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Toelichting. 
De Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach poogt om zoveel mogelijk (Houthems) historisch materiaal 
toegankelijk te maken voor belangstellenden. Omdat door het ontbreken van indices en het soms moeilijk 
leesbare handschrift de kennisname van oudere documenten moeizaam verloopt wordt geprobeerd de 
oudere registers, middels transcriptie en indexering, beter raadpleegbaar te maken.  
 
Van oudere archivalia is een (foto)scan vervaardigd. Daarbij is een in de originalia ontbrekende pagina-
nummering gebruikt. Dezelfde paginering is tussen [ ] in de transcriptie weergegeven. Vergelijking met, en 
controle van, de transcriptie is zo goed mogelijk.  
Dat bij het transcriberen er, ondanks alle zorgvuldigheid, nog enkele (type)foutjes en vraagtekentjes over-
blijven, is onvermijdelijk. De secretaris van de bank bezigt overigens ook velerlei schrijfwijzen voor bijvoor-
beeld het aanduiden van dezelfde persoon, terwijl het Hoofdletter-gebruik zeer afwijkt van het huidige. 
 
Rolregisters zijn op zich slechts inhoudsopgaven van het op de zittingdagen verhandelde. Door de aard van 
de langdurige procedure, komen bij de opeenvolgende zittingen veel dezelfde personen voor, hetgeen dus in 
de achter de transcriptie opgenomen index ook blijkt. 
 

  
 
 
Samengesteld door M.W.Suijkerbuijk  
ten behoeve van de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach 
januari 2010 



Rolle van de Bank Houthem 1681 – 1685 (LvO 6534) 

 

 

 

 

Heemkundevereninging Houthem-St. Gerlach 1 

 [01] Land van Valkenburg, Staatsche partage, 
Schepenb[ank]: Houthem 
Rolle “Genachtingen”  1681 – 1685 
 
[02] Lijste van de schepenen der Banke van 
Houthem. 
Gerart Boshouwers 
A. van Streucht; in desselffs plaatse Jan 
Philippens 
Adolff Croon 
Willem van der Roer 
Hermannus Vrijthoff 
Herman Ovinck 
P. De Meijer 
 
[03] Genachtinge gehouden den 4 Meert 1681 
Catharina Broun supp[lian]tte tegens Matthys 
Calden- 
borgh, ingevolge van U[w] E[dele] decreet van 
verstek 
versoekt als nu dat den voorn[oemde] 
Caldenborgh 
van thoon sal sijn ende blijven versteken, 
met permissie aan haar supp[lian]tte te dienen 
van preuffijt pro ut moris, dienende ex 
decreto inthimato bed

t
 per Stokram. 

Den beede relateert „t leste decreet behoorl[yk] 
te hebben geinth

t
. 

Word aan[den] rescribent nochmaals 
geord[onneer]t met synen contrarien 
thoon voorts te varen ad p

m
 op  

poene van abs
t
 verstek et inth

e
. 

 
Den 18 Meert 1681 
 
Den Momboir des Heeren Clager tegens Jo

r
 

Josua 
de Vos  Bekld

e
 ende Succumb

t
 versoekt 

executie van ‟t gewijsdom om etc. 
 
[04] Catharina Broun supp[lian]tte tegens Matthys 
Caldenborgh 
ingevolge van U. E. leste decreet van verstek 
versoekt als nu dat ‟t selve als nu effect 
magh sorteren ende den voorn[oemde] Matthys 
voor nu voor als dan van thoon te blijven 
versteken, bed

t
 per Stokram. 

Den Rescribent ende Excipient in voldoe- 
ninge van U. E. poenael decreet, versoekt 
dagh gestelt te worden, om te verhooren 
soodanige getuijgen als hij ten dage 
dienende sal produceren om deselve 
onder Eede te verhooren, over de articu- 
len in feijte aan syne syde gestelt, 
waar over hij Excipient ten selven dage 
sal dienen calengier en Emploije met 
bijlagen, als mede verbaal scripto. 
 Den boode relateert ‟t leste decreet te 
hebben gerath

t
 mede parthyen bed

t
 

om te sien sweeren: 
 Fiat ‟t verhooren der getuygen 
ad statim. 
 
[05] Coram de H[eer] Lieu[tenant] Vooght en van 
Streucht, van der Roer  
en de Meijer, scabinis. 
 Extraordinarisse vergaderinge 
 jovis den 8 Mey 1681 
Den momboir des heeren Clager en Triumphant 
tegens Jo[ncke]r Josua de Vos bekld

e
  en 

succumbent versoekt dat als nu die soe 
lange van U. E. gedecreteerde executie 
haar effect magh sorteren, andersints 
protesteert de protacta et denegata 
Justitia, cum expensis damnis et 
interesse: 
 Fiat executio ende mits d‟indisposi- 
tie van den gerichtsboode Stokram 
worden tot immediate voltrekkinge der selve 
hier mede geauthoriseert de persoonen 
Jan Meessen en Lemmen Frissen 
en in cas van eenige weygeringe 
lasten aan de selve tot haren behoeff 
meerdere assistentie te nemen. 
 
Coram de H[eer] Lieu[tenant] Vooght 
 Genachtingh gehouden 29 April 1681 
Catharina Broun supp[lian]tte tegens Matthys 
Caldenborgh q.q. rescribent. 
 De voers[eide] suppliante 
hebbende over langen tyd van 
hare productie gerenuncieerd 
sonder dat naar overvloedige termijnen 
[06] den Rescribent van synder syden heeft 
voldaan niettegenstaande sulkx aan hem 
op poene van absolut verstek is worden 
geinurgeert ende alsoo sulkx maar word 
voorgestelt om de suppliante te matteren 
ende middeler tijd met excessive costen 
ende des kints alimentatie te graveren 
tegens alle practijcqh, daar dese sake ten 
hooghsten is gepreviligeert en van drie 
tot 3 dagen behoorde bedongen te worden, 
contendeert nochmaals ende wel uijtterlijken 
dat den Rescribent ten langen lesten 
eens van productie magh worden ver- 
steeken, andersints protesteert van rechts 
weijgeringh met gedenken van etc. bed

t
 

per Stokram, cum expensis. 
 
Matthijs Caldenborgh en desselffs huijsvrou[we] 
compareren in persoon, presenterende den 
geoffereerden Eedt bij haar scrifture van 
Emploij ende Calengier over de articulen 
daarinne aangetogen, versoeken dat U.E. 
gelieven te committeren de binnen schepe- 
nen tot Maastricht, om van gelyken te  
verhooren Jan Driessen ende Sophia 
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Caldenborgh ten eijnde om deselve te ver- 
hooren offte sy niet Willem Caldenborgh 
en hebben versien ende geassisteert met 
[06a] cost drank en andersints ter consideratie 
dat den rescribent de macht niet en 
hadde noch en wilden onderhouden; ende 
dat den rescribent den selven was houden[de] 
als een kint, wesende buijten sijn brood, 
etc.  Verders debatterende het voor ge- 
proponeerde by impertinentie geen debatt 
meriterende etc. 
 
Sy het geproponeerde gecommuniceert aan[de] 
suppliante ten eynde om daar tegens ad 
p

m
 te doen off seggen, si velit en 

dien onvermindert lasten, aan[de] rescribent 
met syne vordere productie tusschen dit 
ende den naasten voorts te varen off 
wel daar aff te renuncieren op poene 
van absolut verstek voor nu voor als 
dan et inth

e
. 

 
Genachtinge gehouden den 13 meij 1681 
Coram den h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght 
en schepenen van Streucht, Croon, 
Roer, de Meijer ende Vrijthoff 
 Catharina Broun suppl[ian]te 
 tegens 
 Matthijs Caldenborgh rescrib[en]t 
De suppl[ian]te inhererende  
ende repeteren[de] hare 
mennichvuldige versoeken 
ter rolle gedaen, ten 
eijnde dat den rescribent 
van syne productie sal syn ende 
blyven versteeken, andersints protesteert 
[07] ende reserveert pro ut in retroactis niet 
gevende het frivoleus, ende moratoir verseuke 
deur den Rescribent ter Rolle gedaan, om te 
worden met syne huysvrouwe swager ende 
suster geadmitteert tot den Eede over 
eenige by hun geexpractiseerde voorgeven, 
daar hij nochtans cum suis tot den geoff- 
reerden Eede niet en is admissibel in 
syne eijgene sake. Jura enim omnibus 
in re propria testimonium ferendi 
facultatem submoverunt et juramentum 
non debet esse vinculum iniquitatis et 
cum pater et filius vna et eadem perso- 
na reputetur, soo kan voor eerst den 
selven als getuijgen als partie niet aan 
genomen worden noch van gelyken syne 
vrouwe swager ende suster tanquam 
coniuncta persona interessata, debatteren[de] 
oversulkx het pretens versoeke als in ad- 
missibel ende tegens de rechten strydigh 
ook alsoo by contrarien thoon, genoeghsam 
is blykelyk het perieul periurij ende 
dat sy den Eede souden presteren tegens  

haar eijgen feijt ende betere wetentheyt 
in welken gevalle den richter die 
getuygen niet en behoort noch magh 
admitteren, mits allen ‟t welke voor 
behouden word gecontendeert tot 
[08] verstek ut ante, off dat andersints bed

t
 per 

Issaacq van Stokram: 
 
Schepenen geleth op het geverbaleerde 
versteeken den rescrib

t
 van voorderen 

thoon, offte productie ende accorderen 
openinge van beydersyts nedergeleyden 
thoon, om daar tegens pari passu 
ad p

m
 te reprocheren et inth

e
. 

 
Jan Meessen schuttboode relateert arrest te 
hebben 
gedaan op den 3 Meij op seekere cooppen- 
ningen berustende in handen van Aart 
Wyers van gecocht goet van[de] erffg[enaeme]n 
Crombag ende Aart Jaspars ter instantie van de 
Ed[ele] 
vrouw van het Convent van St. 
Geerlagh, 
 
Genachtinge gehouden 10 Juny 1681 
 
Catharina Broun suppliante tegens Matthijs  
Caldenborgh ged

e
 ingevolge van U. E. 

decreet doet visie van reprochen deselve 
gecopieert ende in ‟t nett gestelt sijnde, 
te exhiberen ende te leveren ad manum 
secr[etar]ij infra octo, verzoekende dat den 
[09] den voornoemden Caldenborgh insgelyken 
sal hebben te doen op poene van verstek 
alsoo alle termijnen syn poenael, cum 
expensis, dienende ex decreto intimato 
bed

t 
per 

 
 Satisfaciat ende word aan[de] rescri- 
 bent gelast te reprocheren ad 
 p

m
 op poene van verstek et 

 inth
e
. 

De post satisfecit suppl[ian]t van reprochen. 
 
  Extraord[inaire] vergaderinge 
gehouden 
  den 17 Juny 1681 
 
Alsoo Jo[ncke]r Vos aanklaght, gewelt te syn 
geschiet 
in syn huijs, over een actie gepretendeert 
by den h[ee]r Drossard niet kennen[de] willen 
den h[ee]r Drossard te syn onder syn sabietie 
alsoo hij in dienst is vande Conink van 
Vrankrijk 
Den h[ee]r Drossard seght dat d‟executie 
die syn hoogh Ed. heeft getracht te dirigeren 
tot laste van[de] bekld

e
  geen gewelt en is als 
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gefundeert synde op U. E. achtbare gewijsden 
‟t geene sustineert niet en behoord illusoir 
te worden gemaakt met sulke belaghelijke 
uijtvluchten sustineert daarom dat op 
syn geproponeerde niet behoord te worden 
geleth: 
Word dese sake gehouden in staat tot 
meerder aantal van schepenen. 
 
[10]  Extraordinaire v 
  Vergaderinge off genachtinge 
  gehouden den 24 Juny 1681 
 
Matthys Caldenborgh geins

e
 tegens Catharina 

 Broun supp[lian]te sal infra octo vel 
 infra p

m
 voldoen ad manus secr[etar]ij 

 van reprochen. 
 
 Word aan den geinsinu[eer]d

e
 gelast 

 sijne belofte naar te komen ad 
 primam op poene van absolut verstek 
 et inth

e
. 

 
Genachtinge gehouden den 8 July 1681. 
 
Catharina supp[lian]tte versoekt dat Matthys 
 Caldenborgh rescribent als nu van 
reprochen 
 sal syn ende blyven absolutelyk voor 
 verstecken andersints protesteert de 
negata 
 Justitia met gedenken etc. ende alsoo de 
 sake ten hooghsten is gepreviligeert 
 principalyk in materia alimentationis 
 contendeert dat in cas van non voldoe- 
 ninge ende verstekinge van reprochen 
 als voor offte op heden voldoeninge, dat 
 d‟acten sullen worden by extract der 
 verbalen onder inventaris gefurneert, 
 
[11]  parthyen geheel om te dienen van motijff 
 si velint infra octiduum ende dat de 
 sake gestelt magh worden in staat van 
 gewijsdomme, ende uijtte acten reght 
gedaan 
 cum expensis dienende ex decreto 
inthimato 
 bed

t 
per Isacqs Stokram. 

 
Den geinsinueerden voldoet van reprochen 
ad manus secr[e]t[ar]y versoekende copie van de 
geene gedient ter syden der supp[lian]tte 
ende alsoo hy verstaat en bevint dat U. E. 
de suppliante selffe hebben verhoort ende 
gerecolleert, over eenige extraiudiciele 
declaratien 
by haar gedaan voor den notaris Botson 
ende andere daar U. E. nochtans den 
geins[inueer]d[en] 

niet en hebben willen admitteren totte eede-  
lyke expurgatie by hem geoffereert, soo by 
syne duplicqh als by syne schrifture 
van emploije exhibitie ende calengier 
namentlyk articule 7 ende 8: soo versoekt hy 
als nu ook geadmitteert te worden totte 
voors[eyde] expurgatie over de feyten en 
art[icu]len 
geroert in de 7 en 8 articulen ende sonder- 
linge ook hier over dat hy veele jaeren 
voor datum dat het feijt in questie soude 
geperpetreert syn, synen soon Willem 
Caldenborgh heeft gedaan ende gehouden 
uijt synen broode, ende voor den selven 
[12] hebbende in gelaten[?] van te gaan werken 
offte 
eenen meester dienen, gelyk hij geins[inueer]d[e] 
hem seyde dat hy moest doen, willen 
voorn[oemde] 
studeren ende int musyk perfectioneren 
sulkx heeft gedaan, respective op ‟t geene hy 
getrokken heeft van syn coraelschap, 
van[de] cooppenningen van syn vercochte 
erven ende van ‟t geene syn oomen en[de] 
moyen ende andere vrienden nu en dan 
hebben toegevoeght, sonder dat hy 
geins[inueer]d[e] 
hem heeft onderhouden, offte in syn macht 
geweest is den selven in de studie te 
onderhouden tot welke expurgatie den 
geins[inueer]d[e] dan behoort geadmitteert te 
worden 
soo wel als de suppl[ian]te mits dat in mate- 
rie van processen alles moet gaan pari 
passu, daarom versoekt en sustineert hij 
als boven tot welken eynde hy sigh alhier 
is sisterend. 
 
