd met Anna Josepha 
Delnoije. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn huis met hof te Maastricht op de Brusselse Straet en 
afkomende van de religieuzen van het klooster van de 
Cellebroeders. 
 
Reingenoten: van beide zijden huizen toebehorende aan het 
klooster van de Cellebroeders. 
 
Getuigen: Hub. Gudi en Libertus Neven. 
 

 
30/12/1795 

 
230-232 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Dionijsius Hupkens 
op 24/12/1795 te Maastricht, waarbij 
 
Machiel Holl, meerderjarige jongman, inwoner en burger van 
Maastricht 
 
400 gulden aan 5% rente leent van 
 
Maria Catharina Ghijsen, bejaarde dochter, inwoonster en 
burger van Maastricht. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Zijn huis gelegen te Maastricht in de wittmaekers Straet. 
 
Reingenoten: ter eenre Paulus Gidelo, ter andere zijde de 
weduwe Cuijpers. 
 
Het pand is nog bezwaard met 1.800 gulden ten behoeve van 
diverse rentcrediteuren, onverdeeld in 3 obligaties. 
 
2) Medeborgstelling door Wilhelmus Paulissen, bejaard 
jongman en inwonende burger van Maastricht. Hij 
hypothekeert een kapitaal van 400 gulden ten laste en panden 
van Johannes Frencken, inwoner van Meerssen, alsook een 
kapitaal van 300 gulden uit een groter kapitaal ten laste en 
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panden van Willem Middard te Itteren, beide kapitalen aan W. 
Paulissen gecedeerd blijkens akten van 16/09/1791 en 
30/01/1795 voor notaris D. Hupkens. 
 
Getuigen: Urbanus Dionijsius Hupkens en Cecilia Hendricks. 
 

 
05/01/1796 

 
233-234 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris A.M. Gudi op 
04/01/1796 te Maastricht, waarbij 
 
Mechtildis Frissen, weduwe Philip Aarts 
 
een obligatie van 2.0000 gulden aan 5% rente ten laste neemt 
ten behoeve van 
 
Elisabeth Bauduin, weduwe van Petrus Nivar, burger en 
koopman te Maastricht. 
 
Mechtildis Frissen had per publiek opbod een huis gekocht 
waarop dit kapitaal van 2.000 gulden stond geaffecteerd. 
Oorspronkelijk werd het geld tegen de jaarlijkse rente 
opgenomen op 20/08/1774 en diezelfde dag gegicht voor het 
Luiks Hooggerecht te Maastricht. De obligatie was voorheen 
ten laste en panden van wijlen Nicolaes Calten en nadien diens 
kinderen. 
 
Het huis is gelegen te Wyck op de Hoogbruggestraat, genaamd 
de Prins van Luijck. 
 
Reingenoten: ter eenre dhr. Lenaerts, ter andere zijde N. 
Thomassen. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Het aangekochte huis. 
 
2) Huis gelegen te Wyck in de Barakken aan de oude Wijker 
poort. 
 
Reingenoten: van 2 zijden de barakken. 
 
3) 2 grote roeden akkerland gelegen buiten de wijker poort. 
 
Reingenoten: ter eenre de erfgenamen Astel, ter andere zijde 
Christiaen Paulissen als win. 
 
Getuigen: Hub. Gudi en Fredericus Frissen. 
 

 
08/01/1796 

 
235-237 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Dionijsius Hupkens 
op 02/01/1796 te Maastricht, waarbij 
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Johan Hendrick Bose de la Calmette, burger van Maastricht 
 
6.000 gulden aan 4% rente leent van 
 
Maria Helena Lousbergs, weduwe van Joannes Godefridus 
Veugen, burger te Maastricht, en Johan Willem Sanders, 
burger van Maastricht. 
 
Het bedrag was eerder in 2 keren opgenomen: een keer 2.182 
gulden 15 stuiver 2 oord en een tweede opname van 3.817 
gulden 4 stuiver 2 oord per chirographair handbriefje van 
08/04/1794. 
 
Het opgenomen geld was gebruikt voor de restauratie van een 
huis te Maastricht in de Brusselsestraet, makende het hoekhuis 
van het Hecke Straetje. 
 
Reingenoten: ter andere zijde generaal Smit. 
 
