OUDE AKTEN IN ENGWEGEN
Inleidin&
De heer en mevrouw Cuypers-Eijssen, (Engwegen 6), waren zo vriendelijk ons enkele
oude akten ter inzage te geven. Deze akten, de eerste gedateerd op 17 oktoher 1756, de
laatste op 15 augustus 1863, hebben betrekking op hun huis en grond te Engwegen. In alle
akten gaat het om het onroerend goed van Engwegen 6, waarop meer dan een eeuw een
zakelijk recht (hypotheek) was gevestigd.
Een nadere analyse van deze oude papieren geeft een hoeiende kijk op het leven
zoals zich dat 150 jaar geleden hier afspeelde. In de geschiedenishoeken wordt meestal het
verhaal van keizers en koningen uit de doeken gedaan. Deze akten hebben te maken met
het dagelijks leven van gewone mensen in onze eigen streek. Toch is ook dat dagelijks
leven niet los te zien van de staatkundige situatie in die tijd; en juist die staatkundige
situatie was nogal aan veranderingen onderhevig.
.
Het artikel is als volgt opgehouwd. Eerst schetsen we de geschiedenis van 1748 tot
1875. Dan volgt het verhaal over Engwegen. Vervolgens is van vier bladen uit twee akten
het origineel afgedrukt. Hiervan is een transcriptie gemaakt. Van de Franse tekst is tevens
een samenvatting in het Nederlands gegeven.
1748 - 1794 Oostenrijk
In 1748 maakte de vrede van Aken een einde aan de Oostenrijkse successie-oorlog. Die
oorlog brak uit in 1740, na het overlijden van Keizer Karel VI. De opvolging door zijn
dochter, Maria Theresia, was aanleiding voor allerlei troonpretendenten om hun
aanspraken gewapenderhand kracht bij te zetten. Heel Europa was bij die strijd om deze
opvolging betrokken. Ook de dorpen van de Landen van Overmaas ondervonden de
gevolgen van de oorlog. Met name in 1747 en 1748, door fourageplicht aan legers hij de
Maas en tijdens het beleg van Maastricht.
Na deze successie-oorlog brak er voor onze streek een rustige periode aan. Dat had
te maken met de toenadering tussen de aartsvijanden Oostenrijk en Frankrijk: het Oostenrijkse deel van de Landen van Overmaas (en dus ook de gemeente Strucht, waarin het
gehucht Ingwegen gelegen was) hoefde geen vijandelijkheden van de Franse legers meer te
vrezen. De regeringsperiode van Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk duurde tot 1781.
Zij werd opgevolgd door haar zoon, keizer Jozef II.
Keizerin Maria Theresia werd in de gemeente Strucht vertegenwoordigd door de
schepenen. Rechtsgeldigheid van overeenkomsten kon alleen maar worden verkregen na
bekrachtiging ervan door de lokale overheid. Deze registreerde zo'n overeenkomst in het
zogenaamde Gichtregister.
1794 - 1814 De Franse Tijd
Toen op 5 november 1794 de vesting Maastricht capituleerde voor de Franse legers, was
de verovering van onze streken voltooid. De gemeente Strucht werd deel van de Repuhlique Française, departement Meuse Inféreure (Nedermaas), arrondissement Maastricht.
Het Franse bewind hracht ingrijpende veranderingen met betrekking tot juridische,
bestuurlijke en administratieve voorschriften. De Franse Republiek, en later het Franse
keizerrijk, streefde naar centralisatie en uniformiteit. Er werden verordeningen uitgevaardigd, die onder meer voorschreven dat alle akten en registers moesten worden
opgesteld in de Franse taal.