Gesien het geverbaleerde van parthy 
accorderen aan[de] geins[inueer]d[e] de 
versochte 
copie met lasten aan wedersydens 
te dienen van salvatien ad p

m
 

peremptorie et inth
e
 hinc inde 

 
[13] M

r
 Matthys van Stokram relateert in plaatse 

van[de] 
gerichtsboode arrest te hebben gedaan den 
lesten july 1681 op den pacht soo den 
halffwin Jan Eenmaal aan Jo[nke]r Vos 
moet geven ter instantie van Servaas 
Hermens hoedemaker bennen Maastricht. 
[in marge: S[olvi]t de rechten van Vooght aan M

r
 

Roer] 
 
Jan Meessen schuttboode relateert in plaatse 
van[de] gerichtsboode 
van[de] banke Houttem in persoon te hebben 
gearresteert den h[ee]r Proost van St. Geerlagh 
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op den 25 augusti 1681 ter instantie van 
den h[ee]r Lieu[tenan]t Drossard Wachtendonk. 
 
Eodem die compareerde den h[ee]r Proost voor 
geassisteert met Aart Wyers, schatheffer van[de] 
banke Houttem, de welke is borge gebleven  
voor soodanigen pretensien arrest als den h[ee]r 
Drossard 
op den voorn[oemde] Proost mocht hebben 
hadde 
doen arresteren, ende hy h[eer] Proost stipulatie 
heeft gedaan in handen van[de] schepen Croon. 
 
Lemmen Frisschen in name van[de] gerichtsbode 
rela- 
teert op den 29 Augusti den pacht van[de] 
hoff Strabagh in arrest genomen ter 
instantie van[de] vrouw van St. Geerlagh. 
 
[14] Coram den h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght en 
schepenen Jo[ncke]r Ovink en A. Croon 
  Ordinaris genachtinge 
goonsdagh den 17 september 1681 
Matthys Caldenburgh geins[inueer]d[e] tegens 
Catharina 
Broun suppl[ian]te sal infra primam voldoen 
van salvatien, waarmede in sake stuytende. 
 Word den geinsinu[eer]de gelast syne 
belofte 
 te voldoen, ende inmiddels den 
 secr[e]t[ari]s geord[onneer]t de verbalen 
te extraheren et videantur acta. 
 
S[ieu]r Hubricht Crutsers aanleggere tegens de 
kinderen offte 
erven van Jan Doutsenburgh versoekt 
sommatie op de selve, ten eynde om te komen 
tot betalinge der verloopene interessen van 
hondert vijfftigh guldens capitael nu vier 
jaeren verloopen justiori salvo alles volgens 
den gerichtelyken acte daar aff synde, om 
bij faulte van voldoeninge, te sien reeelyken 
voorts procederen cum expensis 
[in marge: 4 Schell[ingen]] 
Fiat sommatie 
 
Den momboir des heeren exhib

t
 pro ut dabit ad 

manus 
secr[etar]y infra viginti quator horas sooda- 
nige clachte ende conclusie als by den 
H[ee]r Drossard N: Off: clagere en arrestant 
is genomen tegens den h[ee]r Proost van het 
adelijke convent van St. Geerlagh, conten- 
derende als by deselve ende dat den bekl[aagd]e 
en gearres[teer]d[e] sal gelast worden daar 
tegens te 
[15] te antwoorden ad p

m
 etc. 

De post satisfecit den h[ee]r clagere van 
claght ende conclusie 

 Word van den h[ee]r Proost gelast 
tegens 
 de geexhib[eerde]e claghte van[de] 
momb[oir] des 
 heeren te antwoorden ad p

m
 et inth. 

 
Idem tegens Jo[ncke]r Josua de Vos versoekt 
renovatie 
van executie en dat deselve sal mogen 
worden gederigeert soo wel in desselffe bij 
synen halffwin Jan Eenmaal verval- 
lenen pacht als andere goederen, en tot 
dien eynde authorisatie op den boode 
om te mogen stellen dorssers in de schuur 
ende soo veel tot behoeff van[de] h[ee]r Drossard 
en andersints uijt te dorssen, als sigh den 
voors[chreven] pacht beloopen sal. 
 Fiat renovatie van executio. 
 
[16] Coram den h[ee]r Lieu[tenan]t Vooghd en 
schepenen Boshouwers [en] Croon. 
Genachtinge gehouden den 1

e
 october 1681 

Catharina Broun suppl[ian]te tegens Matthys 
Caldenborgh 
q.q. rescribent, alsoo de sake al over lange 
in staat van gewysden is, mitsgaders den 
inventaris van[de] procureurs van beyde 
partijen geteekent, versoekt als nu affdoe- 
ninge der sake, ende in cas den rescrib[en]t q.q. 
hem gedenkt alnoch te behelpen met 
eenige salvatien, motyff als andersints, 
dat hij deselve sal exhiberen ad manus 
secr[etar]y infra triduum alias verstek, ende dat 
de sake sal worden affgedaan, alias proteste- 
rende van alle costen schaden ende denegata 
Justitia gedenkende etc. cum expensis. 
[in marge: S

t
 en[de] verdeelt] 

 
Matthys Caldenborgh rescribent exhib

t
 ad 

manus secr[etar]y syne schrifture van salvatien 
bij teekeningh van inventaris gereserveert, 
versoekende de selve ad acta te mogen 
worden gevoeght, waarmede justitie 
versoekende etc. 
 Decreet 
Extrahentur verbalia et fiat Justitia 
ad p

m
 etc. 

 
Den momboir des heeren clager tegens den 
h[eer]e 
proost van het adelijke convent van S

t
. 

Geerlagh. Bekl[aag]de hebben[de] ter lester rolle 
gedient van claght ende conclusie ver- 
soekt dat aan[de] bekl[aag]de sal worden 
[17] gelast daartegens te dienen van antwoord 
tegens den naasten peremptorie. 
 Den boode relateert ‟t voorgaande 
 decreet te hebben geinth

t
. 

Den Eerw. h[ee]r Proost seght tegens dagh 
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van heden alhier voor U Eerw. temerairl[yken] 
bedaaght vindende ter instantie soo men  
seght van[de] h[ee]r Drossard  eyst salvis 
omnibus ac quibuscumque juris beneficij 
atque exceptionibus, redenen van dit 
dagement, ende ingevalle van eenige schriftu- 
re offte propositie copie om de selve 
gesien dienvolgende daar op gedaan off 
geresolveert te worden tegens den naasten 
soo ende gelyk hy naa rade bevinden sal 
te behooren. 
 
 Word aan den h[ee]r Proost de versochte 
 copie van[de] geexhibed[eerd]e claghte 
 geaccord[eer]t om daar tegens te ant- 
 woorden ad p

m
 et inth

e
. 

S[ieu]r Hubricht Crutser aanlegger tegens de 
kinderen  
offte erven van Jan Doutsenburgh  
gesommeerdens versoekt als nu pandbetre- 
dinge met deputatie op heeren schepe- 
nen om de selve te effectueren 
[in marge: 4 Schell:] 
 Den boode relateert de sommatie 
behoorl[yk] te hebben gedaan, 
[18]    Decreet 
Word de versochte pandbetredinge 
geaccord[eer]t 
met deputatie op de schepenen Boshou- 
wers ende van Streucht om de selve te 
effectueren, 
 
Den momboir des heeren clager tegens Thomas 
Eysens bekl[aag]de sal dienen van claghte 
ad primam, versoekt dat den bekl[aag]de 
sal worden bed

t 
om aan te hooren 

soodanige claghte ende conclusie als 
tegens hem sal worden genomen, 
   Decreet 
Word aan den momb[oir] des heeren 
gelast syne belofte te voldoen,  
quo facto word aan[de] bekl[aag]de 
geord[onneer]t 
daar tegens te antwoorden ad p

m
  

et inth
e
. 

 
Genachtinge gehouden den 15 october 1681 
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooghd, schepenen 
Boshouwers 
van Streucht, A. Croon ende Vrijthoff 
S[ieu]r Hubricht Crutsers impetrant tegens 
panden Jan 
Doutsenburgh hebbende by U. Ed. decreet 
geoptineert pandbetredinge op panden in den 
act obligatoir gespecificeert, ook behoorlyk 
geeffectueert, dus hem refererende tot den 
rapport van[de] h[eere]n gedeputeerde 
schepenen, 
versoekt repetitio p

o
 met herdaeghsel ut moris. 

 Den boode relateert parthyen te hebben  
bedaaght op pandbetredinge. 
[19] De gedeputeerde schepenen Boshouwers 
ende 
van Streucht relateren de pandbetredinge 
behoorlyk te hebben gefffectueert, 
   Decreet 
fiat repetitio p

o
 met herdaeghsel  

 
Den momboir des heeren clager tegens Thomas 
Eyssen bekl[aag]de doet visie van claghte, 
versoekt den bekl[aag]de ad primam sal 
hebben te antwoorden etc. 
   Decreet 
Satisfaciat den momboir peremptoir 
quo facto habeat copiam et respon- 
deat ad p

m
  et inth

e
. 

 
Den h[ee]r Drossard N: Off: clager ende arrestant 
tegens den h[ee]r Proost van St. Geerlagh 
bekl[aag]de ende gearrest[eerde] versoekt dat 
den 
selven sal gelast worden te antwoorden 
ad p

m
 peremptorie. 

   Decreet 
 Word aan[de] h[eer]e gearres[teerd]de 
gelast te 
 antwoorden ad primam peremptorie 
 et inth

r
. 

De post den Eerw. h[ee]r Proost van S[int] Ger- 
lagh excipient tegens den h[ee]r Drossard 
[in marge:S

t
 4 Schill:] 

[20] pretensen arrestant ende geexcipieerde met 
verwonderinge verstaan hebbende, hoe dat U 
Eerw. 
difficulteijt maken van in rechte ‟t admitteren 
syne schrifture van exceptie, op pretext 
dat de selve niet geteekent en is geweest, 
noch van hem offte van Advo

t
 daar hy 

ter contrarien voor d‟oogen gesien heeft, dat 
U Eerw. geene de minste swarigheijt gemaakt 
en hebben om van te vooren in rechte te 
admitteren, ende ook copie ‟t extraderen van[de] 
schrifture van claghte ende conclusie op 
den name des h[eere]n arrest[ant]s alhier tegens 
hem overgegeven, niettegenstaan[de] deselve 
soo 
weynigh als ook de geene des excipients 
geteekent is, ‟t sy by parthye selffs off by adv

t
 

ende terwijlen den rechten alle eenpaarlyk 
leeren quod maior sit favor rei quam 
actens et quid proinde actori nihil debeat 
licere, quod reo non renceditur, ende dat  
het voorts naa rechten eenen algemenen regel 
is, ut quod quisque juris in alterum status 
erit, eodem et ipse utatur ius esto, soo ver- 
soekt den excipient dat U Eerw. off 
partye willende, den excipient off ged[aagde] tot 
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soodanige teekeninge obligeren de selve eerst 
ende 
voor all sullen ordonneren dat als prior in 
ordine door parthye offte Adv

t
 geteekent 

worde, de voors[chreven] schrifture van claghte 
des arrestants, quo facto verklaard den 
excipient bereijt te syn syne schrifture 
[21] van gelyken te teekenen. ‟t sy door hem 
selve 
offte door ad

vt
 soo dat naa rechten behoeren 

sal, alias protesteert van partialiteijt, 
aliasque pro ut omni meliori modo, 
„ 
Den h[ee]r arrestant versoekt copie. 
Word de versochte copie geaccord[eer]t ende 
dien 
onvermindert ordonneren aan parthyen hare 
schrifturen by Ad

n
 te doen teekenen et inth

e
. 

 
 In sake 
 Catharina Broun suppl[ian]te 
 tegens 
 Matthys Caldenb[orgh] q.q. rescrib[en]t 
Gesien ende geexemin[eer]t alle d‟acten en 
actitaten, soo ende gelyk 
deselve communicative voor den h[eer] 
Lieu[tenan]t Vooght, ende voorders voor 
dese justitie syn inbedongen ende alhier in 
judicio onder behoor[lyken] 
inventaris syn berustende ende op alles rijpelyk 
gelett waar op 
eenighsints te letten stonde; schepenen ter 
manisse van[de] den h[eer] Lieu[tenan]t  
Vooght ende met ingenomen bericht van 
onpartydige rechtsgeleerden 
recht doen[de] condemneren den rescrib[en]t syn 
soons kint by de suppl[ian]te 
verwekt off verworven, in instantie naar publicatie 
deses naar hem 
te nemen, ende alimenteren voor de 
craamkosten en[de] opvoedinge 
van het kint tot dato deses in de somme van 
hondert g[u]l[den] bb. 
Maastrichter cours, mitsgaders in de costen van 
desen processe 
ter moderatie en[de] taxatie, wel verstaan[de] 
nochtans dat den 
rescrib[en]t int geheel word gelaeten dit alles suo 
loco et tempore 
naar syne optie weder te soeken, ende hem te 
erhaelen op ende aan 
de  goederen van syne soons gedeelte. Latende 
dien onvermindert 
ook in geheel, omme in tyden van wijlen tot 
vergoedinge van 
hare geledene defloratie tegens Will[em] 
Caldenborgh te mogen ageren 
daar ende alsoo haren raad gedragen sal. Aldus 
geraampt den 

12 9br 1681 coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght 
et omnibus scab[inis] 
demptis van der Roer en de Meyer en[de] 
gepronuncieert den 26 
dito coram omnibus scab[inis] dempto van der 
Roer partib[us] citatis 
per Stokram uti retulit. 
 
[22]  Den 26 Novembris 1681 
 
Den momboir des heeren clagere tegens 
jo[ncke]r Josua de Vos beclaegde 
repeteert syne propositie op den 17. 7bris 
lestleden gedaen 
en overmits doenmaels, als oock 
ternaestvolgender rolle 
van den 1

en
 octobris daerop niet en is worden 

gedecreteert 
noch oock op den 15 desselven 
niettegenstaende des h[er]en sche- 
penen selfs verclaerden de renovatie 
gedecreteert te hebben, 
versoekt dat alsnu sonder uijtstell ingevolge van 
deselve 
propositie ende daerop gedaene versoeck onder 
protestatie 
als naer behooren. 
 
Fiat renovatie van executie met last 
aen den boode om deselve behoorlijck 
t‟effectueren. 
 
Den heere Drossaerd N(omine) offic(ij) clager en 
arrestant tegens den heere 
proost gearresteerde ende beclaegde exhibeert 
schrifture 
van antwoordt pro ut dabit ad manus secretarij 
satisfaciat 
de post satesfecit. 
 
[24] Den momboir des Heeren versoeckt, dat 
Hendrick Cleuter tegens den naesten 
 magh worden gedaegt om aen te hooren 
soodanige clachte 
 als den momboir alsdan ter rolle sal 
hebben te doen. 
  Fiat dagement. 
Idem Versoecke dagement aen den scheper 
van Aert Weyers ten voors[eijde] eynde.  
  Fiat dagement. 
 
Idem klagere tegen de wed[uw]e Heuschens 
beclaegde hebbende de saecke 
eenen langen tydt in terminis concordiae 
gestaen, 
maer den klager bemerkende dat sulx alles 
vergeefs is, 
versoekt dat deselve herdaegt magh worden om 
tegen 
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den naesten te sien de poursuite van de sake. 
Wordt aen den boode gelast de beclaegde 
ad p[rim]am te bedaegen om te sien soodanige 
pour- 
suijtte van daecke als den momboir sall nemen. 
Den momboir deser bancke bevindende dat twee 
diverse keeren op den eersten ende  
15 deses op synen naem geproponeert is tegen 
sekeren Thomas  
Eyssen, aen hem niet bekent, om dan verdere 
confusie daerin 
te verhoeden versoeckt dat geen ander momboir 
geadmitteert  
worde, ten sij hy hem ter rollen verclaren uyt wat 
hoofde 
en qualiteyt sijne actie geinstitueert hebbe. Acte 
etc. 
 