Borgstelling: 
 
Zijn 1/3 deel in het vermeld huis, alsook de andere 2/3 delen, 
competerende aan zijn broers Gabriel en Carel Antoin Bose de 
la Calmette. Hun toestemming is bij de akte gevoegd. 
 
Getuigen: Thomas Krins en Urbanus Dionijsius Hupkens, beiden 
burgers van Maastricht. 
 

 
18/01/1796 

 
237-240 

 
Registratie obligatie verleden voor notaris Dionijsius Hupkens 
op 21/07/1792 te Maastricht en later protest, waarbij 
 
Emilius August Bose de la Calmette, kolonel ten dienste van 
Haar Hoog Mogende, wonende te Maastricht, alsook zijn zoon 
Jan Hendrick Bose de la Calmette, commies van het lands 
magazijn te Maastricht, voor zichzelf, alsook voor zijn broer 
Carel Anthoon Bose de la Calmette, postmeester der 
Hollandse brievenposterijen te Maastricht 
 
5.000 gulden aan 5% rente lenen van 
 
Andreas Silverijser, burger en bankier te Maastricht, gehuwd 
met Maria Elisabeth Bovera. 
 
Het opgenomen geld dient op 21/07/1794 terugbetaald te 
worden. 
 
Borgstelling: 
 
Huis en hof te Maastricht in de Breedestraet op de hoek van 
het Hecke Straetje. 
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Reingenoten: een zijde in de Breedestraet generaal Schmidt. 
 
Ook de volledige inboedel van het huis wordt gehypothekeerd. 
 
Getuigen: Urbanus Dionijsius Hupkens en Ida Mulkens, 
echtgenote van Francis Mijnen. 
 
Aangehecht het protest verleden voor notaris J.F. Habets op 
22/07/1794, waarbij 
 
de notaris het protest noteerde namens de rentcrediteur A. 
Silverijser, die naar het sterfhuis van Emilius August Bose de la 
Calmette, bij leven luitenant-kolonel ten dienste van Haar 
Hoog Mogende, gegaan was en waarbij de 2 zonen (Jan 
Hendrick en Carel Anthoon) verklaarden dat noch zij, noch hun 
afwezige broer, die militair was te Valenciennes, noch hun 
schoonbroer die te Pruisisch Gelder was, het nodige geld 
hadden om de schuldeiser of rentcrediteur terug te betalen. 
 

 
27/01/1796 

 
240-242 

 

 
Registratie donatie onder de levenden verleden voor notaris 
J.N.H. De Bruijn op 11/01/1796 te Maastricht, waarbij 
 
Maria Barbara Bogaart, weduwe van advocaat J.B. Boumans, 
krachtens testamentaire dispositie van haar overleden 
echtgenoot 
 
schenkt aan 
 
B. Voogels, keizerlijke notaris, gehuwd met Cornelia Herts 
 
haar woonhuis te Maastricht op de Marckt gelegen op de hoek 
van de Gubbelstraet. 
 
Voorwaarden schenking 
 
1) de begunstigden voorzien de schenkster levenslang vrije 
kost, drank en inwoning. 
 
2) de begunstigden nemen de last van de obligatie van 1.200 
gulden op het huis over, alsook de contributiepenningen en de 
proclamatierechten. 
 
3) de begunstigden zorgen de schenkster vrije was en plas. 
 
Getuigen: Francis Van der Booren, inwoner van Maastricht, en 
Joannes Caff, burger van Maastricht. 
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26/01/1795 242-244 Registratie verkoopakte verleden voor notaris Dionijsius 
Hupkens op 23/01/1796 (?) te Maastricht, waarbij 
 
Servaes Divene, gehuwd met Barbara Thoma, dochter van 
wijlen Geertruijd Simens, wonende te Motjau (?) in het 
Limburger Land 
 
verkoopt aan 
 
Joannes Arnoldus Laeven, burger en meester-grutter te 
Maastricht, gehuwd met Isabella Maria Petronella Schuurmans 
 
de helft in 1/6 gedeelte (=1/12) van de nalatenschap van zijn 
aangetrouwde oom, wijlen Jacobus Simens, bij leven burger 
van Maastricht, en waarbij zijn echtgenote tot erfgename 
gemaakt was ingevolge opgesteld testament de dato 
26/10/1789 en geëndosseerd op 22/03/1794 door notaris L.H. 
Wouters, en door dezelfde notaris geopend op 25/03/1794. De 
aangetrouwde tante Theresia Pensens, weduwe van Jacobus 
Simens, heeft het levenslange vruchtgebruik op dit deel. 
 