1794 ~ 1814 De Franse Tijd (vervolg)
Het Gichtregister werd opgeheven in 1796. Transacties als die waarop de akten betrekking
hebben, werden voortaan ingeschreven in het register van "Ie bureau de la conservation
des hypothèyues de Maestricht". De akten werden in het Frans gesteld. De Seigneurs en
de Edele Vrouwen van voor de revolutie (vrijheid, gelijkheid en broederschap) werden
uniform als "burger" (citoyen) omschreven.
1814 ~ 1875 De ontwikkeling tot een Nederlandse provincie
Na de franse tUd vormen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden vijfentwintig jaar een
bestuurlijke eenheid onder Koning Willem I. Zijn ideaal was het creëren van één
nationaliteit in zijn koninkrijk. De taal in de akten wordt weer het Nederlands·. Dit blijft
ook zo tijdens de regeerperioden van Willem 11en 111. De re~istratie van hypotheken blijft
overigens volgens Frans model.
Het bevorderen van de Nederlandse cultuur ging aanvankelijk moeizaam. De
hogere burgerij sprak Frans en was gericht op de Franse cultuur. Tijdens de Belgische
opstand (1831 ~ 1839) en ook van 1839 - 1867 deden zich herhaaldelijk separatistische
bewegingen gelden. In 1867 werd de binding van Limburg met de Duitse Bond opgeheven. Dit werd in Limburg als een bevrUding ervaren, hetgeen een symptoom was
voor het groeiend Nederlands-nationaal besef, dat sinds de grondwetsherziening van 1848
aan de dag trad.
De economische situatie werd gekenmerkt doordat Limburg tot het laatste kwart
van de 1ge eeuw een typisch agrarische provincie bleef. De landbouwbedrijven waren
doorgaans zeer klein. De meeste boeren moesten elke mogelijkheid aangrijpen om niet
beneden een bestaansminimum te geraken. Door de plattelandsbevolking werd gezocht
naar ambachtelijke bezigheden, die neveninkomsten opleverden.
Het verhaal van de akten
Op 17 oktober 1756 erft Jean Gijsen te Ransdaal van L.Wouters uit Maastricht, onroerend
goed bestaande uit huis, hof en huisweide, tezamen 156 kleine roeden (32,3 are). De
situering is als volgt: het teITein grenst in het oosten aan de grond van Joannes Bonten; in
het westen aan die van de heer baron van Hammerstein. Verder erft Jean Gijsen een stuk
land groot 254 kleine roeden (52,6 are), genaamd "Den Kamp", en een derde deel van
(vermoedelijk) het kaprecht in "twee boskens", gelegen tussen het bezit van Joannes
Bonten en dat van de erfgenamen van Lucas van Eijs.
De erfenis is echter belast met een schuld van f 150,- ten behoeve van de armen
van Strucht. Nauwelijks een jaar later leent Jean Gijsen onderhands van zijn zwager
J.Ackermans f 200,- om de schuld ten behoeve van de armen van Strucht af te lossen.
Op 18 oktober 1761 uraagt J.Ackermans zijn vordering op Jean Gijsen over ·aan
Mathijs van Utrecht, meester koperslager van Maastricht en stafdrager (bestuurslid of
kerkmeester?) van het zeereerwaarde kapittel van Sint Servaes. Bovendien leent Jean
Gijsen nogeens f 200,- extra van de notabele koperslager. Zo wordt de f 200,- onderhandse schuld omgezet in een notariële van f 400,-.
Deze f 400,- nu zal over een tijdsbestek van meer dan een eeuw een jaarlijkse
rente van 5 % of f 20, - opleveren aan de schuldeiser of rentenier.
Uit de lange looptijd van de lening en de constant blijvende rente kan worden afgeleid dat
er weinig inflatie in de 18e en 1ge eeuw was.