Houbright Crutsers impetrant tegens 
panden Jan Doutsenbergh 
versoekt repetitie secundo van 
pantbetredinge met haere 
daegsele etc. 
Fiat rep

to
 secundo met herdaeghsel etc. 

[in marge: 4 Schell:] 
 
[25] Genaghtinge gehouden den 26 November 
1681 
Coram den h[ee]r L[ieutenan]t Vooght 
et omnibus scabinis oemptis 
 
Servaes Hermans hebbende in arrest laeten 
leggen alsulcke vruchten ende pacht als Jan 
Einmael als pachter van J[oncke]r Josua de Vos 
aen hem verschult is, ende als noch St. 
Andries noch toecoemen verschult te worden 
om daer tegens t‟erhaelen de somme 
van 337 drijhondert drij ende seventigh g[u]l[den] 
ende 
seven stuij[vers] wegens geceedi- 
teerde waere, ende coopmanschappen, ver- 
soeckende mits het arrest is oner .adret[?] 
en[de] gebleven onverantwoordt adiudicat ie 
der gearresteerde vruchten ter concurrentie 
vande voors[chreven] somme ende laste bed

t
 

p. Stockram ut: retulit. 
 
Fiat renovatie van arrest, met 
last aen den boode om dese acte[?]?? t‟effec- 
tueren ende dus onvermindert 
aen Jan Einmael gheene pacht aen 
J[oncke]r Vos voorn[oemd] te laeten volgen 
op poene etc. et inth: 
 
[26] Catharina Broun suppl[ian]te 
[tegens] Matthijs Caldenborgh rescribente 
 De suppl[ian]te op huijden openin- 
ghe becoomen hebbende van alsulck vonnisse 
als 

by U. Ed. is worden beraampt 
ende gepronuntieert, versoeckt 
dat het selve magh stt stadtgrijpen 
ende dat den rescribent voorde ge- 
anonceerde ofte verschootene spor 
telen rolle rechten en copies, volgens 
den reglemente magh worden infra 
triduum geexecuteert alles cum 
expensis. 
Wordt aen den reschribent gelast de 
suppl[ian]te infra octiduum te voldoen 
op poene dat den boode mits desen 
wordt geauthoriseert d‟execu- 
tie hier bij versocht behoorlijck 
t‟effectueren et inth.  
 
[26a] [losliggend papiertje] 
voor de ???    1 - 10 
aanteekenen         15 
17 7br 1681 ter Roll  2 –0   -- 
1 8br ter Rolle   2 – 0  -- 
voor pandbetredinge  11-0 – 
15 dito v[oor] repetie  2 – 0 – 
26 9br 2 repetitio  2 – 0 – 
   Sa licht 21 –5 
 
[27] Jan Gielkens clagere tegens Wijn Habets 
hebbende den selven doen daegen tegens 
huijden edeert tot claghte hoe dat 
den beclaeghde hem clegere den 
vijffden october sonder eenige 
redenen heefft geinsigeert eene 
merikelijke wonde waermede 
hij onder den siruchijn heefft 
gestaen drij weken heijst betalin- 
ge van meesterloon ende smerte 
met sijn versuijmde tijt deur 
faute van comparitie versoekt 
d‟eerste defaut met herdaegsel 
cum expensis etc. 
[in marge: 4 Schell] 
  Decreet 
Sij dese gecommuniceert aenden 
beclaeghden Wijn Habets om hier 
tegens dit ende den naesten te doen 
off seggen si velit et inth. 
 
Den heere Drossart N(omine) offici clager 
tegens den h[ee]r Proost van St. 
Geerlagh beclaeghde repeteert 
U. E. lestgegevene decreet en inge- 
volge van dien peremptorie 
termijn om te repliceren. 
[28]   Decreet 
Respondeat peremptorie ad primam 
 
Den momber des heeren clager 
tegens de weduwe Heuschen 
exhibeert interrogatoria pro ut 
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dabit ad manu secretarij ver- 
soekende dat die in margine ge- 
nomineerde gertuijgen mogen 
worden bedaeght tegens den naes- 
ten om daer over gehoort te wor- 
den. 
 
Satis faciat quo facto etc. 
 
Op huyden den 4xbr[is] 1681 compareerde 
Matthijs 
Caldenborgh geassisteert met syne Procureur 
Beltgens den welken verklaarde gelijk is 
doende mits desen te appelleren van sooda- 
nigh vonnis off gewysdom by schepenen 
der bank Houtem geraamt enden den 20 
9br[is] 1681 gepronunceert tot synen nadeel 
ende voordeel van Catharina Broun te leggen 
met gedenken ‟t selve te vervolgen etc. 
 
[29]   Genachtinge gehouden 
  den 10 december 1681 
Coram de h[ee]r Luij[tenan]t Vooght, van Strught, 
Croon, de Meier, Vrijthoff 
Den h[ee]r Drossardt no[mine] officij clager 
tegens den 
h[ee]r proost van St. Gerlach beclaegde 
versoekt nochmaels, dat den becl[aegde] sal 
hebben te antwoorden op poene van 
versteck ende in cas van voldoeninge. 
versoekt copie 
Wort noghmaels gelast aen den becl[aegd]e 
t‟antwoorden ad primam op poene 
van versteke et inth: peremptorie et inth

e
. 

 
Jan Gielkens clegere tegens Wijn Habits 
beclaeghde duer faute van comparitie 
offte voldoeninge aen U.E. lestgegeven 
decreet versoekt dat den beclaeghde 
geordonneert sall worden te antwoo- 
den op poene van te worden verste- 
ken cum expensis. 
Compariant partis ad primam. 
 
[30] S[ieu]r Servaas Hermans arrestant tegens 
jo[ncke]r Josua 
de Vos in bonis gearrest[eer]de repeterende syn 
lest geproponeerde met U E decreet daar op 
gevolght, versoekende mits geene contradictie 
adjudicatie der gearrest[eer]de vruchten den 
welke 
den gearrest[eer]de deur militaire getracht heeft 
te doen uijtdorssen cum expensis bed

t 
per 

Stokram den halffwin om voorts te kundigen 
Vermits geene contradictie des gearrest[eer]dens 
tegen des  
arresst[ants] pretensie schepenen accorderen de 
versochte exe- 
cutie. 

 
Isaac van Stokram relateert op den 6 jannuarij 
1682 
arrest te hebben gedaan op de meubelen ende 
immeubele goederen en voorts te ‟t geene 
Cornelis Philippens mocht hebben ter 
instantie van S[ieu]r Melchior Ruijsch: 
 
 Ordinarisse rolle den 21 jannuarij 1682 
Den h[ee]r Proost van St. Geerlagh excipient 
tegens 
den h[eer] Drossard N[omine] Off[icij] arrestant 
ende geexcipieerde, doet visie van replycqh 
in materie van exceptie met dry stukken 
annex de welke gegrosseert ende in ‟t nett 
gestelt synde hy effectivelijk sal overbrengen 
ad manus secr[etar]y tusschen dit ende den 
naasten 
sustinerende dat daar toe hem termyn 
behoord vergunt te worden te meer hy 
maar twee termijnen genooten en heeft 
gehadt sedert den 26 9br[is] lestleden. 
[in marge: S

t
 4 Schell:] 

[31] als wanneer die antwoord van[de] h[ee]r 
geexcip[ieer]de 
eerst is worden geexhib

t
 daar nochtans 

aan alle parthijen volgens style deses lands 
regulariter drij termynen vergunt worden,  
om tegens eenige schrifturen te dienen 
daar van den eersten is simpel den 2 
peremptoir ende den 3 van verstek, des 
sigh refererende totte rolle 
 
Den boode relateert ‟t leste decreet behoorl[yken] 
aan Aard Wyers geins

t
 te hebben. 

 
Word aan[den] h[ee]r excipient gelast syne 
beloften naar te komen ad primam 
op poene van verstek et inth

e
. 

De post satisfecit van syne belofte ad manus 
secr[etar]ij 
den 9 febr[uar]y 1682. 
 
Catharina Broun suppl[ian]te ende triumphante 
tegens Matthys Caldenborgh q.q. rescribent ende 
succumb[en]t. 
De triumphante exhib

t
 libel van costen 

versoekt dat aan[de] rescrib[en]t en[de]  
succumb[en]t q.q. penalen termijn gestelt sal 
worden ad 
diminuendum alias taxaat 
ende dienonvermindert overmits den 
rescribent ende succumb[en]t tot dato deses 
in faulte is gebleven van[de] verschootene 
sportulen ende van synen syde openstaan[de] 
roll rechten dewelke in conformité van den 
reglemente infra triduum a die publicationis 
sententie als ook ten reguarde van d‟marginale 
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apostille van den h[ee]r Lieu[tenan]t Vooghd de 
dato 
den 6 xbris lestleden hadden behooren 
[32] gerestitueerd en voor all effectivelijk betaald 
te 
worden, naar soo lange genoten termijnen als 
ook gewysdom van ‟t vonnis, nopende de 
hondert g[u]l[den] te voldoen, versoekt 
nochmaals 
de suppl[ia]nte triumphante U. E. den 
boode gelieven te authoriseren, ten eijnde 
hij bij wegen van executie den rescrib[en]t 
en succumb[en]t soo tot voldoeninge van ‟t een 
als van het ander magh sonder eenigh 
uytstel constringeren, protesterende over 
alle van noodeloose costen, schade ende 
interessen 
  Decretum 
Schepenen gesien het geproponeerde, lasten 
aan den rescrib[en]t ende succumb[en]t tusschen 
dit ende den naasten tegens de geexhibeerde 
libellen te diminueren offte bij faulte van 
dien fiat taxaat, ende dien onver- 
mindert. Word den boode mits desen 
geauthoriseert den selven rescrib[en]t ende 
succumb[en]t voor de verschoofe sportulen ende 
rechten promptelyken tot voldoeninge t[e] 
executeren et inth

e
. 

 
[33] Genachtinge gehouden op 4 february 1682 
Coram de h[eer] Lieu[tenan]t Vooghd en 
schepenen Boshouwers, van Streucht, de Meijer 
Catharina Broun suppl[ian]te ende triumphante 
tegens Matthys Caldenborgh q.q. rescrib[en]t 
ende succumb[en]t. 
  De triumphante ingevolge U E 
poenael decreet van 
diminutie alias taxaat over haar geexhib[eer]de 
libellen van 
costen tegens den succumb[en]t 
versoekt als nu taxaat te 
meer met voldoende de gedebourseerde 
ende verschotene sportulen ende volgens 
regl[emen]te veel min U. E. vonnis versoekt 
insgelijx executie cum expensis, protesterende 
van naar costen dienende ex decreto bed

t
 

per Stokram. 
Den boode relateert ‟t leste decreet behoorl[yken] 
te hebben geinth

t
 . 

  Decretum 
Fiat taxaat ende nopende de versochte 
executie: schepenen inhereren hun 
voorgaande decreet met naardere authori- 
satie op den bood, den succumb[en]t naar 
insinuatie deses infra triduum tot 
voldoeninge met prompte ende parate 
executie te constringeren op poene etc 
et inth

e
. 

 

Den momboir des heeren hebben[de] gesien dat 
den 
bekld

e
 proost van St. Geerlagh op huyden 

[34] alhier ingediend heeft replycqh in materie 
van exceptie, versoekt daar aff copie om 
etc. 
Den boode relateert ‟t leste decreet te 
hebben geins

t 
aan Aard Wijers. 

Habeat copiam et duplicet ad p
m
. 

 
Item tegens de wed[uw]e Heusschen leght neder 
interrogatorien in plaats van informatie 
ten eynde de sake sommarie magh worden 
affgedaan en die in margine genomineerde 
getuygen daar over mogen worden verhoord. 
 
fiat dagement der gedenomineerde 
getuijgen om alhier ad p

m 
te compareren 

om te sien ende hooren etc. 
 
[35]  In sake Jan Gielkens clagere tegens 
Wijnant Habets beklaag]de. 
[in marge: St 5 gl verdeelt] 
 
Schepenen 
Visis actis, schepenen in conformite 
van haar lestgegeven decreet van compa- 
ritie parthyen over haar different 
mondelingh gehoord hebbende adiudiceren 
aan[de] clager voor geleden smert 
versuym en meesterloon de somme 
van thien g[u]l[den] Maastrichter gelt 
waar mede parthijen worden gestelt 
buijten proces. Aldus geraampt in 
judicio den 4 februarij 1682: coram 
schepenen Boshouwers, van Streucht, 
Croon ende de Meijer ende eodem die 
gepronuncieert. 
 
[36] Genachtinge gehouden den 18 febrij 1682 
Den h[ee]r Drossard N[omine] Off[icij] clager 
tegens den 
h[ee]r proost van St. Geerlagh bekld

e
 

hebben[de] op heden bekomen copie van des 
bekl[aag]dens replijcqh in materie van exceptie 
sal daartegens infra primam dienen 
van duplycqh waar mede in sake 
geslooten synde versoekt recht geadminis- 
treert te worden.  
  Decreet 
Word aan[den] h[ee]r Drossard geord

t
 te dienen 

van dupycqh ad p
m
 et inth

e
. 

 
Den momboir des heeren clager tegens den ge- 
wesene scheper maar tegenwoordigen 
peertsknecht bekld

e
 repeteert syn 

voorgaan[de] claghte over den bekld
e
 dat 

den selve hem verstout heeft tegens de 
placcaten by den h[ee]r Drossard deses lands 
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over de jacht geemaneert publycquel[yk] 
geaffigeert met een roer te gaan over 
onbehoorl[yke] wegen om wilt te schieten 
ende uyt vreese dat hy daar op mocht 
worden betrapt ‟t selve roer te verborgen 
ende in een roggeschoove te versteeken, ende 
overmits de voors[chreven] placcaten tegens 
soodanige contraventeurs een seekere ende 
gewisse poene is gestatueert, versoekt 
[37] dat den selven bekld

e
 alsnu daar  

in sal worden gecond
t
 cum expensis. 

 
Word aan[den] bekld

e
 gelast tegen het 

geproponeerde te doen off seggen ad p
m
 

peremptorie et inth
e
. 

 
Idem clager tegens de wed[uwe] Heusschens 
ende 
haren schoonsoon bekld

es
  verstaan   

hebben[de] dat seeker Helene Plichtingh om 
getuygenis der waarheyt te geven bed

t
 

synde en niet en heeft gecompareert 
versoekt herdaeghsel poenael. 
 
Fiat herdaeghsel ad p

m
 op poene etc. 

 
Genachtinge gehouden den 4 meert 1682 
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght, 
Boshouwers, Croon ende 
de  De Meijer schepenen. 
 
Den h[eer] Drossard clagere tegens den h[ee]r 
Proost 
bekld

e
 doet visie van duplycqh bij de 

hand van[de] h[ee]r  Hermens geschreven[;] sal 
deselve dienen gegrosseert sijnde ad 
manus secr[etar]y infra viginti quator 
horas daar mede de sake in puncto 
exceptionis is sluijtende, versoekt 
recht ex actis. 
Den boode relateert ‟t leste decreet te hebben 
geinth

t 

 

Word den h[ee]r Drossaard geord
t
 syn belofte 

naar te komen quo facto dat alsdan in 
sake sal worden recht gedaan. 
 
