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Invulformulier Ondernemers
Besloten is om aan de opbouw van drie – gekoppelde – databases te gaan werken: (1)
ondernemers; (2) ondernemingen; (3) fabrieken/ locaties.

(1) Ondernemers

A. Kerngegeven (vital data + familierelaties)

Familienaam, voornamen, titel(s):

Christoffel Receveur

Geboortedatum , -plaats:

Venlo, 04-05-1737

Vader:

Jozef Mathias Receveur

Moeder:

Adriana Richel

Gehuwd met:

Maria Catharina van Liebergen

Kinderen:

ja

Nationaliteit:

onbekend

Gezindte/levensbeschouwing:

onbekend

Woonplaats(en) + data:

onbekend

Overlijdensdatum, -plaats:

Venlo 05-01-1807

Begraven te:

onbekend

B. Opleiding/ vorming

Middelbare school (jaren):

onbekend

Studies (jaren):

onbekend

Cursussen (jaren):

onbekend

Diploma’s (jaren):

onbekend

In de leer bij (Jaren):

gaat in de jaren voor 1787 in de leer bij zijn
oom Petrus van Ulft, koopman in ellewaren
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C. Loopbaan

Onderneming 1.
Omschrijving functie (bv. firmant; directeur-bedrijfsleider; chief executive officer; presidentcommissaris, enz.):

firmant van een textielhandel waarvan de

naam niet bekend is

Aanvang – einde (datum):

1787-1807

Opvolger van:

Petrus van Ulft

Opgevolgd door:

Maria Catharina van Liebergen, firmant van

de zaak die nu wed C. Receveur heet

Onderneming 2.
Omschrijving (bv. firmant; directeur-bedrijfsleider; chief executive officer; presidentcommissaris, enz.):

geen

Aanvang – einde (datum):

geen

Opvolger van:

geen

Opgevolgd door:

geen

Petrus van Ulft bezit in 1749 aan de Vleesstraat een pand dat naast het hoekpand (genaamd “de
Pluym”) met de Markt lag. Van Ulfts pand werd aan de Vleesstraatzijde begrensd door een pand
genaamd “de Oostindische Willekomste”. In 1706 blijkt Petrus van Ulft het pand “de Oostindische
Willekomste” in zijn bezit te hebben en bij zijn eigen huis te hebben getrokken. Ergens tussen 1749
en 1773 moet Petrus van Ulft ook eigenaar van het hoekpand, “de Pluym”, zijn geworden. Hij is dan
trouwens burgemeester van Venlo. Door de aflossing van de hypotheek op dit laatste pand kon
Christoffel Receveur, dit pand vrij van schulden betrekken als hij in de zaak komt. Of dit ook het
moment is dat het huis wordt omgenoemd naar “Sint Marten” of dat dit de naam van het
oorspronkelijke huis van van Ulft is en nu van toepassing wordt op alle drie de panden is niet
duidelijk. Na het overlijden van Christoffel Receveur werd het hele complex door de nazaten in elk
geval “St. Marten” genoemd.

ZAAK: Zijn weduwe neemt de zaak over onder de naam Wed. C. Receveur en drijft deze van 18071810.

Etc.
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D. Overig

Maatschappelijke, politieke nevenfuncties:

onbekend

Lidmaatschappen en eerbewijzen:

onbekend

* Netwerk
Bevriend met:

onbekend

Organisatorische contacten en zakenrelaties met:

onbekend

E. Bronnen

Kernarchieven:
Publicaties van: Twee eeuwen ellewaren, Martien Blondel 1949, stadsarchief Venlo 450H9
Publicaties over:

F. Overige opmerkingen
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