De akte van 18 oktober 1761 (6 blz )
Op 30 oktober 1761 laat Peter Mullens, waarschijnlijk een klerk van notaris Henderik
Hupkens uit Maastricht, een akte van geldlening rechtsgeldig inschrijven bij de schepenbank van Strucht. Deze akte houdt in dat er schuldvernieuwing plaats heeft ten gunste van
de heer M. van Utrecht te Maastricht en ten laste van Johannes Gijsen, inwoner van
Engwegen; dat onder Strucht ressorteert. De schuld bedraagt f 400,- Maastrichter koers.
De notariskosten, betaald door l.Gijsen, bedragen vijf gulden en IS stuiver.
Van een deel van deze akte is een transcriptie gemaakt, die als bijlage, samen met
een kopie van het origineel, bij dit artikel is afgedrukt.
De akte van 25 floréal an 10 (2 blz )
In de jaartelling van de Franse Republiek staat "25 floréal, an JO", voor 15 mei 1802.
De Franse Republikeinse kalender begint op 22 september 1792, het begin van de herfst
van dat jaar. Elke maand heeft een dichterlijke benaming; zo staat "tloréal" voor "bloem".
Deze akte van 15 mei 1802, verleden voor notaris Yanderhouven te Yalkenburg
heeft dezelfde zaak als de vorige tot onderwerp. Zij is echter totaal verschillend: de taal is
Frans in plaats van Nederlands, de vorm is in een aantal opzichten anders. Het meest
opvallend is de compactheid: 2 blz: in plaats van zes.
Ook van deze akte is een transcriptie gemaakt, die weer als bijlage, samen met een
kopie van de originele akte en een vertaling, is toegevoegd.
Overzicht
Om een overzicht te geven van alle akten van 17 oktober 1756 tot en met IS augustus
1863, is er een overzichtstabel gemaakt. Deze tabel laat duidelijk zien hoe een bedrag van
f 400,- meer dan een eeuw lang bron was van een jaarlijks inkomen van f 20,- voor de
rentenier. De waarde van die f 20,- kwam in de 18e eeuw overeen met tweemaal het
maandloon voor een timmerman of een metselaar. In het geval van onze akten moest dat
inkomen worden verdiend op het boerenbedrijf te Engwegen.

Bronnen
Akten in het bezit van de heer en mevrouw Cuijpers-Eijssen te Engwegen.

Geraadplee&de literatuur
Alberts W.l.,
Geschiedenis van de beide Limburgen, deel 11
Munier W. A.J.,
Enkele episodes uit de geschiedenis van Heerlen tijdens de Oostenrijkse Successie-oorlog. In: Het Land van Herle.
Schurgers HJ.N.,
Waar de brede stroom der Maas ... , Beknopte geschiedenis van
Limburg.
Yerdam J,
Middelnederlandsch handwoordenboek.

Marga Baetsen-Yanmeulebrouk en Frits Prinsen

OVERZICHT VAN ALLE AKTEN VAN 1756 TOT EN MET 1863
datum akte

schuldeiser

schuld~naar

17 oktober
justitie
ten behoeve van de
L.Wouters
1756
Strucht
armen van Strucht
Maastricht
J .Gijsen, erft van L. Wouters onroerend goed te Engwegen, belast met f 150,***************************************************************************

29 september?
M. van Utrecht
J. Ackermans
1757
Maastricht
Scheumert
J .Ackermans, zwager van J.Gijsen, leent f 300,- van M.van Utrecht en geeft
f 200,- door aan zijn zwager die f 150,- tbv de armen van Sirucht aflost.
***************************************************************************

18 oktober
H. Hupkens
M. van Utrecht
J .Gij sen
1761
Maastricht
Maastricht
Ransdàal/Engwegen
verbintenis f 200, - Gijsen/ Ackermans wordt omgezet in Gijsen/van Utrecht
GUsen leent nogeens f 200,- van v.Utrecht, zodat de schuld f 400,- wordt.
***************************************************************************

15 mei
1802

P.F.Vanderhouven
Valkenburg

M.van Utrecht
Maastricht

J.Gijsen
Ransdaal/Engwegen

***************************************************************************

J9 oktober
1811

nieuwe inschr.
bur.des hypo Mtr

H.L.van Utrecht
Maastricht

J. GijsenIJ. Mantelers
Ransdaal/Engwegen

***************************************************************************

10 oktober
1821

avoué H.Simons
Maastricht

H.L. van Utrecht
Maastricht

J .Gijsen/ J .Mantelers
Engwegen

***************************************************************************

6 december
1833

C.M.Vanhees
Maastricht

M.Horsmans
Klimmen

Maria E.Gijsen
Engwegen

***************************************************************************

10 augustus
1844

H.Haenen
Mr.Th.Micheeis
Maastricht
Maastricht
(akte van cessie van M.Horsmans)

M.E.Gijsen
Engwegen

***************************************************************************

2 novemoer
1858

J.W.D.Smeets
Mr.Th.Micheeis
Heerlen
Maastricht
(akte van koop en verkoop)