[38] Den momboir des heeren clager tegens den  
gewesenen scheper, Jacop Schroorders, 
tegenwoordigen peerts- 
knecht van Aart Wijers repeteert syn 
voorgaande versoekende dat ingevolge van[de] 
gedane claghte alsnu magh worden 
gecondemneert. 
 
Word aan[den] bekld

e
 nochmaals gelast 

tegens de gedane claghte te doen off seggen 
ad p

m
 op poene van verstek et inth

e
. 

 

Idem Clagere tegens de wed[uwe] Heusschen 
ende haren 
schoonsoon Anthoon Stassen nomine defuncti 
uxoris bekld

ens
 hebben eenige getuijgen 

over het bekld
e
 feijt te doen hooren, stelt 

 tot U. Ed. discretie van[de] sake op de gedane 
depositie de sake sommarie aff te doen, offte 
wel partyen te reguleren voorders via 
regia te procederen. 
 
Videantur acta. 
 
Idem Clager tegens Hendrik Cleuters bekld

e
. 

[039] hebbende de sake een tyd langh stil 
gesta[an] 
op hoop van een accommodement, ‟t welk 
den bekld

e
 heeft versocht gehad ende 

daarinne niet naarkomende, soekt den 
clager voorders via regia te gaan,  
versoekende by faulte van comparitie 
het eerste default. 
 
Worden parthyen hinc inde geord

t
 alhier 

in judicio ad p
m
 te compareren, om 

alsdan de sake sommairlyk aff te doen. 
 
Idem. Clager tegens Goosen Sleijpen bekld

e 
sal 

tegens den naasten exhiberen claghte 
ende conclusie, versoekende dat den 
selven daarop sal worden bed

t
. 

[in marge; 4 Schill.] 
 
Word den clager gelast syne belofte 
te voldoen, quo facto lasten den boode 
‟t s[?] parthijen behoorlyk te bedagen. 
 
[40] Genachtinge gehouden den 18 meert 1682 
Den h[ee]r Drossard N[omine] Off[icij] clager 
tegens den h[ee]r 
proost van St. Geerlagh bekld

e
 in voldoenin- 

ge van U. E. lestgegeven decreet exhibeerd 
duplycqh waar mede de sake in puncto 
exceptionis beslooten en in staat van 
wijsen synde versoekt recht. 
Den boode relateert ‟t leste decreet behoorl[yken] 
te hebben geinsinueerd 
 
Videantur acta. 
 
Den momb[oir] des heeren clager tegens Jacob 
Schroer- 
ders bekld

e
 vermits geene paritie van[de] 

bekld
e
 versoekt ‟t effect van U. E. lestgegeven 

[poen-] 
naal decreet en dienvolgens absolut verstek. 
 
Den boode relateert ‟t leste decreet behoorl[yk] 
te hebben geins

t
. 
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Word aan[de] bekld
e
 nochmaals gelast tegens  

de gedane claghte te doen off seggen ad 
p

m
 op poene van absolut verstek et inth

e
. 

 
Idem clager tegens Hendrik Cleuter compareerde 
ingevolge van U. E. lestgegeven decreet ende 
synde dat de bekld

e
 daar in blyft in faulte 

tot vilipendie van desen gerichte, versoekt 
[41] dat den bekl[aag]de sal worden 
gecond[emneer]t in 
soodanige boeten als U E. sullen bevinden 
naar exigentie van saken en[de] het 
geperpetreerde feijt te behooren. 
 
Den boode relateert ‟t leste decreet behoorlyk 
te hebben geins

t
. 

 
 Worden parthyen hinc inde geord

t
 alhier 

in judicio ad p
m
 post ferias te compare- 

ren om deselve te hooren en accommoderen 
soo doenlijk et inth

e
 hinc inde. 

 
Op den 8 meert 1682 voor ons Lieu[tenan]t 
Vooghd 
en schepen Boshouwers en secretaris is 
gecompareert de heere griffier Soons en 
heeft sigh als borge gestelt voor soodanige 
cooppenningen als op den 3 meij 1681 
in handen van[de] collecteur Wyers ter 
instantie van[de] vrouw van St. Geerlagh 
syn in arrest genomen, mits doende stipula- 
tie in handen van[de] h[ee]r Lieu[tenan]t Vooghd 
ende syn vervolgens de gearrest[eer]de pen- 
ningen mits desen gerelaxeert. 
 
[42] Genachtinge gehouden den 22 april 1682 
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooghd et omnibus 
scabinis demptis 
de Meyer ende Vrijthoff. 
 
Den Heere Drossaerd n[omine] offic[ij] klagere 
tegens den heere proost 
van St.Gerlach beclaegde hebbende de saeke in 
excepti- 
one nu van den 18 meert in staet gestaen om te 
wysen, sonder dat tott nochtoe yts daerin gedaen 
te syn 
blyckt, protestiert de protracta justitia, en om 
verders 
geen reden te hebben van te klagen, versoeckt, 
dat 
sonder uytstell daerin moge worden gevonnist 
om etc. 
 
Videantur acta et fiat justitia. 
 
Den momboir des Heeren in naeme van den 
h[ee]r Houdtvester clager 

tegens Jacob Schroorders beclagd[e] repeteert 
U. E. achb. 
lestgegeven decreet ten eynde van absoluyt 
versteck. 
 
Den boode relateert ‟t leste decreet behoorl[yk] 
te hebben geinthimeert. 
 
Word aan Jacob Schroorders nochmaals 
gelast tegens de gedane claghte te doen 
off seggen ad p

m
 op poene van abs[olu]t 

verstek. 
[43] Idem clager tegens Hendrick Cleutere 
beclaegde vermits deselve 
beclaegde niet en heeft voldaen U Ed achtb. 
lestgegeven 
decreet repeteert syne propositie den 18 meert 
by de 
rolle gedaen met versoeck als by deselve. 
Schepenen inhereren hun decreet van[de] 
…..[ende] 
lasten parthyen alhier in judicio te compareren 
op poene dat andersints sal worden recht 
gedaan. 
 
Idem tegens Gossen Sleypen ter instantie van 
den houdtvester 
klagende dat hy beclaegde syne belofte niet en 
hadde 
voldaen en[de] daeromme oock niet gebonden 
en was 
aen de conditie daerby vermelt versoecke 
herdaegsel. 
[in marge: vacat] 
Den heer Ovingh verclaert metten h[ee]r 
houdtvester nader- 
handt affgesproken te hebben vant lanep[?] te 
willen in gelde 
voldoen, ofte ande weyde te goet laten komen, 
en dat den 
heer haudtvester daermede te vreeden is 
geweest presenterende noch- 
maels tselve in gelde te voldoen. 
 
Den heere Ovingh hebbende doen bedagen Jan 
Eenmael synen 
gewesenen halffwin klagend segt dat aen den 
voors[egde] 
synen halffwin ontrent voor een halff jaer 
opsegginge 
van landt weyde en houdtgewas en in genere 
van allen 
hetgene hy vanden heer Ovingh voors in 
pachtinge heeft gehadt 
is geschiet, gelyck hy niet ontkennen kan, ende 
oock 
tott meerder veronachtinge vant selve het 
gepachte 
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land heeft laten liggen van den tyd vande 
opsegginge 
aff, oock de weyden ongetuynt gelaten. Ende 
dienvolgens 
oock niet en hadde behooren sich wyders te 
ondernemen 
maer in tegendeel sich verstout heeft 
d‟eykenboomen 
te snoyen na den tydt van de gedaene en 
geaccepteerde 
opsegginge, als mede noch eenigh ander houdt 
aff te 
kappen, oock in faute gebleven is syne beloften 
van „t 
landt behoorl[yk] te mesten, naer te komen, ende 
de weyden 
hadde behooren te versien mett noodige 
tuyningen 
allen t‟welcken niet geschiet synde, maer 
daerentegen 
noch allen het stroy sonder eenige de minste 
beloften vant 
mesten naer te komen, tott synen prouffyt 
aengewendt heeft 
versoeckt vergoyinge vant selve latende den 
heer in geheel 
[44] den gedaegden Jan Eynmael per synen 
procureur Bel[t]gens 
versoekt copie 
 
Lemmen Vrisschen als nabuyr versocht synde 
verclaert 
aen Jan Eynmael ten weynigsten voor vijff 
maenden 
de opsegginge voorvermelt gedaen te hebben 
ende oock 
vanden voors[eyde] Eenmael geaccepteert te 
syn. 
 
……………. versochte copie van het 
geproponeerde, … sulkx gesien te doen naar 
Rade 
Den boode relateert het dagement. 
Word de versochte copie geaccord

t
 

ende gelast daar tegens te antwoor- 
den ad p

m
 et inth

e
. 

  
  Genachtinge den 6 mey 1682 
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght en 
schepenen A. Croon 
 
Den heer Drossaerdt n[omine] offic[ij] clagere en 
arrestant tegens den 
 heer proost beclaegde en gearresteerde 
versoeckt 
 pronunciatie van vonnisse.  
 Den boode relateert parthyen op pronun- 
 ciatie van vonnis te hebben bed

t
. 

 

 Fiat pronunciatio ad statim in sake 
den h[ee]r Drossard N[omine] Off[icij] clagere 
tegens den heer Proost van het Ad[elijk] 
conv[ent] 
van St. Gerlagh gearresd

e
 ende bekld

e
. 

[in marge: S
t
 den h[eer]e ; S[olvit]. den h[ee]r 

Proost 3 patt[acons]] 
[45] gesien ende geexamineert alle de acten en 
actita- 
ten tot duplycq inclusive alhier geinstrueert 
voorts alle verbalen ende decreten in sake 
gehouden ende gegeven, schepenen ter 
manisse van[den] h[ee]r Lieu[tenan]t Vooghd in 
puncto 
execptionis recht doende, verklaren den 
bekld

n
 ende gearresd

n
 in syne genomine 

exceptie te wesen ongefundeert, den selve 
daaromme hiermede reicierende, met 
voorderen last dat den bekld

n
 en gear- 

resteerden tegens de geexhb
e
 claghte ten 

principalen articulatim ad p
m
 sal hebben te 

antwoorden de costen ten diffinitiven staterende. 
Aldus geraampt den lesten april 1682 coram 
de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght et omnibus 
scab[inis], demp- 
tis de Meyer et Vrijthoff, ende gepronuncieert den 
6 mey parthyen bed

t
 bed

t
. 

 
Eodem die compareerde den h[ee]r Proost in 
per- 
soon den welken heeft geappelleerd viva voce 
van soodanigh vonnis als op heden is gepro- 
nuncieert om etc. 
 
Den momboir des Heeren clagere tegens Jacob 
Schroeders 
beclaegde versoeckt dat in gevolge van U Ed. 
laetste 
decreet den beclaegde als nu mag worden 
versteeken 
ende den clager gepermitteert te dienen van 
prouffyt. 
De boode relateert ‟t leste decreet behoorl[yk] 
geinthimeert te hebben. 
Schepenen versteken den bekl[aag]de van 
antwoord, permitteren den momboir 
des heeren te dienen van proffijt et 
inth

e
. 

Den boode relateert de inthimatie van ‟t decreet. 
 
[46] Idem tegens de wed[uwe] Heuschens en 
Antoin Stassen synde by U. E. 
alrede opden 4 meert lestleden gedecreteert 
videant[ur] 
acta versoeckt, dat dieselve beclaeydens als nu 
by vonnis 
sullen worden gecondemneert in soodane boete, 
als U.E. 
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naer bevinden van saeke sullen bevinde te 
behooren. 
 
Extrahantur verbalia et videantur acta. 
 
Idem clagere voor den heer houdvester tegens 
Gossen Sleypen 
segt dat overmits den heer houdtvester 
uytdruckelyck 
verclaert, dat hij met den heer Ovinck niet en wil 
te doen hebben, maer sich houden aen den 
beclaegde, als 
den selven op ‟t feyt betrapt hebbende repeteert 
syn 
voorgaende propositie met versoeck, dat den 
beclaegde 
magh worden gecondemneert in de boete, als by 
de 
placaten van den heer Drossaert tegens de 
contraven- 
teurs van deselve is gestatueert. 
 
Sy dese gecommuniceert aan parthije ad 
contradicendum si velit. 
 
Den boode relateert ‟t voorstaan[de] decreet te 
hebben geint

h
. 

Jan Eeynmael hem vindende in rechten 
betrocken by ofte van 
Jo[nke]r Ovingh, ende niet kunnende mits 
d‟absentie van 
synen procureur hem op huyden acquiteren van 
antwoord 
op den heesch van [de] vs. Jo[nke]r Ovinck sal 
tegens den naesten 
doen pro ut consilij, soo lange termyn 
versoeckende idque ex 
gratia quatenus opus. 
Jo[nke]r Ovingh repeteert syn voorgaende, en 
mits hy verstaat 
dat Jan Eynmael ondertusschen synen mist is 
wegvoerende 
versoeckt interdictie ofte arrest op denselven 
prout de saeke 
sal requireren. 
[47] word den versochten termijn geaccord

t
 et 

inth
e
. 

 
Genachtinge den 20 junij maij 1682 
Jon[cke]r Josua de Vos is schuldigh aan synen 
swager 
Jon[cke]r Ovink volgens slott van reekeninge 
van den 20 april 1672 door den h[ee]r Rietraet 
als momboir en den 18 7br 1681 twee 
duijsent drijhondert vier en tachtentigh g[u]l[den] 
seventhien st[uvers] alles sonder preiudicie 
van[de] reijs kosten wegens het proces in 
Vriesland, ende de heerlijkheyt vander 
Dous, als ock het schattgelt, dat hy 

Aard Wijers van den hoff Strabagh beth 
heb, met noch andere betaling en lasten 
die op den hoff Strabagh gestaan hebben 
volgens de bescheyden daar van synde. 
Adolff Croon brenght tot laste van Jon[cke]r Vos 
vol- 
gens specificatie de somme 
van geleverd bier  ---/ 18 “ 5 “ 
Pieter Haccourt brenght in volgens 
billet van verdronken bier de 
somme van    ---/ 11 “ 10 “ 
[48] Den h[ee]r Pieter Oensel pastoor in Houthem 
brenghd 
in 3 vaten roggen altyt voor desen wel betaalt 
wegens die pastorie off ons L[ieve] Vrouwen 
Altaar 
tot Houthem, staan[de] op den hoff Strabagh. 
Den momboir des Heeren bringt in het interest 
van 
syne hooghg[.?] den heer Drossaerd pro ut droit 
scripto 
t gerichte van dese bancke bringht mede in die 
kosten 
over deselve procedure geresen pro ut dabit 
scripto. 
 
Nicolaes Savelbergh seght aan Jo[ncke]r Vos  
gelevert te hebben bier mette kanne 
gehaalt voor .  .  .  .  . . 11 “ 0 “ 0 
Het Ad[elijk] Convent van St. Gerlagh brenght in 
volgens overgegeven reekeninge. 
Jan Eenmaal hem voegende met den h[ee]r 
Drossard 
ende dese justitie brenght in tot laste van  
Jon[cke]r Josua Vos volgens nedergeleyden 
staat 
ende pretencien. 
S[ieu]r Johan Adam Frank brenght in tot laste 
van Jon[cke]r Josua de Vos 300 gl. Maastr[ichts] 
volgens gerealiseerde obligatie alhier 
geexhib

t
. 