Prijs: 450 gulden Luiks, zonder lijkoop, 5 stuiver godshelder. 
 
Getuigen: Joannes Tippach en Franciscus Korpen, burgers van 
Maastricht. 
 

 
29/01/1796 

 
244-246 

 
Registratie verkoopakte verleden voor notaris A.M. Gudi op 
26/02/1794 te Maastricht, waarbij 
 
Christiaen Paulissen, gehuwd met Sophia Lacroix, inwoner en 
burger van Maastricht 
 
verkoopt aan 
 
zijn broer Machiel Paulissen, inwoner en burger van 
Maastricht, gehuwd met Maria Gertrudis Plumen 
 
4 grote roeden akkerland gelegen op de Heerer Kerckweg 
onder dezer stadsjurisdictie. 
 
Reingenoten: ter eenre Jan Paulissen, ter andere zijde de 
weduwe Nolmans. 
 
Prijs: 100 gulden per grote roede, zonder lijkoop, 5 stuiver 
godshelder. 
 
De totale som van 400 gulden wordt ingekort met 150 gulden 
die de koper aan dhr. Graff betaald heeft ter ontlasting van de 
verkoper, alsook met nog 60 gulden die de verkoper bij deling 
aan de koper nog diende uit te keren. 
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De verkoper geniet dit jaar nog de tarwe die op het perceel 
staat en behoudt het recht van vernadering aan 400 gulden ad 
4% rente gedurende 1 jaar. 
 
Getuigen: eerwaarde J.C. Gudi, onderpastoor van Sint-
Maarten, en J.G.J. Paulissen. 
 

 
02/02/1796 

 
246-249 

 
Registratie gichtextract van het graafschap van de Vroenhof 
van 30/01/179610 met ingebedde obligatie verleden voor 
notaris H. Nierstrasz op 29/01/1796 te Maastricht, waarbij 
 
Arnoldus Franssen, burger en hovenier te Maastricht, gehuwd 
met Maria Ida Grouwels 
 
1.100 gulden schuldig is en deze in een obligatie aan 4,5% 
rente laat omzetten ten behoeve van 
 
M.H. Lousberg, weduwe van J.G. Veugen en aan J.W. Zanders, 
architect te Maastricht. 
 
De schuld kwam voort uit een rekening van gedane 
timmeringen aan het huis van Arnoldus Franssen. 
 
Borgstellingen: 
 
1) Het gebouwde huis gelegen in de St. Anthonis Straat, naast 
het woonhuis van Arnoldus Franssen. 
 
2) Zijn woonhuis met aanhorige hof in de St. Anthonius Straet. 
 
De hof komt af van het voormalige klooster van St. Anthonius. 
 
3) Een huis met aanhorige hof in de St. Anthonius Straet en 
reinende aan de reeds vermelde huizen. 
 
Dit huis komt af van de weduwe Van den Broek en kinderen. 
 
4) een perceel land van 7 grote roeden gelegen in het Hoogveld 
onder Meerssen. 
 
Reingenoten: sonnen opgang de straat genaamd de gans, ten 
noorden Michiel La Meer, naar het zuiden Willem Quaecq. 
 
Dit perceel was hem toegekomen bij donatie door zijn 
schoonbroer eerwaarde heer J.S. Grouwels, blijkens akte voor 
notaris D. Hupkens op 13/01/1794. 
 

 
10 De gichtregisters van het graafschap van de Vroenhof zijn slechts bewaard tot eind 1795. De inventaris van 
het archief vermeldt wel onder inventarisnummer 404 minuten van gichten (niet in registervorm) tussen 1793 
en 1796. 
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De gehypothekeerde huizen en het perceel zijn nog belast met 
2 kapitalen van 6.700 en 2.000 gulden ten behoeve van dhr. 
P.D. Brands, alsook met nog 600 gulden ten behoeve van sieur 
J. Goffin. 
 
Getuigen: De broers Thomas en Christiaen Krins. 
 

 

 