Johan E.Geelen
Engwegen
Chr. Kuijpers/Strucht

***************************************************************************

·15 augustus
1863

G.Smeets
Heerlen

Vrouwe C.Jesse, Mtr
Mr.J.H.Th.Micheels, Mtr
J.Michee1s, Mtr
Vrouwe E.Micheels, Luik

Johan E.Geelen
Engwegen
Chr. Kuijpers
Strucht

***************************************************************************
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blad 2 akte van 18 oktober 1761
openbaar notaris binnen de stadt Maestricht,
residerende en in presentie der geloofweer~
dige getuygen hiernaer genoemt, den eers:
5

Joannes Gijsen, inwoonder van Ransdael,
in huwelijk met de eerb: Maria Catherina Hou~
berichs, te kennen gevende hoe dat desselfs
swager den eers: Joannes Ackermans, woon~
achtigh tot Scheumert, getrouwt met

10

Christina Houberichs op den 29 september 1757
uyt handen van Seigneur Matthias van Utrecht,
borger en meester koperslager deser stadt,
mitsgaders roydrager van 't seer eerw: en
eed: cappittel van Sint Servaes alhier, in ehe~

15

stoel met juffrouw Maria Tvents, expres~
selijk genegotieert heeft, de somme van dry
hondert gulden maestrichter cours, om daeruyt aen
den comparant te avanceeren de somme
van twee hondert guldens, die door hem oock

20

is gepersipieert, dat den comparant boven~
dien op den 31 mey laestleden, uyt handen
van gemelten Seigneur van Utrecht ter jaerlixe
rente ontfangen heeft, de somme van twee~
hondert guldens cours voornoemd uytwijsens acte.

25

Voor mij, notaris, gepasseert, dat den comparant

blad 4 akte van 18 oktober

1761

loopen, soo sal den rentedebiteur oock alleenelijk naer verloop van tijt daeraff den interesse op den 31 mey 1762 betaelen, tot speci5

ael hipoteeck van alwelke vierhondert guldens
jaerlijxe interessen en costen, obligeerde den
comparant eerstelijk sijn huys, hoff en huysweyde, met alle ab en dependentie vandien,
gelegen tot Inwegen aen maete hondert

10

ses en vijftig deen roeden, reygnooten (*) ter sonnenopganck Joannes Bonten, ter sonnenonderganck d'heer baron van Hammerstein.
Tweedens tweehondert vier envijftig deyn
roeden landts genaemt den camp achter

15

de voorschreven huysweide met sijn erb en dependentie van houtgewas tusschen deselve
reygnooten (*) gesitueert, en derdens oblgeerde den comparant specialijk een
een derde part in twee boskens. In ede tot

20

Inwegen gelegen reygnooten (*) ten eenre Joannes
Bonten, ten andere sijde de erfgenamen van
Lucas van Eijs, alle resorterende onder
de heerlijkheid StrUC;lt, Lande van Valkenborg, partagie van Keiserlijke en

25

(*) 'Reygn.'