 
[49]   Genachtinge van 17 junij 1682 
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght en 
schepenen. 
Den momboir des heeren klager tegens de 
weduwe Heuschen ende 
consort repeteert syne laetste propositie van den 
6 may 
en overmits darop ten andermaelen is 
gedecreteert 
videant[ur] acta est extrahant[ur] verbalia 
versoect effect 
van het geitereerde decreet ten eynde om by 
vonnisse 
daerinnen gedisponeert te worden naer rechten 
etc. 
 
Schepenen naar gesien hebben[de] de vooracten 
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lasten de bekld
ns

 nochmaals te antwoor- 
den ad p

m
 op poene van verstek et 

inth
e
. 

 
Jan Eenmaal ged

n
 tegens jo[ncke]r Herman 

Ovink 
aanleggere gesien hebben[de] het 
geproponeerd[e] 
ter rolle van desen gerichte gedaan, seght 
het selve pro ut facet te ontkennen 
versoekende sonder preiudicie van dien 
dat den voors[eyde] Jo[ncke]r Ovink sal hebben 
over te 
geven gearticuleerde aanspraeke met eene 
pertinente conclusie conform den regl

t
 

ende stijle van procederen om daar 
tegens voorders in forma geantwoord 
offte gedaan te worden naa Raede 
[50] sustinerende ‟t selve alsoo te behooren cum 
expensis 
Den heere aanlegger seght op den 22 april 
lestleden een propositie ter rolle gedaan te 
hebben waar bij desselfs intentie genoegh- 
saem is gespecificeert, verklaren[de] desel- 
ve te houden in plaatse van aansprake 
met versoek dat den ged

e
 daar tegens 

behoorlijk sal hebben te antwoorden 
ad p

m
 peremptorie. 

Den boode relateert ‟t leste decreet behoorl[yk] 
geinthimeert te hebben. 
 
Word den h[ee]r aanlegger geord

t
 te dienen 

van gearticuleerde aanspraak volgens 
den regl[emen]te etc. 
 
 Genachtinge gehouden 1 julij 1682 
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght en 
schepenen van Streucht, Boshouwers en Croon. 
Den momboir des heeren clager tegens de 
weduwe Heussen cum suis bekld

e
 

repeteert U. E. lestgegeven respective 
favorabel ende preiudiciabel decreet 
versoecken[de] dat de bekld

e
 als nu sal 

[51] worden versteeken. 
Den boode relateert ‟t leste decreet 
behoorlyk te hebben geinth

t
. 

 
Word aan de bekld

ns
 nochmaals gelast 

te antwoorden ad p
m
 op poene van 

absolut verstek voor nu voor als dan  
et inth

e
. 

 
Den gerichtsboode relateert ter instantie 
van mevrouw Ovink arrest gedaan 
te hebben op den saat stroij ende mist 
van Jan Eenmaall op den 2 julij 1682. 
 
Idem relateert op den 14 dito arrest te hebben  
gedaan soo op de meubilen als immeubile 

goederen van wijlen Jan Meessen ter 
instantie van Ad. Croon, Aard Wijers ende Pieter 
Haccourt tot St. 
Gerlagh. 
[in marge: ontf: van Croon 3 Schell:] 
 
Lambert Frisschen als mo nabuur bij 
manquement 
van[de] bode relateert te hebben gearresteert te 
hebben op den 18 julij 1682 op den persoon   
van Matthijs Claasen, ook mede de tocht 
ende graswas onder dese bank gelegen 
ter instantie van Pieter Vinken. 
 
[52] Lambert Frissen schuttboode relateert 
gearresteert te 
hebben de vruchten op het Velt, toebehoorende 
de h[ee]r Herman Ovink ter instantie van 
Jan Eenmaal halffwin, op den 21 julij 1682. 
 
Eodem die compar[eer]d[e] de h[ee]r Ovink ende 
heeft syne bank goederen verborght, 
versoekende dat hij syne vruchte onder  
de gestelde cautie magh inhorreren. 
 
Lambert Frissen relateert de vruchten van Pieter 
Vinken 
op het Velt in arrest genomen te hebben 
op den 23 julij 2 augusty 1683 ter instantie van 
Paulus Merttens[?] Grouwels. 
[in marge: S

t
 3 Schell: aan[de] h[ee]r Roer voor 

den h[ee]r Vooght] 
 
  Den 16 7br[is] 1682 
 Geen propositie. 
 
  Den 30 7br[is] 1682 
 Geen propositie. 
 
Jan Eenmaal halffwin op den hoff Strabagh 
relateert 
op den 7 october 1682 ter instantie van[de] sche- 
pen Croon arrest te hebben gedaan voor 
poince[??] penningen op de meubilen als 
andersints van wijlen Matthijs Knubben. 
 
[53] Op huyden den 18 mey 1683 hebben den 
Lieu[tenan]t  
Voogh en schepenen der banke Houtem, ten 
versoecke van 
Wijnant Habets een gerichtelyke visitatie 
gedaan wanneer de lyn van synen bouw 
aan[de] straat is worden getrokken volgens 
den gevel van[de] schuur van[de] voorn[oemde] 
Habits  
ende dat ten by wesen van  
Jacob van der Schuuren, Jan Philippens 
en eenige andere naburen de welke hebben 
verclaart tot niemants preiudicie te konnen 
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syn. 
 
Marten Heuts inwoonder van Bergh hem 
bevindende 
gearresteert te syn in syn karre ende peerden 
ter instantie van Mr Dirk Hoeffsmits tot 
St. Geerlagh. om te eviteren alle onnodeloose 
kosten 
addresseerd hem tot desen Ed. Officij den h[ee]r 
Lieu[tenan]t 
Vooght versoecken[de] onder stipulatie openinge 
van ‟t voors[eyde] arrest ‟t welk hem ook by den 
offity is toegestaan onde stipulatie van 
toties quoties de gearres[teer]de karre ende 
peerden wederom in te stellen door ord[onnantie] 
van 
desen gerichte ende in cas van voldoeninge 
als staande onder de vooghdije deses lands 
stelt hem promptess executabel in toe- 
komenden vooghtgedingen bij faulte van 
non comparitie in den eysch ende conclusie 
by den pretensen arrest te nemen, ten  
welken hij gearres[teer]de versoekt alhiere in 
iudicio te ederen, om daar tegens te kunnen 
doen als naa rade, op poene van reiectie 
cum expensis. 
[in marge: S

t
 de permissie aan[de] h[ee]r Roer] 

Den schuttbode Lamb[ert] Frisschen relateert 
[54] op den 19 7br[is] 1683 gearresteert te 
hebben 
karre ende 2 peerden van Merten Heuts, ter 
instantie van Dirk Smitsmans, smit tot 
St. Geerlagh. 
[in marge: S

t
 3 Sch[elling] aan[de] h[ee]r Roer 

ende 
15 St[uvers] aan[de] secret[ari]s] 
 
Lambert Frisschen schuttboode der banke 
Houttem 
relateert op den 8 july lestleden affverboth 
gedaan te hebben aan Jan Eenmaal op het 
landt toebehooren[de] N. Sanders ter instantie 
van[de] selve. 
[in marge: de jura ontf. by Meirs[??] Roer] 
 
 Genachtinge gehouden den 10 
november 1683 
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght, van 
Streucht  
en[de] Croon, schepenen 
Dirk Smeets arrestant hebbende tegens dagh 
van 
heden doen bedagen Merten Heuts van 
Bergh, gearrest[eerd]e en[de] exhibeert redenen 
van  
arrest doende als by deselve versoeken[de] 
dat den gearres[teer]den daar tegens sal hebben 
te antwoorden ad p

m
. 

[in marge: S
t
 4 Schell[ing] en[de] verdeelt] 

Den gearres[teer]den versoeckt copie om etc. 
Den boode relateert het dagement. 
[in marge: 4 Schell[ing]] 
Word de versochte copie geaccord

t
 met 

last om daar tegens te antwoorden ad p
m
 

et inth
e
. 

[55] Lambert Frisschen schuttboode relateert den 
persoon van 
Matthys Cockelcoorn op den 10 novemb[er] 
alhier gearres

t
 te hebben ter instantie 

van Laurens Jacobs gasthuysm[eeste]r der 
stad Valkenburgh. 
[in marge: S

t
 3 Schell[ing]] 

 
Genachtinge gehouden den 24 novemb[er] 
1683 
 
Dirk Smeets arrestant tegens Merten Heuts 
gearresd

n
 repeteert syne geexhibeerde 

redenen van arrest, versoekende dat den 
gearresd

n
 sal gelast worden daartegens 

te antwoorden ad p
m
 op poene etc. 

[in marge: S
t
 4 Schell[ing] ende verdeelt] 

Den boode relateert ‟t lesten decreet 
behoorlyk geinthimeert te hebben. 
 
Word den gearresd

n
 nochmaals gelast te 

antwoorden op den geexhibeerde redenen 
van arrest ad p

m
 peremptorie et inth

e. 

 

 
Genachtinge gehouden den 8 

decemb[er] 1683 
Dirk Smeets arrestant tegens Marthen Heuts 
gearres[teer]de repeteert nochmaals syne  
[56] geexhibeerde redenen van arrest mits geene 
comparitie off antwoord, versoekt dat hy 
gearresd

e 
sal worden versteeken

 
 van 

antwoord en[de] aan[de] arrestant geper- 
mitteert te dienen van proffijt. 
[in marge: S

t
 2 Schell[ing] ende verdeelt] 

Den boode relateert ‟t leste decreet behoorl[yk] 
te hebben geins

t
. 

Word den gearresd
n
 nochmaals gelast te 

antwoorden op den geexhib[eer]de redenen van  
arrest ad p

m
 op poene van verstek. 

 
  Genachtinge gehouden den 19

e
 

jannuary 1684 
Dirk Smeets arrestant tegens Marten Heuts 
gearresd

e
 versoekt nochmaals dat hij gear- 

res[teer]de sal worden versteken van antwoord, 
ende aan[de] arrestant gepermitteert te 
dienen van proffijt. 
Merten Heuts gearresd

n
 tegens Dirk 

Smeets, ende Elisabeth Kelleners arrest
n
 

doet visie van antwoord, d‟welk int nett 
gestelt ende van[de] advocaat geteekent sal 
dienen ter griffie, quo facto, versoekt aan 
d‟arrestanten geordonneert te worden te 
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repliceren cum expensis. 
[in marge: 4 Schell[ing]] 
 
Word aan[de] gearresd

n 
gelast syne belofte te 

voldoen ad p
m
 op poene van abs[olu]t verstek,  

quo facto replicet ad p
m
 et inth

e
.  

 
[57] Anna Wingarts rescribente tegens Gerard 
Mer- 
tens suppliant parthyen gereguleert ad 
ordinarie offte tot desen gerichte reprodu- 
ceerd hare requeste metten appoincte- 
mente ende alsoo parthije advers alnoch 
niet heeft gecommuniceert copie van 
syn inbedinghde versoekt dat den selven 
sal worden geord

t
 deselve te communic- 

eeren op poene van rejectie ende dat 
hij mede d‟originelen sal hebben ter griffie 
te brengen cum expensis. 
 
Word Gerard Mertens gelast sijne inbedinghde 
stukken aan parthijen te doen communiceren 
ende aan desen gerichte te d over te brengen 
et inthe. 
 
Genachtinge gehouden den 2 february 1684 
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght schepenen 
Dirk Smeets arres[tan]t t[egens] Merten Heuts 
gearresd

e
 versoekt dat denselven als 

nu in gevolge van U. E. lestgegeven decreet 
absol[ut] sal worden versteeken van antwoord 
ende hem arrestant gepermitteerd te dienen 
van proffijt. 
[in marge: S

t
 ……en[de] verdeelt] 

 
Den boode relateert ‟t leste decreet behoor[lyk] 
[58] te hebben geintimeert. 
Depost exhibeerd antwoord contenderen[de] 
als by deselve. 
Den arrestant versoekt copie. 
 
Word de versochte copie geaccord

t
. 

 
  Den 16 february 1684 
M

r
 Dirk Smeets arres[tan]t t[egens] Merten Heuts 

gearresd
e
 sal dienen ad manus secr[etar]y 

van replijcqh versoekende dat den gearresd
e 

ad p
m
 sal hebben te dupliceren ad 

p
m
 peremptorie. 

De post satisfecit ad manus secr[etar]y 
den 23 dito. 
Duplicet ad p

m
 et inth

e
. 

[in marge: S
t
 4 Schell[ing]] 

 
Genachtinge den 15e meert 1684 
Dirk Smeets arrestant t[egens] Merten Heuts 
gearresd

e
 versoekt dat aan[den] voors[eyde] 

gearresd
n 

nochmaals sal worden gelast te dupliceren 

ad p
m
 peremptorie. 

[in marge: S
t
 4 Schell[ing] verdeelt] 

Den boode relateert ‟t leste decreet 
 [59] behoorlyk geinthimeert te hebben. 
Duplicet ad primam peremptorien. 
 
Genachtinge gehouden den 26 april 1684 
Dirk Smeets arrestant tegens Merten Heuts 
gearresd

e
 repeteerd syn voorgaan[de] 

propositie en daar op gevolghde decreet 
ten eynde dat den gearresd

e 
nochmaals 

sal worden gelast te dupliceren 
ad p

m
 op poene van verstek. 

[in marge: S
t
 …… verdeelt] 

 
Word den gearresd

n
 nochmaals gelast te 

dupliceren ad p
m
 op poene van  

verstek et inth
e
. 

 
Genachtinge gehouden den 11e meij 1684 
Merten Heuts gearreesd

e
 tegens Dirk 

Smeets q.q. arrestant, ingevolge van 
U. E. leste decreet sal dienen ad 
manus secr[etar]y van duplycqh 
[in marge: 4 Schell[ing]] 
[60] waar mede in sake sluytende, versoekt 
recht. 
Den boode relateert ‟t leste decreet behoorl[yk] 
te hebben geinthimeert. 
Den arrestant vermits den gearresd

e 
voor de 

costen binnen dese banke niet vindbaar is 
soo versoekt dat den selven sal gelast 
worden ante sententiam te stellen 
suffisante cautie binnen dese banke 
bedwankbaar pro expensis et pid

t
 [?]. 

 
Word den gearresd

n
 gelast synen beloften te 

voldoen van dienen van duplyqh tusschen 
dit ende den naasten op poene van daar 
van te syn ende blijven versteeken, als mede 
te stellen cautie binnen dese banke 
bedwankbaar pro expensis et iudicato et 
inth

e
. 

 
[61]Genachtinge gehouden den 24 mey 1684 
Coram den h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght en 
schepenen. 
Dirk Smeets arrestant t[egens] Merten Heuts 
gearresd

e
 repeteert syn voorgaan[de] 

propositie ende daar op gegevene decreet 
en vermits den gearresd

e
 aan ‟t selve 

niet en is pareren[de], versoekt noch- 
maals dat aan[de] selven sal worden 
gelast te voldoen van cauties, ende 
sulkx onder poene by U. E. te statis- 
eren, sustinerende „t selve alsoo na 
recht in stijl te behooren. 
Merten Heuts in voldoeninge van U.E. de- 
creet seght dat hy onder stipulatie deur 
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desen gerichte offte officier onder belofte 
van[de] rechte genoegh te doen syne 
gearresd

e
 peerden ende karre is provi- 

sionelyken ontslagen, onder verbintenis 
als naa recht ende want hem onmo- 
gelyk is onder dese jurisdictie te 
stellen cauties, repeteert ten dien 
effecte syne gedane stipulaties ende 
verbintenis van syne persoon ende 
goederen daar beneffens offereert cautie 
[62] juratoir, waar mede hy na recht susti- 
neert te moegen volstaan etc. 
 
Den boode relateert ‟t leste decreet 
behoorlyk geins

t
 te hebben. 

  
Videantur acta en word den gearresd

e
  

nochmaals gelast te stellen cautie 
binnen dese banke bedwankbaar pro 
expensis et iudicato et inth

e
. 

  
In sake Dirk Smeets arrestant tegens Merten 
Heuts  
gearresd

n
 in syne karre en 2 peerden: 

[in marge: elk 6 gl: licht; 6 gl: licht] 
Visis actis: schepenen ter manisse van[de] h[ee]r 
Lieu[tenan]t Vooght, voor en aleer ten principalen 
recht te doen: reguleren parthyen op hare 
geposeerde contrarie feijten hinc inde ten thoon, 
ende 
dien onvermindert word aan[de] gearresd

e
 

gelast syne off geoffereerde juratoire[?] cautie 
in date den 24 mey ter rolle gedaan in iudicio 
effectivelijk uyt te sweeren, ende syne 
openstaande gerichtscosten ad vel infra 
primam voldaan en[de] betaalt te hebben 
op poene van in iudicio niet meer 
[63] geadmitteert ende op voorder aanhouden 
des arrestants recht gedaan sal worden 
naar behooren, de costen daar toe offte 
ten diffinitiven staterende. Aldus geraampt 
den 1 junij 1684 coram de h[ee]r Lieu[tenan]t 
Vooght 
van Slype en schepenen Boshouwers, 
van Streucht en[de] A. Croon. 
 
Genachtinge gehouden den 21 juny 1684 
Catharina Broun triumphante ende libellant 
tegens Matthys Caldenborgh succumb[en]

t
 

ende gelibelleerde respecteert U.E. laast 
lyk gegeven decreet van diminutie 
exhib

t
 libel van costen, versoekende dat 

den succumb[en]
t
 daar tegens sal hebben 

te diminueren, alias taxaat. 
 
Fiat diminutie ad p

m
 alias  

taxaat et inth
e
. 

 
[64]  Genachtinge gehouden den 5july 1684 

Geene propositien. 
Den gerichtsbode relateert ter instantie 
van Jan Dresens affverbott gedaan te 
hebben op seeckere acht groot roeden akker- 
land gebruijkt by den h[ee]r pastoor tot 
Houttem h[ee]r Oensel. 
[in marge: De jura seght den boode  
aan[de] H[ee]r Vooght te hebben beth.]  
 
Catharina Broun triumphante ende libellante 
tegens Matthys Caldenborgh succumb[en]

t
 ende  

gelibelleerde, repeteert U.E. naast lest gegeven 
decreet van diminutie alias taxaat ende  
vermits a parte Caldenborgh egeene de 
minste paritie noch voldoeninge aan 
‟t selve en is geschiet, versoekt de 
libellante absolut taxaat cum expen- 
sis. 
Den boode relateert „t decreet van diminutie 
behoorl[yk] geinth

t
 te hebben. 

 
Fiat taxaat. 
 
Den gerichts boode relateert ter instantie 
van Jan Broun arrest gedaen te hebben 
op de vrughten van Matthijs Caldenborgh 
datum den 1 augusti 1684 
 
Idem wegens Aart Wijers op de voors[eyde] 
vrughten meubelen ende immeubelen van den 
voors[eyde] Caldenborgh; datum als boven. 
[65] Idem wegens den collecteur van Houtem 
arrest ge[aen]. 
 
  Genachtinge gehouden den 20 
september 1684 
Jan Driessens affgebieder tegens den h[ee]r 
pastoor 
Oensel tot Houttum affgebodene, repete- 
rende syn wittigh gedane affverboth, des 
relaes tot den boode, exhib

t
 tot 

coroboratie van ‟t selve redenen van 
affverboth, concluderende contendeert als 
by de selve cum expensis damnis et 
interesse bed

t
 per Stokram uti retulit. 

 
Den boode relateert ‟t dagement gedaan te 
hebben. 
 
Word aan den h[ee]r pastoor van Houttem 
gelast tegens de geexhibeerde redenen van 
arrest affgebote te antwoorden ad p

m
 et inth

e
. 

[in marge: ontf. 15 St[uver] voor den secr[e]t[ari]s 
en de 
meerrest ontf. by van Strucht] 
 
Den gewesenen collecteur Aard Wyers arrestant 
tegens Matthys Caldenb[orgh] in bonis gearresd

n
 

ederende syne redenen van arrest, eyscht 
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uijt crachte van obligatie by copie 
autentycqh hier neffens gaan[de] betalinge 
van vierhondert een en vijfftigh g[u]l[den] 8 
St[uiver] 
procederen[de] van verachterde schattpenningen  
[in marge: S

t
 4 Schell[ing] ende verdeelt] 

[66] ende aangesien den selven synen eijsch 
boven andere is gepriviligeert, als synde  
Prince penningen, soo versoekt den 
selven executie op de gearresd

e
 goederen 

ende effecten ter concurrentie van des 
arrestants eysch inde costen ende in 
cas van geene comparitie versoekt 
‟t eerste default. bed

t
 per Stokram.  

 
Den boode relateert ‟t dagement te hebben 
gedaan. 
 
Fiat pr

o
 default met herdaeghsel et inth

e
.  

 
Genachtinge gehouden den 4 october 1684 
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght, schepenen 
van Streucht, A. Croon 
 Jan Driessens affgebieder tegens den h[ee]r 
pastoor 
van Houttem in bonis gearresd

e
 affgebode- 

ner den affgebieder repeteert U. Ed. 
lestgegeven decreet ende overmits den 
h[ee]r pastoor in faulte blyft van te 
antwoorden, versoekt dat aan den 
selven penalen termyn magh worden 
gestelt ad respondendum, ende dat by 
[in marge: S

t
 4 Schell[ing] ende verdeelt] 

[67] faulte van dien recht sal worden  
gedaan pro ut in conclusione van 
redenen van affverboth genomen 
pertisteren[de] de causatis expensis 
dienende ex decreto inthimato gelyk 
den boode sal relateren. 
 
Word den affgebodenen gelast te ant- 
woorden ad p

m
 peremptorie et inth

e
. 

 
Den h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght hebbende tegens 
heden doen 
bedaagen den persoon van Goosen Sleypen 
gelyk den boode sal relateren, exhib

[erende]
 

clacht ende conclusie contenderende als  
by deselve ende by faulte geene 
comparitie. Versoekt d‟eersten default. 
 
Den boode relateert ‟t dagement. 
 [in marge: S

t
 4 Schell[ing] verdeelt] 

 
Idem hebben[de] doen bedagen Jan Kangen 
concluderen[de] 
als hy by clachte sal overgeven ende 
by faulte van comparitie versoeckt 
default p

o
 ende herdaeghsel 

Den boode relateert het dagement. 
 
Fiat d‟eerste default ende herdaeghsel. 
[68] Idem hebben doen bedagen Giel Kangen, 
Anthoin 
Stassen, Jacob den Wever sal ad 
manus secr[etar]y dienen van claght 
ende by faulte van geene comparitie 
versoekt default p

o
 ende herdaeghsel. 

Den boode relateert dese personen te 
hebben ged

t
. 

 
Fiat d‟eerste default ende herdaeghsel. 
 
 
Genachtinge den 18 october 1684 
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght, schepenen  
Boshouwers, van Streucht, Croon en[de] Roer. 
 
Jan Driessens affgebodeneieder tegens den 
h[ee]r pastoor 
van Houttem affgebodene repeteert U. E. 
lest gegeven peremptoire decreet ad respon- 
dendum, ende overmits tot dato egeene paritie 
aan ‟t selve, versoekt dat den affgebodene 
van antwoord magh worden en syn versteeken 
ende recht gedaan pro ut in conclusionis 
van redenen van affgebodt genomen 
alles cum expensis dienende ex decreto 
insinuato. 
Den boode relateert het lest voorgaan[de] 
decreet 
aan[den] h[ee]r pastoor geins

t
 te hebben. 

[in marge: S
t
 4 Schell[ing]  en verdeelt] 

Word aan[den] h[ee]r pastoor gelast te 
antwoorden. 
 [69] ad p

m
 op poene van verstek et inth

e
. 

 
 Genachtinge gehouden den eersten 
november 1684 
De weduwe Jan Parcielis impetrante tegens 
panden wylen Matthys Knubben exhi- 
beert request met reeele acte obligatoir 
ende daar op vergunde brieven van 
sommatie met den relace van[de] boode 
versoekende deur faulte van voldoeninge 
pandbetredinge met deputatie op  
heeren schepenen ende dagh met daeghsel 
cum expensis etc. 
[in marge: S

t
 4 Schell[ing] verdeelt] 

 
Den boode relateert het dagement. 
 
Gesien de requeste met de reeele acte 
obligatoir mette daar op vergunde somma- 
tie ende relace van[de] boode, accorderen 
de versochte pandbetredinge met deputa- 
tie van schepenen van Boshouwers 
ende Croon, om de selves naa voorgaan[de] 



Rolle van de Bank Houthem 1681 – 1685 (LvO 6534) 

 

 

 

 

Heemkundevereninging Houthem-St. Gerlach 19 

behoorlyk dagement te voltrekken. 
 
[70] Genachtinge gehouden den 15 november 
1684 
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght van Slijpe, 
schepenen  
 
De weduwe Parcielis impetrant tegens panden  
wijlen Matthys Knubben en[de] desselven 
erffgen[aemen] gesommeerdens, hebben[de] 
geobtineert 
pandbetredinge behoorlyk geeffectueert 
dus haar refereren[de] totten rapport van 
gecommitte[erde] schepenen, versoekt repetitio 
primo met herdaeghsel pro ut moris. 
De gecommitteerde schepenen Bos- 
houwers en[de] Croon relateren de pandbe- 
tredinge behoorlyk te hebben voltrokken. 
Fiat repetitio p

o
. 

[in marge: S
t
 4 Schell[ing] verdeelt] 

[in marge: S
t
 pandbetredingen] 

 
 Genachtinge gehouden den 29 
november 1684 
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght en 
schepenen Boshouwers 
De wed[uwe] Parcielis impetrante tegens panden  
wijlen Matthys Knubben versoekt repetitio 
secundo van pandbetredinge met her- 
daghsel pro ut moris etc. 
 
Willem Stassen ende consorten kinderen 
[71] van wylen Alet Keyarts bevindende dat 
Clara ------------ is procederende op tot 
proclamatie ende vercoop van alsulcke 
huys hoff ende syn appendentien ende 
seekere weyden gelegen tot Strabagh 
als tusschen hun en d‟erffg[enaeme]n van wylen 
Matthys Knubben gedeelt syn, ende 
sulkx voor een capitael van 200 gl 
procederende, soo men seght van gele- 
verde waeren, ende desgelijx, waar 
voor den selven Knubben int leven 
ende gedurende den ehstant metten 
selven Alet Keijaerts soude gepasseert 
ende verleyt hebben obligatie aan de 
proclamante ende wylen haren eersten 
man ende daar voor, mitsgaders 
voor d‟interesten van dien verobligeert 
hebben, het voors[eyde] huys appendentie en[de] 
weyden, ende gemerkt dat volgens 
scheydinge ende deelinge deselve 
erffg[enaeme]n 
Knubben gehouden syn uyt het voors[eyde] 
capitael te betalen de somme van 
hondert twee en sestigh gl thien stuijvers 
ende proportionelijken den interest 
blyvende het voors. restant tot laste van[de] 
voors[eyde] Willem Stassen cum suis. Soo 

ist dat sy verclaren te vreeden ende 
[72] bereidt te syn het selve hun quoet offte 
aanpart in het voors. capitael ende 
interesse promptelyken op te leggen ende 
te betaelen aan de voors. Clara ……………. 
…….. oversulkx sustinerende daar 
mede te moeten gestaan, sy hare 
procedure ende vercoep maar ten[?] sal 
hebben aan en[de] voorts te stellen op het 
part en[de] deel des voors. erffg[enaeme]n 
Knubben 
protesterende andersints soo tegens haar 
als tegens deselve erffg[enaeme]n Knubben van 
allen costen schaden ende interesten, die 
hun daar door sullen komen aangedaan 
te worden, ende namentlyk, dat allen des- 
selve sullen in allen gevalle moeten 
verhaalt worden op het voors. deel offte 
loth der selver erffg[enaeme]n Knubben ende 
voorts op hunne persoonen ende andere[?] 
goederen. 
Tot dien uytterlijken ende by ordre ver- 
soekende voor soo veele noodigh permissie 
ende competenten termijn om de voors. 
erffg[enaeme]n Matth[ys] Knubben te doen dagh- 
vaerden ende oproepen tot guarand 
ende indemniteijt, ende dat middeler tijt 
de procedure ende vercoop op off van 
hun aandeel off looth sal gehouden worden 
in staat ende surchantie, hier over 
[73] U. E. decreet versoekende. 
 
Fiat secundo repetitio ende word 
interim het geproponeerde van Willem 
Stassen aande voors. Clara wed[uwe] Par- 
celis gecommuniceerd om haar belangh 
ad p

m
 daar tegens te doen off seggen 

et inth
e
.  

 
Genachtinge den 13 decemb[er] 1684 
De wed[uwe] Parcielis impetrante tegens panden 
wylen 
Matthys Knubben nu de helders derselve 
gesommd

ns
 copie bekomen hebben[de] van 

het prolix ter lester rolle overgegevene 
verbalen, debatteert ‟t selve als ongefundeerd 
haar impetrante niet rakende de deelinge 
soo tusschen de erffg[enaeme]n van Knubben 
voors. 
magh wesen geschiet, als synde der impetrante 
pretentie anterieur ende ten gronde gefun- 
deerd op hare ongefun verhypotiseerde veron- 
derpanden in den acte judiciel voor desen 
gerichte geexhibeerd, vervatt, latende par- 
thyen condiuidenten in geheel, over „tgeeni- 
ge sij tusschen malkanderen hebben te 
handelen, waar mede ‟t voorverhaalde 
verbaal genoegsaem gedebatteert houdende 
[in marge: S

t
 4 Schell[ing] verdeelt] 
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[74] versoekt repetitio tertio van de 
geeffectueerde 
pandbetredinge met permissie van te 
moegen dienen van proffyt ad p

m
 etc. 

Den boode relateert ‟t leste decreet te hebben 
geinth

t
. 

 
Fiat tertio repetitio met permissie om 
te dienen van proffijt et inth

e
 hinc inde. 