= 'Reyngenoten' = belendende eigenaar
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blad I akte van 15 mei 1802 (25 floréaI. an 10)
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Bordereau des créances resultant
d' un acte passé devant le notaire H. Hupkens
notaire public et témoins à Maestricht, le 18
octobre 1761, réalisé à la ci-devant justice de
Strucht le 30 du même mois.
AU PROFIT
du citoyen Mathias van Utrecht en marriage
avec Marie Frints, démeurant à Maestricht,
département de la Meuse inférieure, qui élit
domici\e à I'effet de l'inscription cy après énoncée
en la demeure du citoyen Pierre François Vanderhouven,
notaire public à Fauquemont, arondissement de Maestricht,
département susdit.
CONTRE
le citoijen Jean Gijsen, domicilié à Ransdal,
arrondissement et département susdits, en mariage avec
Maria Chaterine Houberichts, pour une créance de quatre
cents florins, cours de Maestricht, faisant quatre cents
quatre vingt six francs vingt deux centimes en
principal non exigible étant aliené cij .... 486.=22.
prodiusant intérêts à raison de cinq pourcent
paiable le 31 mai ou le onze Prairial
de chaque année faisant pour deux ans, dont
l'inscription conserve la rang la som me de
quarante ....
VERTALING
Lijst met schuldvorderingen uit een akte, die in het bijzijn van getuigen op 18 oktober
1761, gepasseerd is voor notaris H.Hupkens, openbaiIT notaris te M~astricht. Deze akteis
bekrachtigd door de hiervoor genoemde justitie (schepenen) van StIucht op de 3Öe van
dezelfde maand.
TEN GUNSTE VAN
de burger Mathias van Utrecht, gehuwd met Marie Frints, wonende te Maastricht,
departement Nedermaas, die domicilie kiest ten aanzien van de hierna te noemen inschrijving, ten huize van de burger Pierre François Vanderhouven, openbaar nota,ris te
Valkenburg, arrondissement Maastricht, departement voornoemd.
JEGENS
de burger Jean Gijsen, wonend te Ransdaal, arrondissement en departement voornoemd,
gehuwd met Maria Chaterina Houberichs, voor een vordering van 400 gulden, Maastrichter koers, doende vierhonderd zes en tachtig franken en twee en twintig centimes als niet
opeisbare hoofdsom, zegge ... 486.=22., tegen 5 % rente, die betaalbaar is op 31 mei of
. de elfde Prairial (Grasmaand) van elk jaar; de bijschrijving van twee jaar rente bedraagt
dus de som van
veertig ....

blad 2 akte van 15 mei 1802
TOT AL.

5

15

20

25

486.= 22.
48

=

62.

IOO.=

TOTAL.

10

.

quarante huit francs soixante deux
centimes cij
frais, dépens et mises d'exécution nonliquidés, évalués à cent francs, cij
.

634 = 84

Pour sureté desquelles créances
I'inscription est requise pour la conservation des
hypothèques, résultant du titre sus enoncée, sur tous
les hiens présent et avenir du dit Jean Gijsen et
son épouse, et spécialement sur une maison,
jardin, prairie et une pièce de terre labourabie avec ap- et
dépendances, ensemble quatre vingt deux ares, trente six
centiares; item pour la troisième part dans deux bois
tous situé dans I'endroit nommé Inweegen,
dépendant de l'arrondissement du hureau de la
conservation des hypothèques étahli à Maestricht,
departement de la Meuse inférieure.l.
Citoyen Vanderhouven
Inscrit au hureau de la conservation des
hypothèques de Maestricht, le vingt cinq
tloréal, an dix. Volume JO, numméro 295. Reçu primo pour
droit d'hypothèque trente six centimes. Secundo pour
salaire cinquante centimes. 3ème pour timbre
du registre quarante deux centimes, dère compris
pour confection des hordereaux timbrés
"droit~ d'hypothèques 3-12-"
Enard (handtekening)
VERTALING
TOTAL ...
486.= 22.
acht en veertig francs twee en zestig centimes, zegge
48 = 62.
voor eventuele kosten, uitgaven en executie anders dan in geld 100. = 00
TOTAL
634 = 84
Voor zekerheid tot deze vorderingen is inschrijving vereist in het hypotheekregister, als
gevolg van voornoemde titel, op alle huidige en toekomstige goederen van genoemde Jean
Gijsen en zijn echtgenote, en wel in het bijzonder op een huis, tuin, huisweide en een stuk
akkerhouwland met bij- en toebehorende zaken, het geheel groot 82 are en 36 ca; 'idem
voor het derde deel in twee bossen, alles gelegen op de plek genaamd Engwegen,
ressorterend onder het arrondissement van het hypotheekbureau te Maastricht, departement
Benedenmaas.!.
Burger Vanderhouven
Ingeschreven op het hypotheekbureau te Maastricht, de 25e floréal, in het jaar IO. Boek
IO, nummer 295. Ontvangen, ten le voor hypotheekrecht 36 centimes. Ten 2e voor
salaris 50 centimes. Ten 3e voor zegel van het register 42 centimes. Ten laatste is
inbegrepen voor het maken van de gezegelde lijsten "hypotheekrechten 3 francs en 12
centimes".
Enard (handtekening)
De 25e floréal, an JO, correspondeert met de 15e mei 1802. De 25e floréal, an
25e van de bloemmaand van het jaar JO van de Republikeinse kalender.

JO

de