 
Lamb[ert] Frissen schuttboode relateert op den 
29 
decemb[er] lestleden arrest gedaan te hebben 
op een vatt boonen by Goosen Sleypen ter 
instantie van S[ieu]r Sanders toebehooren[de] 
Jon[cke]r Ovink. 
[in marge: St 3 Schell[ingen] voor den Voogd  
1½  voor secr[etari]s] 
 
 Extraord[inaire] vergaderinge 
gehouden den 18 jannuary 1685 
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght, Gerard 
Boshouwers, 
van Streucht, A. Croon, Roer 
Begermannus voor Meije Eysen geinteresseerde 
protesteert van speciale comparitie 
tegens Nicolaes Cnops pretensen suppl[ian]te 
exhibeert redenen van inspraak conclu- 
deren[de] pro ut by deselve, ende 
versoekt precario sommarie rechte 
als blykende by d‟attestatie van[de] 
h[ee]r Drost die mits desen ook word 
[75] geexhibeert, dat derselver geinte- 
resseerde hare bestialen in desselven h[ee]r 
Drossards name syn gearresteert 
justinerende het selve alsoo te 
behooren. 
Beltgens pro adverso reproduceerd 
request ende daar op gevolghde 
appoincte metten relase van[de] ge- 
richtsboode instantelyk persisteren[de] 
bij deselve, nochmaals volgens den 
Echt Reglemente sommairlyk 
recht versoeken[de] ende dien onver- 
mindert openinge en[de] copie van[de] 
pretense inspraak. 
 
Gesien de requeste van Claas Knoops, 
redenen van inspraak van Maye Eysen 
op heden alhier geexhib

t
 als mede 

parthijen hinc inde gehoord mondeling 
gehoord: schepenen lasten aan[de] geinteres- 
seerde, hare in redenen van inspraak 
geallegeerde behoorlijk ende den rechten 
sterk genoegh te proberen en[de] te verifi- 
ceren idque in den tyd van tweemaal 
24 uuren, op poene dat d d‟aangevemgene 
by solemnele celebratie  
………..[?] hare volkomen effect sal sorteren 

et inth
e 
ad statim. 

[in marge: S[olvi]t quisque 6 gl licht ende 
verdeelt]  
[76]  Genachtinge den 24 jannuary 1685 
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght , van 
Strucht 
Cremers, Croon, Valkenb[urgh] 
[ende] Valkenborgh  Croon. 
De wed[uwe] Jan Parcelis impetrant tegens 
panden  
van[de] erffg[enaeme]n Matthys Knubben 
gesomm[eer]dt 
exhib

t
 schrifture van proffijt, pro 

ut dabat ad manus secr[etar]y waar mede  
als nu recht versoeken[de] ende inmissie 
in de verhypotiseerde onderpanden etc. 
Den 28 dito satisfecit in ‟t dienen van proffijt. 
Extrahantur verbalia et videantur acta. 
[in marge: S

t
 4 Schell[ing] verdeelt] 

  
Jo[ncke]r Ovink in bonis gearrestd

e
 tegens S[ieur] 

Sanders 
arrestant versoekt redenen van arrest, 
ende dien onvermindert lichtinge der 
gearrestd

e
 vruchten onder cautie, ten 

welken eynde verbindende desselffs bank- 
goederen, cum expensis et. 
 
Word den gearrestd

e
 gerenvoijeert tot het 

officij, alwaar dese saker is aanhanigh 
gemaakt et inth

e
 solutis juribus.  

 
[77] Jon[cker] Arnold van Bok impetrant tegens 
panden 
Reijner Pauwels gesommd

e
 leght neder 

request met daar op vergunde brieven 
van sommatie ende daar op gevolghde 
inthimatie van[de] boode ende door 
faulte van voldoeninge des verachterde 
chinsen by de req

ts
 vervatt, bestaan[de] 

in twee capuijnen en[de] twee 
schellingen jaars, op huys en[de] hoff 
gelegen tot Houttem onder de Eyk 
alles volgens chins caarte en[de] heff- 
register daar aff synde, versoekt 
pandbetredinge met deputatie op h[eren] 
schepenen ende dagh tot voltrek der 
selver. 
 
Fiat renovatie van sommatie quo facto 
etc. 
 
Claas Knoop suppliant tegens May Eyssen 
geinsinu- 
eerde repeteert U. Ed. leste gegeven decreet 
off ordonnantie, waar aan de geinsinueerde 
tot noch toe in faulte is gebleven, aan[de] 
selve te voldoen, ook tgeene bewys 
offte redenen van trouw beloffte gelijk 
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[78] U Ed. genoeghsaem is gebleeken by U E. 
lest gehoudene confrontasije, ende 
persoonlyke comparitie, waaromme 
versoekt nochmaals sommairlyken recht 
en[de] voortsgank van syne begonste 
trouwe, alles ingevolge van[de] Echt 
Reglemente daar over bij hare Ho[og] 
Mo[ogenden] geordonneert. 
 
Fiat sommatie justitia. 
 
Den gewesen collecteur Arnold Wijers arrestant 
tegens Matthys Caldenborgh in bonis gear- 
resd

e
 repeteert synen eysch bij  redenen  

van arrest gedaan ter rolle van[de] 20 
september 1684 ende by faulte van 
geen antwoord, versoekt als nu dat 
het 2 default magh worden gedecreteert 
met herdaeghsel ad p

m
 ut moris. 

[in marge: S
t
 4 Schell[ing] verdeelt] 

 
Den boode relateert het eerste default. 
[79] te hebben geinth

e
. 

 
Solutis juribus a parte Wyers sy 
dese propositie gecommuniceert aan 
Matthys Caldenborgh, om daar tegens 
te doen off seggen si velit ende 
in cas van geen antwoord, fiat 
alsdan secundo default met her- 
daeghsel ut moris. 
 
Den gerichtsboode relateert op den 5 february 
1685 in arrest genomen te hebben alle 
de meubilen en[de] bestialen van Jan Een- 
maal halffwin op Strabagh ter 
instantie van mevrouw Wijnants 
 
  Vonnis  
  in saake 
Claas Knoops suppliante [in marge: S

t
 6 gl en[de] 

verdeelt] 
  tegens  
Meij Eyssen geinthimeerde [in marge: S

t
 6 gl 

maar 3 gl verdeelt] 
gesien ende gelesen het relaes van den 
gerichtsboode Gerardt Otto de Ruiter, van  
ons in dato den 18 jannuary lestleden gegeven 
interlocutoir aan de geinteresseerde behoorlijk te 
[80] hebben geinsinueert, ende vermits tot dato 
deses door de geinteresseerde aan den 
geseyden 
interlocutoir geene paritie offte de minste 
voldoeninge en is geschiet:  schepenen 
ter manisse van den h[ee]r Lieu[ten]t vooght 
permitteren mits desen aan den suppl[ian]t 
hem, in syn door drij geschiede proclama- 
tien aangevangen houwelijk behoorlyk 
te laten insegenen, de meerreste der 

saake ende wes daar aan dependeert 
in staat houdende donec et usos[?] 
Actum ende gepermitteert in iudicio 
den 7e february ende gepronuncieert 
den 12e dito parthyen behoorlijk daar 
toe bedaaght. 
Den boode relateert parthyen behoorl[yk] bed

t
 

te hebben den 10 dito op pronunciatie van 
vonnis ende geinthimeerde voor antwoord 
gaff dat den tyd te kort was datse ten 
minsten een dagh te bevoorens behoorde 
ged

t
 te syn. 

 
 Genachtinge gehouden 
Mercurij den 21e febr[uary] 
1685 coram den h[eer]e Lieu[tenan]t 
vooght ende schepenen 
van Streucht, Vrijthooff 
[81] Jo[ncke]r Arnoldt van Bock impetrant tegens 
panden Reijner Pauwels gesommeerde 
ende herdaeghden, in fault blijvende 
van comparitie ofte voldoeninghe 
versoeckt alsnu de versochde pandt- 
betredinghe magh worden gedecreteert 
met deputaie op hh

ren
 schepenen 

om deselve te voltrecken, tot dien 
ende daer toe van deselve dagh magh 
worden gelimiteert. 
Den boode relateert de renovatie te 
hebben gedaan. 
 
Word de versochte pandbetredinge 
gaccord

t
 met deputatie op schepenen 

van der Roer ende de Meijer, om deselve 
ter gelegenen dage naa behoorlijk 
dagement te effectueren. 
 
Den collecteur Aard Wijers arrestant tegens 
Matthys 
Caldenborgh gearresd

e
 in bonis hebben[de] op 

den 
24 jannuary lestleden, geobtineert decreet 
van in cas van non comparitie den 
gearresd

e
 soude vallen in de 2 default 

behoorlyk geinthimeert dus relaas totten 
boode, welken termyn voorleden genachtinge 
in rem iudicatam vorstreeken, ende 
alsdoen in de 2 default vervallen versoekt 
[in marge: S

t
 4 Schell[ing] ende verdeelt] 

[82] als nu derde default met permissie 
van te meugen dienen van proffijt 
met herdaeghsel etc. cum expensis. 
Den boode relateert ‟t leste decreet geinth

t
 te 

hebben. 
Schepenen inhereren hun voorgaande decreet 
decreteren alsnu secundo default met 
herdaeghsel ut moris. 
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 In sake S[ieu]r Hend[rik] Sanders 
sup[p]l[ian]t 
 tegens Jo[ncke]r Ovink. 
Schepenen op heden den 27 febr[uar]y 1685 
parthijen te weeten den h[ee]r Herman Ovink 
ende s[ieu]r Hendrik Sanders mondeligh 
over hare differenten gehoort, laten 
parthyen in punct van hare differen- 
tie offte meetinge in geheel, en 
dien onvermindert accorderen aan[de] sup- 
pl[ian]t Sanders, syne vruchten by 
Goesen Sleijpen te ontfangen: aldus 
gedaan in judicio den coram de h[ee]r 
Lieu[tenan]t 
Vooght, van Streucht en[de] Croon. 
 
[83]   Vonnis 
De wed[uwe] Jan Parcielis impetrante tegens 
[in marge: 6 gl licht gelt ende verdeelt] 
de panden van[de] erffg[enaeme]n Matthys 
Knubben 
[in marge: 6 gl] 
Visis actis, ende principalyk gelett op de 
ingediende schrifture van proffijt alhier in 
judicio den 28 jannuary lestleden geexhi- 
beert schepenen ter manisse van den h[ee]r 
Lieu[tenan]t Vooght, versteeken den 
gesommeerde 
van alle exeptien, declinatoir dilatoir en[de] 
peremptoir, met condemnatie inden eysch 
ende costen der impetrante ende vervol- 
gens decernerende die op den 24 jonghst 
leden a parte der impetrante versochte 
immissie, authoriserende de schepenen 
van Streucht ende Vrijthoff om deselve 
behoorlyken te voltrekken met limitatie 
van dage tot dien eynde dienende waar tegens 
den boode gelast word parthyen hinc inde te 
bedagen om te sien immitteren. Aldus 
geraampt den 21 february 1685 ende 
gepronuncieert in judicio den 7 meert 1685 
parthyen behoorl[yk]  daar toe bed

t
. 

 
[84] Genachtinge den 7 meert 1685 
Coram de den h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght van 
Slijpe; W. Roer. 
Aard Wijers gewesen collecteur der banke 
Houttem 
arrestant tegens Matthijs Caldenborgh in 
bonis gearresd

e
, versoekt 3 default met 

verstek van exceptie declinatoir dilatoir 
ende peremptoir, als mede permissie 
versoeken[de] van te mogen dienen proffijt. 
[in marge: S

t
 4 Schell[ing] ende verdeelt] 

Den boode relateert ‟t leste decreet behoorl[yk] 
te hebben geinth

t
. 

 
Word het 3 default gedecreteert ende met 
versteek 

van all exceptien declinatoir dilatoir en 
peremptoir, en[de] den arrestant geper- 
mitteert te dienen van proffyt et int. 
 
Genachtinge gehouden den 21 meert 1685 
Arnold Wijers gewesenen collecteur der bank 
Houttem 
arrestant tegens Matthys Caldenb[orgh] in bonis 
gearresd

e
 allegeert tot proffijt den venu en 

court in dese sake, ende specialyken tot 
confirmatie van desselffs overgegeven 
redenen van arrest ende conclusie 
in sake genomen employeert d‟obligatie 
by copie overgegeven, ende waaraff 
[in marge: S

t
 4 Schell[ing] verdeelt] 

[85] d‟originele voor decideren van dese sake 
sal worden getoont tegens allen ‟t welke 
den gearresd

e
 niet en heeft weeten voor te 

brengen maar ‟t selve over al tacite bekent 
uijt welken gevolge den selven niet en 
kan ontgaan de condemnatie in desen 
waaromme soo versoekt den arrestant 
als nu ten diffinitiven in contumaciam 
justitie te worden geadministreert 
cum expensis etc. 
 
Videantur acta. 
 
De wed[uwe] Parcielis impetrant van panden  
de erffg[enaeme]n Matthys Knubben gesom- 
meerdens ende gecondemneerdens versoekt 
uijt cracht van U Ed. vonnis, ende 
daar op gevolghde immissie eerste 
brieven proclomateriael ende dagh tot 
voltrek van[de] eersten sittdagh over dien 
in acte obligatoir verobligerende onderpan- 
den etc. 
[in marge: S

t
 4 Schell[ing] verdeelt] 

 De schepenen Boshouwers ende -----------  
relateren de immissie behoorlyk te hebben  
voltrokken. 
 
Fiat proclamatorialis ende word den  
secr[e]t[ari]s geord[onneer]t de deselve te 
depescheren ende  
laten affigeren.   
 
[86] Op den 27 meert 1685 achtervolgens resolu- 
tie van hare Ho[og] Mo[genden] ende den LV arti- 
cul van Regl[emen]te is J.W. Streucht van[de] 
eedt in q[ualitey]t als schepen deser banke 
Houttem ontslagen ende in syne 
plaatse gestelt J. Philippens die 
den eedt heeft gedaan in handen van[de] 
h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght van Slype. 
 
Eodem die et hora compareerde 
Gerrad de Ruyter ende heeft getoent 
acte als gerichtsboode deser banke 
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ende heeft den eedt gedaan aan handen 
van[de] h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght van Slijpe. 
 
Gerrit Otto de Ruyter gerichtsboode der 
bank Houttem relateert op den 2 april 
in arrest te hebben genomen alle de 
bestialen, meubilen ende het de vruchten 
op ‟t velt staan[de] toebehooren[de] Jan Eenmaal 
halffwin op den hoff Strabagh, en dat 
ter instantie van[de] mevrou[we] Mombrison 
[in marge: S[olvi]t de rechten  van[de] Vooght] 
 
[87] Genachtinge gehouden den 4 april 1685 
Coram de den h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght van 
Slijpe, 
schepenen: Croon ende J. Philippens 
 
De wed[uw]e Jan Parcielis proclamant tegens 
panden 
wijlen erffg[enaeme]n Matthijs Knubben geprocla- 
meerde, versoekt ingevolge van U. Ed. 
geaffigeerde brieven proclamatoriael den 
eersten sittdagh te worden gehouden voor 
gecelebreert, ende de 2 brieven proclama- 
torial geaccord

t
 ten eijnde etc. 

[in marge: S
t
 4 Schell[ing] verdeelt] 

Den boode relateert de eerste brieven 
behoorlyk te hebben geaffigeert. 
 
Word den eersten sittdagh gehouden 
voor gecelebreert, ende den secretaris geord

t
 

de 2 brieven van affictie te depesche- 
ren ende te doen affigeren. 
 
Jan Eenmael bevindende alhier arrest 
geimponeert 
van wegens Madame Mombrison op des- 
selffs mobilaire affecten onder protestatie 
ende reservatie van alle beneficien in 
rechte versoekt dat de arrestante 
sal worden geord

t
 te ederen schriftelyke  

ende gearticuleerde redenen van arrest, ende 
mede te doceren qualificatie, als synde 
eene vrouwe persone, de welke naa rechten 
[88] niet en kan worden geadmitteert, waar 
toe corten termyn versoeken[de], alias 
rejectie cum expensis etc. 
Word de vrouwe arrestante gelast hare 
redenen van arrest schriftelijk alhier 
tusschen dit en den naasten over te 
brengen ende behoorlyke qualificatie 
van haren man om etc. et inth

e
. 

 
  In saake 
Arnold Wijers gewesen collecteur 
der bank Houttem arrestant, tegens, 
Matthys Caldenborgh in bonis, gearresd

e
. 

[in marge:  6 gl licht; deur Wyers 
  6 gl licht ; beth. en[de] verdeelt] 

Visus actis voornamentlyk geleth op de 
originele obligatie, waar van alhier  
visie gedaan is, ende copie authentycqh 
geexhibeert, voorts alle de verbalen ende 
decreten gehouden ende gegeven: schepenen 
der bank Houttem ter manisse vanden 
h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght in contumaciam recht 
doende, adiudiceeren den arrestant synen 
eysch, synde de somme van vierhondert 
vyfftigh guldens en acht stuijvers Maas- 
[89] trichter cours procederende van verachterde 
schattpenningen, den gearresd

e
 daarinne 

mitsgaders in de costen hieromme 
gedaan, ende alnoen te doen condem- 
nerende ter taxatie ende moderatie 
van desen gerechte. Aldus geraampt 
in iudicio den 9 aprilis 1685 coram 
de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght van Slype, 
G. Boshouwers, A. Croon, De de Meyer 
ende J. Philippens schepenen ende 
gepronuncieert den 12 dito parthyen 
behoorlyk daartoe bed

t
. 

 
De h[ee]r ritm[eeste]r Mombrison arrestant 
tegens 
Jan Eenmaal van Strabagh in bonis 
gearresd

e
 exhibeert redenen van arrest 

versoekende dat den gearresd
e
 sal worden 

gelast daar tegens te antwoorden 
ende by faulte van dien versoekt 
d‟eerste default. 
 
Word den gearresd

e
 gelast tegens de 

geexhibeerde redenen van arrest te 
antwoorden ad p

m
 et inth

e
. 

[in marge: S
t
 4 Schell[ing] en[de] verdeelt] 

 
[90]  Genachtinge gehouden den 9 
meij 1685 
Coram de h[ee]r Lieu[tenan]t Vooght van Slype 
en 
schepenen Boshouwers en[de] Philippens. 
De weduwe Jan Parcielis proclamante tegens 
panden wijlen de erffg[enaeme]n Matthijs 
Knubben 
geproclameerde, ingevolge van U. E. 
tweede geaffigeerde billietten, versoekt 
als nu den 2 sittdagh magh worden 
gehouden voor gecelebreert, ende de 
3 brieven geaccordeert, met ordonnantie 
aan[de] secretaris om deselve behoorl[yk] 
te doen depescheren ende affigeren. 
Den boode relateert de tweede brieven 
te hebben geaffigeert. 
 
Word den tweeden sittdagh gehouden 
voor gecelebreerd, ende den secretaris 
geord

t
 de 3 brieven te depescheren 

ende door den boode te laten affigeren. 
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[in marge: S
t
 4 Schell[ing] verdeelt] 
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[[Tussen de bladen 46 en 47 ligt een berekening 
van kosten, hierna opgenomen  als 46a,b en c.]] 
[46a] Vonnis gelt Jon[cke]r Vos tegens van 
Amerongen 
26 julij ter rolle    2 
21 7bris ter rolle   2 
voor de eerste brieven   3 
voor den boode    1 –  
voor den eersten sittdagh  11 
dito rolle 
16 9bris    2 
“ brieven    3 
“ boode    1 –  
2 sittdagh    11 
30 9bris ter rolle   2  
     41 
 
[46b]   - 0 dito rolle  2 – “  - 
 - 15 dito vonnis  3 – 15 
 ____  Boode  1 -   0 
    5    48 – 15 
-----------------------------------------------------------------
- 
  Proost van St. Geerlagh 
voor d‟aantekenen van arrest 
17 september d‟ h[ee]r Dross  10 - 15 
  ter rolle     2 -   0 
18br[is] ter rolle      2 -   0 
  boode      0 - 10 
15 dito ter rolle      2 -   0 
26 dito ter rolle      2 -   0 
  boode     0 - 10 
26 9br[is] ter rolle     2 -   0 
10 10br[is] ter rolle     2 -   0 
  boode     0 - 10 
18 febrij ter rolle     2 -   0 
4 meert ter rolle      2 -   0 
[46c] 18 meert ter rolle     2 -   0 
22 april  1682]      2 -   0 
    S

a
 licht 22 -  5 

     ====== 
 
[Tussen bladen 81 en 82 ligt een briefje met 
volgende berekening:] 
[81a] Merten Heuts voor vonnis gelt  6  -  0 
verbalen     1  - 15  
  boode    “  - 10 
rollen 5     10 -  . -- 
     18 -  5 – 
 
Ink[?] Smeets vonnis   6 -  0 - 0 
verbalen    1 – 15 - 
 boode        - 10 
rollrn    12 -  0 
    20 -  5 
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Lijst van de schepenen der Banke van Houthem op het eerste blad van de rolle LvO 6534. 
Gerart Boshouwers 
A. (J.W.) van Streucht werd op 27 maart 1685 van zijn eed als schepen ontslagen en in zijn 
plaats legde Jan Philippens de eed af. 
Adolff Croon 
Willem van der Roer 
Hermannus Vrijthoff 
Herman Ovinck 
P. De Meijer 
 
Op 27 maart 1685 heeft Gerrit (Gerrad) Otto de Ruyter de eed als gerichtsbode afgelegd [en 
volgde daarbij waarschijnlijk Isaacq van Stokram als gerechtsbode op]. 
 
De zittingsdatum (als zaken voorhanden waren normaliter om de 14 dagen) waren in deze 
periode op: 
4 Maart 1681 
18 Maart 1681 
29 April 1681 
8 Mei 1681 Extraordinair  
13 Mei 1681 
10 Juni 1681 
17 Juni 1681 Extraordinair 
24 Juni 1681 
8 Juli 1681 
17 September 1681 
1 October 1681 
15 October 1681 
26 November 1681 
10 December 1681 
 
21 Januari 1682 
4 Februari 1682 
18 Februari 1682 
4 Maart 1682 
18 Maart 1682 
22 April 1682 
6 Mei 1682 
20 Mei 1682 
17 Juni 1682 
1 Juli 1682 
30 September 1682 

 
10 November 1683 
24 November 1683 
8 December 1683 
 
19 Januari 1684 
2 Februari 1684 
16 Februari 1684 
15 Maart 1684 
26 April 1684 
11 Mei 1684 
24 Mei 1684 
21 Juni 1684 
5 Juli 1684 
20 September 1684 
4 October 1684 
18 October 1684 
1 November 1684 
15 November 1684 
29 November 1684 
 
21 Februari 1685 
7 Maart 1685 
21 Maart 1685 
4 April 1685 
9 Mei 1685  
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Naamsindex op personen (behoudens de schout en schepen in functie) in deze transcriptie 
voorkomende: 
Bel[t]gens, procureur, 26.11.1681,22.04.1682, 
Bock, Jo[ncke]r Arnoldt van, 21.02.1685,  
Botson, notaris, 08.07.1681,  
Broun, Catharina, 04.03.1681, 18.03.1681, 29.04.1681, 13.05.1681, 10.06.1681, 24.06.1681, 
17.09.1681, 01.10.1681, 15.10.1681,   
Broun, Catharina, 26.11.1681, 21.01.1682, 04.02.1682, 21.06.1684, 05.07.1684,  
Broun, Jan, 05.07.1684, 
Caldenborgh, Matthys, 04.03.1681, 29.04.1681, 13.05.1681, 10.06.1681, 24.06.1681, 
08.07.1681, 17.09.1681, 01.10.1681, 15.10.1681, 26.11.1681, 21.01.1682, 04.02.1682, 
21.06.1684, 05.07.1684, 20.09.1684, 21.02.1685, 07.03.1685, 21.03.1685, 04.04.1685, 
Caldenborgh, Sophia, 29.04.1681, 
Caldenborgh, Willem, 29.04.1681, 08.07.1681, 15.10.1681,   
Catharina, 08.07.1681,  
Claasen, Matthijs, 01.07.1682, 
Clara ------------= Clara wed[uwe] Parcelis, 29.11.1684, 
Cleuters, Hendrik, 26.11.1681, 04.03.1682, 18.03.1682, 22.04.1682, 
Cockelcoorn, Matthys, 10.11.1683, 
Crombag, erfgenamen, 13.05.1681, 
Croon, Adolff, 20.05.1682, 01.07.1682, 
Crutsers, Houbright/Hubricht , 17.09.1681, 01.10.1681, 15.10.1681, 26.11.1681, 
de Ruyter, Gerrit/Gerrard Otto, (gerichtsboode) 07.03.1685, 
de Vos, Josua (joncker), 18.03.1681, 08.05.1681, 17.06.1681, 08.07.1681, 17.09.1681, 
26.11.1681, 10.12.1681, 20.05.1682,  
den Wever, Jacob, 04.10.1684,  
Doutsenburgh/Doutsenbergh, Jan, (erven),17.09.1681, 01.10.1681, 15.10.1681, 26.11.1681, 
Dr(i)essens, Jan, 29.04.1681, 05.07.1684, 20.09.1684, 04.10.1684, 18.10.1684,  
Eenmaal, Jan (halffwin), 08.07.1681, 17.09.1681, 26.11.1681, 22.04.1682, 06.05.1682, 
20.05.1682, 17.06.1682, 01.07.1682, 30.09.1682, 04.04.1685, 
Eysens/Eyssen, Thomas, 01.10.1681, 15.10.1681, 26.11.1681, 
Frank, S[ieu]r Johan Adam, 20.05.1682, 
Frisschen, Lambert (schuttboode), 22.04.1682, 01.07.1682, 30.09.1682, 10.11.1683, 
Frisschen, Lemmen, 08.05.1681, 08.07.1681,  
Gielkens, Jan, 26.11.1681, 10.12.1681, 04.02.1682, 
Grouwels, Paulus, 01.07.1682, 
HabetsHabits, Wijn(ant), 26.11.1681, 10.12.1681, 04.02.1682, 30.09.1682, 
Haccourt, Pieter, 20.05.1682, 01.07.1682, 
Hermens/Hermans, Servaas, (hoedemaker te Maastricht), 08.07.1681, 26.11.1681, 10.12.1681, 
04.03.1682, 
Heus(s)chens, weduwe, 26.11.1681, 04.02.1682, 18.02.1682, 04.03.1682, 06.05.1682, 
17.06.1682, 01.07.1682, 
Heuts, Merten/Marten (van Bergh), 30.09.1682,10.11.1683, 24.11.1683, 08.12.1683, 
19.01.1684, 02.02.1684, 16.02.1684, 15.03.1684, 26.04.1684, 11.05.1684, 24.05.1684, 
Jacobs, Laurens, 10.11.1683, 
Jaspars, Aart, 13.05.1681, 
Kangen, Giel, 04.10.1684,   
Kangen, Jan, 04.10.1684,  
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Keijaerts/ Keyarts, Alet, 29.11.1684, 
Kelleners, Elisabeth, 19.01.1684, 
Knubben, Matthys (erfgenamen) 30.09.1682, 01.11.1684, 15.11.1684, 29.11.1684, 21.02.1685, 
21.03.1685, 04.04.1685, 09.05.1685, 
Meessen, Jan, (schuttboode), 08.05.1681, 13.05.1681, 08.07.1681, 01.07.1682, 
Mertens, Gerard, 19.01.1684, 
Mombrison, mevrouw, 04.04.1685, 
Mombrison, ritmeester, 04.04.1685, 
Mr Dirk Hoeffsmits, 30.09.1682, 
Oensel, Pieter (pastoor te Houthem) , 20.05.1682, 05.07.1684, 20.09.1684, 04.10.1684, 
18.10.1684, 
Ovink, Herman, (joncker) , 22.04.1682, 06.05.1682, 20.05.1682, 17.06.1682, 01.07.1682, 
21.02.1685, 
Ovink, mevrouw, 01.07.1682, 
Parcielis, Jan (weduwe), 01.11.1684, 15.11.1684, 29.11.1684, 21.02.1685, 21.03.1685, 
04.04.1685, 09.05.1685, 
Philippens, Cornelis, 10.12.1681,  
Philippens, J. (schepenbenoeming), 07.03.1685,  
Philippens, Jan, 30.09.1682, 
Plichtingh, Helene, 18.02.1682, 
Proost van (het adelijke convent) van St. Geerlagh, 08.07.1681, 17.09.1681, 01.10.1681, 
15.10.1681, 26.11.1681, 10.12.1681,  
21.01.1682, 04.02.1682, 18.02.1682, 04.03.1682, 18.03.1682, 22.04.1682, 06.05.1682, 
Reijner Pauwels, 21.02.1685, 
Rietraet, heer, 20.05.1682, 
Ruijsch, S[ieu]r Melchior, 10.12.1681, 
Sanders, Hendrik, 21.02.1685, 30.09.1682,  
Savelbergh, Nicolaes 20.05.1682, 
Schroorders/Schroerders, Jacob, (scheper) (peertsknecht), 26.11.1681, 04.03.1682, 
18.03.1682, 22.04.1682, 06.05.1682, 
Sleijpen, Goosen/Gossen, 04.03.1682, 22.04.1682, 06.05.1682, 04.10.1684, 21.02.1685,  
Smeets, Dirk, 10.11.1683, 24.11.1683, 08.12.1683, 19.01.1684, 02.02.1684, 16.02.1684, 
15.03.1684, 26.04.1684, 11.05.1684, 24.05.1684,  
Smitsmans, Dirk, (smit tot St. Geerlagh), 30.09.1682,. 
Soons, (griffier), 18.03.1682, 
Stassen, Anthoon, 04.03.1682, 06.05.1682, 04.10.1684,   
Stassen, Willem, 29.11.1684,  
Stokram, Isaacq (van), (gerichtsboode) , 08.05.1681,13.05.1681, 08.07.1681, 26.11.1681, 
10.12.1681, 04.02.1682, 20.09.1684, 
Streucht, J.W. (van), (schepen-ontslag) , 07.03.1685,  
van der Schuuren , Jacob, 30.09.1682, 
van Stokram, Mr Matthys, 08.07.1681,  
Vinken, Pieter, 01.07.1682, 
Wachtendonk, Lieu[tenan]t Drossard, 08.07.1681,  
Wijers/Wyers, Aard, (gewesen) collecteur/schatheffer 13.05.1681, 08.07.1681, 21.01.1682, 
04.02.1682, 04.03.1682, 18.03.1682, 20.05.1682, 01.07.1682, 05.07.1684, 20.09.1684, 
21.02.1685, 07.03.1685, 21.03.1685, 04.04.1685,  
Wingarts, Anna, 19.01.1684,  
 


